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Mija trzeci sezon turystyczny od czasu powstania
W przeci¹gu tych trzech lat z olbrzymiego, betonowego schronu kolejowego zbudowanego przez Niemców
w czasie II wojny œwiatowej staraliœmy siê utworzyæ miejsce wzbudzaj¹ce zainteresowanie mi³oœników
historii oraz turystów zwiedzaj¹cych malownicze zak¹tki Ziemi Spalskiej i Inow³odzkiej.

Z zaroœniêtych, zdewastowanych, zostawionych na pastwê zbieraczy z³omu ¿elbetowych molochów
stworzyliœmy obiekt, który ku naszej radoœci, szybko zaakceptowany zosta³ przez turystów i znalaz³ swe
sta³e miejsce na mapie atrakcji turystycznych województwa ³ódzkiego. Nasze dzia³ania wspiera³y w³adze
lokalne, organizacje turystyczne, mogliœmy liczyæ na pomoc mieszkañców Konewki, Spa³y i okolic, nasze
ekspozycje wzbogacaj¹ spontanicznie pasjonaci historii i kolekcjonerzy militariów. Grupa osób
gromadz¹cych siê przy naszej trasie turystycznej zawi¹za³a Stowarzyszenie Mi³oœników Architektury i
Techniki Militarnej "Labirynt" stawiaj¹ce sobie za cel inwentaryzacjê i ochronê zabytków z okresu II wojny
œwiatowej. Powstaje grupa rekonstrukcyjna "Anlage Mitte", której prezentacje w historycznych mundurach
budz¹ wielkie zainteresowanie zwiedzaj¹cych.
Wspó³pracujemy równie¿ z placówkami muzealnymi: z Muzeum Tradycji Niepodleg³oœciowych w £odzi, z

Muzeum Tomaszowa Maz. im. A. Hr. Ostrowskiego oraz ze Skansenem Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz.
Nasze dzia³ania zosta³y dostrze¿one i uhonorowane: w roku 2006 otrzymaliœmy certyfikat na najlepszy

produkt turystyczny roku, przyznany nam przez Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ (w woj. ³ódzkim przyznano
dwa takie certyfikaty)i, we wrzeœniu br. z okazji wojewódzkich obchodów Œwiatowego Dnia Turystyki
zostaliœmy uhonorowani przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim wyró¿nieniem za
dzia³alnoœæ w dziedzinie turystyki i promocjê Powiatu Tomaszowskiego.

Dziêkujemy sympatykom za wsparcie i przychylnoœæ, zaœ szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
zwiedzaj¹cym Trasê Turystyczn¹ "Bunkier w Konewce", bowiem bez ich obecnoœci w tym miejscu nasze
dzia³ania nie mia³yby sensu.
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"Anlage Mitte" W pobli¿u Konewki zbudowano kilka schronów
bojowych zabezpieczenia terenu, a w Glinniku
rozbudowano przedwojenne lotnisko. Budowê obu
kompleksów zakoñczono w 1941 r., ale nie
wykorzystano ich jako stanowisk dowodzenia w czasie
ataku na Zwi¹zek Radziecki. Hitler i jego dowódcy
kierowali bowiem rozwojem sytuacji na froncie
wschodnim ze schronów w "Wilczym Szañcu" ko³o
Kêtrzyna i kwater rozmieszczonych w okolicznych
mazurskich lasach. Do schronu w Konewce
sporadycznie wje¿d¿a³y poci¹gi, czemu towarzyszy³y
szczególne œrodki ostro¿noœci. W póŸniejszym okresie
wojny Niemcy wykorzystywali schron w Konewce jako
magazyn amunicji, w Jeleniu by³a filia zak³adów
Daimler-Benz remontuj¹cych silniki lotnicze. Do dziœ
kr¹¿¹ opowieœci o tajemniczych podziemiach
schronów, gdzie powstawa³y tajne bronie, benzyna
syntetyczna czy te¿ rakiety V-2. Obecnie prowadzone
s¹ prace poszukiwawczo-badawcze zmierzaj¹ce do
wyjaœnienia wojennych tajemnic obiektów. Przekazy i
dotychczasowa penetracja obiektów wskazuje bowiem
na mo¿liwoœæ istnienia podziemnych kondygnacji lub
rozbudowanej sieci instalacji technicznych.
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Trasa Turystyczna "Bunkier w Konewce" posiada certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny 2006 roku

Konewka - grupa rekonstrukcyjna "Anlage Mitte"

Schron w Konewce - zdjêcie z 1945 r.

Wnêtrze schronu kolejowego w Konewce

Schrony w Konewce
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W koñcu 1939 r. w okolicach Spa³y i Tomaszowa
Niemcy rozpoczêli przygotowania do budowy stanowisk
dowodzenia œrodkowym odcinkiem frontu w
przewidywanej ju¿ wtedy wojnie ze Zwi¹zkiem
Radzieckim. Obiekty otrzyma³y kryptonim "Anlage
Mitte". Na pocz¹tku 1940 r. w Konewce ko³o Spa³y i w
Jeleniu na wschód od Tomaszowa Maz. rozpoczêto
budowê bliŸniaczych kompleksów betonowych
schronów. Przy pracach,maj¹cych klauzulê najwy¿szej
tajnoœci, prowadzonych przez firmê Chemische Werke
"Askania" zatrudniano robotników z Niemiec oraz
W³ochów. Najwa¿niejszymi obiektami by³y w nich
gigantyczne, prawie 400 metrowe ¿elbetowe schrony
"kolejowe", do wnêtrza których mog³y wje¿d¿aæ ca³e
poci¹gi sztabowe. Budowle te ró¿ni¹ siê jedynie
kszta³tem; schron w Konewce jest prosty na ca³ej
d³ugoœci, w Jeleniu ma zaœ kszta³t ³uku. W pobli¿u
usytuowano schrony zaplecza technicznego mieszcz¹ce
agregaty pr¹dotwórcze, kot³ownie,filtry i wentylatory
t³ocz¹ce, podziemnymi kana³ami, do schronu kolejowego
ogrzane i oczyszczone powietrze. Inne obiekty mieœci³y
hydrofornie i stacje uzdatniania wody, studnie i
transformatory. Ka¿dy z kompleksów posiada³ w³asn¹
sieæ wodno-kanalizacyjn¹.

Stanowisko dowodzenia

Trasa Turystyczna "Bunkier w Konewce" znajduje siê w lesie
po³o¿onym 3 km na pó³noc od Spa³y. Obejmuje obszar 2,7 ha,
na którym obecnie zwiedzaæ mo¿na schron kolejowy , schrony
techniczne mieszcz¹ce niegdyœ hydroforniê, kot³owniê,
elektrowniê i urz¹dzenia wentylacyjne. Poza terenem trasy
zachowa³y siê: schron studni g³êbinowej i zbiornik paliwa.
Najwiêkszym obiektem trasy jest ¿elbetowy schron kolejowy

poci¹gi
sztabowe, w których znajdowa³y siê ruchome oœrodki
dowodzenia operacjami wojskowymi. Obecnie w schronie
kolejowym znajduj¹ siê: bogata, stale uzupe³niana ekspozycja
militariów, wystawy sta³e i czasowe dotycz¹ce fortyfikacji i
historii II wojny œwiatowej.

d³ugoœci 380 m, o gruboœci œcian od 3 do 5 metrów. W czasie II
wojny œwiatowej mia³ chroniæ przed bombardowaniem

Mo¿na tam te¿ zobaczyæ fragmenty
zachowanego torowiska kolejowego i pomieszczenia dla
obs³ugi poci¹gu znajduj¹ce siê w korytarzu bocznym.
Schron kolejowy po³¹czony jest ze schronem elektrowni 80
metrowym podziemnym kana³em technicznym, obecnie
oœwietlonym i udostêpnionym do zwiedzania.

Na terenie trasy zwiedzaj¹cy mog¹: skorzystaæ z us³ug

przewodnika, bezp³atnego parkingu, kupiæ pami¹tki i
wydawnic twa dotycz¹ce schronów i reg ionu
Inow³odzkiego, odpocz¹æ przy stolikach, spêdziæ czas przy
ognisku, odbyæ spacer po lesie.
Okazjonalnie, w weekendy organizowane s¹ pokazy grup
rekonstrukcyjnych, zabytkowych pojazdów wojskowych,
sprzêtu krótkofalarskiego.
Oprócz turystów indywidualnych i wycieczek Trasê
turystyczn¹ "Bunkier w Konewce" czêsto odwiedzaj¹
uczestnicy zlotów i rajdów turystycznych oraz grup
integracyjnych.
Zapraszamy do zwiedzania: od maja - paŸdziernika
codziennie oprócz poniedzia³ków w godz. 10 - 18 (VII i
VIII - 10-19, tak¿e w pon.) listopad - kwiecieñ: tylko w
weekendy w godz. 10 -16.
Zapraszamy do wspó³pracy biura podró¿y i firmy

zajmuj¹ce siê obs³ug¹ ruchu turystycznego. Grupy
zorganizowane, po uzgodnieniu, przyjmujemy w
dowolnych terminach. Istnieje mo¿liwoœæ organizacji
ognisk, pikników i gier terenowych. .

Juliusz Szymañski
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W sezonie turystycznym 2007 Trasa Turystyczna "Bunkier w
Konewce zorganizowa³a (lub wziê³a udzia³ w organizacji)
szeregu imprez dla osób odwiedzaj¹cych trasê i
zaprzyjaŸnionych instytucji.Warto tu wymieniæ:

- otwarcie wystawy "Szlakiem 2 Korpusu Polskiego - w 63
rocznicê bitwy o Monte Casino" - przygotowanej przez
Muzeum Tradycji niepodleg³oœciowych w £odzi
- udzia³ w organizacji rekonstrukcji historycznej na terenie

- impreza z udzia³em ³ódzkich krótkofalowców -
nawi¹zywanie ³¹cznoœci z terenu trasy w Konewce, wystawa
zabytkowych urz¹dzeñ nadawczo-odbiorczych, prezentacja
przez ¿o³nierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
wspó³czesnego sprzêtu radiowego oraz projekcje wojennych
kronik filmowych ze starego, 16 mm projektora
- otwarcie nowej ekspozycji militariów jednego z prywatnych
kolekcjonerów

- ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej ¿o³nierzom i
cz³onkom ruchu oporu walcz¹cym w czasie II w. œw. o
niepodleg³¹ Polskê, z udzia³em w³adz Gminy Inow³ódz i
delegacji ¿o³nierzy z 25 BKP,

maj

czerwiec/lipec

sierpieñ

Muzeum Tradycji niepodleg³oœciowych w £odzi w ramach
Nocy Otwartych Muzeów

- kolejna wizyta krótkofalowców i wystawa starych
odbiorników radiowych, sprzêtu ³¹cznoœciowego i
telekomunikacyjnego,
- rekonstrukcja walk oddzia³ów polskich i niemieckich z 1944
r. w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej "Anlage Mitte" i jej
przyjació³,

Wœród wielu zwiedzaj¹cych schrony w Konewce, pojawiaj¹ siê ludzie,
którzy w przesz³oœci (w czasie wojny lub zaraz po jej zakoñczeniu)
przebywali na terenie tej by³ej niemieckiej kwatery dowodzenia. Ich
opowiadania o zejœciach do podziemnych kondygnacji zlokalizowanych
g³êboko pod jej powierzchni¹ dzia³aj¹ na wyobraŸnie i sk³aniaj¹ do
podejmowania badañ maj¹cych na celu zweryfikowanie, czasem doœæ
konkretnych, czêœciej nieprawdopodobnych opowieœci o podziemnych
halach, zbiornikach, do dziœ pe³nych paliwa, zapadniach dla wagonów
kolejowych, o próbach odpompowania wody z pomieszczeñ, których
lokalizacji dziœ nie znamy. Staramy siê powoli weryfikowaæ te
opowieœci, prowadz¹c w miarê posiadanych mo¿liwoœci badania przy
u¿yciu metody elektrooporowej, magnetometrów i georadaru.
Wytypowaliœmy do tej pory 2-3 miejsca wymagaj¹ce bardziej
szczegó³owych badañ. Co wiêcej miejsca te pokrywaj¹ siê ze
wskazaniami radiestetów. Po zakoñczeniu sezonu postaramy siê
wykonaæ kilka odwiertów kontrolnych (jeœli uzyskamy na to zgodê
nadleœnictwa). Mo¿e uda nam siê uchyliæ kolejnego r¹bka tajemnic,
jakie zapewne skrywaj¹ ci¹gle bunkry w Konewce.

Trasy

Wzd³u¿ Pilicy w 1944 r. Niemcy zbudowali ca³¹ liniê
umocnieñ tzw. Linii Pilicy, maj¹cych zatrzymaæ rosyjsk¹
ofensywê na naturalnej rubie¿y obronnej jak¹ stanowi³a ta
rzeka. Linia sk³adaj¹ca siê z kilkudziesiêciu niewielkich
schronów bojowych i biernych ci¹gnie siê od Sulejowa,
przez Tomaszów, Inow³ódz do Rzeczycy.

Wiele z nich zachowa³o siê w dobrym stanie i stanowi¹
swoisty skansen fortyfikacyjny z koñcowego okresu II
wojny œw. Niektóre wtopione wkrajobraz

Schrony Konewce nie s¹ jedynymi budowlami
fortyfikacyjnymi w okolicy Tomaszowa Maz. Podobny
kompleks schronów wchodz¹cych w sk³ad stanowiska
"Anlage Mitte" znajduje siê w miejscowoœci Jeleñ (obecnie
teren schronów w Jeleniu pozostaj¹cy w dyspozycji
Turystycznej "Bunkier w Konewce" jest zabezpieczany i
wspólnie ze Stowarzyszeniem "Labirynt"przygotowywane
s¹ analizy zagospodarowania istniej¹cych tam obiektów).

rozwijaj¹cej siê

1- nawa g³ówna z torem kolejowym
2 -korytarz boczny
3-
4-
5- drzwi gazoszczelne

kana³ nawiewu powietrza
kana³ powrotu powietrza

6- wyjœcie boczne
7- elementy mocuj¹ce

maskowanie
8- siatka maskuj¹ca
9- fundament

z murem
oporowym

KONEWKA 2007
Tajemnice bunkrów hipotezypodsumowanie

okolice

przyroda

mapki, plany

Przekrój
perspektywiczny

schronu w Jeleniu

Nadpiliczne
fortyfikacje

Schron kolejowy w Konewce (przekrój jednego segmentu)

Jeleñ, Konewka
- rozmieszczenie obiektów

www.bunkierkonewka.eu

wrzesieñ
- "Weekend z Rosi" - niemieckim transporterem

opancerzonym z II w. œw., wydobytym z Pilicy i
od res tau rowanym, ekspona tem Muzeum
Tomaszowa Maz.
W czasie tegorocznego sezonu goœciliœmy ponadto:

zloty pojazdów - Mazdy MX 3, zabytkowych motocykli
m. in. z tomaszowskiego Klubu Weteran, Zlot
Pojazdów Komunistycznych, starych Opli i Fiatów,
skuterów Vespa, rajd samochodowy "Nadpilickie
Safari", ekipê off-roadowych Land-Roverów.

Transporter SdKfz 251 "Rosi" w Konewce

Sulejów, Linia Pilicy - schron typy
"Ringstand" z wie¿¹ czo³gu PzKpfw II

Schron kolejowy w Konewce jest obecnie najcenniejszym zimowiskiem
nietoperzy w województwie ³ódzkim. Dotychczas potwierdzono
zimowanie 8 gatunków, a ³¹czne liczebnoœci dochodzi³y w latach
ubieg³ych do 300 osobników. Doroczne liczenie naszych nietoperzy w
lutym br. wykaza³o wzrost ich populacji do ok. 600 szt. Najliczniejszy jest
mopek. Obserwowane s¹ równie¿ gacki brunatne i szare, nocki rude,
nocki du¿e, nocki Natterera, mroczki póŸne. Stwierdzono obecnoœæ
jednego z najrzadszych w Polsce nietoperzy - nocka Bechsteina.
Nietoperze zimuj¹ w podziemnych kana³ach i zakamarkach schronu
kolejowego, gdzie temperatura zim¹ nie spada nigdy poni¿ej 4 stopni.

Nietoperze z Konewki

infrastruktury miejskiej Tomaszowa, wspó³egzystuj¹ ze
wspó³czesnymi blokami, domami, pawilonami handlowymi,
stanowi¹c dziœ unikalny przyk³ad wtopienia siê wojennych
fortyfikacji w organizm dzisiejszego miasta.

Tak¿e ko³o miejscowoœci Skrzynki znajduj¹ siê ruiny
czterech schronów biernych stanowi¹cych w czasie wojny,
prawdopodobnie, czêœæ kwatery niemieckiego dowództwa
wojsk l¹dowych.

Pobliskie lotnisko ko³o Glinnika, które zaczêto budowaæ
jeszcze przed wybuchem wojny, zosta³o przez Niemców
rozbudowane i wykorzystywane do celów bojowych.
Ciekawostk¹ jest stoj¹cy tam do tej pory hangar wzniesiony
dla samolotów bêd¹cych w dyspozycji prezydenta
Moœc ick iego, przen ies iony przez Niemców z
przedwojennego l¹dowiska znajduj¹cego siê na po³udnie od
Spa³y.

PPHU Imax - £ódŸ

tel. 0 501 430 321 mail: imax@o2.pl
www.bunkierkonewka.eu

Zapraszamy do zwiedzania: od maja - paŸdziernika codziennie oprócz poniedzia³ków w godz. 10 - 18 (VII i VIII - 10-19, tak¿e w pon.) listopad - kwiecieñ: tylko w weekendy
w godz. 10 -16. Grupy zorganizowane, po uzgodnieniu, przyjmujemy w dowolnych terminach

Konewka - podziemne kana³y techniczne

Konewka - pokaz GRH "Anlage Mitte"

Bunker in Konewka
At the end of 1939 Germans began to build the military headquarters (called "Anlage Mitte") of
WW II near Spa³a and Tomaszow Mazowiecki. They were supposed to be used in the war with
Soviet Union which was anticipated by Hitler. The building was conducted by "Cemische Werke
Askania Enterprise" which employed German and Italian workers. Two complexes of concrete
bunkers were built in the forest - the first in Konewka near Spa³a, the second one in Jelen next to
Tomaszow Mazowiecki. It consisted of the railway bunker (380 m long) for command train and
bunkers in which power station, boiler house, water tank and pump were situated. The whole area
was canalised and ameliorated as well as surrounded by double fence with barbed wire. A few
small pillboxes were built near Konewka and the airfield was built near Glinnik. The building of
both of complexes was finished in June 1941, a few days before Germans' assault on Sowiet Union.
During the war the railway bunker was not used according to its purpose and trains seldom arrived
there. In 1944 Germans organised ammunition magazine in Konewka. Additionaly, there was
Daimler-Benz aircraft engines factory in Jelen. Nowadays the Bunker in Konewka is open to
visitors. There are exhibitions, which illustrate the history of these bunkers, plans and models as
well as military items, guns, soldiers equipment from WW II, reports about the bats that winter in
the bunkers and information about Spa³a Landscape Park. The site is used by the organisers of
"Military Picnics" as well as for historical re-enactments and for displays of old military vehicles.

In den Bunkern von Konewka
Die Touristenstrecke "Bunkier von Konewka" fuehrt durch das ehemalige Gelaende des deutschen
Hauptquartiers "Anlage Mitte" aus dem 2. Weltkrieg. Im Wald befinden sich Stahlbetonbunker,
von denen der laengste 380 m misst. Dabei handelt es sich um einen Eisenbahnbunker der fuer
Sonderzug bestimmt war. Daneben befinden sich klainere Shutzraeume, die durch einen 80 m
langen, beleuchteten unteridischen Korridor miteinander verbunden sind, der besichtigt werden
kann. In Eisenbahnbunker wird eine diesbezuegliche Dauerausstellung praesentiert mit Plaenen,
Fotos, Modellen, Situationkerten, Militaria aus dem 2. Weltkrieg. Vor Ort kann man an "Militaer-
Picknics" teilnehmen, Historischen Vorfuehrungen beiwohnen und Armeefahrzeuge aus naechster
Naehe betrachten

summary, resume


