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   W ramach innowacji pedagogicznej „Fortyfikacje w historii Polski” w dniu 16.09.2021 

odbyliśmy kolejną cykliczną wycieczkę z uczniami naszej szkoły szlakiem fortyfikacji. Tym 

razem odwiedziliśmy następujące obiekty: 

- Fort 50 „PROKOCIM” 

- SCHRON AMUNICYJNY 

- Fort 50 ½ W (West) „KOSOCICE” 

- Fort 51 „RAJSKO” 

-Fort 50 ½ O (Ost) „Barycz” 

 

     Twierdza Kraków stanowi jeden z największych zespołów obronnych tego rodzaju  

znajdujących się w centralnej części Europy. Pomimo jednak swojej wyjątkowości  zabytek 

ten pozostaje prawie nieznany dla szerszego grona  pozostając w cieniu innych atrakcji 

oferowanych przez Kraków.  

 



 Fort 50 „PROKOCIM” 
 

     Fort 50 Prokocim –  powstał w latach 1882–1886. Zadaniem fortu była obrona Traktu 

Lwowskiego. Jest to typowy fort artyleryjski. Razem z sąsiednimi fortami brał udział w 

zakończonych zwycięstwem walkach z Rosjanami, w grudniu 1914. 

 

 
 

     Obiekt jest typowy dla tego rodzaju fortów posiada koszary szyjowe, nieco łukowato 

wygięty schron główny, wał artyleryjski, schrony pogotowia oraz trzy betonowe kaponiery w 

fosie w których znajdują się zróżnicowane strzelnice przystosowane do broni ręcznej i rzutów 

granatami. Kaponiery te służyły także do przeprowadzania wypadów na wroga i połączone 

były, podobnie jak w innych fortach tego typu, poternami  łączącymi je z narożnymi 

schronami i schronem głównym.    

 

        
 

     Fort stanowił swoiste prawie samowystarczalne dzieło przystosowane do życia w nim 

kilku setek ludzi. Obiekt posiadał kuchnie, piec, studnie, szpital z salą operacyjną i stajnie.  

 



        

 

„SCHRON AMUNICYJNY ” 
 

Po obejrzeniu Fortu Prokocim w drodze do kolejnego fortu zwiedziliśmy schron amunicyjny.  

 

     
 

 



Fort 50 ½ W (West) KOSOCICE 
Kolejny przystanek na drodze naszej wycieczki. 

 

 
 

   Fort 50 ½ W Kosocice –  powstał w latach 1897–1899  należał do VII obszaru warownego. 

Obiekt zaprojektował Emil Gołogórski. Fort bronił linii kolejowej do Przemyśla oraz Traktu 

Lwowskiego. W grudniu 1914 r., wraz z sąsiednimi fortami: 50 „Prokocim” i 51 „Rajsko”, 

powstrzymał główny ciężar rosyjskiego natarcia na Kraków. 

 

Co prawda to nie te czasy ale zdjęcie fajne 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Go%C5%82og%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_g%C5%82%C3%B3wny_artyleryjski_50_%E2%80%9EProkocim%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_g%C5%82%C3%B3wny_artyleryjski_51_%E2%80%9ERajsko%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w


 

 

       Fort 50 ½ Kosocice jest typowym małym fortem pancernym o półkolistym narysie, z 

dwoma wieżami pancernymi oraz jedną wieżą artyleryjską. Koszary fortu są schowane za 

cmentarzem, ukryte za wałami niewidoczne z zewnątrz. Fort jest obecnie niedostępny do 

zwiedzania nam jednak udało się wejść. 

 

 
 

 

 

 

 



Fort 51 RAJSKO 

 

    
 

        Jeden z największych fortów Twierdzy Kraków a nawet jeden z największych fortów 

swej klasy w całych  Austro-Węgrzech, zbudowany w latach 1881 - 1884. Fort znajduje się na 

wzgórzu Rajsko, najwyższym w okolicy (349 m n.p.m.), będącym dobrym punktem 

obserwacyjnym.  

 
 

       Załoga Fortu  51 Rajsko liczyła 506 osób. Dla zabezpieczenia fortu w wodę, zbudowane 

zostały dwie studnie korbowe. Oddalenie od sąsiadujących fortów (Fort 52 Borek - 4,5 km, 

Fort 50 Prokocim - 3 km) wymuszały znacznie większą siłą ognia jaką dysponował Fort 

Rajsko. Na Forcie znajdowały się aż 24 stanowiska artyleryjskie. Teren Fortu od przedpola 

oddzielała fosa o głębokości 8 metrów. Na skrzydłach i w osi fortu, umieszczone były 3 

kaponiery, służące do ostrzału poszczególnych odcinków fosy. 



Fort 50 ½ O (Ost) Barycz 
Ostatni punkt naszej wycieczki. Fort ten jest ogólnie dostępny do zwiedzenia wraz z 

przewodnikiem w czasie weekendów – polecamy bo warto. 

 
 

„Gürtelhauptwerk” – czyli fort główny – Barycz powstał w epoce fortów pancernych. 

Zbudowany w latach 1897-98 wraz z sąsiednim fortem 50½ West ,,Kosocice” strzegł 

południowo-wschodniego narożnika Twierdzy. Po mobilizacji 4 oficerów miało dowodzić 

załogą złożoną z 113 artylerzystów, 56 piechurów i 6 pionierów. Ich wojennym domem był 

blok koszarowo-bojowy chroniony grubymi warstwami betonu, z pancernymi drzwiami i 

okiennicami. 

 

 



        Aby skutecznie odpierać nieprzyjacielskie szturmy fort został silnie uzbrojony. W 

czterech obrotowych wieżach umieszczonych na potężnym stropodachu kryły się armaty 

Skody 8 cm Wz 1894. Piąta wieża służyła do obserwacji. Osłonięte pancerzem ze staliwa 

armaty wspierały sąsiednie forty, mogły też ostrzeliwać trakt lwowski. 

 

 
 

        Gdyby nieprzyjaciel zdołał podejść bardzo blisko zatrzymać miała go głęboka sucha fosa 

i broniący jej żołnierze ukryci w galerii oraz dwóch kaponierach. Oprócz karabinów 

dysponowali oni czterema szybkostrzelnymi armatami 6 cm Wz 1899. Mieli zapewnioną 

bezpieczną komunikację z blokiem koszarowo-bojowym poprzez podziemny chodnik – tzw. 

poternę. Artylerię ,,Baryczy” dopełniały dwie armaty 8 cm umieszczone w ,,zdradzieckim” 

tradytorze. Na początku grudnia 1914 r. gdy 3 Armia rosyjska próbowała zdobyć Kraków 

„Barycz” broniła podejścia od strony Wieliczki. Wspomagała też ogniem forty: 50 

„Prokocim” i 51 „Rajsko”. 

 

 
 



       Po I wś fort był w dyspozycji Wojska Polskiego. W czasie II wś gospodarzyli w nim 

Niemcy – zostały po nich pamiątkowe napisy. W latach 1957-61 naukowcy z AGH testowali 

w ,,Baryczy” polskie rakiety meteorologiczne. Potem w czasach zimnej wojny LWP 

wykorzystywało fort na własne potrzeby. 

 

 
 

      Dzisiaj w ,,Baryczy” znajduje się oddział Muzeum Twierdzy Kraków. Oglądając wystawę 

stałą można poznać historię krakowskiej twierdzy i dowiedzieć się jak pod koniec 1914 roku 

pod dawną stolicą Polski zatrzymano niepowstrzymany dotąd rosyjski ,,walec parowy” – co 

odmieniło losy wielkiej wojny i zadecydowało o historii Europy a tym samym świata.  

 

 

 
 



   Niezapomnianym przeżyciem była też wyprawa z przewodnikiem 10 metrów w głąb ziemi 

– do robiącej niesamowite wrażenie poterny, a następnie spacer wśród dzikiej przyrody po 

dnie najgłębszej w Twierdzy Kraków fosy. To właśnie w niej młodzi polscy inżynierowie 

eksperymentowali z silnikami rakietowymi. 

 

         
 

         
 

    I to był ostatni mocny akcent naszej wyprawy.  Jednak niebawem podążymy szlakiem 

kolejnych fortyfikacji i odkryjemy nowe miejsca które są warte zobaczenia.  

 

Zwiedzanie fortu ,,Barycz” zawdzięczamy uprzejmości Muzeum Twierdzy Kraków. 

Dziękujemy za udostepnienie i oprowadzenie Panu Januszowi Leśniewiczowi. 



Polecamy serdecznie i odsyłamy na stronę, gdzie znajdziecie informacje dotyczące 

zwiedzania oraz kontakt z pasjonatami i opiekunami tych wspaniałych zabytków. 

Dziękujemy też zarządcom fortu Kosocice za możliwość wejścia na obiekt. 

 

https://www.facebook.com/muzeumtwierdzy/ 
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