Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika”
Organizacja Pożytku Publicznego
Fort 49 ¼ „Grębałów”
30-969 Kraków , skr. poczt. 87
Planowany w 2022 roku harmonogram spotkań cyklu
„Fort Grębałów – świadek dziejów – opowiada”
Zakładany czas prelekcji – ok. 1,5 godziny
Prowadzący – Waldemar Brzoskwinia – specjalista w dziedzinie historii materialnej XIX i XX
wieku, wieloletni pracownik służb konserwatorskich oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
współautor wydawnictw poświęconych Twierdzy Kraków i zabytkom techniki, współautor wystaw
historycznych.
Miejsce spotkań – fort 49 ¼ „Grębałów” w Krakowie
Godzina rozpoczęcia – 16
UWAGA ! – zbiórka przy bramie fortu
WAŻNE : ze względu na ograniczoną liczbę uczestników ( do 20 osób) prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie na numer 604 077 669 sms lub telefonicznie
WSTĘP WOLNY
Data spotkania
10 września 2022
11 września 2022
17 września 2022
24 września 2022
01 października
2022
08 października
2022
15 października
2022
22 października
2022
29 października
2022
05 listopada 2022
12 listopada 2022
19 listopada 2022
26 listopada 2022
03 grudnia 2022
10 grudnia 2022
11 grudnia 2022

Tematyka
Fort 49 ¼ „Grębałów” – zabytek znaczący (prelekcja multimedialna)
Twierdza Kraków – poznać i zrozumieć
Wielki pożar Krakowa 18 – 26 VII 1850 roku
Kraków na przełomie XIX i XX wieku – kultura duchowa i kultura materialna
Uwaga – gaz! Gazownictwo wytwórcze w życiu Krakowa
Od konia do elektryczności – komunikacja miejska w Krakowie przełomu XIX i
XX wieku
Początki motoryzacji w Krakowie 1895 - 1914
Wisła – rzeka pracy (o znaczeniu Wisły dla Krakowa przełomu XIX i XX
wieku)
Więcej światła! (o początkach i wczesnym okresie elektroenergetyki w
Krakowie)
Wielka Wojna (I wojna światowa) – zarys fenomenu
Twierdze Wielkiej Wojny – fortyfikacje i boje
Kraków obrońcą Europy. Rola Twierdzy Kraków w I wojnie światowej
Legiony Polskie – rola w I wojnie światowej
Odzyskać Niepodległość! O procesie tworzenia Polski w Krakowie w czasie I
wojny światowej
Rok 1920. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata
Niepodlegli. Ludzie czasów przełomu (w nawiązaniu i rozwinięciu tematyki
wystawy „Patrioci z Galicji” )

