Drugie życie fortu 49 ¼ „Grębałów” w Krakowie
W dziejach niejednego obiektu architektonicznego, cywilnego czy
militarnego, pojawiają się okresy świetności i upadku. Los nie
oszczędził XIX – wiecznych fortyfikacji Twierdzy Kraków. A
przecież są one świadectwem rozwoju ludzkiej myśli technicznej,
która często po sprawdzeniu w celach militarnych była stosowana w codziennym życiu.
Jednym z takich obiektów jest fort pancerny 49 ¼ „Grębałów”. Jako obiekt militarny jest
przykładem specjalizacji funkcji dzieła obronnego, poprzedzonych dokładnymi studiami
terenowymi w fazie projektowej. Nieregularny narys, rozsunięcie środków obrony (4 wieże
dla 8-centymetrowych dział M.94), włączenie naturalnego terenu do zespołu obronnego, a
zwłaszcza czterodziałowy tradytora do bocznego ostrzału doliny Wisły – to sygnały
nadchodzącej epoki fortyfikacji rozproszonej, do której należały m.in. daleko już późniejsze
dzieła obronne Linii Maginota.
Fort pancerny 49 ¼ „Grębałów” zaprojektował w 1896 roku Oblt. Moritz Ritter von Brunner,
jeden z najsławniejszych inżynierów austriackiej szkoły fortyfikacyjnej. W swojej pracy
nawiązał do formy międzypolowego pancernego fortu obrony bliskiej (autorem formuły
dzieła tego typu był inż. Emil Gołogórski, projektant fortu 48 a „Mistrzejowice” , od 1918
roku generał Wojska Polskiego).

Fort 49 ¼ „Grębałów”
(makieta wg stanu XI / XII.1914 ; do
obejrzenia na ekspozycji dydaktycznej w
tradytorze fortu)
Fot. Bogumił Peschak

Fort 49 ¼ „Grębałów” jest kompleksem elementów ziemnych i kubaturowych. W obrębie
ziemnego wału fortu, otoczonego fosą o stoku spłaszczonym i przedstokiem, umieszczono
dwa betonowo – ceglane budynki forteczne : koszary i tradytor. W naturalnym jarze –
holwegu , przystosowanym do roli dodatkowej przeszkody zabezpieczającej czoło fortu,
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umieszczono betonową kaponierę grodzową, połączoną z koszarami krótką poterną.
Uzbrojenie artyleryjskie, ukryte pod pancerzem, składało się z 4 armat M.94 kalibru 8 cm w
wieżach pancernych oraz 4 armat M.94 w lawetach do strzelnic minimalnych w kazamatach
pancernych tradytora. Załogę stanowiło 5 oficerów (w tym 1 lekarz) oraz 184 żołnierzy.
Wojskowa rola obiektu zakończyła się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku –
praktycznie opuszczony popadł w zapomnienie oraz systematyczną dewastację.
Nadeszła zima 1987 / 1988. Byłem wtedy w sanatorium w Ciechocinku, na rehabilitacji po
długiej chorobie. Co robić dalej w życiu? Konie były moją i mojej żony pasją. A może
stworzyć ośrodek, który będzie propagował jeździectwo wśród dzieci i młodzieży? Po
powrocie do Krakowa i przemyśleniu, wraz z gronem przyjaciół powołaliśmy stowarzyszenie
– Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika”. 18 lutego 1988 roku – to data od której wszystko się
rozpoczęło.
Ramy organizacyjne już są. A teraz gdzie? I wtedy spotkałem otwartych ludzi w Dzielnicy
Kraków – Nowa Huta : od Przewodniczącego Rady Dzielnicy Jana Kucharskiego ,
Naczelnika Dzielnicy Zdzisława Zarębę po sekretarza Komitetu Dzielnicowego PZPR
Ryszarda Furdyna.
Twierdza Kraków , za sprawą profesora Janusza Bogdanowskiego, była znana w kręgach
rządzących w Krakowie. Pozostawiona na łaskę losu (nie licząc obiektów użytkowanych
przez wojsko lub w formie magazynów i incydentalnie produkcji) , podlegała dewastacji i
niszczeniu. Na spotkaniu u Przewodniczącego Rady Dzielnicy, poświęconemu tematowi bazy
dla naszego stowarzyszenia, padła sugestia zainteresowania się fortami. Był to dla mnie temat
obcy. Postać Profesora była znana w Dzielnicy. Padła propozycja : idź na Politechnikę
Krakowską i nawiąż kontakt z Profesorem. I tak rozpoczęła się moja przygoda i znajomość z
bardzo interesującymi ludźmi, która przerodziła się później w przyjaźń.
Profesor Janusz Bogdanowski na pierwszym spotkaniu zasugerował, abym zwiedził forty. Z
wypożyczoną książką Profesora „Zieleń Twierdzy Kraków” wraz z moja rodziną – żona
Alicja, syn Michał i córka Anna – zaczęliśmy zwiedzać forty – te opuszczone i dostępne, a
zarazem w miarę dobrze zachowane : „Borek”, „Rajsko”, „Skotniki”, „Bibice”,
„Mistrzejowice”, „Krzesławice”, „Batowice” i „Grębałów”. Ocenialiśmy otoczenie
(zabudowa) , możliwość dojazdu (dzieci i młodzież), możliwość łatwej adaptacji budynków
(potrzeby stajni dla koni, magazynów paszowych, pomieszczeń socjalnych) , adaptacji terenu
w obrębie działki fortu (organizacja dwóch ujeżdżalni) bez nadmiernej ingerencji w teren,
możliwość dostarczenia mediów – prąd i woda. Sprawa kanalizacji nie była koniecznością, ze
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względu na pierwotne rozwiązania gospodarki ściekami. Ważna też była ogólna rozległość
terenu, aby dać radę samodzielnemu zagospodarowaniu.
Fort „Grębałów” był ostatni z listy. Dojechaliśmy do niego tramwajem (ogromny plus na
wstępie).

(_X_XA_21.bmp) (fot. Tu i dalej Bogumił Peschak)
Pierwsze wrażenie : gąszcz krzaków, wśród nich piękne drzewa. Niestety dużo śmieci (dzikie
wysypiska). Popękane dachy, na których rosną krzaki , a przez otwory po wieżach
pancernych wlewa się do środka woda. A równocześnie piękna ostoja różnych stworzeń.
Teren leśny z zarysowanymi dwoma przestrzeniami otwartymi. Budynek główny w centrum,
zacisze, stropy całe. Atmosfera tego miejsca sprawiła, że powiedzieliśmy TO JEST TO. I tak
się zaczęło.
Swoja decyzję przekazałem władzom Dzielnicy. W ślad za tym poszło uzyskiwanie
pierwszych decyzji różnych organów administracji, w tym o prawnym przekazaniu obiektu
Ognisku TKKF „Przyjaciel Konika” przez władze wojskowe.
Profesora Bogdanowskiego poprosiłem o pomoc w pracach projektowych. Uzgodniliśmy, że
potraktujemy obiekt kompleksowo : adaptacja, zachowanie substancji, rekonstrukcja. Z tymi
kierunkami korespondowały dwa cele: służba „cywilna” obiektu oraz ochrona dziedzictwa
historycznego. Takie kompleksowe podejście do tematu fortecznego było pionierskie na owe
czasy. Postawiło wysokie wymagania, którym musiał sprostać zawiązany zespół projektowy.
Dzięki poparciu Profesora Janusza Bogdanowskiego zespół ten powstał i funkcjonuje do dziś.
Projekt ten stał się naszą pasją, tym bardziej, że wykonywany bez wynagrodzenia.
W ciągu tych wszystkich lat bezpłatnego wsparcia, uczestnicząc w pracach porządkowych i
zabezpieczających, udzieliły nam krakowskie jednostki Wojska Polskiego, Milicji
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Obywatelskiej; zakłady pracy: Elektromontaż 2, Budostal 3, Budostal 6 i Budostal 8,
Mostostal – Kraków Galicja, Hepamos; szkoły: Szkoła Aspirantów Straży Pożarnej i Zespół
Szkół Mechanicznych.
Nieodpłatnie materiały archiwalne dotyczące fortu 49 ¼ „Grębałów” przekazało nam
wiedeńskie Kriegsarchiv za pośrednictwem dr Emila Brixa, konsula Republiki Austrii w
Krakowie.
Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy wsparli to pionierskie dzieło (pionierskie, gdyż tak
kompleksowego podejścia do fortów krakowskich w ówczesnych czasach nie było) i pozostali
z nami do dziś : płk Andrzej Turowicz, płk Feliks Dela, prof. Janusz Bogdanowski, dr
Krzysztof Wielgus, dr Jadwiga Środulska-Wielgus, Szymon Wielgus, Waldemar
Brzoskwinia, Leszek Tytko , Bogdan Holewiński , Wacław Wiśniowski i wielu innych.
W następnych latach prowadzono systematyczne prace zabezpieczające, remontowe i
adaptacyjne, realizując stopniowo opracowany projekt remontu i adaptacji fortu.
Równocześnie projekt podlegał uszczegółowieniu, z uwzględnieniem zwłaszcza przyszłych
funkcji dydaktycznych. Prace projektowe cały czas wykonywane są społecznie przez
pierwotny zespół. Dzięki temu jest zapewniona kontynuacja myśli przewodniej – prezentacja
dziedzictwa historycznego i tchnienie „drugiego życia” w opuszczony fort. Obiekt służy
społeczeństwu – realizowane są kierunki : rekreacja konna , rehabilitacja osób
niepełnosprawnych-hipoterapia oraz propagowanie dziedzictwa historycznego.
Konsekwentnie i stopniowo realizując zatwierdzony projekt „Remontu i adaptacji fortu 49 ¼
„Grębałów” w ciągu 26 lat wykonaliśmy całą listę różnorakich prac, poczynając od usuwania
zdziczałego nadmiaru zieleni a kończąc na umieszczeniu w odnowionym tradytorze
dydaktyczno – historycznej ekspozycji, uwieńczonej odtworzeniem modelu działa
kazamatowego (skala 1:1) przy zabytkowej tarczy pancernej.
Ktoś powie, dlaczego tak długo? A przecież robimy to sami. Wiele przed nami – dokończenie
odnowy i adaptacji budynku koszarowo – bojowego i kaponiery, zabezpieczenie i
rekonstrukcja części ziemnych, poprowadzenie trasy zwiedzania – ścieżki dydaktycznej. A
wszystko w trudnych warunkach terenowych, z zachowaniem istniejącego zadrzewienia , w
trakcie codziennego życia fortu. Czyli działania na „żywym organizmie” .
Wspierali nas finansowo: Dzielnica Kraków-Nowa Huta, Zarząd Rewaloryzacji Zespołów
Zabytkowych Miasta Krakowa, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa,
amerykańska Fundacja State Street za co serdecznie wszystkim dziękujemy.
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Dla fortu ważne jest, że od początku naszych działań powrócił do życia. Funkcjonuje na co
dzień, jest dostępny. Równocześnie odsłaniał swoje „tajemnice” – magazyn Werhmachtu w
kaponierze (torebki grzewcze „Wąrmebeutel”), tarcza pancerna stanowiska strzeleckiego czy
elementy zasieków. Co jeszcze odkryje?
Rok 2014 przyniósł dodatkowy element dla fortu. Dzięki wsparciu grona przyjaciół powstała
tablica upamiętniająca wszystkich uczestników I Wojny Światowej. Skromną uroczystość
odsłonięcia miejsca pamięci z udziałem młodzieży szkół nowohuckich zaszczycił m. in.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, a tablicę poświęcił ks. Adam Boniecki.
Uroczystość połączona została z otwarciem wystawy „Tak niedawno, a już nigdy”,
opracowanej na podstawie pozyskanych autentycznych listów żołnierza z frontu do jego
narzeczonej (później żony), w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918).

Podsumowanie – historia w obrazach

Fort 49 ¼ „Grębałów” rok 1914 (ze zbiorów Kriegsarchiv)
(1936_47_LBI679_251a.tif)

Strona 5 z 8

Rok 1988

Rok 2014
Brama na teren fortu

(O2A_7.bmp)

Tradytor od strony drogi
(_XA_22.bmp)

Tradytor – korytarz strzelecki
(_X_XA_8.bmp)
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Tradytor od strony równi ogniowej
(O0A_24.bmp)

Budynek koszarowo - bojowy
(_XA_1.bmp)

Dach koszar
(OA_16.bmp)
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październik 2014

Fort 49 ¼ „Grębałów” , Grudzień 2014
Bogumił Peschak

Strona 8 z 8

