
        
    

Wielki wybuch 1914Wielki wybuch 1914Wielki wybuch 1914Wielki wybuch 1914––––1918. Cykl spacerów po1918. Cykl spacerów po1918. Cykl spacerów po1918. Cykl spacerów 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 dost konieczna będzie rejestracja przez formularze dost konieczna będzie rejestracja przez formularze dost konieczna będzie rejestracja przez formularze 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  
 
 
 
 
 
 



27 września 201427 września 201427 września 201427 września 2014    

Na zapleczu Twierdzy Kraków Na zapleczu Twierdzy Kraków Na zapleczu Twierdzy Kraków Na zapleczu Twierdzy Kraków –––– spacer po spacer po spacer po spacer po    koszarach, lazaretach, aresztach ikoszarach, lazaretach, aresztach ikoszarach, lazaretach, aresztach ikoszarach, lazaretach, aresztach i    magazynach magazynach magazynach magazynach 
zzzz    czasów Wielkiej Wojnyczasów Wielkiej Wojnyczasów Wielkiej Wojnyczasów Wielkiej Wojny, cz. 2, cz. 2, cz. 2, cz. 2    

    

 

ZBIÓRKA: ZBIÓRKA: ZBIÓRKA: ZBIÓRKA:     

27 września, godz. 14.00, przed budynkiem Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej, ul. Podchorążych 1 

 

 

INFORMACJE: INFORMACJE: INFORMACJE: INFORMACJE:     

spacer pieszy, ok. 3 godziny, 4 km 

UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA: Ze względu na specyfikę jednego z obiektów (Areszt Śledczy przy 
Montelupich), w spacerze mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 16 lat. 
Uczestnicy spaceru winni mieć przy sobie aktualny dokument tożsamości (dowód 
osobisty, paszport lub legitymację szkolną). Na teren więzienia nie można wnosić 
aparatów ani telefonów komórkowych, a także przedmiotów niebezpiecznych. 
Aparaty i telefony należy zdeponować przed wejściem. Jedynie organizator jest 
uprawniony do wykonywania zdjęć dokumentacyjnych na potrzeby projektu, które 
to fotografie następnie zamieści na swojej stronie.  

Kontynuacja spaceru po zapleczu Twierdzy Kraków. Podczas tego ostatniego już 
spaceru miłośnik i popularyzator historii Krakowa Krzysztof Jakubowski oprowadzi 
nas po obiektach zlokalizowanych w dawnych wsiach Krowodrza i Łobzów. Wśród 
nich zobaczymy: siedzibę Korpusu Kadetów Piechoty CK/ Infanteriekadettenschule 
(obecnie Wydział Architektury PK), ogrody w Łobzowie, dawne Koszary Obrony 
Krajowej/ Landwehrkaserne, dawny sąd wojskowy i areszt przy ul. Montelupich oraz 
dom nierządu z czasów I wojny światowej przy ul. Kamiennej. 

KONIECZNA REZERWACJA: odKONIECZNA REZERWACJA: odKONIECZNA REZERWACJA: odKONIECZNA REZERWACJA: od    15 w15 w15 w15 wrzerzerzerześśśśnia, godz. 10.00 donia, godz. 10.00 donia, godz. 10.00 donia, godz. 10.00 do    19 wrze19 wrze19 wrze19 wrześśśśnia, godz. nia, godz. nia, godz. nia, godz. 
16.0016.0016.0016.00…………                                     

    

 

PROWADZENIE:PROWADZENIE:PROWADZENIE:PROWADZENIE:        

Krzysztof JakubowskiKrzysztof JakubowskiKrzysztof JakubowskiKrzysztof Jakubowski – publicysta, miłośnik i popularyzator historii Krakowa, 
autor zbioru szkiców Kraków na starych widokówkach oraz książki o historii 
krakowskich kawiarni i cukierni Kawa i ciastko o każdej porze. Jeden z autorów 
Spacerownika Krakowskiego i wielu innych publikacji zbiorowych dotyczących 
historii Krakowa.  

 

 

TRASA: TRASA: TRASA: TRASA:     

 Pałac Kazimierza Wielkiego/ Korpus Kadetów Piechoty CK/ 
Infanteriekadettenschule, następnie Wojskowa Wyższa Szkoła Realna/ Militär-
Oberrealschule, od 1918 r. Korpus Kadetów, dziś Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej, ul. Podchorążych 1 [A-645, 18.11.1983] – zwiedzanie wnętrz 



 Ogrody w Łobzowie  

 Dawne Koszary Obrony Krajowej/ Landwehrkaserne, dziś Jednostka Wojskowa 6 
Brygady Powietrznodesantowej, ul. Wrocławska 21 – zwiedzanie z zewnątrz 

 Dawny sąd wojskowy i areszt, ul. Montelupich 7 [A-983, 5.09.1994] – zwiedzanie 
wnętrz 

 Koszary Artylerelii Wałowej i Batalionu Pionierów, ul. Montelupich – 
zwiedzanie z zewnątrz 

 dom nierządu, ul. Kamienna 19 – zwiedzanie z zewnątrz 

 

 

 


