
Kraków, Fort 53a Winnica, 1898-1899 r.

1. Kategoria

Militaria, fort

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.02319 19.86161

4. Kod w dokumentacji

Krakow-44/684

5. Opis

Fort znajduje się w północno-wschodniej części 
uroczyska Skotniki, na wzniesieniu Winnica. W 
terminologii fortyfikacyjnej jest klasyfikowany jako 
międzypolowy fort pancerny obrony bliskiej typu 
górskiego. Otacza go wykuta w skale fosa oraz wał 
usypany z materiału wybranego podczas jej budowy. 
Wjazd prowadzi od wschodu, drogą w kształcie 
serpentyny, a następnie mostem przerzuconym nad fosą. 
Dziedziniec zamykają dwukondygnacyjne koszary 
czołowe, na których stropie umieszczono dwie 
zachowane do naszych czasów artyleryjskie wieże 
pancerne oraz kopułę obserwacyjną. Fort należy do 
najlepiej zachowanych obiektów Twierdzy Kraków. Jest 
wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-800) i 
udostępniony do zwiedzania w ramach Muzeum 
Twierdzy Kraków.

Fort Winnica powstał jako ostatni z serii fortów 
pancernych obrony bliskiej Twierdzy Kraków. Przyjęte w
nim rozwiązania stały się pierwowzorem dla schronów 
bojowych i grup warownych okresu międzywojennego. 
Był także jedynym obok Fortu Skała fortem typu 
górskiego, z planem specjalnie dostosowanym do 
warunków terenowych wzniesienia Winnica. 

Zadaniem fortu było zamknięcie luki istniejącej 
pomiędzy fortami głównymi Skotniki i Bodzów (stąd 
określenie: fort międzypolowy). W 1914 roku fort był 
uzbrojony w 4 armaty M.94 kalibru 8 cm umieszczone na
wieżach (2 szt.) i w tradytorze flankującym bramę (2 szt.)
oraz w 2 karabiny maszynowe M.7. Jego załogę 
stanowiło 73 artylerzystów (w tym 2 oficerów) oraz 35 
żołnierzy piechoty (1 oficer). Już w trakcie działań 
wojennych na przedpolu fortu wykonano system okopów
i kawern (kawerny istnieją do dziś, są jednak zatopione).
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Droga do fortu

Widok z mostu na dziedziniec, w głębi koszary czołowe

Dwukondygnacyjny tradytor flankujący bramę
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W 1914 roku w pobliżu fortu przed wyruszeniem na front
ćwiczyły oddziały strzeleckie Józefa Piłsudskiego. W 
okresie okupacji Niemcy okresowo przetrzymywali w 
nim jeńców radzieckich. W czasach współczesnych w 
forcie mieścił się m.in. warsztat rzemieślniczy zajmujący 
się naprawą i konserwacją mebli zabytkowych oraz 
wytwarzaniem mebli stylizowanych.

6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: 
http://www.fortyck.pl/fort_53a_winnica.htm oraz 
http://kaponiera.pl/8/winnica.html  dost. 27.12.2019. Tam 
również archiwalne plany i mapy oraz bogate galerie fortu. 
Obydwa źródła podają różną liczebność załogi fortu. 
Informacje o zwiedzaniu fortu: 
https://www.facebook.com/muzeumtwierdzy/ dost. 27.12.2019.

8. Dokumentacja w terenie

31 maja 2017, 18 października 2019 r.
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Tradytor, w tle fosa z mostem

Fragment fosy

Wejście do jednej z kawern
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