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Podgórze 
 Duchackie

Dzielnica XI leży z dala od historycznego centrum 
Krakowa. Uważamy jednak, że po zwiedzeniu Starego 

Miasta, Kazimierza i innych miejsc opisywanych w prze-
wodnikach, warto zajrzeć do Podgórza Duchackiego, by 
odkryć jego uroki. Wbrew pozorom, Kurdwanów, Piaski 
Wielkie czy Wola Duchacka, to nie tylko współczesne osi-
edla mieszkaniowe, ale i bogata, liczona w setkach lat 
historia, ciekawe zabytki i tereny zielone umożliwiające 
aktywne spędzenie wolnych chwil.
Na terenie obecnej Dzielnicy XI znaleziono tzw. „skarb 
z Kurdwanowa”, to u nas mieszkali kijacy i gospodarowa-
li duchacy, to na naszym terenie urodził się biskup, który 
zagrzewał polskie rycerstwo do walki z Krzyżakami przed 
bitwą pod Grunwaldem.

Zapraszamy do lektury tego „spacerownika” i odkrywania 
dla siebie przy jego pomocy miejsc dotąd nieznanych. Je-
steśmy przekonani, że i mieszkańcy Podgórza Duchackie-
go znajdą w tej publikacji informacje, ciekawostki, o któ-
rych nie wiedzieli, a  które pozwolą im spojrzeć innym 
okiem na otoczenie, poczuć dumę z tego, że mieszkają 
właśnie na terenie Dzielnicy XI.
Opisane trasy spacerowe zostały tak pomyślane, by mo-
gły nimi spacerować całe rodziny i w kolejne wolne po-
południa odkrywać nowe zakątki, poznawać lokalne ta-
jemnice, wspominać ludzi zasłużonych dla rozwoju naszej 
Dzielnicy.
Zapraszamy do poznawania Podgórza Duchackiego.

Radni i Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Krzysztof Sułowski



1. Od krańca do krańca Kurdwanowa
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Najstarsza wzmianka o Kurdwanowie pocho-
dzi z roku 1252. Wtedy to siostry Norbertan-

ki ze Zwierzyńca sprzedały za 33 grosze wieś 
Curduanov klasztorowi Cystersów w Szczyrzycu. 
Pół wieku później zachodnia część wsi, będąca 
dotąd w rękach osób świeckich, przeszła na wła-
sność wikariuszy katedry wawelskiej.
Historia Kurdwanowa zaczyna się jednak o wie-
le, wiele wcześniej. Podczas badań archeologicz-
nych, w okolicach ulicy Cechowej, natrafiono na 
kamienny piec służący do wypalania ceramiki. 
Zachowane ślady i konstrukcja budowli pozwa-
lają określić czas jego powstania na II–IV wiek 
naszej ery. W tej okolicy znaleziono też jeden 
z najstarszych przedmiotów – pochodzące z pa-
leolitu narzędzie, którego wiek określany jest na 
50–60 tys. lat. Najwięcej emocji wzbudził jednak 
wczesnośredniowieczny zestaw żelaznych narzę-
dzi, który ze względu na stan zachowania, walory 

poznawcze itp., określony został „skarbem przed-
miotów żelaznych”.
W XIV w. wieś została prawdopodobnie lokowa-
na na prawie niemieckim, bo pod koniec tego 
stulecia na jej terenie znajdował się folwark 
mieszczański. Późniejsze dokumenty wskazują, 
że w 1388 r. Kurdwanów należał do Andrzeja 
Wierzynka, w następnym wieku w zachodniej 
części wsi istniał młyn.
W 1428 r. Kurdwanów został sprzedany klaszto-
rowi św. Ducha. Duchacy, wraz z wikariuszami 
katedralnymi, byli głównymi właścicielami wsi 
aż do XVIII w. W dokumentach zachowały się za-
pisy wskazujące, że zachodnią częścią (nazywa-
ną Kurdwanowem Górnym) władali wikariusze, 
a wschodnią (zwaną Kurdwanowem Dolnym) – 
duchacy. Stan ten przetrwał do XIX w., kiedy to 
we wsi  mieszkało ok. 400 mieszkańców i była 
ona podzielona na Kurdwanów Dolny, gdzie 

Kurdwanów
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istniał zespół dworski rodziny Starowiejskich, 
oraz Kurdwanów Górny, którego gospodarzem 
był znany historyk Józef Szujski. Trzeba dodać, 
że w tym czasie istniał w okolicy jeszcze trzeci 
majątek należący do rodziny Bilińskich.
Wieś przyłączono do Krakowa w 1941 r., w okre-
sie okupacji niemieckiej podczas II wojny świa-
towej. Liczyła wówczas ok. 1.300 mieszkańców 
i ponad 200 domów.
Rok 1980 przyniósł początek budowy osiedla 
nazwanego Kurdwanów Nowy, którego współ-
gospodarzami są wspólnoty i spółdzielnie miesz-
kaniowe.

Nie każdy o tym wie…

Ok. 1350 r. w Kurdwanowie, w rodzinie ubogiego szlachcica urodził się syn Jakub, który po 
święceniach kapłańskich został proboszczem w Białym Kościele. Jan Długosz pisze, że ów 
ubogi pleban pewnego dnia znalazł na ołtarzu w  swym kościele sakiewkę z  pieniędzmi, 
dzięki którym mógł wyjechać na studia do Włoch. Zakończył je doktoratem z prawa, który 
umożliwił mu rozpoczęcie pracy w Kurii Rzymskiej, gdzie zrobił błyskotliwą karierę.
31 lipca 1395 r. papież Bonifacy IX nadał Jakubowi z Kurdwanowa herbu Syrokomla biskupstwo 
płockie, którym kierował on w latach 1395-1425. Kroniki odnotowują kodyfikację prawa doko-
naną przez biskupa Jakuba, jego udział w soborze Konstancji, a także fakt, że 2 czerwca 1410 r. 
wygłosił w Czerwińsku kazanie do rycerstwa polskiego udającego się na bitwę z Krzyżakami. 
Stoczono ją 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem.
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Spacer rozpoczniemy u zbiegu ulic Cechowej 
i Myślenickiej. Na tyłach znajdującego się tu 

supermarketu stoi   kapliczka ufundowana 
przez Gminę Kurdwanów w 1876 r.
W 1970 r. kamienny krucyfiks Ukrzyżowanego 
Chrystusa osadzony na czworobocznym, dwu-
kondygnacyjnym filarze, został podniesiony na 
podmurówkę. W dolnej części, w półkolistych 
wnękach, umieszczono płaskorzeźby związane 
z Męką Zbawiciela: Chrystus w Ogrójcu, Chry-
stus u słupa (biczowanie) i Upadek pod Krzyżem. 
W górnej części stoi figura Matki Bożej Różań-
cowej z Dzieciątkiem na ręce, a po jej bokach 
postacie św. Piotra i św. Michała Archanioła. Za 
plecami Maryi figura św. Józefa z Dzieciątkiem.
Kapliczka jest co kilka lat remontowana z pry-
watnych środków mieszkańców. Jedna z reno-
wacji odbyła się w 2002 r. w związku z wizytą 
papieża Jana Pawła II w Polsce, a jej wykonawcą 
był Marek Busta.

Od kapliczki idziemy ulicą Myślenicką na południe. 
Wkrótce zobaczymy przed sobą ekrany dźwięko-
chłonne południowej obwodnicy autostradowej 

Krakowa. Stanowią swoistą, współczesną granicę 
miasta. O granicach historycznych przypomina za-
chowany fragment  rogatki na skrzyżowaniu 
z ul. Łężce.

Czas na spacer
Czas przejścia ok. 90 minutOd krańca do krańca Kurdwanowa
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Skręcamy w ul. Łężce i udajemy się na wschód. 
Dochodząc do ul. Cechowej idziemy cały czas 
prosto. Przy ul. Cechowej 19, w   budynku 
dawnej szkoły, znajduje się stanowisko oglądu 
monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Miasta 
Krakowa. Strażnicy śledzą na kilku ekranach obra-
zy z kilkudziesięciu kamer rozlokowanych na te-
renie Dzielnicy XI. Do inicjatywy rozpoczętej przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” 
przyłączyła się Rada Dzielnicy XI. W następnych 

latach do projektu dołączyła Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Piaski Nowe”. Monitoring wizyjny 
na terenie Dzielnicy XI, to doskonały przykład 
współdziałania lokalnego samorządu, spółdzielni 
mieszkaniowych i władz miasta dla dobra miesz-
kańców.

Naprzeciw siedziby Straży Miejskiej bije  źró-
dełko. Choć nie jest ono pod stałym nadzorem 
sanepidu, a przeprowadzone badania składu 
chemicznego wody nie wykazały jej specjalnych 
właściwości, to od wielu lat ludzie przyjeżdżają 
tu, by napełniać nią pojemniki i korzystać z niej 
w swych  domach.

Nieco dalej, przy skrzyżowaniu z ul. Podgórki, 
spotkamy kolejną kapliczkę. Miejsce to, na krań-
cach dawnej wsi Kurdwanów, wedle tradycji na-
zywano „przedpole karczmy”. Stojącą tu kaplicz-
kę Matki Boskiej z Dzieciątkiem  ufundowała 
w 1880 r. nieznana z imienia i nazwiska osoba.

Nie każdy o tym wie…

Nie zachowały się żadne dokumenty wskazujące datę po-
wstania źródła. Wg ustnego przekazu okolicznych miesz-
kańców, woda wytrysnęła w tym miejscu w 1902 r. podczas 
odwiertu wykonanego w wapieniu na głębokość 200 m.
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Kapliczkę wykonano w jednym z miejscowych 
zakładów kamieniarskich. Ma kształt kolum-
ny, na szczycie której stoi figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Poniżej, we wnękach, umieszczo-
no postacie św. Józefa (od wschodniej strony), 
Pana Jezusa (spogląda na południe) i św. Floriana 
(od zachodu). Można też dostrzec coraz bardziej 
zatarte twarze dwóch aniołków.
Podczas renowacji w 1997 r. widoczny był jesz-
cze końcowy fragment inskrypcji, która w pełnej 
formie brzmiała prawdopodobnie: „Królowo Pol-
ski, módl się za nami”.

Za kapliczką skręcamy w lewo na wąski chodnik 
i po ok. 200 metrach dochodzimy do ul. Stoja-
łowskiego. Przekraczamy ją, kierując się ku wi-
docznemu między blokami budynkowi Krakow-
skiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, w którym 
mieści się basen. Obok zlokalizowano korty te-
nisowe Klubu Sportowego „Grzegórzecki” i budy-
nek, w którym swoją siedzibę ma Rada Dzielnicy 
XI Podgórze Duchackie.

Cały czas podążamy między blokami na północ 
– początkowo pod górę, a potem w dół, prze-
kraczamy ulicę Wysłouchów i wchodzimy na uli-
cę Turniejową. Po kilku minutach dojdziemy do 
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ciągnącego się na przestrzeni kilkuset metrów 
z zachodu na wschód  Parku Kurdwanow-
skiego. To chyba jedyny w Krakowie park zało-
żony przez spółdzielnię mieszkaniową. Powstał 
w 1990 r. i przez blisko 10 lat był pod opieką 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”, 
która później przekazała go Gminie Kraków.
Park Kurdwanowski to główne miejsce rekre-
acji i wypoczynku mieszkańców osiedla, wciąż 
 wzbogacane ze środków Rady Dzielnicy XI 
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o   urządzenia zabawowe, ławki i inne elementy 
służące aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców.
Teraz kierujemy się w prawo, na wschód, ku 
widocznemu w oddali kościołowi pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego , ze względu na 
położenie zwanego kościołem „Na Górce”. Moż-
na powiedzieć, że miejsce na jego powstanie 
„przemycono” w ogólnym planie osiedla, za-
znaczając na nim obiekt pod nazwą „budowla 
 wielofunkcyjna”.
Administracyjnie osiedle należało do parafii Wró-
blowice, a od 1983 r. opiekę duszpasterską nad 
przybywającymi z różnych stron mieszkańcami 
sprawował ksiądz z parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Łagiewnikach. Pierwsze prace or-
ganizacyjne dotyczące nowej parafii rozpoczęły 
się w 1984 r., kiedy to zadanie stworzenia ośrod-
ka duszpasterskiego i budowy świątyni, z rąk 
Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Francisz-
ka Macharskiego, otrzymał ks. Jan Mrowca. Pa-
rafia została erygowana dekretem z 20 stycznia 
1990 r. Uroczyste poświęcenie nowej świątyni 
odbyło się 23 maja 2004 r.
Koniecznie trzeba odnotować, że 17 sierpnia 
2002 r. pobliską ul. Witosa, w drodze do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, prze-
jeżdżał papież Jan Paweł II.
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2. Wzdłuż ulicy Podedworze
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Osiedle Piaski Nowe   powstało w la-
tach 70. XX w. Zwarta zabudowa kilkunastu 

budynków dziesięciopiętrowych sprawia, że 

w obrębie osiedla nie powstają nowe budynki 
mieszkalne. Przybywa ich za to na obrzeżach – 
wzdłuż ul. Bochenka i Podedworze.

Osiedle Piaski Nowe
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Ten krótki spacer zaczniemy przy kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej przy ul. Nowosą-

deckiej. Historia tutejszej parafii zaczyna się 
w roku 1988, kiedy to w jednym z baraków po-
zostałych po budowniczych osiedla, urządzono 

kaplicę należącą do parafii w Piaskach Wielkich. 
Pięć lat później wmurowano kamień węgiel-
ny pod nową świątynię, którą 5 października 
1997 r. uroczyście poświęcił ks. kard. Franciszek 
 Macharski.

Czas na spacer
Czas przejścia ok. 30 minut Wzdłuż ulicy Podedworze
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Ozdobą świątyni są liczne  witraże z cyklem 
patriotycznych przedstawień świętych i błogosła-
wionych krakowskich. Po prawej stronie kościoła, 
pod witrażem Ukrzyżowania i świętych krakow-
skich, znajduje się złoty relikwiarz, a w nim kropla 
krwi Świętego Jana Pawła II. W  mensie ołta-
rza głównego umieszczono natomiast relikwiarz 
w kształcie walca z cząstkami bł. Alfonsa Marii 
Mazurka, karmelity bosego z Czernej, rozstrzela-
nego za wiarę przez Niemców w 1944 r.
Parafia znana jest również z działającego tu od 
kilku lat Podziemnego Salonu Artystyczno-Lite-
racko-Muzycznego (PSALM), w którym odbywają 
się cykliczne spotkania z historykami, naukowca-
mi i twórcami chrześcijańskimi.
Od kościoła idziemy skrajem osiedla Piaski Nowe 
ul. Podedworze. Po ok. 300 metrach po prawej 
stronie zobaczymy krzyż misyjny  z 2013 r.
Zatopiony w zieleni, tuż przy ogrodzeniu dział-
ki, przypomina o historii swoich poprzedników. 
Pierwszy krzyż, ufundowany przez Franciszka 
Świątka, pojawił się w okolicy już w 1800 r. 
Czas mijał, przychodziły nowe pokolenia i każde 
z nich pamiętało o wymianie zniszczonego krzy-
ża na nowy. Jeden z nich w 1934 r. ufundowali 
Karolina i Władysław Mrożkowie, którzy umieścili 
przy nim także trójkątną kapliczkę.
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W 2013 r., dzięki wysiłkom członków Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich przy parafii Matki Bożej 
Różańcowej, wymieniono krzyż i odnowiono fi-
gurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Mieszkańcy osie-
dla odwiedzają ten zakątek – przynoszą kwiaty, 
palą znicze, zatrzymują się na chwilę modlitwy 
i zadumy.
Okolice ul. Podedworze to źródliska potoku 
 Drwinka, który kilkaset metrów dalej, już na terenie 

Dzielnicy XII, płynie w wąwozie o cennych walo-
rach przyrodniczych i krajobrazowych. Porastają 
go liczne olchy, wiązy, jesiony i wierzby. Można 
tu spotkać skrzyp olbrzymi, roślinę objętą ochroną 
prawną. Zarośla stanowią siedliska i ostoje wie-
lu chronionych gatunków ptaków. Gnieżdżą się tu 
m.in. słowik szary, muchołówka żałobna, krogu-
lec, dzięcioł zielony. Rozmnaża się tu corocznie 
ok. 30 gatunków ptaków i kilka gatunków płazów.
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Właśnie dlatego grupa społeczników, wspierana 
przez Radę Dzielnicy XI, walczy o ochronę źró-
dlisk Drwinki przed zabudową i utworzenie Par-
ku Rzecznego Drwinki.

Po dojściu do ul. Bochenka skręcamy w lewo i po 
kilkudziesięciu metrach w prawo, w ul. Szpako-
wą. Na skrzyżowaniu z ul. Sadka stoi monumen-
talna figura św. Floriana. 
Pierwotnie, od 1870 r., kapliczka tego świętego 
stała, przez ponad sto lat, w innym miejscu. Na 
obecne została przeniesiona w 1988 r. w związku 
z budową szpitala podgórskiego (obecnie Szpital 
św. Rafała).
Dzięki inskrypcji umieszczonej u dołu cokołu 
można poznać intencje jej fundatorów: „Felin 
Świątek Franciszka Fondatorowie proszą o two-
je pozdrowienia za dusze zmarłych”, a dopisany 
później napis – „Odnowiona R.P. 1955” – doku-
mentuje datę jednej z przeprowadzonych kon-
serwacji.
Święty Florian przedstawiony jest w charakte-
rystycznym stroju rzymskim – zbroi rycerskiej, 
hełmie na głowie i płaszczu zarzuconym na 
ramiona. Do 1987 r. w górnej części filara, na 
którym stoi św. Florian znajdowała się wnęka 
z porcelanową figurą Najświętszej Marii Panny.

17
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3b

3b

3a

3a

18



Nazwa wsi, jako Pyassek, po raz pierwszy poja-
wia się w dokumentach w 1395 r. W średniowie-
czu była to własność rycerska, później władał nią 
ród Bobolów i Piaseckich, a następnie magnaci 
– w XVI w. Tarnowscy i Jordanowie, w XVII w. 
Koniecpolscy, Zasławscy i Ostrogscy.
Zapisy z roku 1581 świadczą, że wieś była po-
dzielona na Piaski Wielkie i Piaski Małe. W tym 
czasie, w okolicy dzisiejszej ul. Podedworze, ist-
niał folwark, a na jego terenie stał dwór, który 

na przełomie wieków XVIII i XIX, gdy jego właści-
cielami byli Starowiejscy, przebudowano w stylu 
klasycystycznym.
Od połowy XIX w. Piaski Wielkie były prężnym 
ośrodkiem rzemieślniczym. Rozwijało się rzeźnic-
two, masarstwo i handel mięsem, działał cech 
rzeźników i wędliniarzy. Założono cmentarz, 
szkołę i wzniesiono kościół. Przyłączenie wsi do 
Krakowa nastąpiło – podobnie jak w przypadku 
Kurdwanowa i Woli Duchackiej – w 1941 r.

Piaski Wielkie

Nie każdy o tym wie…

Nieco dalej na wschód od Piasków Wielkich, w pobliżu granicy Krakowa i Wieliczki, znaleziono wiele przedmiotów 
świadczących o wielowiekowych tradycjach związanych z warzeniem soli w okolicy. Pozwalają one stwierdzić, że zanim 
w średniowieczu powstała wielicka kopalnia, sól uzyskiwano tu już co najmniej trzy tysiące lat temu, warząc solankę 
czerpaną ze słonych źródeł. Znalezione w trakcie badań fragmenty co najmniej kilkudziesięciu tysięcy naczyń do pod-
grzewania i odparowywania solanki dają wyobrażenie o wielkości produkcji.
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Wędrówkę rozpoczniemy u zbiegu ulic  Łużyckiej 
i Cechowej, przy kapliczce z figurą św. Józe-

fa z Dzieciątkiem , której fundatorem była kon-
fraternia bractwa św. Józefa pod przewodnictwem 
Karola Szczurowskiego. Informację tę przekazano 
potomnym w umieszczonej na cokole inskrypcji. 
W rejestrach konserwatorskich zachował się pier-
wotny napis: „Konfraternia Cechu Brackiego pod 
zarządem Karola Szczurowskiego starszego brac-
twa św. Józefa wystawia tę figurę na cześć Bogu 
Wszechmocnemu 1883”. Później dopisano jeszcze, 
że „Kapliczka ta odnowiona 1958”.
Święty Józef trzyma w prawej dłoni lilię, a na le-
wej ręce Dzieciątko, które w lewej dłoni dzierży 
kulę, a prawą błogosławi światu. Wedle przeka-
zów mieszkańców, podczas II wojny światowej 
doszło do uszkodzenia głowy Dzieciątka strza-
łem jednego z Niemców.
W dolnej części filaru znajdują się trzy płasko-
rzeźby świętych – Marii (od frontu), Magdaleny 
(po lewej) i Karola (po prawej). Gzyms dzielący 
dolną i górną kondygnację filaru zawiera obec-
nie napis „IHS”, ale pierwotnie znajdował się tu 
herb bractwa św. Józefa.

Czas na spacer
Czas przejścia ok. 90 minut W krainie kijaków
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Przed wyruszeniem na trasę spaceru, można od-
wiedzić jeszcze dwa ciekawe obiekty w pobliżu.
Pierwszy to, bodaj jedyna w Krakowie,  ka-
pliczka św. Wojciecha przy ul. Łużyckiej 101. 
„Wojciech Czechowski fundator prosi czytelnika 

o westchnienie do Boga 1876” – głosi napis na 
filarze, na którym stoi figura patrona. Przekazy 
historyczne mówią, że rodzina Czechowskich 
wzniosła kapliczkę jako wotum za doznawane 
łaski.

Kapliczka świętego Wojciecha w roku 1984 ... i współcześnie
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Mało kto wie, że to nie jedyna kapliczka ufun-
dowana przez Zofię i Wojciecha Czechowskich. 
Wcześniejsza, z 1827 r., stała w pobliżu dzisiej-
szej plebanii przy ul. Cechowej. Była murowana, 
oszklona, a w środku znajdowała się figura Pana 
Jezusa Ubiczowanego z napisem „Oto człowiek”.
Święty Wojciech, opiera się na trzymanym w le-
wej dłoni pastorale, a uniesioną do góry prawicą 

błogosławi okolicy. Pod jego stopami znajdują 
się płaskorzeźby przedstawiające św. Floriana 
(od frontu), św. Rozalię (z prawej) i Matkę Boską 
(z lewej).
Drugi obiekt, to  Dom Cechowy przy ul. Ce-
chowej 93. W 1932 r. społeczność Piasków Wiel-
kich zakupiła działkę i rozpoczęła jego budowę. 
Motorem napędowym przedsięwzięcia był ist-
niejący od kilku lat Cech Rzeźników i Masarzy 
w Piaskach Wielkich, który uznał, że trzeba za-
pewnić godne warunki dla rozwijającego się ży-
cia społecznego w okolicy. W budynku znalazły 
się pomieszczenia biurowe dla zarządu Cechu 
Rzeźników i Masarzy oraz Stowarzyszenia Za-
wodowego Handlarzy Rogacizny i Nierogacizny 
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w Piaskach Wielkich, urząd pocztowy, restau-
racja, a nawet sala widowiskowa z garderobą 
i zapleczem gastronomicznym. Przez wiele lat 
Dom Cechowy był chlubą lokalnej społeczności.
W czasach PRL-u budynek wielokrotnie zmieniał 
właściciela, przeżywał swoje wzloty i upadki. 
Przez kilka lat działała tu prywatna piekarnia. 
Wypiekane w niej paluszki znane były w całym 
Krakowie, wielu twierdziło, że są nawet lepsze 
od tych ze Skawiny, z Lajkonikiem.
Obecnie (rok 2015) budynek stoi opuszczony 
i zaniedbany. O latach świetności przypomina 
 tablica wmurowana w ścianę sieni z okazji 
oddania Domu do użytku w 1934 r.

Idziemy na wschód ul. Cechową. W ścianach 
okolicznych domów spotykamy liczne przykłady 
kapliczek naściennych, świadczące o pielęgno-
waniu tradycji oddawania domostw pod opiekę 
Chrystusa, Matki Bożej oraz świętych.

Przy budynku z numerem 119 stoi kapliczka fila-
rowa św. Trójcy , będąca jednym z nielicznych 
przykładów nawiązania w ludowej twórczości 
miejscowych kamieniarzy do gotyku. W 1887 r. 
ufundowali ją mieszkańcy Piasków Wielkich, 
Katarzyna i Jakub Bilscy, co udokumentowano 

stosownym napisem: „Jakub i Katarzyna Bilscy 
fundatorowie tej figury proszą o Pozdrowienie 
Anielskie do Boga, Rok P. 1887”.
Centralne miejsce zajmuje wnęka z oszklony-
mi ramami, w której umieszczono płaskorzeźbę 
św. Trójcy. Chrystus i Bóg Ojciec przedstawieni 
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są w pozycji siedzącej, z nogami opartymi na 
kuli ziemskiej, wspólnie trzymają berło. Ponad 
nimi biała gołębica – symbol Ducha Świętego. 
W narożnikach klęczą św. Katarzyna i św. Jakub 
– patroni fundatorów.

Nie każdy o tym wie…

Legenda głosi, że tradycje wędliniarskie w Piaskach Wielkich sięgają czasów króla Kazimie-
rza Wielkiego, kiedy to zwierzynę upolowaną w okolicznych lasach przez drużynę królewską 
przerabiał niejaki Lascyk mieszkający w okolicy wzgórza Czajna. Ochmistrzowi i całemu dwo-
rowi smakowały wyroby Lascyka i wszystko było dobrze do chwili, gdy ten postanowił samo-
dzielnie sprzedawać swoje wyroby na krakowskim rynku. Nie spodobało się to miejscowym 
rzemieślnikom, którzy zobowiązali straż miejską do zatrzymania Lascyka. Tak też się stało 
i jako, że nie był on członkiem cechu, odebrano mu towar, wygnano go za mury.
Ochmistrz przekazał Lascykowi, by ten znalazł sposób na dostarczenie swoich wyrobów na 
dwór. Wedle opowieści, „przemycił” on wędliny na Wawel w wydrążonym kiju i stąd ponoć 
nazwa „kijacy” , która przylgnęła do miejscowej ludności.
Nieco inną wersję opowieści przedstawia etnograf Seweryn Udziela. Wg jego przekazu, gdy 
krakowscy rzeźnicy przekonali radę miejską do zakazania piaszczanom handlu w Krakowie, 
ci ostatni zwrócili się ze skargą do króla Kazimierza Wielkiego. Ten zażartował, że pozwoli 
im wnosić mięso do miasta, jeśli uda im się zmylić straże i dostarczyć do Krakowa kiełbasę 
sążniową (o długości dwóch metrów). Sprytni wędliniarze „wpadli na pomysł, aby wydrążyć 
kij długi i gruby i w nim ukryć kiełbasę dla króla”.
W rzeczywistości, chodziło o to, że miejscowi rzemieślnicy transportowali połcie wędliny i sło-
niny zawieszone na kijach, które w XIX w. stały się charakterystycznym elementem stroju 
miejscowej ludności. Można spotkać się z przekazami, że gdy kijak kupował wołu na kredyt, 
to zastawiał swój kij. Hodowca był pewien, że dług zostanie uregulowany, bo kij był dla kijaka 
tym, czym szabla dla szlachcica.
Bardziej współczesna opowieść mówi, że w latach 80. XX w. w pobliżu kapliczki u zbiegu ulic 
Łużyckiej i Tuchowskiej, często stał milicyjny radiowóz. Funkcjonariusze zatrzymywali jeżdżący 
tędy wówczas autobus linii 104 i rekwirowali wiezione do centrum mięso i wędliny. Niektórzy 
twierdzą nawet, że ówczesny komendant posterunku przy ul. Zamoyskiego, gdy wyprawiał 
wesele córki, wysłał podwładnych z zadaniem przywiezienia mu 25 kg piaszczańskich wędlin.
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Po bokach znajdują się półkoliste wnęki z pła-
skorzeźbami św. Feliksa (po prawej), św. Floriana 
(z lewej) oraz św. Franciszka (z tyłu). Miejscowy 
kamieniarz wykorzystał wiele elementów na-
wiązujących do gotyku, np. sterczyna w kształcie 

smukłej piramidy z krzyżem, narożne pilastry, 
mniejsze piramidki w narożnikach.
Dochodzimy do widocznego już z daleko kościoła 
parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, który konsekrowano 25 września 1927 r.

Wcześniej piaszczanie modlili się w kościele 
w Kosocicach i nie szczędzili pieniędzy na jego 
utrzymanie i upiększenie. Spory z ludnością Ko-
socic, nierzadko i bójki oraz szybkie bogacenie 
się piaszczańskich rzemieślników skłaniały ku 
myśli o wzniesieniu własnej świątyni. Okazją 
do śmiałego wystąpienia z takim pomysłem był 
pożar kosocickiego kościoła w 1910 r. Ponieważ 
znajdował się on w pobliżu dwóch fortów stano-
wiących element fortyfikacji Krakowa, Austriacy 

Nie każdy o tym wie…

Na terenie obecnej plebanii przed laty stała kapliczka ufun-
dowana w 1827 r. przez Wojciecha i Zofię Czechowskich. Był 
to murowany obiekt z niewielkim przeszkleniem, za którym 
znajdowała się  figura Pana Jezusa  Ubiczowanego. Ka-
pliczka została rozebrana w 1941 r. Kamień spożytkowano 
do budowy ogrodzenia kościoła, a postać Jezusa przenie-
siono do kościoła. Dziś figura jest przechowywana w tzw. 
„skarbcu”. Wierni mogą ją oglądać w okresie Wielkanocy, 
gdy jest elementem dekoracji Ciemnicy.
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zabronili wzniesienia nowej, trwałej świątyni. 
Ulokowaniu jej w innym miejscu sprzeciwiał się 
kolator Józef Śliwiński, dzierżawca wsi Rajsko.
Spór przerwał wybuch I wojny światowej, który 
spowodował wysiedlenie przez Austriaków wie-
lu mieszkańców Kosocic, w tym ówczesnego 
proboszcza ks. Antoniego Sypowskiego na teren 
Piasków Wielkich. Wiązało się to z konieczno-
ścią stworzenia nowego cmentarza parafialnego. 

Zlokalizowano go na tyłach dzisiejszego kościoła, 
na terenach podarowanych parafii przez Stowarzy-
szenie Rzeźników i Masarzy w Piaskach Wielkich.
Skoro był już cmentarz, to piaszczanie zaczęli sta-
rania o budowę świątyni. Nie przejęli się nawet 
zastrzeżeniami krakowskiej Kurii Metropolitarnej 
do projektu kościoła przygotowanego przez ar-
chitekta Kazimierza Brzezińskiego. Niestrudzenie 
składali ofiary, odkupili dawne baraki wojska 
austriackiego, z których pozyskali wiele budul-
ca, przerobili dawny dom cechowy na plebanię 
i przystosowali otoczenie do potrzeb gospodar-
stwa plebańskiego. W końcu Kuria dała się prze-
konać do utworzenia nowej parafii. Oficjalnie jej 
istnienie rozpoczęło się 15 lipca 1923 r.
W trakcie okupacji niemieckiej piaszczanie moc-
no angażowali się w działalność konspiracyjną 
i prowadzili różnorodne działania charytatywne. 
Zadbali też o to, by Niemcy nie ukradli najwięk-
szego z dzwonów, które w 1929 r. zawisły na 
44-metrowej wieży.
W tym czasie wielkie zasługi dla rozwoju  życia du-
chowego, działalności patriotycznej i  wyposażenia 
kościoła położył   ks. proboszcz Franciszek 
Dźwigoński, który gospodarował tu do 1957 r. 
(szerzej o jego postaci piszemy przy spacerze Śla-
dami Księdza Dźwigońskiego).
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O patriotyzmie piaszczan świadczą  tablice 
na ścianie kościoła upamiętniające tutejszych 
mieszkańców poległych na polach walk w cza-
sie I i II wojny światowej.

W parafii bardzo żywy jest kult Miłosierdzia 
Bożego. Każdego dnia, w Godzinę Miłosierdzia 
(o godz. 15.00) odprawiana jest Koronka do Mi-
łosierdzia Bożego.
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Po obejrzeniu kościoła skręcamy w prawo, w ul. 
Niebieską. Tuż za kościołem znajduje się cmen-
tarz parafialny, a na nim  grobowiec tutej-
szych proboszczów oraz grób rodziny Jędów, 
wielce zasłużonej dla działalności konspiracyjnej.

Kontynuujemy spacer ul. Niebieską i po ok. 
200 metrach dochodzimy do terenów Klubu 
Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie.   Jego 
historia sięga lat niemieckiej okupacji. W tym 
okresie w Piaskach Wielkich prowadzona była 

Nie każdy o tym wie…

Wśród wielu zasłużonych piaszczańskich rodzin szczególną pozycję zajmuje rodzina Jędów, której poświęcono jedną z piaszczańskich ulic. Anna Jędo, z domu 
Bilska, córka wójta w Piaskach, wyszła w 1912 r. za mąż za Jana Jędo – komendanta żandarmerii austriackiej na powiat wielicki, który w 1918 r. został komen-
dantem policji państwowej na tym obszarze.
Małżonkowie dochowali się kilkorga dzieci. Helena i Stanisław aktywnie pracowali w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, z okazji świąt 
narodowych reżyserowali m.in. sztuki teatralne o tematyce patriotycznej. Później Helena prowadziła bibliotekę i chór parafialny, a następnie (aż do 1995 r.) 
była organistką w piaszczańskim kościele.
Okres niemieckiej okupacji, to bogata działalność konspiracyjna rodziny Jędów: Helena prowadziła kuchnię dla biednych. Antoni, pracujący na dworcu 
towarowym w Krakowie, był wykorzystywany jako łącznik między krakowskimi ośrodkami AK. Stanisław ps. „Konrad” był dowódcą 7. Kompanii „Żelbet” 
i kierownikiem radiostacji „Wisła”. Marian aktywnie działał w Związku Walki Zbrojnej, a później w AK.
Podczas niemieckiej okupacji w domu rodziny Jędów przechowywano radiostację „Wisła”, którą od lipca 1943 r. wykorzystywano do korespondencji miesz-
kającego w Krakowie Okręgowego Delegata Rządu z rządem RP na uchodźctwie w Londynie. Komunikaty były nadawane z różnych miejsc, by utrudnić 
Niemcom namierzenie radiostacji.
Dzięki zaangażowaniu łączniczek dostarczających szyfrogramy, radiotelegrafistów, żołnierzy osłony i wielu innych osób, przekazano do Londynu informacje 
o hitlerowskich zbrodniach w zorganizowanych przez Niemców obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Płaszowie, terrorze w Krakowie i Małopolsce.
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aktywna działalność konspiracyjna – kolportowa-
no podziemne wydawnictwa, prowadzono tajne 
nauczanie, utrzymywano łączność z rządem RP 
na uchodźctwie w Londynie. Pomysł powoła-
nia organizacji sportowej zrodził się w związku 
z zarządzeniem okupacyjnych władz niemiec-
kich, zakazującym gromadzenia się Polaków 
w większych grupach. Konieczność treningów 
była dobrym sposobem na ominięcie tego zaka-
zu. Założycielami „Orła” byli ks. prałat Franciszek 
Dźwigoński ps. „Prot” (od 2001 r. patron stadio-
nu), Stanisław Jędo ps. „Konrad” i Adam Bałuk 
ps. „Niewiarski”.

Największą chlubą klubu jest oddana do użytku 
w 2014 r. nowoczesna hala sportowa. Jej budowa 
trwała wiele lat i ukończono ją dzięki wielkiej de-
terminacji działaczy klubu oraz władz Dzielnicy XI, 
mających świadomość wielkiego znaczenia hali 
dla lokalnej społeczności.

Naprzeciw klubowego terenu stoi   krzyż, 
którego tradycja sięga 1906 r. Wówczas to Ka-
rol Chlipała, członek komitetu budowy kościoła 
w Piaskach Wielkich, postawił pierwszy krucy-
fiks. Potem pojawiały się kolejne, zastępując te 
zniszczone przez czas.
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Latem 2012 r., dzięki inicjatywie i funduszom 
Adama Wajdy (prawnuka fundatora) wymienio-
no poprzeczną belkę krzyża i zagospodarowa-
no teren wokół niego. Na głazach umieszczo-
no tabliczki z napisami: „Tu w szczerym polu... 
Krzyż” oraz „A kiedy będzie ci smutno ogromnie, 
przyjdź i pomódl się do mnie”. Na jednej z nich 
odnotowano też nazwisko fundatora krzyża i ini-
cjatora jego rekonstrukcji.

Kilkadziesiąt metrów za halą „Orła” przebiega 
południowa obwodnica autostradowa Krakowa 
stanowiąca granicę z Dzielnicą X Swoszowice. 
Przejdźmy jednak na drugą stronę wiaduktu, 
obejrzyjmy  figurę Chrystusa Nazareńskiego, 
która należy do najstarszych w okolicy, pocho-
dzi bowiem z 1827 r. Przez wiele lat była jed-
nym z „przystanków” dla mieszkańców Piasków 
Wielkich udających się do swego kościoła pa-
rafialnego w Kosocicach. Budowa południowej 
obwodnicy autostradowej Krakowa zmieniła jej 
otoczenie – wycięto m.in. cztery wiekowe lipy – 
ale nie zmieniła szacunku, jakim otaczają figurę 
piaszczanie.
W 1995 r. figura została odnowiona dzięki stara-
niom Józefa Seweryna, mieszkańca i miłośnika 
tradycji i historii Piasków Wielkich.

30



Pierwszym punktem naszej wędrówki będzie 
kościół parafialny w Piaskach Wielkich  

u zbiegu ulic Cechowej i Niebieskiej. Jego historię 
poznaliśmy podczas spaceru „W krainie kijaków”. 
Teraz, zanim wyruszymy na trasę, poznajmy bli-
żej osobę księdza prałata Franciszka Dźwigoń-
skiego, który rozpoczął pracę w tutejszej parafii 
w sierpniu 1939 r. Początkowo był wikariuszem, 
a od 13 listopada 1948 r. – proboszczem. Pod-
czas okupacji współtworzył miejscowy oddział 
ZWZ-AK i został zaprzysiężony jako kapitan 
„Prot”, kapelan 7. Kompanii II Batalionu Zgrupo-
wania Armii Krajowej „Żelbet”. Za swoją działal-
ność konspiracyjną został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami, a po wojnie był 
nękany wezwaniami i przesłuchaniami przez 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W końcu 
komuniści „zmusili” władze kościelne do prze-
niesienia niepokornego kapłana poza Kraków. 
Ksiądz Dźwigoński objął parafię w Oświęcimiu 
a później w Makowie Podhalańskim. Zmarł 26 
października 1993 r.
Ksiądz Dźwigoński był też doskonałym duszpa-
sterzem i organizatorem – rozwinął działalność 

Czas na spacer
Czas przejścia ok. 90 minutŚladami Księdza Dźwigońskiego
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grup parafialnych i stworzył nowe, stał na czele 
powstałego w 1944 r. Komitetu Elektryfikacji Pia-
sków Wielkich i prowadził liczne przedsięwzię-
cia charytatywne. Do najważniejszych należała 
Kuchnia Ludowa, ochronka dla dzieci prowadzo-
na przez ss. Felicjanki i akcja wysyłania paczek 
żywnościowych dla osadzonych w niemieckich 
obozach koncentracyjnych.
Był też w gronie współzałożycieli miejscowego 
Klubu Sportowego „Orzeł”, który w dużej mierze 
był „przykrywką” dla działalności konspiracyjnej 
i szkoleń wojskowych. To on zabiegał o udział 
w ćwiczeniach fizycznych dzieci i młodzieży, 

przez wiele lat starał się o utworzenie boiska 
sportowego. Założył również Kółko Artystyczne 
i współorganizował zabawy w Domu Cechowym 
oraz zawody sportowe, w których rywalizowa-
ła młodzież z sąsiednich parafii. Fundował też 
stypendia dla ubogiej młodzieży, by ta mogła 
zdobywać wykształcenie w Krakowie.

Przekraczamy ul. Cechową i udajemy się ul. 
Podedworze na północ. Na posesji z numerem 
30 stoi  zespół dworsko-pałacowy, o którym 
najstarsze wzmianki pochodzą z XV w. Pier-
wotnie drewniany budynek, z gotyckimi skle-
pieniami piwnic, został później przebudowany 
w stylu klasycystycznym. Otacza go zabytkowy 
park z unikalną kolekcją dębów szypułkowych, 
będących pomnikami przyrody. Jest wśród nich 
najstarsze drzewo w Krakowie – siedmioramien-
ny dąb, którego obwód wynosi ponad osiem 
i pół metra.
Po II wojnie światowej dwór przejęło państwo. 
Był tu m.in. dom wczasowy dla dzieci i milicyj-
na izba dziecka. Obiekt trafił do spadkobierców 
właścicieli dopiero w 1992 r.
Nieco dalej skręcamy w prawo, w ul. Mokrą. Stoi 
tu grota z figurą Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej  powstała w 1958 r. dzięki fundacji 
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Pauliny Kociołek. Szybko stała się popularnym 
miejscem odprawiania nabożeństw majowych, 
ożywiając tę wielowiekową tradycję w tym za-
kątku Krakowa.
Podążamy coraz węższą ulicą, której niska, 
podmiejska zabudowa pozwala zapomnieć, że 
jesteśmy w wielkim mieście. Po przekroczeniu 
mostku spotkamy kolejną kapliczkę  , którą 
w 1890 r. ufundowali państwo Sikorowie. Przez 
okolicznych mieszkańców jej lokalizacja bywa 
określana „koło młyna”, bo przed laty był tu 
staw, a nad nim stał młyn. Nic więc dziwne-
go, że w kapliczce umieszczono figurę św. Jana 

Zdjęcie kapliczka Mokra 41
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Nepomucena – opiekuna wód, źródeł, ale i strze-
gącego ludzi przed suszą.
W 1975 r. nieznani sprawcy skradli zabytkową 
figurę i zastąpiła ją postać Matki Bożej. Chylą-
cą się ku upadkowi kapliczkę wyremontowano 
w 2014 r. ze środków Miasta Krakowa.

Teraz czeka nas nieco męczące podejście w kie-
runku skrzyżowania ulic Kostaneckiego i Obron-
nej. To niegdysiejsza granica. Tu stykały się grun-
ty należące do Piasków Wielkich i Prokocimia 
(kiedyś teren ten nazywano „na szańcach”).
W 1906 r. stanął tu drewniany  krzyż z ka-
pliczką Pana Jezusa Ukrzyżowanego, którego 
fundatorem był Antoni Chachlowski. Po pół 
wieku, zniszczony warunkami atmosferyczny-
mi, których oddziaływanie potęgują wiejące 
tu często wiatry, krzyż się przewrócił. Już po 
kilku miesiącach, w 1957 r., zastąpił go nowy, 
zmontowany z rur stalowych i wzniesiony przez 
Józefa Kubickiego.
Skręcamy w lewo i kierujemy się w kierunku 
charakterystycznych budynków akademików Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Na ich tyłach znajduje się cel naszej wędrów-
ki – Krzyż ks. Dźwigońskiego , ponieważ to 
proboszcz parafii w Piaskach Wielkich – ks. prałat 
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Franciszek Dźwigoński, był inicjatorem jego usta-
wienia. Piaszczanie podchwycili ten pomysł, by 
podziękować Bogu za przetrwanie okupacji, 
uniknięcie pacyfikacji parafii, która zagrażała jej 
kilkakrotnie w czasie wojny i za powojenne oca-
lenie piaszczańskich AK-owców przed wywózką 
w głąb sowieckiej Rosji.
Prace zakończono w 1956 r., przekonując władze, 
że chodzi o uczczenie 300-lecia Ślubów Lwow-
skich, jakie złożył przed tamtejszym obrazem 
Matki Bożej król Jan Kazimierz. Poświęcenie 
odbyło się podczas uroczystej procesji 5 maja 
1957 r., której przewodniczył nowy proboszcz, 
ks. Stanisław Klimczak.
Miejsce – wzniesienie na pograniczu Piasków 
Wielkich i Prokocimia – wybrano nieprzypadko-
wo. Chciano w ten sposób zamanifestować wia-
rę, przywiązanie do tradycji. Krzyż był doskonale 
widoczny dla wszystkich jadących ul. Wielicką, 
co „kłuło” w oczy komunistyczne władze. Prze-
prowadzono nawet dochodzenie, kto pozwolił na 
postawienie krzyża, ale okazało się, że dopełnio-
no wszelkich formalności.
Przez kilka lat krzyż był widoczny z daleka. Dziś, 
nieco „ukryty” za wysokimi akademikami, znany 
jest praktycznie tylko okolicznym mieszkańcom 
i miłośnikom historii.
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4a. Ścieżkami „starej” Woli     4b. Z południa na północ
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Do naszych czasów nie zachował się doku-
ment lokacyjny Woli Duchackiej, ale w księ-

gach radnych miejskich istnieje jego odpis z XVI. 
„Dokumenty sporządzono na Woli roku Pańskiego 
1364, w czwartek po niedzieli pierwszej po Wiel-
kanocy, czyli trzeciego kwietnia kiedy to osada 
została przeniesiona przez ówczesnego właści-
ciela Jana Melsztyńskiego na prawo niemieckie” 
– głosi wspomniany wpis. Wiadomo też, że Jan 
Melsztyński podarował ową posiadłość nad rzeką 
Bodnarką swemu synowi Rymkowi, od którego 
imienia wieś zwana była Wolą Rymkową.
W następnym stuleciu wieś przeszła na własność 
klasztoru św. Ducha w Krakowie, w rękach któ-
rego pozostawała aż do rozbiorów. Później nale-
żała do prywatnych, świeckich właścicieli, prze-
chodziła z rąk do rąk. Najpierw gospodarzyli tu 
Starowieyscy, później Bilińscy. Na początku XX w. 
majątek był w rękach Felicji hrabiny Wodzickiej, 

która sprzedała go Adamowi Szarskiemu, a ten 
rodzinie Markowskich. W 1925 majątek nabyła 
za 14 tysięcy dolarów amerykańskich Stanisława 
Smolik Bemowa.
Zachowane dokumenty świadczą, że połowie 
XIX w. Wola Duchacka liczyła około 400 miesz-
kańców i 60 domów. Wiek XX przyniósł bardzo 
wiele zmian – rozpoczęły się starania o stwo-
rzenie odrębnej parafii, powstawały drobne 
zakłady rzemieślnicze. Z najważniejszych inwe-
stycji dwudziestolecia międzywojennego należy 
wymienić budowę na wschodnim krańcu Woli 
Duchackiej Krakowskiej Fabryki Kabli (dziś jest 
to teren Dzielnicy XIII), wzniesienie szkoły przy 
ul. Malborskiej i zbudowanie rok przed wojną 
przez O.O. Zmartwychwstańców kaplicy.
W 1941 r., podobnie jak sąsiednie osady Kurdwa-
nów i Piaski Wielkie, wieś została przyłączona do 
Krakowa. W 1945 r. ówczesny prezydent miasta 

Wola Duchacka
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Krakowa Alfred Fidurkiewicz pisał, że Wolę za-
mieszkuje 8.341 osób, ma ona charakter wybit-
nie miejski i liczy 633 budynki mieszkalne.
Wybudowana w latach 1942-1944 siłami więź-
niów niemieckiego obozu koncentracyjnego KL 

Plaszow ulica Kamieńskiego rozdzieliła Wolę Du-
chacką na dwie części. 
Lata 70. XX stulecia przyniosły budowę dużych 
osiedli mieszkaniowych, zmianę charakteru 
okolicy.

Wolanie przed kościołem parafialnym, rok 2014Wolanie przed Domem Gminnym, rok 1929

Nie każdy o tym wie…

Duchacy to zakon założony w 1175 r. w Montpellier przez bł. Gwidona. Wybudował on szpital, w którym pomagał biednym i porzuconym dzieciom. Na 
patrona zgromadzenia jego założyciel wybrał Ducha Świętego.
22 kwietnia 1198 r. papież Innocenty III zatwierdził oficjalnie istnienie zakonu, a kilka lat później przekazał mu kościół pod wezwaniem Santa Maria de Saxia (Matki 
Bożej Skalnej), który został przekształcony w szpital Świętego Ducha.
Pierwsi duchacy pojawili się w Polsce w 1220 r. sprowadzeni przez Iwo Odrowąża. W 1244 r. do Krakowa zaprosił ich biskup Jan Prandota. Prowadzili szpitale, 
pomagali chorym i ubogim. W 1783 r. dokonano kasacji męskiej części zakonu. Ostatni polski duchak zmarł w Krakowie w 1820 r.
Kilkakrotnie podejmowano próby odnowy męskiej gałęzi zakonu. Udało się to dopiero niedawno. W 2009 roku abp Sławoj Leszek Głódź zatwierdził statuty 
wspólnoty, które pozwoliły m.in. na przyjęcie pierwszych kandydatów i ich formację zakonną. Trzy lata później sześciu braci złożyło ślubu zakonne.
Symbolem zakonu jest wyszyty na czarnych habitach krzyż z dwiema poziomymi belkami noszony na lewej piersi.
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Naszą wędrówkę rozpoczniemy przy dworze, 
a w zasadzie dwóch dworach, przy ul. Estoń-

skiej.
W tzw. „nowym dworze”, który w 1939 r. od 
rodziny Bemów kupił inż. Adam Okrutniewicz, 
mieści się obecnie Samorządowe Przedszkole nr 
51. Drugi budynek przeznaczony jest na siedzibę 
Zarządu Zieleni Miejskiej i Stowarzyszenia Przy-
jaciół Woli Duchackiej. Tzw.  „stary dwór” po-
wstał w XVIII w. na miejscu zabudowań pocho-
dzących z XVI w. Najcenniejsza architektonicznie 
jest pochodząca z połowy XIX w. wozownia  
z krzyżowym sklepieniem. Pierwotnie zespół 
dworski składał się jeszcze ze stajni i spichlerza.

Oba dwory stoją pośród cennego starodrzewu. 
Rada Dzielnicy XI i grono społeczników przez kil-
ka lat toczyli starania o uchronienie tego terenu 
przed zabudową, przekonywali, że Park Duchacki 
to cenne dziedzictwo kulturowe i trzeba go za-
chować dla przyszłych pokoleń. Rodzina Bemów 
nie zdecydowała się na sprzedaż terenu dewe-
loperom i cierpliwie czekała na zakończenie ne-
gocjacji z władzami miasta. W 2013 r. teren stał 
się własnością Gminy Miejskiej Kraków i mógł 
powstać Park Duchacki.
Kierujemy się na wschód, przecinając park 
w poprzek, przechodząc obok widocznych sta-
wów. Po wyjściu z parku idziemy dalej prosto 

Czas na spacer
Czas przejścia ok. 60 minutŚcieżkami „starej” Woli

39



 ul.  Macedońską. Na skrzyżowaniu z ul. Czarnogór-
ską  spotkamy  tajemniczą rzeźbę. Umownie na-
zywana jest „Matką z dzieckiem”, gdyż pierwotnie 
przedstawiała kucającą matkę z niemowlakiem na 
rękach. Po częściowym zniszczeniu dzieła przez 
wandali, trudno się doszukać kształtów postaci.
Rzeźba stała pierwotnie na terenie Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Proko-
cimiu. Została stamtąd przeniesiona przez jednego 
z mieszkańców w latach 80. XX w., gdy rozbudo-
wywano placówkę i zastanawiano się co zrobić 
z rzeźbami stojącymi przed wejściem do szpitala.
Po obejrzeniu rzeźby musimy się cofnąć kilkana-
ście metrów i skręcamy w prawo, w ul. Sułkow-
skiego. Dochodzimy do ul. Malborskiej, by od-
szukać pośród zieleni na posesji z numerem 66 
 kapliczkę słupową.
Jej fundatorem był Jan Siemiński, syn wójta Woli 
Duchackiej. Postawił ją w 1890 r. w miejscu star-
szego krzyża, wzniesionego przez jego ojca jako 
wotum za ocalenie honoru. Według ustnych 
przekazów rzecz wiązała się z kłopotami w jakie 
wpędził wójta pisarz zatrudniony przez niego do 
prowadzenia wiejskich dokumentów. Jedna z kon-
troli wykryła nieprawidłowości w księgach podat-
kowych. Wójta aresztowano, skazano na wielo-
letnie więzienie i skonfiskowano jego majątek 
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rozciągający się między dzisiejszymi ulicami Helt-
mana – Krawiecką i Malborską – Kamieńskiego. 
Na łożu śmierci pisarz przyznał się do malwersacji 
i wójt odzyskał wolność, został zrehabilitowany.
W 1914 r. na fronty I wojny światowej wyruszył 
Andrzej Sochacki, wnuk wójta Siemińskiego. Po 
kilku miesiącach słuch o nim zaginął, a jego ro-
dzina wznosiła przy kapliczce modły do Boga 
i Najświętszej Maryi Panny o ocalenie krewniaka. 
Rok po wojnie, gdy już wszyscy stracili nadzieję, 
Andrzej powrócił do domu. Okazało się, że skra-
dziono mu dokumenty, gdy leżał w polu ranny 
i nieprzytomny. Dziękując za ocalenie syna, Maria 
i Jan Sochaccy odnowili kapliczkę.
W czasie budowy ulicy Malborskiej kapliczce gro-
ziło wyburzenie, bo kolidowała z planowanym 
przebiegiem pasa drogowego. Kilku mężczyzn, 
pod przewodnictwem ówczesnego ks. probosz-
cza Leopolda Schwanzera, przesunęło kapliczkę 
w dzisiejsze miejsce.
Teraz kierujemy się wzdłuż ulicy Malborskiej na 
zachód. Idziemy głównym traktem Woli, wzdłuż 
którego koncentrowało się przed laty życie 
wsi. Na posesji nr 98 stoi budynek Gimnazjum 
nr 27  i Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Bo-
rzęckiej, placówek będących kontynuatorkami 
tradycji oświatowych w Woli Duchackiej.

Od 1886 r. tutejsze dzieci uczęszczały do niewiel-
kiej szkółki w Piaskach Wielkich. Animozje mię-
dzy społecznościami obu wsi oraz ambicje Wolan 
doprowadziły do powstania samodzielnej szkoły 
w Woli Duchackiej. O jej powstaniu zdecydowa-
no w lipcu 1901 r. Jednoklasowa szkoła mieściła 
się w jednej izbie wynajmowanej u Katarzyny 
Talikowej. Pierwszą nauczycielką 16 dziewcząt 
i 20 chłopców była panna Józefa Schererówna. 
Po kilku przeprowadzkach, w 1927 r. szkoła na 
kilka lat zadomowiła się w Domu Ludowym przy 
ul. Malborskiej 58.
Obecny budynek ukończono w sierpniu 1939 r. 
Uczniowie nie zdążyli rozpocząć w nim nauki. 
Podczas okupacji Niemcy urządzili tu szkołę dla 
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swoich dzieci, urząd miejski, a nawet koszary. 
Polscy uczniowie rozpoczęli naukę w tym bu-
dynku dopiero w 1945 r. W 1968 r. dobudowano 
nowe skrzydło budynku, a kilka lat później po-
wstały boiska szkolne.
Na terenie szkoły rośnie Dąb Pamięci. To jeden 
z 21.473 dębów posadzonych z okazji 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej. Ten upamiętnia postać majo-
ra Józefa Wątora.
Na północno-zachodniej elewacji zwraca uwagę 
kilka współczesnych graffiti o treści patriotycz-
nej, przypominających o bohaterskich walkach 
polskich żołnierzy podczas II wojny światowej 
i o jubileuszu 650 lat istnienia Woli.

Wchodzimy w ul. Szkolną, by dojść do znajdują-
cego się nieopodal  kościoła pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego, w którym posługę duszpa-
sterską prowadzą ojcowie Zmartwychwstańcy.
Do XVIII w. Wola była własnością zakonu Ducha-
ków z Krakowa. Od średniowiecza aż do czasów 
rozbiorów, Wola należała do parafii św. Jakuba 
z krakowskiego Kazimierza. Po kasacji zakonu 
okolica znalazła się w granicach utworzonej 
w mieście Podgórzu parafii św. Józefa. Na po-
czątku XX w. wolanie rozpoczęli starania o utwo-
rzenie odrębnej parafii. Wiosną 1937 r. metropoli-
ta krakowski książę Adam Stefan Sapieha zwrócił 
się do zakonu Zmartwychwstańców z propozycją 

Wystrój pierwszego kościoła Wnętrze współczesnej świątyni
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zorganizowania nowego ośrodka duszpasterskie-
go i wybudowania świątyni. Pozytywna decyzja 
zapadła latem następnego roku i rozpoczęło się 
organizowanie parafii. Do jej oficjalnego wydzie-
lenia z podgórskiej wspólnoty doszło dopiero 31 
października 1948 r.
W kruchcie kościoła znajduje się tablica upa-
miętniająca wolan   pomordowanych w la-
tach 1939-1945. Inicjatorem jej powstania był kpt. 
Włodzimierz Wolny, żołnierz Armii Krajowej, który 
niestrudzenie przez kilka lat gromadził informacje 
o wojennych losach mieszkańców Woli.
Od kościoła kierujemy się ul. Zmartwychwstania 
Pańskiego na zachód, po czym skręcamy w lewo 
w ul. Mochnackiego i wkrótce w prawo, w ul. 
Malborską. Celem naszej wędrówki jest kaplicz-
ka  ufundowana w 1882 r. przez Piotra Persa, 
ówczesnego wójta Woli Duchackiej.
Przez wiele lat kapliczka służyła okolicznym miesz-
kańcom do odprawiania okazjonalnych nabo-
żeństw majowych, za rekrutów idących do wojska 
lub po ich szczęśliwym powrocie, gdyż kościół pa-
rafialny św. Józefa w Podgórzu był bardzo odległy.
Umieszczone wewnątrz napisy wskazują na inten-
cje fundatora: „Kaplicę wybudowano w 500-lecie 
M.B. Jasnogórskiej”. Jest też wezwanie „Królowo 
Polski, módl się za nami” oraz informacja, że 

„600-lecie M.B. Częstochowskiej uczczono mszą 
św. w tej kaplicy 29 VIII 1982”.
W 1995 r. kapliczkę odremontowali własnymi si-
łami Edward Pers (potomek fundatora) i Antoni 
Książek W 2006 r., dzięki funduszom Rady Dziel-
nicy XI, wykonano odwodnienie, oświetlenie 
i ogrodzenie kapliczki, zagospodarowano teren 
wokół niej. Rok później z budżetu Miasta Kra-
kowa sfinansowano kolejną renowację obiektu.
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Spacer rozpoczynamy na terenie cmentarza przy 
ul. Wspólnej, który przed laty służył nie tylko 

mieszkańcom Woli Duchackiej, ale i pobliskich 
Łagiewnik. Warto tu zwrócić uwagę na  Krzyż 
Katyński i Grób Nieznanego Żołnierza . Krzyż 
Katyński – Pomnik Pamięci Ofiar Wojny 1939-1945 
uroczyście odsłonięto 13 czerwca 1992 r. Inicjato-
rem jego postawienia było miejscowe koło Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Od początku Krzyżem Katyńskim opiekuje 
się Szkoła Podstawowa nr 55, w której co roku 
urządzane są uroczystości patriotyczne.
Bliżej wejścia na cmentarz znajduje się Grób Nie-
znanego Żołnierza poległego w pobliżu granicy 
z Łagiewnikami. Inicjatorem uczczenia tego bo-
hatera był kpt. Włodzimierz Wolny, żołnierz AK, 
wielki patriota niestrudzenie walczący o pamięć 
historyczną. Jako 18-letni młodzieniec, kpt. Wol-
ny był świadkiem zastrzelenia przez Niemców 
3 września 1939 r. żołnierza 3. pułku strzelców 
podhalańskich, który jako jedyny odmówił zło-
żenia broni. Strzał w pierś zniszczył legitymację 
wojskową i dlatego nie udało się ustalić tożsa-
mości zabitego.

Wychodząc z cmentarza kierujemy się w lewo, ku uli-
cy Klonowica. Po dojściu do niej ponownie skręcamy 
w lewo, a następnie po ok. 300 m w prawo, w ul. 
Tarnobrzeską, którą dochodzimy do skrzyżowania 
z ul. Turowicza. Dalej pójdziemy w prawo, pod górę.

Czas na spacer
Czas przejścia ok. 60 minut Z południa na północ
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Gdyby jednak zmienić plany i pójść prosto, to do-
szlibyśmy do Łagiewnik, do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II „Nie lękaj-
cie się”. To miejsca szczególne, warte osobnego 
spaceru, specjalnych odwiedzin, by poznać bliżej 
postać Apostołki Bożego Miłosierdzia Siostry Fau-
styny, przypomnieć sobie osobę świętego Jana 
Pawła II i jego pontyfikat.
Osiągając szczyt wzgórza, po lewej stronie do-
strzeżemy pomnik  upamiętniający miejsce, 
gdzie istniał przed laty cmentarz epidemiczny. 
Grzebano na nim mieszkańców Krakowa i Ła-
giewnik zmarłych w latach 1849, 1855 i 1873.
Przy dobrej pogodzie przed nami piękny wi-
dok  na centrum starego Krakowa.

Skręcamy w prawo, w ul. Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej, kierując się ku widocznemu w dole 
centrum handlowemu. Pod koniec XIX w. w tym 
miejscu żydowski przemysłowiec Bernard Liban 
uruchomił fabrykę cementu portlandzkiego. Za-
kłady szybko się rozwijały, aż przyszedł kryzys 
gospodarczy lat 30. XX w., a potem okupacja 
niemiecka. Czasy PRL-u oznaczały rozkwit pań-
stwowych już zakładów chemicznych, które 
przetrwały do 2002 r. W 2008 r. na ich gruzach 
ruszyła budowa Bonarka City Center.
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W okolicy obecnej ulicy Puszkarskiej były urocze 
stawy i stał dworek należący do prezydenta Mia-
sta Krakowa Juliusza Lea. Obecny właściciel tego 
terenu zasypał część akwenów, pozwolił na de-
wastację dworku, który w końcu rozebrano, teren 
wyrównano.

Należy odnotować, że kierując się na północny
-wschód, przekraczając skrzyżowanie ulic Kamień-
skiego i Sławka, cały czas wędrowalibyśmy tere-
nami będącymi przez wieki częścią Woli. Z daleka 
przyciąga wzrok Pomnik Wyrwanych Serc  po-
stawiony w miejscu masowych egzekucji wyko-
nywanych przez Niemców w latach 1943-45.
U podnóża monumentu autorstwa Witolda 
 Cęckiewicza znajduje się rezerwat geologiczny 
Bonarka . To pozostałość kamieniołomu zało-
żonego przez Austriaków, którzy wydobywali tu 
margle kredowe potrzebne do produkcji cemen-
tu dla wznoszonej wówczas Twierdzy Kraków. 
Dziś w tym rezerwacie przyrody nieożywionej 
chronione są uskoki geologiczno-tektoniczne, 
powierzchnie abrazyjne oraz utwory jurajskie 
kredowe i trzeciorzędowe.
Cały okoliczny teren, to pozostałość niemieckiego 
obozu koncentracyjnego KL Plaszow. Jego więź-
niowie pracowali w pobliskim kamieniołomie Jeden z pozostałych stawów, w głębi Bonarka City Center

Nieistniejące Zakłady Chemiczne „Bonarka”
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Liban i innych zakładach przemysłowych Podgó-
rza. Wielu z nich nie doczekało wyzwolenia.
W pobliżu jest też Kopiec Krakusa, legendarne-
go władcy Krakowa, z którego szczytu roztacza 
się przepiękny widok na całe miasto i cmentarz 
podgórski, na którym spoczywa wiele osób za-
służonych dla rozwoju tej części Krakowa.

Nie każdy o tym wie…

Podczas niemieckiej okupacji, krakowskim komendan-
tem Szarych Szeregów i zastępcą szefa Biura Informacji 
i Propagandy Armii Krajowej był mieszkający na terenie 
Woli Duchackiej Edward Heil (czyt: hajl). Aresztowany 
8  maja 1944 w „kotle” urządzonym w  mieszkaniu przy 
ul. Grzegórzeckiej został rozstrzelany 27 maja tegoż roku.
Przed przyjazdem do Krakowa Edward Heil mieszkał 
w Przemyślu. W 1918 r. rozbrajał żołnierzy austriackich, po-
tem walczył z Ukraińcami chcącymi zająć lewy brzeg Sanu 
w Przemyślu i brał udział w obronie Lwowa w szeregach 
Orląt Lwowskich. W następnych latach, mimo aktywno-
ści zawodowej (Edward Heil był m.in. starostą brzeskim) 
mocno angażował się w działalność harcerską. Przeszedł 
wszystkie stopnie harcerskiej hierarchii – od drużynowego 
aż po komendanta Poleskiej Chorągwi Harcerzy.
Żona Edwarda – Stanisława – po II wojnie światowej 
przez wiele lat kierowała Szkołą Podstawową nr 70 przy 
ul. Malborskiej.
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Dzielnica XI Podgórze Duchackie jest jedną z 18 dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa. 
Położona jest w południowej części miasta. Dzięki bliskości autostradowej obwodnicy 

Krakowa, rozbudowanej sieci komunikacji publicznej, licznym placówkom oświatowym, 
kulturalnym i handlowym oraz kilku obiektom sportowo-rekreacyjnym (m.in. boisko „Orlik, 
basen, korty tenisowe, hala sportowa) żyje się tu wygodnie i spokojnie.

Tradycje dawnych wsi Kurdwanów, Piaski Wielkie i Wola Duchacka wciąż są żywe, przenika-
ją do mieszkańców nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Rada Dzielnicy XI i społecz nicy 
działający w różnych organizacjach i stowarzyszeniach dbają o wiedzę historyczną młodego 
pokolenia, pielęgnowanie i rozwijanie w nim patriotyzmu, dumy narodowej i przywiąza-
nia do swojej Małej Ojczyzny. Bogate jest też życie kulturalne, mieszka tu i tworzy wielu 
artystów (m.in. malarzy rzeźbiarzy, grafików), literatów (poetów i prozaików), muzyków, 
aktorów, filmowców i dziennikarzy.

W  efekcie na Podgórzu Duchackim rodzi się wiele inicjatyw społecznych, które mimo 
kłopotów i  problemów z  ich realizacją, w końcu są urzeczywistniane. Dość wspomnieć 
o wieloletnich staraniach o Park Duchacki, uporze i determinacji w dążeniu do powstania 
hali sportowej przy ul. Niebieskiej czy społecznej akcji na rzecz powstania Parku Rzecznego 
Drwinki oraz Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Czarnogórskiej.

 Dzielnica XI 
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