OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Skansen Forteczny – Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń
Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne
Ul. Poznańska 191-199
Toruń
Toruń
Kujawsko – Pomorskie
607 054 249
www.torun.fortyfikacje.pl
torun.fortyfikacje@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach



w organizacjach pozarządowych



nieformalnych grupach obywatelskich



indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne zarejestrowane zostało w styczniu 2008r. Stworzyła
je grupa osób zaangażowanych w aktywną ochronę fortyfikacji toruńskich. Wspólnie pracujemy
nad rewitalizacją obiektów fortecznych i budową Skansenu Fortecznego – stopniowo
przekształcanego w Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń.
5. Opis działań
Efekt naszych działań to uratowanie wycinka pasa fortecznego twierdzy z dwoma unikalnymi
dziełami pruskiej inżynierii – Baterią AB IV i Baterią Półpancerną. Oprócz nich zgromadziliśmy
kilka obiektów polskich, niemieckich i radzieckich, z czasów II wojny światowej i okresu
zimnowojennego (m.in. jedyny w Polsce w pełni wyposażony polski schron SBF-180 z 1966r.).
Wszystkie prace prowadzone są przez członków stowarzyszenia. Wsparcia sprzętowego udzielają
incydentalnie lokalne firmy. W załączniku nr 2 znajduje się wykaz naszych prac, prowadzony od
początku powstania naszej inicjatywy (przyjęto iż każdorazowy wpis, to przynajmniej cztery
godziny pracy co najmniej czterech osób). Szacujemy iż przepracowaliśmy prawie 5.000
roboczogodzin!
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Efektem prac jest trwała ochrona zabytkowych obiektów i podniesienie świadomości
społeczności lokalnej względem historii i znaczenia militarnego Torunia. Wypracowanie tych
wartości następuje nie tylko poprzez udostępnienie do zwiedzania obiektów które jeszcze kilka lat
temu były niemożliwe do oglądania (Bateria AB IV był całkowicie zasypana, Bateria Półpancerza
kompletnie zaśmiecona a jej wnętrza wypalone), ale także poprzez organizację otwartych dla
mieszkańców festynów i pikników, a także wydawanie ulotek. Jednym z niewymiernych
i przypadkowych efektów jest wzrost „bezpieczeństwa” na zagospodarowywanym obszarze
poligonu – opuszczony przez wojsko stawał się wysypiskiem śmieci, podczas gdy obecnie na
skutek stałej naszej bytności wywózki takie zdarzają się incydentalnie, a teren stał się przyjazny dla
spacerowiczów.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Ze względu na fakt, iż projekt realizowany jest od kilku lat, w ciągu których zmieniała się
(dojrzewała) ich organizacja (początkowo grupa inicjatywna, następnie powołanie sekcji w ramach
innego stowarzyszenia, potem powołanie własnego) podanie poniesionych nakładów finansowych
nie jest możliwe. W załączniku znajdują się sprawozdania finansowe stowarzyszenia od czasu jego
powołania. Sprawozdania nie uwzględniają „wyceny” czasu przeznaczonego na prace przez
członków stowarzyszenia (patrz załącznik nr 2 – wykaz prac) i wartości wsparcia sprzętowego
udzielanego przez lokalne firmy.
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8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Ze względu na unikatowość obiektów istnieją spore problemy z pozyskaniem wyposażenia.
Gromadzone schrony to obiekty kilku, a czasem kilkudziesięciotonowe, co wymaga znacznych
nakładów finansowych i logistycznych (mimo to udało nam się m.in. uratować
i przetransportować z pasa budowanej autostrady niemiecki schron „Tobruk” o wadze 28t.).
Otwartą i wciąż nieprzezwyciężoną kwestią są formy własności terenu i obiektów – skansen leży
na terenie miasta i wojska. Część z Baterią AB IV dzierżawimy, podczas gdy teren z Baterią
Półpancerną leżący w polu opuszczonym, ale formalnie wciąż należącym do wojska. Teren ten jest
zagrożony chaotycznym rozparcelowaniem (tak stało się już z częścią poligonu), podczas gdy miał
być objęty ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków formą Fortecznego Parku
Kulturowego (projekt formułowany jest od ponad 10-ciu lat…).
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Projekt wymaga tylko jednego: zaangażowania w sprawę, w której jedyną nagrodą jest podziw dla
włożonej pracy.

Załącznik 2
TORUNSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE
MUZEUM FORTYFIKACJI PANCERNEJ TWIERDZY TORUN
Wykaz prac
1.XII.03r. - nieoficjalne powołanie sekcji
5.IV.04r. - zarząd TPF przyjął regulamin Sekcji, powołując tym samym pierwsza w swojej historii sekcje
tematyczna
7.IV.04r. Prezydent miasta podpisał zgodę na wydzierżawienie obiektu Baterii AB IV
21.V.04r. - Bateria AB IV jest nasza
2004
29.VII.04r. - Wojsko odkopuje cześć Baterii, montaż+ TOWIMOR'owskiej okiennicy
30-31.VII.04r. - Pierwsze prace porządkowe wewnątrz baterii
07-08.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
11.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
11-19.VIII.04r. - Do wnętrza dostali się złodzieje kradnąc nasze saperki a także znalezione podczas prac luźne
metalowe części wyposażenia baterii
19.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
21-22.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
04-05.IX.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, wypompowanie wody
15.IX.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, zamontowanie zamknięcia lufy działa
22.IX.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
24.IX.04r. - Dostarczenie II zamknięcia okina
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02-03.X.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, założenie II zamknięcia okna
19.X.04r. - Wojsko odkopuje kolejna cześć baterii
19.XI.04r. - Wywóz ziemi
21.XI.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 27 osobników
19.XII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 24 osobników
29.XII.04r. - Montaż bramy kratowej (wewnętrznej) wejścia
2005
09.I.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
15.I.05r. - Odkopywanie baterii (ciężki sprzęt), wywóz ziemi, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 27 osobników
23.I.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
01.II.05r. - Obicie deskami bramy wejściowej
01.II.05r. - Zabezpieczenie bramy wejściowej, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 18 osobników
13.III.05r. - Zabezpieczenie bramy wejściowej, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 14 osobników
20.III.05r. - Sprzątanie wnętrza - pomieszczeń i wieży, usuwanie ziemi ze stropu
3.IV.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
8.V.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu, wyznaczenie kolejnego wykopu
21.V.05r. - Odkopywanie baterii (ciężki sprzęt), założenie oświetlenia
22.V.05r. - Porządkowanie terenu
28.V.05r. - Odkopywanie wnętrza, porządkowanie terenu
29.V.05r. - Odkopywanie wnętrza
01.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza
05.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza - blok baterii oczyszczony, prace przy wieży
12.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza - wieża oczyszczona, prace przy wieży
19.VI.05r. - Porządkowanie terenu, usuwanie papy ze stropu, malowanie bramy
26.VI.05r. - Porządkowanie terenu
07.VII.05r. - Czyszczenie wnętrz i ścian
15.VIII.05r. - Dzień Otwarty Baterii
03.IX.05r. - Prace ziemne przy majdanie
18.IX.05r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
25.IX.05r. - Prace przy wieży, uzupełnianie ubytków stropu
02.X.05r. - Demontaż mechanizmu obrotu wieży, usuwanie wtórnej uszczelki wieży
09.X.05r. - Usuwanie wtórnej uszczelki wieży
02.X.05r. - Usuwanie wtórnej uszczelki wieży, nieudana próba poruszenia wieży, uszczelnienie wieży
13.XI.05r. - Odkopanie stanowiska obserwacyjno-bojowego na terenie dawnej jednostki radzieckiej
18.XI.05r. - wykopanie dziury dla schronu radzieckiego (ciężki sprzęt)
20.XI.05r. - Prace przy wykopie dla radzieckiego schronu
21.XI.05r. - Przewiezienie radzieckiego schronu
22.XI.05r. - Transport i rozładunek 13 palet (ok. 16t.) płyt betonowych z IBFu do wzmocnienia skarpy
2006
2.V.06r. - Niwelacja terenu (ciężki sprzęt)
7.V.06r. - Prace ziemne przy majdanie
13.V.06r. - Układanie darni na stoku
14.V.06r. - Prace przy nadstawie
18.V.06r. - Układanie darni na stoku
21.V.06r. - Prace przy nadstawie, udrażnianie studni
05.VI.06r. - Transport drewna na okopy
17.VI.06r. - Prace przy nadstawie - osadzenie gzymsu
25.VI.06r. - Prace przy nadstawie, bielenie ścian, pogłębianie studni
02.VII.06r. - Bielenie ścian, rekonstrukcja studni
09.VII.06r. - Bielenie ścian
16.VII.06r. - Bielenie ścian
23.VII.06r. - Bielenie ścian
05.VIII.06r. - Bielenie ścian, porządkowanie wnętrz, czyszczenie elementów metalowych
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12.VIII.06r. - Rozbiórka i transport prefabrykatów betonowych typu "L" - pomoc PKP PLK SA
13.VIII.06r.- Bielenie ścian
15.VIII.06r. - Bielenie ścian
19.VIII.06r. - Bielenie ścian
20.VIII.06r. - Bielenie ścian, montaż pierwszej "L"
26.VIII.06r. - Montaż "L", bielenie ścian
27.VIII.06r. - Montaż "L", bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
02.IX.06r. - Bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
03.IX.06r. - Bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
05.IX.06r. - Prace przy instalacji oświetleniowej
09.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
10.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
16.IX.06r. - Prace ogólne
17.IX.06r. - Prace ogólne
23.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
24.IX.06r. - Zbijanie kozłów hiszpańskich, prace przy stanowisku SPS
28.IX.06r. - Przywiezienie wieżyczki obserwatora W.T. 90
29.IX.06r. - Montaż wystawy
30.IX.06r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
15.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy, odkopywanie prawej końcówki korytarza głównego
21.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie
28.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie
11.XI.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie, uprzątnięcie wnętrz schronu amunicyjnego
27.XI.06r. - Transport słupów ogrodzeniowych
31.XII.06r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych
2007
06.I.07r. - Instalacja skrzynki energetycznej, położenie kabli i wykonanie przepustu kabli do baterii
14.I.07r. - Osadzenie drzwi i zamkniecie schronu amunicyjnego
19.I.07r. - Wizytacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Rozpoczęcie procedury wpisu do rejestru
06.II.07r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych. Sponsor i wykonawca prac: GEOFIZYKA Toruń
14.II.07r. - Wpisanie Baterii AB IV do rejestru zabytków
18.III.07r. - Przenoszenie magazynu
25.III.07r. - Prace przy ogrodzeniu - wykop dziur, prace porządkowe na majdanie schronu amunicyjnego
28.III.07. - Transport z Drawna schronu biernego z blachy falistej
1.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
6.IV.07r. - Prace porządkowe na majdanie schronu amunicyjnego (ciężki sprzęt)
15.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
22.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
06.V.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
13.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów i bramy
20.V.07r. - Odkrzaczanie i porządkowanie wnętrz bloku bojowego Baterii SLB
26.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów, montaż schronu SBF-180
27.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów, montaż schronu SBF-180
02.VI.07r. - Wykopanie dołu pod schron SBF-180 (ciężki sprzęt)
03.VI.07r. - Prace przy schronie SBF-180
06.VI.07r. - Posadownie dźwigiem schronu SBF-180 w wykopie
10.VI.07r. - Montaż i zasypanie schronu SBF-180
12.VI.07r. - Zasypanie schronu SBF-180 i niwelacja terenu (ciężki sprzęt)
30.VI.07r. - Profilowanie skarpy
11.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego - 800l wody
12.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego - 600l wody
19.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego
20.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego
26.VIII. Prace przy skarpie
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1.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
2.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
8.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
9.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
16.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
21.IX.07r. - Montaż instalacji oświetleniowej
22.IX.07r. - Montaż instalacji oświetleniowej, wystawy Marcina Wichrowskiego
23.IX.07r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
29.X.07r. - Prace przy przekopie pod droga (ciężki sprzęt)
18.XI.07r. - Prace przy przekopie pod droga
02.XII.07r. - Prace przy przekopie pod droga
08.XII.07r. - Wykonanie wykopu pod okablowanie schronu amunicyjnego (ciężki sprzęt). Sponsor: MOTA
ENGIL
2008
12.I.08.r. - Transport elementów schronu SBF, transprt stanowiska prefabrykowanego
13.I.08r. - Posadowienie stanowiska prefabrykowanego (ciężki sprzęt)
20.I.08r. - Zamkniecie połączeń telefonicznych miedzy Bateria AB IV a schronem amunicyjnym SLB
28.I.08r. - Transport armaty ZIS-3 (użyczający: Muzeum Okręgowe w Toruniu)
02.III.08r. - Prace przy okopie betonowego punktu obserwacyjno-bojowego
09.III.08r. - Prace przy okopie betonowego punktu obserwacyjno-bojowego, montaż instalacji oświetleniowej w
schronie amunicyjnym
05.IV.08r. - Wykopanie rowu przeszkody p. piechotnej, stanowiska armaty ZIS, usypanie góry pod punkt
obserwacyjny (ciężki sprzęt)
11.IV.08r. - Prace przy rowie przeszkody, stanowisku betonowym
18.IV.08r. - Zlot bunkrowców na skansenie - II Wiosna u Zbycha
20.IV.08r. - Prace przy schronie SBF-180
27.IV.08r. - Prace przy schronie SBF-180
04.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
11.V.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
17.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
18.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
25.V.08r. - Prace przy stanowisku armaty ZIS
08.VI.08r. - Prace przy stanowisku armaty ZIS
15.VI.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy wystawie "Stalag XXA" , korowanie drewna
22.VI.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy wystawie "Stalag XXA"
04.VII.08r. - Plener filmu "Moja śpiąca wojenka"
06.VII.08r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
07.VII.08r. - Transport schronu "Kbot"
20.VII.08r. - Korowanie drewna, prace przy okopie
29.VII.08r. - Transport palet
02.VIII.08r. - Impregnacja drewna na stanowisko armaty
03.VIII.08r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
10.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
15.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
31.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
14.IX.08r. - Prace porządkowe
18.IX.08r. - Montaż wystawy Stalag XXA / Whetton
19.IX.08r. - Montaż wystawy Stalag XXA / Whetton
20.IX.08r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - Dzień Otwarty w Skansenie Fortyfikacji
22.IX.08r. - Prace przy armacie ZIS-3
26.IX.08r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
22.IX.08r. - Transport armaty ZIS-3
12.XI.08r. - Przejecie umowy dzierżawy przez TTF
16.XI.08r. - Prace przy armacie ZIS-3
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22.XI.08r. - Instalacja makiety Stalagu
07.XII.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, udrażnianie przewodów wentylacji, odkucie nisz
2009
25.I.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
01.II.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
08.II.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
08.III.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy elektryce schronu SBF-180
22.III.09r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
29.III.09r. - Prace przy instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
05.IV.09r. - Wydobycie płyt wzmacniających okop
17-19.IV.09r. - Zlot bunkrowców na skansenie - III Wiosna u Zbycha
19.IV.09r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
17.V.09r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
31.VI.09r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
14.VI.09r. - Przygotowanie wykopu pod KBOT
21.VI.09r. - Transport i posadowienie podstawy KBOT
28.VI.09r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
05.VII.09r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
06.VII.09r. - Posadowienie KBOTa, ustawienie przeszkody p.panc
09.VII.09r. - Przyjęcie przez Rade Miasta uchwały o zmianie dzierżawy Baterii na 15 lat
26.VII.09r. - Kopanie dojścia do KBOT
04.VIII.09r. - Zabezpieczenie drzwi z Fortu VII
16.VIII.09r. - Prace przy stanowisku KBOT
23.VIII.09r. - Prace przy stanowisku KBOT
30.VIII.09r. - Prace przy stanowisku KBOT
01.IX.09r. - Podpisanie umowy dzierżawy Baterii AB IV na 15 lat
19.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów XIII, XIV, XV
20.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów XI, XII, Baterii SLB, AB IV
25.IX.09r. - Prace przy wystawie Jarosława Wróbla
26.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - rekonstrukcja "Wrzesień 39", otwarcie wystawy
27.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów VII, VIII
14.IX.09r. - Odkopanie lewej ściany stropu Baterii AB IV (ciężki sprzęt)
18.X.09r. - Zwiedzanie DAG
15.XI.09r. - Montaż regałów w schronie amunicyjnym SLB
18.XII.09r. - Transport schronów BWS z DAG (ciężki sprzęt)
2010
17.I.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, wyburzenie wtórnych ścian
14.II.10r. - Udział w inscenizacji w Wałczu (działon ZIS-3 - LWP)
14.III.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
21.III.10r. - Demontaż elementów izolacyjnych ogrodzenia
10.IV.10r. - Ćwiczenia działoczynu moździerzy (63 Toruński Pułk Piechoty)
11.IV.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
14.IV.10r. - Transport elementów izolacyjnych ogrodzenia
18.IV.10r. - Porządkowanie bloku bojowego Baterii SLB
16.V.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
23.V.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
06.VI.10r. - Prace murarskie w schronie amunicyjnym
20.VI.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
27.VI.10r. - Transport wyposażenia fortecznego z magazynu Fortu IV do Skansenu
04.VII.10r. - Porządkowanie zieleni
01.VIII.10r. - Porządkowanie zieleni, osuszanie schronów
26.IX.10r. - Europejskie Dni Dziedzictwa
02.X.10r. - Transport elementów izolacyjnych ogrodzenia
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29.X.10r. - Wykop pod schron Ringstand 58c (ciężki sprzęt)
07.XI.10r. - Paletowanie słupów ogrodzeniowych
13.XI.10r. - Ustawienie schronów "ołówków"
21.XI.10r. - Paletowanie słupów ogrodzeniowych
12.XII.10r. - Profilowanie wykopu pod "Tobruka"
2011
18.I.11r. - Transport schronu Ringstand z Otłoczyna (ciężki sprzęt - Gotowski)
23.II.11r. - Demontaż i transport wyposażenia filtro-wentylacyjnego schronu z ul. Broniewskiego
05-06.III.11r. - Zwiedzanie: Fort I, Brama Kolejowa, Fort V
16.III.11r. - Transport słupów ogrodzeniowych
17.III.11r. - Podpisanie umowy o współpracy z CSAiU
02.IV.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych
10.IV.11r. - Prace przy wykopie schronu Ringstand
12.IV.11r. - Ustawienie schronu Ringstand przez WZT (ciężki sprzęt - CSAiU)
17.IV.11r. - Obsypywanie schronu Ringstand
20.IV.11r. - Transport bloku z JAR'u
15.V.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych, Dni Podgórza
24.V.11r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
31.V.11r. - Transport drewna na okopy (Nadleśnictwo Toruń)
5.VI.11r. - Prace przy bloku z JAR'u
19.VI.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych, korowanie drewna
24.VI.11r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
26.VI.11r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
29.VI.11r. - Transport płyt okopowych (Elkator)
03.VII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego SLB
10.VII.11r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
17.VII.11r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
18.VII.11r. - Prace przy stanowisku KBOT
26.VII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej, wykuwanie nisz osw. schronu amunicyjnego SLB
31.VII.11r. - Montaż ekspozycji wyposażenia filtro-wentylacyjnego
02.VIII.11r. - Korowanie drewna, wykuwanie nisz osw. schronu amunicyjnego SLB
08.VIII.11r. - Korowanie drewna, wykuwanie nisz, osuszanie Baterii AB IV
16.VIII.11r. - Budowa dojścia schronu Ringstand
20.VIII.11r. - Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV o ok. 15mm
30.VIII.11r. - Budowa dojścia schronu Ringstand
15.IX.11r. - Transport płyt okopowych, wykop i budowa stanowiska PSO
24.IX.11r. - Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV
2.X.11r. - Festyn Militarny
16.X.11r. - Wycieczka otwarta po fortyfikacjach Torunia
18.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
21.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
28.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
4.XII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej, malowanie elementów metalowych schronu amunicyjnego
18.XII.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
2012
4.III.12r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
11.III.12r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
18.III.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB
25.III.12r. - Prace porządkowe przy schronie amunicyjnym
30.III.11r. - Prace ziemne na Baterii SLB (ciężki sprzęt - Wagra)
14.IV.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (I magazyn amunicyjny)
22.IV.12r. - Budowa stanowiska PSO
29.IV.12r. - Brukowanie Baterii AB IV
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13.V.12r. - Brukowanie Baterii AB IV
3.VI.12r. - Budowa stanowiska PSO
10.VI.12r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
17.VI.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (III magazyn amunicyjny)
30.VI.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (II, IV magazyn amunicyjny, stan. obs.)
03.VII.12r. - Posadowienie stanowiska PSO (ciężki sprzęt - Lewicki)
06-08.VII.12r. - Weekend forteczny, zwiedzanie Fortu I, Koszar Bramy Lubickiej, Hangaru Wsch.
22.VII.12r. - Porządkowanie Baterii SLB
7.VIII.12r. - Prace przy studi Baterii AB IV
12.VIII.12r. - Dni Podgórza w Skansenie Fortecznym
14.VIII.12r. - Prace przy studi Baterii AB IV
05.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
08.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
13.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
20.IX.12r. - Malowanie stanowiska PSO i SBF
25.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
30.IX.12r. - Piknik Militarny
2.XI.12r. - Prace przy ogrodzeniu
11.XI.12r. - Prace przy ogrodzeniu
2013
17.II.13r. - Prace porządkowe
26.II.13r. - Montaż monitoringu
13.III.13r. - Transport wyposażenia fortecznego z magazynu Fortu IV do Skansenu
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