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Samorządność Dzielnicowa w Krakowie. 
Dzielnica X Swoszowice

Nazwa Swoszowice przypisana została w 1991 r. X Dzielnicy – jednostce po-
mocniczej gminy Kraków, dzięki czemu społeczność lokalna zachowała toż-
samość i poczucie zakorzenienia. W skład Dzielnicy wchodzą historyczne 

miejscowości: Barycz, Jugowice, Kosocice, Opatkowice, Rajsko, Soboniowice, Strzał-
kowice, Swoszowice, Wróblowice, Zbydniowice. Do Dzielnicy X należy wydzielony 
teren z dawnej gminy Borek Fałęcki: Kliny Borkowskie.

27 marca 1991 r. Rada Miasta Krakowa zadecydowała o powołaniu 18. dzielnic 
miejskich jako jednostek pomocniczych. Początki samorządności dzielnicowej były 
trudne. W wyborach pierwszej kadencji Dzielnic pod koniec 1991 roku, wyłoniono 
w wyborach powszechnych radnych tylko w siedmiu spośród osiemnastu dzielnic. 
I tak wybory odbyły się w Dzielnicy: I, VI, VIII, X, XI, XV i XVII. Spośród tych dziel-
nic najwyższa frekwencja była w X Dzielnicy - Swoszowice. Radnymi I kadencji zo-
stali wybrani: ze Swoszowic – Stanisław Tylek, Józef Pamuła, Marian Kamiński oraz 
Marek Pindelski, którego po rezygnacji zastąpił Krzysztof Kępa. Z pozostałych osiedli 
X Dzielnicy wybrani zostali m.in. z Kosocic – Stanisław Bania, z Soboniowic – Adam 
Drozdowski, Krystyna Włodarczyk, z Rajska - Jerzy Drzyzgiewicz, z Klin – Henryk 
Kamski oraz Ryszard Kmieć z Opatkowic – Ryszard Rusek, Kazimierz Kamecki oraz 
Władysław Jedynak. Nie odbyły się wybory w okręgach: Wróblowickim, Zbydniowi-
ckim, Jugowickim oraz częściowo na Klinach BorkowskicH. Osiedla te nie miały swo-
ich przedstawicieli w Dzielnicy. Również w innych okręgach były problemy z rejestra-
cją kandydatów lub brakiem wystarczającej ich liczby. Równocześnie z wyborami do 
Dzielnic odbywały się wybory do Rady Miasta Krakowa z naszego okręgu Radnymi 
Miejskimi zostali wybrani: Michał Garapich, Jerzy T. Petrus, Jerzy Lachowski, Janusz 
M. Krawczyk, Mieczysław Łabuś, Grzegorz Zapiec.

Pierwsza Sesja Rady X Dzielnicy odbyła się 13 listopada 1991 roku pod przewod-
nictwem Radnego Miasta Krakowa Jerzego T. Petrusa. Przewodniczącym I Kadencji 
został wybrany Radny ze Swoszowic Stanisław Tylek, zastępcą przewodniczącego wy-

brano Krystynę Włodarczyk 
a członkami zarządu zostali 
wybrani Jerzy Drzyzgiewicz 
oraz Ryszard Rusek. Dziś po 
latach, jak relacjonuje Stani-
sław Tylek najważniejszym 
zadaniem przed jakim stanę-
ła Rada i Zarząd I kadencji 
było rozpoczęcie prac wod-

no-kanalizacyjnych, oświetlenie ulic oraz telefonizacja osiedli. Przed wyborami do 
Rad Dzielnic z 1991 roku odbywały się spotkania z tworzonymi przez okolicznych 
mieszkańców Komitetami Obywatelskimi, na których były przedstawiane potrzeby 
mieszkańców osiedli peryferyjnych. W tym celu Radni I kadencji przy współpracy 
przedstawicieli z poszczególnych osiedli oraz społecznych komitetów budowy wodo-
ciągów, kanalizacji, telefonizacji opracowali wizję programową Dzielnicy X Krakowa.

Zaczątkiem Komitetu Obywatelskiego na terenie Swoszowic było stworzenie pis-
ma „Informator Swoszowicki”, które oprócz roli informacyjnej miało spełniać zadanie 
integracji społeczności naszego osiedla. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1990 roku 
redagowali go między innymi Józef Mitka, Jerzy Wadowski, Stanisław Tylek, Marian 
Kamiński. Jego kontynuację stanowią: „Informator X Dzielnicy” oraz gazetka para-
fialna „Echo Swoszowickiej Parafii”. Zgodnie ze Statutem Dzielnicy powołano szereg 
komisji m.in. Komisję Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, której przewodniczą-
cym został ówczesny Radny ze Swoszowic Marian Kamiński.  Radni dzielnicowi, 
z wielkim zaangażowaniem i przy wsparciu wielu mieszkańców walczyli o rozpoczęcie 
prac kanalizacyjnych, związanych z oświetleniem naszych ulic, zagospodarowaniem 
uzdrowiska, doprowadzeniem wody do wielu posesji. To był początek działań, które 
kontynuowane były przez kolejnych radnych. Pierwszą siedzibą Dzielnicy było jedno 
pomieszczenie na parterze magistratu w Podgórzu przy Rynku Podgórskim 1, później 
przeniesiono siedzibę na ulicę Józefińską14 a od 15 czerwca 1996 roku do dziś siedzi-
ba Rady i Zarządu Dzielnicy X Swoszowice mieści się przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 
5 w Opatkowicach.

W wyniku wyborów z 19 czerwca 1994 roku wyłoniono Radnych II kadencji, Cele 
jakie postawiła przed sobą Rada i Zarząd X Dzielnicy jak relacjonuje Stanisław Tylek 
to kontynuacja rozpoczętych prac modernizacyjno-budowlanych. Stan ówczesnych 
dróg był opłakany a po zmroku nastawały egipskie ciemności w wielu miejscach. Pra-
cę tę kontynuowała Rada i Zarząd X Dzielnicy Swoszowice III kadencji, która została 
wyłoniona w 1998 roku .

Rozwój mieszkalnictwa spowodował poszerzenie strefy mieszkaniowej i postawi-
ło nowe wyzwania przed Dzielnicą X Swoszowice. Te i inne wyzwania stanęły przed 

M
ap

a 
po

br
an

a 
ze

 s
tr

on
y 

in
te

rn
et

ow
ej

 D
zi

el
ni

cy
 X

 M
ia

st
a 

Kr
ak

ow
a

Otwarcie siedziby Dzielnicy X 
Swoszowice przez Prezydenta 
Miasta Krakowa Józefa Lassotę 
w 1996 r.
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kolejną IV kadencja X Dzielnicy Swoszowice. Nowe wyzwania to plany zagospoda-
rowania przestrzennego dla Swoszowic i całej Dzielnicy. Te przelęli radni V kadencji.

Rada Miasta Krakowa w 2010 roku postanowiła rozdzielić wybory do Rady Miasta 
i Rad Dzielnic VI kadencji, które odbyły się 9 stycznia 2011. W wyborach w roku 2014 
radnymi dzielnicowymi VII kadencji zostali: Andrzej Balicki, Bogumił Bania, Przemy-
sław Brożek, Waldemar Domański, Andrzej Drąg, Dominik Galas, Józef Jałocha, An-
drzej Jończyk, Angelika Kuczaj, Wojciech Liszka, Andrzej Łatka, Artur Markiewicz, 
Jan Mikuła, Tadeusz Murzyn, Maciej Nazimek, Agnieszka Pogoda-Tota, Dariusz Re-
jek, Adam Rymont, Jadwiga Szarek, Marcin Szewczyk, Anna Żurad

Osiedle Kliny Borkowskie

Kliny stanowiły niegdyś przysiółek gminy Borek Falęcki. Pierwsza wzmian-
ka pochodzi z 1848 r. W roku 1941 znajdujący się w okupacyjnym departa-
mencie i powiecie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa Borek Fałęcki 
przyłączony został do Krakowa tworząc XXV dzielnicę katastralną miasta. 

W XIX wieku teren ten pokryty był polami uprawnymi. Impulsem do rozwoju 
urbanistycznego tego obszaru było powstanie w okolicy zakładów przemysłowych 
w Borku Fałęckim. Bernard Liban uzyskał zgodę na założenie fabryki sody i uruchomił 
ją w 1906 r., trzy lata później wydzierżawił zakłady belgijskiemu koncernowi Solvay, 
który rozbudował je w 1921 r. a następnie wykupił. Pracownikiem zakładów Solvay 
był w czasie okupacji niemieckiej Karol Wojtyła. W 1905 r. Juliusz Epstein wybudo-
wał w okolicy hutę żelaza przekształconą w 1919 r. w „Hutę Żelazną Kraków” oraz 
cegielnię. Drugim czynnikiem był fakt włączenia tych terenów w roku 1941 do gra-
nic miasta Krakowa a tym samym zwiększenia intensywności zabudowy. Po wojnie 
w 50. latach w południowo zachodniej części Borku Fałęckiego rozpoczęto budowę 
osiedla domów jednorodzinnych Kliny Borkowskie używając nazwy historycznej dla 
tego terenu, a na przełomie XX i XXI wieku, od ulicy Borkowskiej rozpoczęto budo-
wę osiedli blokowych, sukcesywnie zabudowując obszary w kierunku Autostrady A-4 

(obwodnicy miasta Krakowa). W 1962 roku wybudowano na rodzącym się osiedlu 
Kliny Borkowskie Szkołę Podstawową (obecnie nr 97 im. Joachima 

Lelewela). Inicjatorem budowy był społeczny komitet, 
który tworzyli Karol Bełtowski, Zygmunt 

Guc, Czesław Targosz oraz Włodzimierz 
Witek. Szkołę zbudowano w ramach 

ogólnopolskiej akcji Tysiąca Szkół 
na Tysiąclecie Państwa Pol-

skiego. Pierwszym kierownikiem szkoły został mate-
matyk Zygmunt Guc. Była jedną z nielicznych szkół, 
które posiadały wtedy odkryty basen (nie dotrwał do 
dzisiejszych czasów).

Miejsce wypoczynku dla tego osiedla stanowi park 
położony pomiędzy ulicami: Jana Kluka, Borkowską, 
Wichrową i Narvik. Zajmujący obszar 10,31 hekta-
ra. Od 2004 nosi imię Maćka i Doroty, co jest związane 
z faktem, że patronami parku są Maciej Szumowski i Dorota Terakowska dziennika-
rze i publicyści.

W tej części Dzielnicy X znajduje się kilka ciekawych zabytków: Fort 52 „Borek” 
(Borek Fałęcki). Powstał w latach 1885 – 1886. Zaliczał się do VIII sektora obronnego 
Twierdzy Kraków, obejmującego tereny między dolinami Wilgi i górnej Wisły. Jest to fort 
artyleryjski dwuwałowy. Zadaniem jego było ryglowanie wylotów głównych dróg oraz 
bronienie traktu wiedeńskiego (obecna Zakopianka) podejść do pierścienia fortecznego 
od strony Libertowa. Podczas II wojny światowej w forcie przetrzymywani byli rosyjscy 
i francuscy jeńcy. Warto wspomnieć o jednym z ciekawych historycznych epizodów jaki 
rozegrała się na tym terenie w okolicach fortu 52 „Borek”. 26 grudnia 1944 roku wylą-
dował awaryjnie na łąkach Borku Fałęckiego Samolot B-17 o imieniu własnym „Can-
die”, uczestniczył w nalocie bombowym na zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej, 
dostarczające Niemcom paliwa syntetycznego. Nad Blachownią, a następnie ponownie 

nad Krakowem, czterosilnikowy bombowiec został ostrzelany przez 
obronę przeciwlotniczą i uszkodzony. Załoga była zmuszona lądo-
wać awaryjnie i trafiła do niemieckiej niewoli. 

Na Górze Borkowskiej znajduje się dwór z zabudową pocho-
dzący z XIX wieku. W 1920 roku urządzono w nim prowizoryczną 
kaplicę. Książe kardynał Adam Stefan Sapieha wydał pozwolenie 
na odprawianie w nim mszy świętych, do czasu wybudowania koś-
cioła. Kościół parafialny był w Gaju, do Borku Fałęckiego dojeż-
dżał ksiądz Gałuszkiewicz, który w tej właśnie kaplicy odprawiał 
nabożeństwa i udzielał sakramentów. Po drugiej wojnie świato-
wej właściciel dworu Stefan Ziobrowski, profesor Akademii Rol-
niczej przekazał dwór wraz z zabudowaniami uczelni. Mieścił się 

tam Instytut Nasiennictwa Zbóż Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Wśród znanych mieszkańców tego osiedla warto wspomnieć postacie Stanisława Lema 

i Marii Springwald. Na terenie osiedla i sąsiednich osiedli blokowych znajdują się dwie 
parafie: Dekretem z dnia 12 czerwca 2001 Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego ery-
gowano powstanie parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie na osiedlu Kliny Borkowskie 
i mianowano dla niej duszpasterzy. Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego została erygowa-
na 1.01.2002 r. Swym zasięgiem objęła teren nowego osiedla Kliny-Zacisze i została wy-
dzielona z parafii pw. Mat-
ki Bożej Królowej Polski 
w Krakowie-Kobierzynie.
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Budowa szkoły – lata 60

Park im. Doroty i Maćka
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Jugowice 

 Jugowice dawna wieś i gmina pierwszy raz wzmiankowana w 1360 r. 
W 1386 r. mieszczanin krakowski Giecz sprzedał wieś klasztorowi Bożogrob-
ców w Miechowie, a od końca XIV w. do połowy XVIII w. stanowiła włas-
ność klasztoru św. Jadwigi na Stradomiu. Przez Jugowice przeprowadzono 

w 1884 r. linię kolejową Kraków-Oświęcim budując na granicy ze Swoszowicami sta-
cję kolejową. Pierwszą parafią (od średniowiecza) był kazimierski kościół św. Jaku-
ba a następnie kościół w Gaju a od 1925 r. wieś podlegała parafii w Borku Fałęckim. 
W roku 1941 Jugowice, liczące wówczas 1,42 km2 i 906 mieszkańców, przyłączono do 
Krakowa do jego X obwodu administracyjnego, tworząc XXIV dzielnicę katastralną 
miasta. Po II wojnie światowej na terenie zainicjowano budowę osiedla domów jed-
norodzinnych, natomiast część Jugowic zajmowały wyrobiska zakładów Solvay. Obec-
nie jest to osiedle sięgające do naturalnej granicy rzeki Wilgi od strony południowo-
-zachodnio-północnej rozgraniczone arteriami drogowymi ulicami Kąpielowej, Zako-
pianki i Jugowickiej. Z racji usytuowania osiedla od wieków był miejscem słynących  
z gościńców i karcz na trasie do Królewskiego Krakowa. Dziś dorzecze Wilgi to je-

den z ostatnich dziewiczych terenów i zbiorni-
ków wodnych na terenie Krakowa.   
 Na terenie osiedla w latach osiemdziesiątych XX 
wieku przy ul. Armii Kraków 76 rozpoczęto bu-
dowę domu kultury, którą wstrzymano pod ko-
niec tychże lat. W 1995 roku mieszkańcy i rad-
ni tegoż osiedla rozpoczęli starania o adaptację 
obiektu na Filię Szkoły Podstawowej nr 97. „Mo-
torem” wszystkich działań pokonującym wszel-
kie bariery była radna Dzielnicy X Swoszowice 
z osiedla Jugowice, pani Irena Mrowiec. W grud-

niu 1996 roku rozpoczęły się prace a 1 września 
1997 roku rozległ się pierwszy dzwonek. Do dziś jest miejscem edukacyjnym i kultu-
ralnym osiedla i stanowi filię szkoły podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela.   
 W Jugowicach znajduje się Fort 52a Łapianka, który powstał w latach 1896 - 1902. 
Powstał obok starszego Fortu Borek, wzmacniając obronę południowej flanki Twier-
dzy Kraków. 

Opatkowice 

Miejsce wyjątkowe ze względu na 
położenie, w dorzeczu rzeki Wilgi, przy 
starym trakcie solnym z Wieliczki na 
Śląsk. Jest jednym z najstarszych osiedli 

wchodzących w skład Dzielnicy X Swoszowice 

rodowodem sięgającym wczesnego śred-
niowiecza. Pierwszą wzmiankę o Opatko-
wicach znajdujemy w bulli papieża Grze-
gorza IX z 17 maja 1229 roku Stwierdza 
w niej, iż bierze w swoją opiekę posiadłości 
i przywileje klasztoru benedyktyńskiego. 
W dokumencie tym Opatkowice określo-
ne są jako leżące nad Wilgą. Historycznie 
wieś była własnością Opactwa Benedyk-
tynów z Tyńca. Pierwotne centrum było 
zlokalizowane w rejonie dzisiejszej ulicy 

Smoleńskiego. Ze słownika geograficznego z lat 1880-1902 zapisano: Opatkowice wieś, 
lewym brzegu Wilgi, przy gościńcu u Podgórza do Mogilan. Mając 429 mieszkańców 
(w tym 58 izraelitów). Gleba jest glinka urodzajna a lasy liściowe. Jan Długosz kupił 
tutaj w 1471 roku dwa łany kościelne za 100 grzywien dla księży paulinów na Skałce. 
W XIV w. na terenie wsi znajdował się młyn nad Wilgą, którego połowę opat tyniecki 
Jan wydzierżawił w 1362 r. młynarzowi Jakubowi. Ostatni młyn wodny działał do lat 
60-tych dwudziestego wieku należący do rodziny Pachel, kiedy to władze komuni-
styczne windując podatki doprowadziły do jego zamknięcia. Dzieje opatkowickiego 
młyna ostatecznie kończą się na roku 1974, kiedy to budynek został zniszczony przez 
pożar. W wyniku budowy traktu drogowego Zakopianka już od końca XVIII wieku 
wieś była podzielana na dwie części. Natomiast w latach 90-tych XX w. przez teren 
Opatkowic przeprowadzono południową obwodnicę miasta, a przy skrzyżowaniu  
z ul. Zakopiańską zlokalizowano dwupoziomowy węzeł komunikacyjny. Opatkowice 
włączono do Krakowa 1 stycznia 1973 r. jako część dzielnicy administracyjnej Pod-
górze obecnie stanowiąc część Dzielnicy X Swoszowice. 

Pierwszy budynek szkolny wybudowano w Opatkowicach w 1903 roku. 1 wrześ-
nia 1904 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku. Do roku 1909 uczyła tu jedna 
nauczycielka – Jadwiga Skwirutówna. Warto przy okazji odnotować, że czterdziesto-
pięciominutową lekcję wprowadzono w roku szkolnym 1931/32. Po wojnie, w roku 
1957 zrodził się pomysł budowy nowej szkoły. Nie przybrał realnych kształtów. Do 
pomysłu wrócono w 1965 roku w związku z hasłem „ Tysiąc szkół na tysiąclecie.” Po-
wołana komisja wydała decyzję o budowie obiektu szkolnego w Opatkowicach. Pra-
ce budowlane trwały w 1967 roku. Uro-
czystość otwarcia nowej szkoły odbyła się 
25 sierpnia 1968 roku. Uczęszczały do niej 
dzieci z klas I – VIII. Aktualnie szkoła pod-
stawowa mieści się przy ul. Kłuszyńska 46 
ma nadany numer 134. 

Ludowy Zespół Sportowy „Opatkowian-
ka”, przemianowany 16 czerwca 1994 roku 
na Osiedlowe Stowarzyszenie Sportowe to 
jedna z wizytówek współczesnego osied-

Parowóz na moście w Opatkowicach

Spichlerz dworski w Opatkowicach

Szkoła w Jugowicach

Okolice rzeki Wilgi w Opatkowicach
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la. Głównym założycielem i pierwszym prezesem klubu był Józef Sikora. Rejestracja 
klubu miała miejsce 19 lipca 1949 roku. Boisko sportowe znajdowało się wtedy na 
miejscu dzisiejszej szkoły, zaś obecnie klub mieści się przy ulicy Inicjatywy Lokalnej. 
W obiekcie głównym mieści się przychodnia oraz siedziba dzielnicy X Swoszowice 
obok znajduje się ogródek jordanowski. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski, me-
tropolita krakowski, dekretem z dnia 10 stycznia 1992 roku erygował parafię pod we-
zwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Opatkowicach. 

Wróblowice 

 Dawna wieś po prawej stronie Wisły, 
obecnie w południowej części miasta Kra-
kowa, około 8 km od jego centrum, przy 
starym trakcie do Myślenic, obecnie ulice 

Krzyżańskiego i Myślenicka. Wróblowice po raz 
pierwszy były wzmiankowana w 1381 r. W tym 
czasie należała do parafii św. Jakuba na Kazimierzu, 
później do parafii w Kosocicach a od 1805 parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego we Wróblowicach. Początkowo wzniesiono drewniany 
kościół, który zastąpiono murowanym w latach 1875-81 z polichromią z 1999 r. (we-
dług projektu A. i E. Osieckich). 

W 1 poł. XIX w. założono cmentarz parafialny. Nieopodal znajduje się Cmentarz 
wojenny nr 383 – Wróblowice – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny świa-
towej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojsko-
wej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu XI Twierdza Kraków. W lasku 
wróblowickim znajduje się najstarsza na terenie dzielnicy przydrożna kapliczka z fi-
gurą Matki Bożej „zbudowana w roku 1723, ze wzgórza pod Rajskiem przeniesiona 
przez Koło Młodzieży ze Swoszowic w roku 1929”. 

W 1427 r. Mikołaj i Jan z Brzezia przekazali swoją część wsi zakonowi Augustia-
nów z Kazimierza, a w 2 poł. XV w. pozostałą część przekazał im też Zbigniew z Brze-
zia. W tym okresie powstał folwark klasztorny i przez wieki był własnością klaszto-
ru Augustianów, ostatnimi przedwojennymi właścicielami była rodzina Leśniaków, 
pozostawiając po sobie zabytkowy dwór stanowiący dziś atrakcję turystyczną. W ra-
mach rozbudowy zewnętrznego pierścienia fortyfikacji Krakowa, powstały najpierw 
dzieła polowe. Na południowym zboczu wzgórza Rajsko, ponad wsią Wróblowice 
i uzdrowiskiem Swoszowice, wzniesiono w latach 1887/88 szaniec piechoty Inf. Sch. 
VII/5 oraz baterię F.B. 51 c, wspierające fort nr 51 “Rajsko”. A w latach 1896-1902 na 

pograniczu wsi Swoszowic i Wróblowic wzniesiono 
fort 51 ½ Swoszowice, w której aktualnie mieści się 
Muzeum Spraw Wojskowych. Muzeum to powstało 
w celu utrwalania pamięci o żołnierzach-Polakach, 
walczących w obcych armiach, wtedy gdy Polski nie 

było na mapach świata. Od począt-
ku swojej działalności muzeum zy-
skało na znaczeniu nie tylko dla spo-
łeczności lokalnej Swoszowic ale ca-
łego Krakowa, regionu Małopolskiego 
kraju a nawet przyciągając turystów 
z zagranicy, współpracując z wieloma 
środowiskami i placówkami edukacyj-
nymi. Mottem muzeum jest łacińska 
sentencja: SI BELLUM OMITTIMUS, 
NUNQUAM PACE FRUEMUR Słowa te przetłumaczyć można na język polski: „Gdy 
zapomnimy o wojnie nigdy nie będziemy się cieszyć pokojem”.

Początki szkolnictwa publicznego we Wróblowicach związane są z decyzją Rady 
Szkolnej Krajowej o wydzieleniu za szkoły w Swoszowicach z dniem 1 września 1904 
roku osobnej, jednoklasowej szkoły ludowej we Wróblowicach. Pierwszym nauczycie-
lem tej placówki była Helena Wiśniowska pracującą do roku 1910, później zatrudnio-
no Helenę Senowską. Obecnie jest to największa w Dzielnicy X Swoszowice placów-
ka edukacyjna, zespół szkół ogólnokształcących, mieści się tutaj przedszkole nr 136, 
szkoła podstawowa nr 135 i gimnazjum nr 35. Wielokrotnie też dokonywano zmia-
ny lokalizacji budynku szkoły. W 1962 roku rozpoczęła się budowa nowej szkoły, do 
której uczniowie mogli się przeprowadzić w styczniu 1965 roku. W latach 80-tych 
szkoła zyskała drugie piętro, a na początku lat 90-tych nowe skrzydło, a na początku 
tego wieku halą sportową. 

Znanym i cenionym w okolicy jest Klub Sportowy Wróblowianka Wróblowice 
założony w roku 1947, którym jednym z trenerów w roku 2006 był Marcin Jałocha 
reprezentant Polski, bratanek byłego piłkarza Jana Jałochy - zdobywcy trzeciego miej-
sca na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 r..

Prężnym ośrodkiem kultury na terenie osiedla jest osiedlowy klub kultury Wrób-
lowianka. Placówka swoją działalność rozpoczęła w 1976 roku i jest najstarszą na 
terenie dzielnicy. Obecnie jest jednostką organizacyjną Domu Kultury „Podgórze 
zlokalizowaną przy ul. Niewodniczańskiego 74. 

Rajsko 

Rajsko to osiedle położone około 10 km. od centrum miasta na 
trasie do Wieliczki, z którego rozciąga się widok na panoramę całego 
Krakowa. W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1390 roku, 
nazwa wsi odnotowana w brzmieniu Raysko, prawdopodobnie od na-
zwy osobowej „Raj”. Wzniesienie okalające osiedle nazywano „Złotą 

Górą”. W drugiej połowie XV w. na terenie wsi znajdował się folwark, karczma 
przy trakcie solnym oraz młyn, a od XVI w. huta siarczana (wzmiankowana już 
w 1581 r.). Od XVIII w. wieś wraz z hutą przejęła rodzina Stokowskich, którzy 

Kapliczka ufundowana przez Gminę Rajsko w 1879 r.W drodze z kościoła, Wróblowiece 1943 r.

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego 
we Wróblowicach

Dwór we Wróblowicach
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na początku XIX w. na miejscu folwarku wybudowali zespół dworski z parkiem kra-
jobrazowym. W latach 80-tych XIX w. swoje posiadłości na terenie Rajska posiadali 
Starowiejscy, Śliwińscy i Ettingerowie. Obecnie obok zabytkowego dworu zlokalizo-
wano tereny rekreacyjno-sportowe Klubu Sportowego Rajsko Kraków.

W ramach Twierdzy Kraków w latach 1881-84 na terenie wsi wzniesiono fort ar-
tyleryjski Rajsko z zespołem szańców i baterii. To jeden z pierwszych fortów artyle-
ryjskich w Twierdzy Kraków powstały w okresie jej rozbudowy pod kierunkiem gen. 
Daniela Salis – Soglio. Fort Rajsko z racji stopnia zagrożenia wyróżniał się nie tylko 
wielkością, był jednym z największych fortów swej klasy w całej monarchii Austro - 
Węgier; zajmuje obszar około 320 m szerokości (w tym ok. 260 m długości elewacji 
koszar w rozwinięciu) oraz 115 m długości mierzonej po osi symetrii (od bramy ko-
szar do zewnętrznego skraja fosy na załamaniu czołowym); w sumie zajmuje około 
2600 m2 i pod względem powierzchni jest największym z fortów artyleryjskich. Fort 
51 Rajsko liczył 506 osobową załogę. 

 Rajsko włączono do granic Krakowa 1 stycznia 1973 r. Obecnie jest to osiedle do-
mków jednorodzinnych położone wśród zieleni parkowo-leśnej. Od średniowiecza po 
dzień dzisiejszy kościołem parafialnym jest pobliski kościół pw. Św. Marii Magdaleny. 

Szkoła w Rajsku ma długą historię - istniała tutaj już bowiem od 1921 roku. Prze-
chodziła różne koleje losu, a kiedy kilka lat temu Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa podjął decyzję o jej likwidacji, rodzice postanowili temu zapobiec. Zawią-
zano Stowarzyszenie Rajska Szkoła, które 21 IV 2005 r. zostało zarejestrowane w są-
dzie. Podjęło ono kroki zmierzające do utworzenia placówki edukacyjnej w miejsce 
likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 136. Nazwano ją „Rajską Szkołą”, a w jej skład 
weszły: - Szkoła Podstawowa „ Rajska Szkoła” oraz Gimnazjum Rajska Szkoła. 

Przez osiedla Rajsko i Kosocice przebiega jedna z najważniejszych dróg pielgrzym-
kowych Europy czyli Droga Świętego Jakuba. Jest to jedna z polskich odnóg szlaku, 
ale należąca do najważniejszych bo biegnąca od granicy z Ukrainą w Korczowej do 
granicy niemieckiej w Zgorzelcu, jego historyczna nazwa brzmi: Via Regia. Powyższy 
odcinek szlaku biegnie od granic Wieliczki rozpoczynając się na ul. Krzyszkowickiej 
i prowadzi wśród częściowo niezabudowanych łąk ul. Koszutki. Na skrzyżowaniu z ul. 

Romana Żelazowskiego znajdujemy pierwszy kamienny słupek z charakterystycznym 
symbolem złotej muszli oraz strzałką pokazującą dalszy przebieg drogi w kierunku 
centrum Kosocic. Kolejny ślad w postaci tablicy kierunkowej znajdujemy na placu koło 
do Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny. Tablica pokazuje nam dystans do celu jakim 
jest Katedra w Santiago de Compostela- 3716km. Spod Kościoła, zgodnie ze znaka-
mi, podążamy ul. Juliusza Osterwy, mijamy cmentarz. Kolejny znak szlaku w postaci 
kamiennego słupka z charakterystyczną złotą muszlą- symbolem Św. Jakuba znajdu-
jemy na skrzyżowaniu ul. Juliusza Osterwy z ul. Tuchowską. Wzrok pielgrzyma przy-
ciąga śliczna kapliczka przydrożna pochodząca z 1879 roku a pieczołowicie odnowio-
na w ostatnich latach. Znaki kierunkowe Via Regia kierują nas początkowo w dół ul. 
Tuchowską i ul. Grawerską. Właśnie idąc ul. Grawerską pielgrzymi mogą podziwiać 
piękną panoramę Krakowa z Sanktuarium Św. Faustyny oraz Bielan z górującym nad 
zboczami Klasztorem Kamedułów. Kolejnym etapem jest dalsze zejście ul. Grawer-
ską a następnie ul. Miarową do ul. Podgórki. Odcinek szlaku kończy się na wiadukcie 
nad autostradą A4 granicy Dzielnicy X Swoszowice i dalej szlak biegnie do Sanktua-
rium Św. Faustyny. Jak widać nie jest to odcinek długi w perspektywie całej Via Regia 
która pozwala przejść Europę od końca do końca ale możemy u siebie zasmakować 
samotnej pielgrzymki na najstarszej trasie pielgrzymkowej w Europie.

Soboniowice i Strzałkowice 

Pomiędzy osiedlem Rajsko a Kosocice przy starym trakcie solnym 
położone jest osiedle Soboniowice. Początkowo istniały tam dwie 
wsie; w części północnej Strzałkowice i w części południowej 
Soboniowice. Zapewne nazwa wsi pochodzi od nazwiska 

pierwszego właściciela Strzały i Soboniowickich. Najstarsze zapiski 
pochodzą z lat 1395-1412 zawierają wspomnienia o dziedzicu Laso-
cie z Kosocic, Soboniowic i Strzałkowic synu Lasoty, bracie Jaszka. 
Inny zapis z 1418 r. informuje że na terenie Strzałkowic znajdował się 
młyn wodny. Z zapisków historycznych z roku 1426 znamy z imie-
nia i nazwiska (przezwiska) kmieci - mieszkańców wsi Strzałkowi-
ce, Andrzeja Główkę i Wojciech Jarzyna. Z dokumentu z 1568 roku 
wymieniono obie wsie należące wówczas do: Mikołaja, Sebastiana 
i Krzysztofa Czarnockich, Jakuba Dembińskiego i jego synów i córek, 
Sebastiana, Wacława, Piotra, Stanisława, Anny i Zofii Strzałkowice oraz Soboniowi-
ce należące do wspomnianych Czarnockich i Jana Soboniowskiego Strzałkowice do 
XVIII wieku, czyli do czasu włączenia ich do Soboniowic, należały do wicekustoszy 
krakowskich. Od początki obie wsie przynależały do parafii pw. Św. Marii Magdaleny 
z pobliskich Kosocic. Ze słownika geograficznego z lat 1880-1902:

„Soboniowice z Strzałkowicami, wieś, u źródłowisk Wilgi, przy drodze do Wie-
liczki (o 6 km.) od Swoszowic, w okolicy pagórkowatej. Ma 57 domów, jest 149 miesz-

Fort 51 Rajsko

Przydrożna kapliczka
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kańców, we dworze 31 mieszkańców (…) Strzałkowice, 
część gminy Soboniowice składa się z 33 domów i 188 
mieszkańców. Mały dopływ Wilgi z prawego brzegu 
oddziela jej od Soboniowic. Za Długosza miała w tej 
wiosce część Burkarth, łan jeden kapituła krakowska”. 

W XVIII wieku we wsi Soboniowice powstał zespół 
dworski, a zachowany do dziś dwór pochodzi z 1850 roku, 
przebudowany w XX w. Wśród wybitnych właścicieli na 
szczególna uwagę zasługuje rodzina Dembińskich herbu 
Nieczuja z najwybitniejszym przedstawicielem gen. Hen-
rykiem Dembińskim (ur. 16 stycznia 1791 w Strzałkowie 
koło Stopnicy – zm. 13 czerwca 1864 w Paryżu). Polski 
generał, uczestnik napoleońskiej wyprawy na Rosję, po-
wstania listopadowego i powstania węgierskiego a także podróżnik i inżynier.

Z zabytków wyjątkowych, które przetrwały do naszych czasów należy spichlerz 
gromadzki z pierwszej poł. XIX w. – aktualnie znajduje się w skansenie na Woli Ju-
stowskiej. 

Soboniowice włączono do Krakowa 1 stycznia 1973 r. jako część dzielnicy admi-
nistracyjnej Podgórze obecnie dzielnicy X Swoszowice. Na terenie osiedla znajduje 
się Kaplica NMP Częstochowskiej, należąca do parafii św. Marii Magdaleny w Krako-
wie-Kosocicach, a także liczne przydrożne kapliczki. Funkcjonuje tu Osiedlowy Klub 
Kultury Soboniowice z dwoma oświetlanymi boiskami wielofunkcyjnymi. Obecnie to 
osiedle domków jednorodzinnych z piękną otaczającą przyrodą. 

Kosocice i Barycz 

Kosocice to najstarsze obok Swoszowic 
miejscowości wchodzące w skład Dzielnicy X 
Swoszowice. Legenda głosi, że Kosocice nazwę 
swą wywodzą od nazwiska mieszkańca Krako-

wa Kosa, który w 1260 r., uciekał z rodziną przed Ta-
tarami, którzy plądrowali i palili miasto i ukrywał się 
w tutejszych lasach. Zaniechał powrotu do zniszczone-
go domostwa i osiedlił się w miejscu dzisiejszych Ko-
socic, dając początek nowej osadzie. Najstarsze zapiski 
wymieniające wieś Kosocice pochodzą z 1238 r. jako 
własność rycerską, a później Benedyktynek w Staniąt-
kach. W końcu XIV w. właścicielem stała się rodzina 
Kossockich, w XVII w. Dembińskich, a w 2 poł. XIX w. Śliwińskich. W XV w. na te-
renie wsi powstał folwark, przekształcony w zespół dworski. Już od 1326 r. wieś po-
siadała parafię pw. Marii Magdaleny i drewniany kościół, na miejscu którego powstał 
też drewniany w 1727 r. W latach 1932-34 wzniesiono kościół murowany (na miejscu 

spalonego drewnianego) konsekrowany w 1961 r. Kosocicka parafia 
jest jedną z najstarszych w diecezji krakowskiej — została bowiem 
erygowana przed 1325. Istnienie parafii potwierdza wzmianka, któ-
ra znajduje się w Monumenta Poloniae Vaticana (lata 1207-1344) 
oraz księgi Monumenta historiae Poloniae Theinera. Parafia został 
reerygowana w 1948 roku. W 1770 r. we wsi zało-
żono cmentarz, na którym w 1986 r. wybudowano 
kaplicę św. Krzyża. Na tym cmentarzu jest pocho-
wany Alojzy Jaglarz — żołnierz AK, poległ w Ko-
socicach 30 września 1944 roku.

 W pierwszej połowie XIX w. do Kosocic włą-
czono dotychczas odrębna wieś Barycz. W ramach 
Twierdzy Kraków w latach 1897 - 1899 r. na terenie 
wsi wzniesiono dwa bliźniacze forty pancerne Koso-
cicie-Zachód i Kosocicie-Wschód zwany też Barycz. W cza-
sie I wojny światowej celem rosyjskiego natarcia w dniu 5 
grudnia 1914 roku było przełamanie południowo-wschodniego narożnika Twierdzy 
Kraków, jaki tworzyły Forty Barycz i Kosocice oraz Fort Rajsko. Na te forty spadła na-
wała ognia artylerii rosyjskiej; przejęły one na siebie ciężar głównego uderzenia wojsk 
rosyjskich na Kraków; z potyczki tej wróciły zwycięsko.

Na terenie w wyrobisku po działalności górniczej znajduje się składowisko odpa-
dów komunalnych miast Krakowa i Wieliczki oraz gmin powiatu krakowskiego. Usta-
lona w latach 70-tych lokalizacja składowiska była wynikiem porozumienia pomiędzy 
Kopalnią Soli w Wieliczce, na której spoczywał obowiązek zrekultywowania terenów 
zdegradowanych podczas eksploatacji kopalni, a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczysz-
czania w Krakowie poszukującym miejsca na składowanie odpadów komunalnych. 
Uzgodniono, że powstałe podczas eksploatacji kopalni soli zapadliska zostaną wypeł-

nione odpadami komunalnymi. Całość terenu 
przeznaczonego pod ten cel została podzielona 
na trzy etapy i w roku 1974 przystąpiono do 
składowania odpadów przesuwając się w kolej-
nych latach na zachód. W tym czasie eksplo-
atacja składowiska (podobnie jak eksploatacja 
tego typu obiektów w całej Polsce) polegała 
wyłącznie na deponowaniu przywożonych od-
padów w zgłębieniach terenowych, co w przy-
padku składowiska Barycz stwarzało ogrom-
na uciążliwość dla mieszkańców tego rejonu. 
W roku 1991 okoliczni mieszkańcy założyli ko-
mitet protestacyjny i stosując różnego rodzaju 
metody z blokadą składowiska włącznie żądali 
od władz Miasta Krakowa jego zamknięcia by 
zamienić to miejsce i okolicę w park.

Kalica dworska NMP Częstochowskiej w Sobo
niowicach

Kapliczka św. Stanisława fundatorów 
Dębińskich z 1777 i Śliwińskich 1921

Monument oznaczjący punkt przecięcia się linii 
współrzędnych – równoleżnika 50˚i południka 20˚ 
(hipotetyczny środek Europy) 

Kościół św. Marii Magdaleny 
w Kosocicach
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Zbydniowice i Pokrzywnica 

Zbydniowice (Zbigniewice) najstarszy zapis o miejscowości pochodzi 
z 1398 r. Od średniowiecza należały do parafii w Kosocicach, a od erygowania 
parafii w sąsiednich Wróblowicach są jej częścią. W XVI wieku wieś była włas-
nością Jana Stokowskiego, później wielokrotnie zmieniała właścicieli.

 Od 1991 działa Osiedlowy Klub Kultury Zbydniowice. Placówka mieści się w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, który pod koniec lat 80 XX wieku wybudowali sami miesz-
kańcy. Do tradycji Klubu należy organizacja takich imprez jak: Spyrki lub Ostatki (na za-
kończenie karnawału), spotkania noworoczne dla seniorów i Andrzejki dla mieszkańców, 
Mikołajki dla dzieci, Dzień dziecka i Dzień Matki, organizacja konkursu na maskę kar-
nawałową, przeglądu przedstawień jasełkowych czy turnieju gry w tenisa stołowego. Na 
szczególną uwagę zasługuje podtrzymywanie lokalnej tradycji „chodzenia po Spyrkach” 
z dziećmi i dorosłymi. Jest to odwiedzanie domostw przez spyrcorzy z psikusami, recy-
tacją i tańcem – przebierańcem. Całość dwudniowej imprezy kończy „Bal spyrcorzy albo 
przebierańców”. Istnieje więc niezwykła więź wśród lokalnej społeczności stanowiącym 
jedną wielką rodzinę. Należy również dodać, że w Zbydniowcach działa Ochotnicza Straż 
Pożarna. Zrzesza ona większość mieszkańców Osiedla. Początki jej działalności sięgają 
1932 r. Wtedy to, z inicjatywy proboszcza parafii we Wróblowicach ks. Frydberga oraz 
mieszkańców Zbydniowic Michała Brożka, Wojciecha Brożka- wójta Zbydniowic i Piotra 
Bały – właściciela zakładu ślusarskiego, doszło do zawiązania Stowarzyszenia OSP. Na 
czele organizacji stanęli: ks. Frydberg jako prezes honorowy, Michał Brożek – komen-
dant oraz Piotr Bała – sekretarz i skarbnik straży ochotniczej. Kiedy 1995 roku pojawiła 
się możliwość zdobycia instrumentów dętych z Krakowskiej Fabryki Kabli, natychmiast 
powstał projekt utworzenia orkiestry. Instrumenty wymagały napraw i konserwacji. Za-
biegi te sfinansowało OSP i przystąpiło do tworzenia orkiestry dętej. Orkiestra uświetnia 
ważniejsze lokalne wydarzenia. Osiedle to należy do najmłodszych włączonych w grani-
ce miasta Krakowa 1 stycznia 1986 roku, w struktury administracyjne dzielnicy Podgó-
rze a obecnie Dzielnicy X Swoszowice. Część południowa Zbydniowic pozostała częścią 
gminy Świątniki Górne. Główną arterią drogową jest ulica Matematyków Krakowskich 
biegnąca w kierunku Golkowic. Na pograniczu między gminą Kraków a gminą Świąt-
niki Górne, przy głównej drodze mieści się historyczna kraina Pokrzywnica. Pokrzy-
wnica (Koprzywnica) nazwa wsi, przysiółka związana jest z istnieniem w tym rejonie 
karczmy o historycznej nazwie „Lekartów”. Wzmiankowa w najstarszych zachowanych 
dokumentach z 1419 roku. Wraz z młynem nad 
rzeką Wilgą koło Wrząsowic, położonych 8 km 
na od Wieliczki tworzyła w średniowieczu niew-
ielka samodzielną osadę zwaną Młyn stanowiąca 
własność szlachecką. Obecnie jest to miejsce 
graniczne między gminą Kraków (Dzielnicą X 
Swoszowice) a gminą Świątniki Górne, z mostem 
na rzece Wildze oraz kupieckim centrum wzdłuż 
rozdroża w kierunku Golkowic i Wrząsowic. 

Swoszowice i Siarczana Góra

Swoszowice mają dzieje niezwy-
kłe. Wyjątkowość ich wynika z dzia-
łalności kopalni siarki, czynnej przez 
niemal 500 lat i jedynej do XVIII w. 

na ziemiach polskich. Od ponad 200 lat, losy Swo-
szowic znane są także z wykorzystania na dużą skalę 
leczniczych wód siarczanych. 

Pierwsza wzmianka o Swoszowicach pochodzi 
z Kodeksu Tynieckiego z 1362 r. Większość gruntów 
wsi na początku XV wieku była w posiadaniu klasz-
toru Kanoników Regularnych Bożego Ciała z Kazi-
mierza. 3 lutego 1415 r. w Parczowie (dziś Parczew), 
Konrad, przełożony klasztoru Bożego Ciała, uzyskał 
dokument lokacyjny wsi Swoszowice, podpisany przez 
króla Władysława Jagiełłę.  

Na terenie Swoszowic powstały kopalnie siarki stanowiące własność królewską, 
gwarectw, osób prywatnych oraz kanoników laterańskich. Ich bogate dzieje zakoń-
czone zostały w 1884 r. kiedy to zamknięto je ostatecznie 

Od I rozbioru Polski do zakończenia I wojny światowej Swoszowice należały do 
Imperium Habsburgów. 2 listopada 1782 r. na mocy dekretu cesarza Józefa II skonfi-
skowano majątek klasztorny w Swoszowicach i przekazano go na rzecz Funduszu Re-
ligijnego. Od 1786 r. dzierżawcami Swoszowic byli Josef Leo Edler von Lowenmuth, 
Anton Seliing i Franciszek Hilburg. Kilka lat później odkupili oni od Funduszu Re-
ligijnego kopalnie i źródła mineralne. W 1806 roku wdowa po Franciszku Hilburgu 
sprzedała część Swoszowic ze źródłami mineralnymi Feliksowi Radwańskiemu, który 
uczynił z nich znane uzdrowisko. Zbudował on dom zdrojowy „Łazienki”, do których 
doprowadzono wodę drewnianymi rynnami, zainstalował urządzenia uzdrowiskowe 
oraz wzniósł kilka budynków przeznaczonych na mieszkania dla gości. 

W 1859 z rąk Radwańskich zdroje oraz ziemię przejęła Spółka Zdrojowisk Kra-
jowych reprezentowana przez dra Józefa Dietla i prof. Franciszka Skrobla. W 1860 
r. zbudowano parterowy budynek zw. „Łazienkami”, a następnie tzw. pałacyk letni. 
W 1867 r. uzdrowisko przejął hr. Stadnicki, wtedy pogłębiono źródło główne wybu-
dowano dom zwany Szwajcarką. W okresie pierwszej a potem kolejnej wojny zespół 
uzdrowiskowy uległ dewastacji. W latach niepodległej Polski właś-
ciciele zdrojowiska rodzina Sternschussów-Staniew-
skich doprowadziła do ponownego 
otwarcia zakładów. W latach 
1945-75 uzdrowisko należało 
do Zakładu Przyrodoleczni-
ctwa w Krakowie, od 1975 r 
do Zespołu Uzdrowisk Kra-

Dom łazienny, rys. z litografii Józefa Pol
kowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” nr 154 
z 6.09.1862 r.

Źródło główne uzdrowiska
Budynek OSP w Zbydniowicach



kowskich a od 2010 jest spółką z o.o. i nosi nazwę Szpital Uzdro-
wiskowy Oddział Reumatologiczny w Swoszowicach. 

Jan Długosz w swoim opisie diecezji krakowskiej pod koniec 
XV wieku podaje, że wieś Swoszowi-
ce należała do parafii Św. Jakuba na 
Kazimierzu. W 1782 r., Swoszowice 
zostały przydzielone do parafii ko-
socickiej, a nastepnie wróblowickiej. 
Dopiero, 15.VIII.1982 r. kard. Fran-
ciszek Macharski ustanowił parafię 
w Swoszowicach pod wezwaniem 
Opatrzności Bożej. 

Ludowy Zespół Sportowy Swoszowianka został powo-
łany zaraz po zakończeniu II Wojny Swiatowej, prezesem 
został Stefan Potańczyk. Pierwsze boisko piłkarskie zosta-
ło wykonane przez młodzież – otwarto je 3 październi-
ka 1948 r. Działal- ność klubu skupiała się 
w sekcjach: piłki nożnej, tenisa stołowe-
go oraz siatków- ki. Na początku lat 50 
rozpoczyna się budowa stadionu wraz 
z budynkiem klu- bowym. W 1954 r. zo-

staje powo- łany Ludowy Klub Spor-
towy, a w 1972  r. WLKS „Krakus” z sekcjami: 
kolarską, podnoszenia ciężarów, zapasów, jeździecką, piłki nożnej. W latach 
1985-2000 w klubie rozpoczęto budowę zaplecza gospodarczo-sportowego. 

W roku jubileuszu 600-lecia Swoszowic został wytyczony Szlak Górnictwa 
Siarkowego trasa oprócz walorów historycznych, stanowi ciekawą trasę 
przyrodniczo-krajobrazową.
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Przygotowanie wkładki: Dominik Galas (radny dzielnicy X Swoszowice, społecznik, badacz dziejów regionslnych)
Zdjecia pieczęci historycznych pochodzą z książki: Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin  
i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku – Kraków 2015
Warto przeczytać:  D. Galas, J. Mitka, U Kryszałowicz - Swoszowice – królewska perła siarką i wodami płynąca – Kraków 2015

W 1882 roku w Swoszowicach uroczyście 
otwarto szkołę ludową (obecnie Szkoła Pod-
stawowa nr 43), zorganizowaną z inicjatywy 
Stanisława Mrowca. Pierwsza nauczycielka 
– Zofia Rutkowska założyła kronikę szkolną 
prowadzoną do dziś. Rozpoczęła ją słowami: 
„W Imię Boga biorę pióro do ręki, aby roz-
począć kronikę, którą kto i kiedy skończy 
– trudno odgadnąć ...” W szkole podejmuje 
się szereg różnorodnych działań i akcji, któ-
re przyczyniają się do rozwoju pasji, talen-
tów i zainteresowań uczniów. Nauczyciele 
prowadzą innowacyjne programy, wspierają 
uczniów i pomagają im osiągnąć sukces na 
miarę ich własnych możliwości. 

Budynek Muzeum Spraw Wojskowych w Forcie 
Swoszowice (Fort 51 1/2 Wróblowice). 

Kościół parafialny w Swoszowicach


