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TWIERDZA KRAKÓW

W ramach innowacji pedagogicznej „Fortyfikacje w historii Polski” w dniu 28.12.2020
odbyliśmy wycieczkę z uczniami naszej szkoły szlakiem fortyfikacji. Tym razem
odwiedziliśmy następujące obiekty:
- Bateria FB 35 Srebrna Góra 
- Schron amunicyjny "Las Wolski" 
- Fort 2 KOŚCIUSZKO
- Diabelski Most 

„ Oficjalną decyzję o powstaniu krakowskiej twierdzy cesarz Franciszek Józef podpisał w
kwietniu 1850 roku. W ciągu następnych ponad 60 lat, etapami, powstał wokół Krakowa
jeden z największych pierścieni fortyfikacyjnych w Europie, będący ważnym elementem
polityki zagranicznej cesarstwa, a niejako przy okazji trwale wpływający na rozwój i kształt
miasta.”



Wycieczkę rozpoczęliśmy przechodząc obok winnic Uniwersytetu Jagielońskiego dochodząc
do Baterii FB 35 Srebrna Góra 

„Bateria FB 35 Srebrna Góra – bateria artylerii ciężkiej, w III obszarze
warownym twierdzy Kraków, element zespołu dzieł obronnych fortu pancernego „Skała”.
Powstała w czasie rozbudowy twierdzy w latach w 1878-84. Ma nietypową, górską budowę
tarasową. Składa się z czterech stanowisk artyleryjskich dla ciężkich dział. Uzbrojeniem były
cztery moździerze kalibru 240 mm wz. 1898; w czasie rosyjskiej ofensywy, w dniach 5-6
grudnia 1914 bateria wspierała ogniem obrońców we wschodniej części miasta.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_ci%C4%99%C5%BCka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_38_%E2%80%9ESka%C5%82a%E2%80%9D


Następnie udaliśmy się do schronu amunicyjnego Baterii FB 36 Ostra Góra.

„Schron amunicyjny "Las Wolski" – to jeden z obiektów austriackiej Twierdzy Kraków.
Znajduje się przy Alei Wędrowników, trasie spacerowej w Lesie Wolskim, na wschodnim
stoku Ostrej Góry, ok. 500 metrów na zachód od Krakowskiego ZOO. Powstał w latach
1914-1915 według typowego projektu. Schron zbudowany jest z batonu i cegły. Posiada
wzmocniony betonowy stropodach. Obecnie obiekt jest dobrze zachowany i
niezdewastowany.”

Kolejne kroki skierowaliśmy w kierunku tzw. „Sikornika” przemieszczając się lasem
dotarliśmy do strzelnicy. W jej okolicy powstała z inicjatywy Fundacji Wspierania Rozwoju
Wspinaczki skałka wspinaczkowa. Celem tego projektu było stworzenie na terenie Krakowa
sieci dostępnych dla każdego rejonów wspinaczkowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleja_W%C4%99drownik%C3%B3w_w_Krakowie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las_Wolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostra_G%C3%B3ra_(Masyw_Sowi%C5%84ca)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_Zoologiczny_w_Krakowie


Dalsza droga i atrakcje:

Fort NR 2 KOŚCIUSZKO
Przedostatni punkt naszej wycieczki Fort NR 2 KOŚCIUSZKO
„ Fort nr 2 "Kościuszko", wzniesiony w latach 1850-56 jako jeden z pierwszych, zarazem

najpotężniejszy element rodzącej się Twierdzy. Jego zadaniem miała być obrona miasta od
strony zachodniej. Sam fort, ma charakter cytadelowy, czyli przystosowany był do
samodzielnej obrony, zbudowano na planie nieregularnego szcześcioboku - z tyłu, od strony
miasta, znajdowały się wielkie koszary, a bojowe czoło, od strony zachodniej i



południowo-zachodniej, stanowiły trzy potężne bastiony. Obiekt był przeznaczony dla 732
żołnierzy i wyposażony m.in. w 60 armat i haubic.”

Diabelski Most – ostatni punkt wycieczki 



„Diabelski most– jest to wiadukt drogowy zbudowany przez austriackich inżynierów
wojskowych, zapewniający bezkolizyjny ruch na skrzyżowaniu dróg: dojazdowej do fortu
Kościuszko oraz drogi rokadowej (dzisiejsza ul. Malczewskiego).

Aby powstało bezkolizyjne skrzyżowanie, drogę do fortu poprowadzono po nasypie o
wysokości ok. 4 metrów. Most zbudowany jest z ciosów wapiennych oraz cegieł. Powstał w
latach 1855-1870.”

Nazwa mostu pochodzi od legendy, według której miał się tu niekiedy pojawiać nocą
diabeł Kusy, przybiegający podobno gdzieś z okolic Błoń. My na szczęście szliśmy w dzień
więc żadnego nie spotkaliśmy
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadukt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_cytadelowy_2_%E2%80%9EKo%C5%9Bciuszko%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_cytadelowy_2_%E2%80%9EKo%C5%9Bciuszko%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasyp_(budowla)

