
        
    

Wielki wybuch 1914Wielki wybuch 1914Wielki wybuch 1914Wielki wybuch 1914––––1918. Cykl spacerów1918. Cykl spacerów1918. Cykl spacerów1918. Cykl spacerów po po po po    KrakowieKrakowieKrakowieKrakowie    
 

W 2014 r., w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej, Małopolskie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego odbyły się pod hasłem „Wielki wybuch 1914–1918”.. Tej tematyce poświęcony będzie 
także    cykl jesiennych spacerów po Krakowie, których zadaniem jest promocja dziedzictwa 
kulturowego. Zaplanowane na cztery wrześniowe soboty spacery są także jednym z wydarzeń 
towarzyszących konkursowi Wiki Lubi Zabytki. 

Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny, organizowany przez Stowarzyszenie 
Wikimedia Polska. Celem konkursu jest sfotografowanie wszystkich obiektów, które mają status 
zabytku nieruchomego oraz znajdują się w wykazach zabytków prowadzonych przez 
Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.  

Dlatego do udziału w spacerach zachęcamy nie tylko miłośników historii i zabytków, ale 
również fotografii. Udział we wszystkich spacerach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest liczba miejsc jest liczba miejsc jest liczba miejsc jest 
ograniczona ograniczona ograniczona ograniczona –––– konieczna będzie rejestracja przez formularze konieczna będzie rejestracja przez formularze konieczna będzie rejestracja przez formularze konieczna będzie rejestracja przez formularze dost dost dost dostępne naępne naępne naępne na    stronach stronach stronach stronach 
poszczeposzczeposzczeposzczególnych spacerówgólnych spacerówgólnych spacerówgólnych spacerów.  

 

Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:    

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 

Informacje:Informacje:Informacje:Informacje:    

http://mik.krakow.pl/?dzialania=malopolskie-dni-dziedzictwa-kulturowego  

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:    

spacery@mik.krakow.pl  
 

    

    

    



20 wrze20 wrze20 wrze20 wrześśśśnia 2014nia 2014nia 2014nia 2014 

Objazd autokarowyObjazd autokarowyObjazd autokarowyObjazd autokarowy po po po po    wybranych obiektach Twierdzy Krakówwybranych obiektach Twierdzy Krakówwybranych obiektach Twierdzy Krakówwybranych obiektach Twierdzy Kraków    

    

 

ZBIÓRKA: ZBIÓRKA: ZBIÓRKA: ZBIÓRKA:     

20 września, godz. 11.00, fort „Luneta Warszawska”, ul. Kamienna 16 

 

 

INFORMACJE: INFORMACJE: INFORMACJE: INFORMACJE:     

objazd autokarowy, 4 godziny 

 

Objazd autokarem obejmie wizytę w trzech niedostępnych na co dzień do zwiedzania 
obiektach, znajdujących się obecnie pod opieką Fundacji Janus – Muzeum Otwartej 
Twierdzy, tj. w fortach: 53a Winnica, 50 ½ O Barycz oraz Krępak. Fort Winnica 
powstał w latach 1898–1899. Nazwę zawdzięcza swojemu położeniu na wzgórzu 
Winnica wznoszącym się na wysokość 234 m n.p.m. Skaliste podłoże wzniesienia 
wymusiło dostosowanie tego fortu do górskich warunków. Fort 50 ½ O Barycz powstał 
w latach 1897–1899 jako część VII sektora obronnego Twierdzy Kraków. Austriacy 
wykorzystali go w walkach z armią rosyjską w grudniu 1914 r. Wraz z pobliskimi 
Kosocicami i Rajskiem wziął na siebie ciężar głównego uderzenia wojsk rosyjskich, 
które zakończyło się odparciem Rosjan. Fort Krępak (inaczej Bielany) powstał 
w latach 1908–1912 jako ostatni obiekt fortów krakowskich, nie zdążono opatrzyć go 
numerem. O tych ciekawie położonych obiektach opowie historyk Jakub Marcin 
Mikulski. 

KONIECZNA REZERWACJA:KONIECZNA REZERWACJA:KONIECZNA REZERWACJA:KONIECZNA REZERWACJA: od od od od    15 wrze15 wrze15 wrze15 wrześśśśnia, godz. 1nia, godz. 1nia, godz. 1nia, godz. 10.000.000.000.00 do do do do    19 wrze19 wrze19 wrze19 wrześśśśnia, godz. nia, godz. nia, godz. nia, godz. 
16.0016.0016.0016.00............                                        

    

 

PROWADZENIE:PROWADZENIE:PROWADZENIE:PROWADZENIE:        

Jakub Marcin MikulskiJakub Marcin MikulskiJakub Marcin MikulskiJakub Marcin Mikulski – krakowski historyk, doktorant UJ, specjalista w zakresie 
zagadnień fortyfikacyjnych, w sposób szczególny zajmuje się austro-węgierskimi 
fortyfikacjami polowymi w Galicji i Królestwie Kongresowym w latach 1914–1916. 

 

 

TRASA: TRASA: TRASA: TRASA:     

 Fort 53a Winnica, ul. Winnicka [A-800, 2.03.1989] – zwiedzanie wnętrz 

 Fort 50 1/2 O Barycz, ul. Hallera [A-1295/M, 17.04.2012] – zwiedzanie wnętrz 

 Fort Krępak, ul. Księcia Józefa 132 – zwiedzanie wnętrz 

 

 


