Oblężenie fortu "Łapianka"
2019-06-18
Przejażdżki konne, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy i zwiedzanie zabytkowego fortu,
to tylko nieliczne atrakcje, na które mogli liczyć uczestnicy Fortecznego Pikniku Rodzinnego.

W niedzielę 16 czerwca 2019 r. Zarząd Budynków Komunalnych udostępnił
mieszkańcom Krakowa fort „Łapianka”. Wszyscy, którzy zdecydowali się wziąć udział
w pikniku rodzinnym, mieli niepowtarzalną okazję do obejrzenia zrewitalizowanego
budynku oraz wystawy przygotowanej przez Muzeum Krakowa - „Duchem silni,
czynami wielcy. Skauting polski 1910-1921”. Ciesząc swoje oko fortem „Łapianka” w
ten upalny dzień ratunkiem dla zmęczonych upałem stał się kran z podajnikiem
ekologicznych kubeczków. Harcerze na ten szczególny dzień przygotowali wspólne
biesiadowanie przy kiełbaskach i grochówce. Mieszkańcy Krakowa całymi rodzinami
„oblegali” wszystkie przygotowane atrakcje w godzinach 11.00-16.00. Ponadto, mieli
okazję przyjechać na ul. Forteczną z Rynku Podgórskiego elektrycznym, i co
najważniejsze, klimatyzowanym autobusem MPK, choć jedną z największych atrakcji
był zabytkowy Ikarus 620, w którym każdy chciał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Forteczny Piknik Rodzinny z pewnością by się nie odbył, gdyby nie współpraca wielu
instytucji na różnych płaszczyznach. Dlatego z serca dziękujemy wszystkim tym,
którzy przyczynili się do przygotowania tego wyjątkowego dnia, w sposób szczególny
Młodzieżowemu Domowi Kultury „Dom Harcerza”, Związkowi Harcerstwa Polskiego
oraz Ośrodkowi Rekreacji i Hipoterapii Konnej „Tabun”, który zapewnił niedzielne
przejażdżki konne dla dzieci. Szereg wspaniałych atrakcji, bez których nie
moglibyśmy mówić o niedzielnym pikniku zapewniło Krakowskie Biuro Festiwalowe
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które dowoziło uczestników do fortu
„Łapianka”, ale również zorganizowało szereg niespodzianek dla najmłodszych. Ten
upalny dzień stał się dla zwiedzających przyjemniejszy, nie tylko dzięki niższej
temperaturze, którą odczuć można było w forcie, ale także dzięki Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, które zadbało o zimną wodę pitną.
Podziękowania z naszej strony także w wyjątkowy sposób chcielibyśmy skierować do
Muzeum Krakowa, za oprowadzenie naszych gości, a także możliwość udostępnienia
wystawy. Fort „Łapianka” to nie tylko budynek, to również zieleń forteczna, dlatego
podziękowania składamy także Zarządowi Zieleni Miejskiej za cieszące się
popularnością spacery dendrologiczne.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Krakowa za przybycie. Z fortecznymi piknikami
się nie żegnamy, dlatego z wdzięcznością mówimy – do zobaczenia – być może w
innym miejscu wyjątkowej i pasjonującej Twierdzy Kraków.
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