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Dzielnica VIII Dębniki

K
rólewska wieś Dęb-

niki od niepamięt-

nych czasów na-

leżała do wielkorządców 

krakowskich. Ponieważ 

nazwa „Dębniki” wywodzi 

się od staropolskiego „dę-

bić”, czyli garbować, wnio-

skować należy, że właśnie 

dębienie skór na potrzeby 

zamku królewskiego było 

głównym zajęciem miesz-

kańców osady. Niezbędny do tego celu garbnik otrzymywano z kory dębów, obfi cie 

niegdyś rosnących w tych okolicach. Niewielka odległość od zamku, malownicze po-

łożenie i żyzne ziemie sprawiły, że Dębniki szybko stawały się „modne”. Rozrastały się 

folwarki, przybywało kmiecych gospodarstw, a cegielnie i wapienniki produkowały 

coraz więcej poszukiwanych materiałów. Kolejną grupą mieszkańców wsi byli ryba-

cy. Bez względu na niebezpieczeństwo powodzi, rybacy budowali swe domy niemal 

bezpośrednio nad Wisłą. W roku 1990 utworzono Dzielnicę VIII i nazwano ją Dęb-

niki. W jej skład, poza obszarem dawnej wsi o tej nazwie (wraz z osadą Rybaki), we-

szły również włączone do Krakowa w roku 1910: Zakrzówek, Kapelanka, Ludwinów, 

w 1941 r.: Bodzów, Kobierzyn, Kostrze, Pychowice i Skotniki, w 1973 r.: Tyniec, Koło 

Tynieckie, Podgórki Tynieckie, Sidzina. Na terenie dzielnicy znajdują się takie osied-

la jak: powstałe przed 1945 r. Robotnicze i Legionowe, w latach 1945–1989: Podwa-

welskie, Ruczaj-Zaborze, po 1989 r.: Ruczaj, Osiedle Europejskie, Osiedle Interbud, 

Osiedle Zielona Galicja, Osiedle Kolejowe, Osiedle Panorama i Mochnaniec.

Mapa przeglądowa okolic Krakowa, 
ok. 1901–1918
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Wzmiankowany jest 

już w XII w. jako wieś 

kapituły krakowskiej. 

Od początku należał 

do parafi i w Tyńcu, 

a dopiero od roku 

1958 – w Pychowi-

cach. W 1637 r. kano-

nik W. Purzecki ufun-

dował w Bodzowie 

kaplicę Matki Bo-

skiej Śnieżnej, którą 

rozbudowano w latach 70. XX w. W kaplicy zacho-

wał się przeniesiony z katedry wawelskiej renesan-

sowy ołtarz św. Doroty fundacji J.A. de Valentinisa, 

lekarza królowej Bony. W ramach Twierdzy Kraków 

w 1884 r. powstał fort artyleryjski Bodzów. Został 

włączony do Krakowa w 1941 r. jako XXIX dzielni-

ca katastralna.

Po raz pierwszy wzmiankowane są w 1254 r., gdy część wsi należała do klasztoru 

Benedyktynek w Staniątkach. W następnym wieku (1371) Elżbieta Węgierska nadała 

folwark Rybaki na Dębnikach w uposażenie kościołowi św. Michała na Skałce. Wieś 

stała się własnością królewską od drugiej połowy XV w. Od tego czasu na Dębnikach 

działały kamieniołomy oraz cegielnie, z początku głównie należące do rodzin wło-
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Fort 53 Bodzów z 1884 r.
foto Adam Kurelewicz, http://www.fortyck.pl

Wnętrze kaplicy Matki Bożej 
Śnieżnej
Zdjęcie ze strony sdb.org.pl

Pałac Lasockich
foto Paweł Skrzypiec
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skich. Po rozbiorach Polski część rybaków z Pod-

zamcza osiedliła się na terenie Dębnik tworząc na 

prawym brzegu Wisły nową osadę Rybaki (stara 

istniała od 1600 r. na lewym brzegu). Rozwijała się 

ona prężnie w XIX wie-

ku, a w 1867 r. utworzo-

no gminę Dębniki z Ry-

bakami. W ramach bu-

dowy Twierdzy Kraków 

w 1888 r. Austriacy 

wznieśli na Wiśle most 

kolei obwodowej Kra-

ków-Bonarka, który 

w 1910 r. przebudowa-

no na drogowy. Tego sa-

mego roku zostały włą-

czone do Krakowa jako 

XI dzielnica katastral-

na. W zachodniej części 

wsi od drugiej połowy XIX w. 

zaczęły powstawać zakłady 

przemysłowe: Fabryka Na-

czyń Emaliowanych E.H. Friedman i Spół-

ka, Fabryka Wyrobów Ceramicznych 

Niedźwiedzkiego, Fabryka Wyrobów Me-

talowych S. Sulikowskiego. W 1918 r. na 

Dębniki przeniesiono zakon Salezjanów  

i usytuowano seminarium z kościołem 

Najświętszej Marii Panny Wspomożenia 

Wiernych. Od 1958 r. Salezjanie prowadzą parafi ę Najświętsze-

go Serca Jezusa w Pychowicach, a od 1992 kierują Salezjańskim 

Ruchem Troski o Młodzież Saltrom.

Willa przy ul. Barskiej 26 
„ck ofi cjała pocztowego” 
Józefa Koteckiego
foto Paweł Skrzypiec

Zabytkowa kamienica 
z 1907 r., ul. Barska 30
foto Paweł Skrzypiec

Kościół św. Stanisława Kostki 
na Dębnikach. Kościół para-
fi alny papieża Jana Pawła II 
foto Paweł Skrzypiec

Kaplica św. Piotra i Pawła z 1883 r.
ul. Madalińskiego 
foto Paweł Skrzypiec
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Jako dawny folwark do XVIII w. 

stanowiła uposażenie kapelanów Ka-

tedry Wawelskiej. Początkowo nale-

żała do parafi i św. Michała na Skał-

ce, a od XVIII w. do parafi i św. Jó-

zefa w Podgórzu. W XIX w. folwark 

zmieniał właścicieli (m.in. J. Miero-

szewski i A. Jeżowski). Na terenie 

folwarku był dwór, a w XIX w. ka-

wiarnia wiejska. W ramach Twierdzy 

Kraków powstały fortyfi kacje nad Wilgą. W 1910 r. została włączona 

do Krakowa jako X dzielnica katastralna.

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1402 r., była własnością 

Jędrzeja Tęczyńskiego. Od początku podlegała parafi i Benedyk-

tynów w Tyńcu, którzy przejęli ją w połowie XVI w. i założyli 

na jej terenie folwark. W 1817 r. wieś została sekularyzowana 

i przeszła na własność Funduszu Religijnego, a następnie w ręce 

prywatne. Wtedy w miejsce folwarku założono zespół dworski, 

a ostatni budynek dworu wzniesiono w 1936 r. (zachowany do 

dziś). Kostrze zosta-

ło włączone do Kra-

kowa w 1941 r. jako 

XXX dzielnica kata-

stralna.

Wieś szlachecka wzmiankowana po raz pierwszy w 1350 roku. Z początku pod-

legała parafi i św. Stanisława na Skałce. W latach 1386–1411 właścicielem był Piotr 

z Marcinowic, a od XV w. – wojewoda sandomierski Jan z Oleśnicy. W końcu XVI-

II  w. wieś należała do Bronickich, którzy rozbudowali zespół dworski z browarem 

i młynem. Od połowy XIX w. podlegała parafi i św. Józefa w Podgórzu. W ramach 

Twierdzy Kraków w końcu XIX w. wzniesiono zespół koszar. W roku 1910 w Kobie-

Kapelanka 

Kostrze 

Kobierzyn
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Klasztor i kościół Zgroma-
dzenia Zmartwychwstań-
ców przy ul. ks. Pawlickiego
foto Paweł Skrzypiec
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Kaplice w Kostrzu
foto Paweł Skrzypiec
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rzynie zaczęto budowę modernistycznego, najnowo-

cześniejszego na ówczesne czasy pawilonowo-par-

kowego zespołu szpitala psychiatrycznego. Szpital 

oddany do użytku w 1917 r. jako Krajowy Zakład 

dla Umysłowo Chorych. W latach 1908–13 wznie-

siono kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej wraz 

z cmentarzem. W okresie okupacji hitlerowcy do-

konali likwidacji szpitala: chorych rozstrzelano lub 

uśmiercono zastrzykami na miejscu, a większość wy-

wieziono do komór gazowych w Auschwitz. W szpi-

talu ulokowano oddziały Hitlerjugend, a potem szpital 

wojskowy. Natomiast na terenie Kobierzyna utworzono karny 

obóz jeniecki (Stalag 369). Po wojnie szpital odnowiono i stworzono nowe oddziały 

działające w ramach Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 

który obecnie nosi nazwę Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Józefa 

Babińskiego. W latach 1909–1911 w centrum osady wzniesiono kościół Matki Bo-

żej Królowej Korony Polskiej. Kobierzyn został włączony do Krakowa w 1941 r. jako 

XXVI dzielnica katastralna.

Jeden z budynków Szpitala Specjali-
stycznego im. dr. Józefa Babińskiego 
foto Paweł Skrzypiec
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Nadwiślańska wieś pierwszy raz wzmiankowana w 1377 r. 

pod nazwą Błonie. Była uposażeniem biskupów krakowskich, 

do których należał także młyn na Wildze. Błonie podlegało 

parafi i św. Stanisława na Skałce. W XVII w. we wsi znajdował 

się folwark biskupi, wapiennik i cegielnie oraz staw z hodow-

lą ryb. W 1694 r. na terenie folwarku wzniesiono kaplicę św. 

Bartłomieja. Po pierwszym rozbiorze Polski teren za Wisłą 

znalazł się w granicach monarchii austriackiej. W roku 1779  

przeniesiono tu urząd komisarza z Kazimierza, chcąc stwo-

rzyć konkurencyjne dla Krakowa miasto, co ostatecznie się 

udało poprzez włącznie Ludwinowa w 1787 r. do Podgórza. 

Na terenie Ludwinowa znajdowały się fortyfi kacje w ramach 

Twierdzy Kraków. W okresie międzywojennym działały: Fa-

bryka Obuwia Marko i Spółka, Ludwinowski Młyn Parowy, 

Ludwinowska Fabryka Ce-

gieł. W latach 20. wytyczono 

drogę tranzytową w miejscu 

kolei fortecznej (obecnie ul. 

Konopnickiej). W latach 60. 

rozpoczęto budowę osiedla 

Podwawelskiego, a w latach 

1978–88 wzniesiono nad 

Wisłą hotel, obecnie już za-

mknięty. Od 1910 r. jako IX 

krakowska dzielnica kata-

stralna.

Ludwinów

Centrum Kongresowe ICE 
foto Paweł Skrzypiec

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
„Manggha”
foto Marcin Warszawski
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Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1376 r. W XV w. należała 

do kapituły krakowskiej i podlegała parafi i św. Stanisława na Skałce. 

Na terenie wsi znajdował się folwark z domem kanonika rozbudo-

wany w zespół dworski oraz karczma. W końcu XVIII w. wieś została 

przejęta przez Fundusz Religijny, 

a od początku XIX w. podlega-

ła parafi i św. Józefa w Podgórzu. 

W ramach Twierdzy Kraków wy-

budowano umocnienia oraz most 

na Wiśle. Nad rzeką wzniesiono 

budynek wapiennika i zlokalizo-

wano ujęcie wody dla zakładów 

Solvay. W latach 30. założono we 

wsi cmentarz. W roku 1958 erygo-

wano parafi ę Najświętszego Serca 

Jezusowego, a w la-

tach 1957–62 wybu-

dowano kościół. Na 

terenie  P ycho-

wic umiejscowiono 

Trzeci Kampus Uni-

Pychowice 
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o kap

a ter
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do

Na

wan

Nowoczesne budynki Kam-
pusu 600-lecia Odnowienia 
Uniwesytetu Jagiellońskiego

foto Paweł Skrzypiec

foto Paweł Skrzypiec

foto Marcin Warszawski
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wersytetu Jagiellońskiego, mię-

dzy innymi wydziały geolo-

gii czy biologii. Zostały 

włączone do Krako-

wa w 1941 r. jako 

XXVIII dzielnica 

katastralna.

Pierwszy raz wzmiankowana w latach 1123–25 jako wieś Bene-

dyktynów z Tyńca. Już w tym czasie na terenie wsi znajdowały się 

źródła solne, do których eksploatacji prawo otrzymały klaszto-

ry: Bożogrobców w Miechowie oraz Norbertanek na Zwierzyń-

cu. Wieś podlegała parafi i w pobliskiej Skawinie. Część Sidziny 

w XVI w. przeszła w ręce prywatne, a w XVII stała się własnoś-

cią Akademii Krakowskiej. Natomiast w XIX w. większą część 

dóbr klasztornych przejął Fundusz Religijny. W 1884 r. przez te-

ren wsi przeprowadzono linię kolejową Kraków–Skawina ze stacją 

w Sidzinie. W 1986 r. erygowano parafi ę Podwyższenia Krzyża Świę-

tego, a w latach 1984–86 wybudowano kościół. Sidzina została włączona do Krakowa 

w 1973 r. jako część dzielnicy administracyjnej Podgórze.

Sidzina

wersytetu Jagie

dzy innym

gig i czy 

włąc

w

Biblioteka Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II
foto Marcin Warszawski
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foto Paweł Skrzypiec
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Po raz pierwszy wzmiankowane w 1257 r. jako wieś 

książęca, a w XIV w. lokowana na prawie niemie-

ckim. W 2 połowie XV w. była już wsią królewską, 

a od XVI w. stała się własnością wielkorządców 

krakowskich, którzy założyli na jej terenie fol-

wark. W XVIII w. prywatni właściciele na tere-

nie folwarku zbudowali zespół dworski. W ra-

mach Twierdzy Kraków wzniesiono na terenie 

wsi forty. W latach 1912–15 wybudowano koś-

ciół Matki Bożej Różańcowej, a w 1921 r. erygowa-

no parafi ę. W latach 20. uruchomiono Skotnicką Fabry-

kę Gipsu, a w 30. wybudowano wieżę ciśnień. Włączone do 

Krakowa dopiero w 1941 r. jako XXVII dzielnica katastralna

Związany jest od początku z klasztorem Benedyktynów osadzonych na wzgórzu 

nad Wisłą w XI w. W tym czasie powstała bazylika romańska i zabudowania klasz-

torne oraz wieś klasztorna, a w 1076 r. erygowano parafi ę oraz wybudowano kościół 

i cmentarz parafi alny. Tradycyjnym zajęciem ludności Tyńca co najmniej od XVIII w. 

było dziewiarstwo, do najsłynniejszych wyrobów należały magierki tynieckie – okrą-

głe czapki z białej wełny, z deseniem na denku i otoku. Według zwyczaju pierwszy 

chleb wypieczony w Tyńcu z nowego zboża wójt uroczyście zanosił królowi na Wawel.

Skotniki

Tyniec
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Wierza ciśnień w Skotnikach
foto Paweł Skrzypiec

Fort pancerny główny 52½ 
„Skotniki” powstały w latach 
1897–1898



11

Początki opactwa tynieckiego
Pierwszym, który podał datę roczną (1044) założenia opactwa tynieckiego 

był Jan Długosz (zm. 1480 r.). Niestety nie znamy źródła, z którego zaczerpnął 

ową datę. Najstarszy dokument tyniecki, z około 1124 r., jest tylko potwier-

dzeniem posiadłości, jakie klasztor już miał w tym czasie. Nie było natomiast 

właściwego dokumentu fundacyjnego, gdyż w XI w. takiej praktyki w Polsce 

jeszcze nie było, wystarczała wola panującego. Na pewno już w ciągu drugiej 

połowy XI w. klasztor istniał, co potwierdzają zachowane pozostałości koś-

cioła, fundamenty i najstarsze pochówki. Od ponad 100 lat wśród historyków 

toczy się dyskusja, kto dokładnie i kiedy założył tynieckie opactwo. Jedni bro-

nią przekazu Długosza o 1044 r. i osobie księcia Kazimierza Odnowiciela, inni 

odnoszą sprowadzenie mnichów do czasów Bolesława Szczodrego i wiążą to 

wydarzenie z jego koronacją królewską (1075).

W realiach wczesnego średniowiecza proces fundacji klasztoru był jednak 

złożony. Postrzegać go należy raczej jako pewien proces trwający niekiedy 

wiele lat. Dziś zatem przeważa opinia, że tym, który zapoczątkował tyniecką 

fundację, był książę Kazimierz Odnowiciel, a inicjatorką była być może jego 

matka, królowa Rycheza. Zapewne dzięki jej pośrednictwu właśnie z Kolonii 

(skąd pochodziła) przybyli do Krakowa pierwsi mnisi. Kolejni władcy – 

Bolesław Szczodry, królowa Judyta, żona Władysława Hermana, oraz 

Bolesław Krzywousty – nadawali klasztorowi kolejne dobra i przez 

to stawali się jego współfundatorami. Proces fundacji zamknąć 

można z chwilą poświęcenia kościoła klasztornego przez papie-

skiego legata, zapewne około 1124 r., który przy tej okazji wysta-

wił dokument z potwierdzeniem otrzymanych już posiadłości.

Dziedziniec opactwa o. Be-
nedyktynów w Tyńcu
foto Wikipedia
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Architektura i sztuka opactwa
Architektura opactwa jest świadkiem jego długiej i burzliwej historii. W części 

zachowane są fundamenty romańskie z drugiej połowy XI w. (kościół) i prze-

łomu XI i XII w. (część klasztoru). W drugiej połowie XV w. kościół i klasztor 

zostały przebudowane i rozbudowane w stylu gotyckim, do czego wykorzy-

stano materiał z zabudowań romańskich. W XVII i XVIII w. dokonano kolej-

nej rozbudowy i na gotyckich murach kościoła osadzono barokowe sklepie-

nia. Natomiast średniowieczne mury budynków posłużyły jako fundamenty 

pod barokowe ściany, co widać w odsłoniętych częściach dawnej biblioteki. 

Oglądane w Tyńcu zabytki są fragmentami dawnej świetności opactwa. 

Większość wystroju kościoła, biblioteki i archiwum uległa rozproszeniu bądź 

zniszczeniu w ciągu XIX w., po skasowaniu opactwa przez zaborców. Tynie-

ckie pamiątki są dziś rozproszone w różnych muzeach, archiwach i bibliote-

kach polskich. Najcenniejsze rękopisy znajdują się w zbiorach Biblioteki Na-
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rodowej w Warszawie, w tym sakramentarz z XI w., księgi liturgiczne z XIV 

i XV w. oraz rękopis z dziełami Józefa Flawiusza. Większość księgozbioru tra-

fi ła do Tarnowa i przechowywana jest w bibliotece tamtejszego seminarium 

duchownego. W skarbcu katedralnym w Tarnowie znajdują się gotyckie i ba-

rokowe kielichy oraz monstrancje. 

Wydarzenia polityczne drugiej połowy XVIII w. w Polsce nie ominęły ani 

nie oszczędziły też tynieckiego opactwa. Konfederaci barscy przygotowywali 

miejsca oporu przeciw wojskom rosyjskim, którymi dowodził generał Alek-

sander Suworow. W 1769 r. przybyli do Tyńca inżynierowie wojskowi i roz-

poczęli prace nad dostosowaniem klasztoru do potrzeb obrony. Opactwo zo-

stało zamienione w nowoczesną fortecę, której centrum stanowiło wzgórze 

klasztorne, bronione przez system szańców na pobliskich wzgórzach. Dzisiej-

sze ukształtowanie okolic klasztoru, górny i średni ogród oraz mury wzdłuż 

drogi na wzgórze są tego pozostałościami.

Helgunda i Walgierz Wdały
W jednej z podkrakowskich wsi – w Tyńcu miał swoją siedzibę dzielny rycerz 

Walgierz Wdały. Mieszkał tam ze swą żoną Helgundą. Pewnego razu przywiózł 

z wyprawy wojennej jeńca Wisława i uwięził go w lochu. Walgierz udał się na ko-

lejną wojnę. Jego żona oczarowana więźniem wypuściła Wisława na wolność. Ra-

zem uciekli do jego zamku. Zdradzony mąż, gdy tylko dowiedział się o występku 

Helgundy, postanowił się zemścić. Niestety w zamku Wisława został pojmany. Zli-

towała się jednak nad nim siostra Wisława – Marzanna. Wypuściła Walgierza, 

który w zamian musiał się z nią ożenić. Słowa dotrzymał, wcześniej 

jednak zabił występnych kochanków. Bóg ukarał go jednak za 

grzechy. Ziemia rozstąpiła się i pochłonęła grzesznika.

Odtąd duch Walgierza ukazuje się mieszkańcom 

Tyńca, by przestrzec ich przed życiem nie-

obyczajnym.
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Czasy konfederacji barskiej
Główne walki o Tyniec rozpoczęły się 20 V 1771 i trwały kilkanaście mie-

sięcy, aż do kapitulacji konfederatów przed wojskami austriackimi. W wyniku 

działań wojennych opactwo uległo poważnemu zniszczeniu. Podpisany w roku 

1772 traktat rozbiorowy spowodował, że Tyniec znalazł się poza granicami 

Polski. Kolejne kampanie wojenne, związane z Napoleonem, przyczyniły się do 

dalszego zniszczenia i upadku opactwa, a ostatecznie w 1816 r. do jego kasaty.

Tyniec współczesny
Odnowa Tyńca łączy się z belgijskim opactwem św. Andrzeja w Brugii. 

Przygotowano tam na użytek wiernych przekład mszalika wraz z komenta-

rzem. Pod koniec lat dwudziestych w związku z podjęciem polskiej edycji 

tego dzieła przybył do naszego kraju jeden z belgijskich mnichów, o. Karol 

van Oost. W stosunkowo krótkim czasie pojawiły się propozycje założenia no-

wego klasztoru benedyktyńskiego, a także chętni kandydaci, których kierował 

on do opactwa św. Andrzeja. Spośród różnych możliwości nowej fundacji po-

wracała wciąż myśl o odnowieniu Tyńca, który wyróżniał się swą długowieko-

wą historią. Pierwszym przyczółkiem fundacji był otwarty w 1936 r. w Rabce 

dom św. Benedykta, przy którym prowadzono internat dla młodzieży gimna-

zjalnej. Po trzech latach zabiegów ostatecznie zapadła decyzja o przeniesie-

niu się do Tyńca. Stało się to możliwe dzięki zgodzie biskupa krakowskiego, 

księcia Adama Sapiehy. W lipcu 1939 r. grupka mnichów przeprowadziła się 

z Rabki do Tyńca. Ofi cjalny powrót i przejęcie klasztoru odbyło się 30 lipca.

W 1947 r. przystąpiono do odbudowy klasztoru, którą ukończono dopiero 

na początku XXI w. W latach 1947–1952 odbudowano narożnik południowo-

-wschodni. Odbudowę i rekonstrukcję skrzydła północno-wschodniego, środ-

kowego i zachodniego przeprowadzono w latach 80. Ostatnim etapem była 

odbudowa południowego skrzydła dawnej biblioteki, którą rozpoczęto w po-

łowie lat 90., a prace nad adaptacją wnętrza dokończono w latach 2007–2008.

Autorem tekstu jest dr Michał Gronowski OSB

Podgórki Tynieckie

Wschodnia część Tyńca, wzdłuż ulicy Podgórki Ty-

nieckie, położona na skraju Bielańsko-Tynieckiego Par-

ku Krajobrazowego. Znajdu-

je się tu Dom Pomocy Spo-

łecznej Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP (Staro-

wiejskich) oraz kościół św. 

Kazimierza.

Charakterystyczne dla tego te-
renu są dęby czerwone
foto Paweł Skrzypiec

Zd
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Wzmiankowany już w 1238 r., początkowo należał do parafi i św. Stanisława na Skał-

ce, a od 1772 r. – św. Józefa w Podgórzu. Na terenie wsi znajdował się dwór i folwark 

kanoników Katedry Krakowskiej, a od XVII w. drugi dwór kapituły. W XIX w. w ra-

mach Twierdzy Kraków zlokalizowano na Zakrzówku umocnienia i koszary. Natomiast 

na początku XX w. na terenie wsi leżących na prawym brzegu Wisły planowano bu-

dowę wielkiego portu, który wiązał się z projektem stworzenia kanału Wisła–Dunaj. 

W 1922 r. usytuowano na Zakrzówku klasztor Salwatorianów. W latach 60. powstało 

osiedle Podwawelskie, a w 80. Ruczaj-Zaborze. W 1991 r. na Zakrzówku założono re-

zerwat Skały Twardowskiego, a na terenie dawnego kamieniołomu powstało kąpielisko. 

Wraz z Kapelanką został włączony do Krakowa w 1910 r. jako X dzielnica katastralna.

Zakrzówek

Koło Tynieckie

Część Tyńca położona wzdłuż Wisły. 

Mieści się tu Olimpijski Ośrodek Spor-

tów Wodnych „KOLNA” z bogatą infra-

strukturą sportowo-rekreacyjną, m.in. tor 

kajakarstwa górskiego. Znajduje się 

tu też zabytkowy dwór z XIX  w. 

otoczony ogrodem.

foto Wikipedia

foto Paweł Skrzypiec foto Zbigniew Kalwa, www.polskiezabytki.pl

Zdjęcie ze strony kolna.pl
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Osiedla na terenie Dzielnicy VIII

Osiedle Robotnicze. Zdjęcie wykonane pod-
czas budowy 

Widok na Osiedle Podwawelskie

Kościół Zesłania Ducha Świętego na osiedlu 
Ruczaj-Zaborze

Niedawno powstałe osiedla: Europejskie, 
Interbud (Bobrzyńskiego) i Zielona Galicja 
(Chmieleniec) 

Przy przygotowaniu wkładki uczestniczyli radni: Paweł Skrzypiec, 
Halina Krawczak, Krzysztof Laskowski, Urszula Twardzik i Marek Sobieraj 
Zdjęcie na pierwszej stronie wkładki: Paweł Skrzypiec

Zdjęcia osiedli na ostatniej stronie wkładki: Wikipedia oraz ze stron deweloperów

Zdjęcia pieczęci historycznych pochodzą z książki: Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin 

i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku, Kraków 2015
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