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Figura Matki Boskiej w rezerwacie Skołczanka

Wapienny głaz u podnóża klasztoru

Sztolnia w Piekarach

WOKÓŁ TYŃCA
PÓŁNOCNA strona
Trasa pieszo-rowerowa – Droga do centrum Krakowa – Wi-
dok na klasztor na Bielanach.
Centrum Krakowa z klasztorem w Tyńcu łączy trasa rowe-
rowa (11,5 km), biegnąca wałami wzdłuż prawego brzegu 
Wisły.
Pierwsze wały na tym odcinku Wisły usypano, aby chronić 
przed powodziami wieś Kostrze, powstałą pod koniec XVIII 
wieku. Od tego czasu droga między Tyńcem a Kostrzem 
(obecna ul. Bolesława Śmiałego) stanowi połączenie z cen-
trum Krakowa. Wzdłuż trasy rowerowej, jak i samochodo-
wej, niemal cały czas będzie nam towarzyszył widok kame-
dulskiego eremu na Bielanach. 

Mnisi-pustelnicy zostali sprowadzeni do Polski z Włoch na 
początku XVII wieku. Najpierw osadzono ich we wsi Bodzów 
(dzisiaj obszar Krakowa znajdujący się w odległości ok. 8,5 
km od Tyńca), by następnie przenieść ich do nowopowstają-
cego klasztoru na Srebrnej Górze.

WSCHODNIA strona
Droga na Skawinę – Rezerwat Skołczanka – Zielony szlak 
pieszy (9 km).
W 1364 roku Kazimierz Wielki założył miasto Skawina. 
Wówczas powstała droga łącząca Tyniec i Skawinę (dzisiaj 
ul. Obrony Tyńca).

POŁUDNIOWA strona 
Widok na wzgórze Grodzisko ze Skawiną w tle – Starorze-
cze Wisły – Staw ,,Zamkowy”.
We wczesnym średniowieczu między klasztorem a wzgó-
rzem Grodzisko płynęła Wisła tworząc zakole. 
W XVI wieku obszar ten zajmował jeden ze stawów bene-
dyktyńskich zwany „Zamkowym”. Staw przedzielony był 
groblą, która umożliwiała regulacje poziomu wód, a dzięki 
temu funkcjonowanie młyna zbudowanego pod wzgórzem 
Szpitalka.

ZACHODNIA strona
Wieś Piekary – Skałki Piekarskie – Przełom Wisły.
Na lewym brzegu Wisły, naprzeciw wzgórza klasztornego, 
znajduje się wieś Piekary. Była to jedna z wielu osad służeb-
nych, którą zamieszkiwali piekarze wyrabiający pieczywo na 
potrzeby benedyktynów tynieckich. 
Wzdłuż biegu rzeki rozciąga się widok na Skałki Piekarskie 
tworzące przełom Wisły, zwany Bramą Tyniecką. Widok na opactwo od strony Piekar



O ludziach i rzeczach 
znad Wisły 

Mieszkańcy wsi położonych 
nad Wisłą w okolicach Krako-
wa od zawsze trudnili się upra-
wą ziemi i hodowlą zwierząt. 
Wykorzystywali też naturalny 
zasób, jakim była rzeka i jej 
najbliższe sąsiedztwo. Część 
osad miała charakter służebny 
wobec dworu królewskiego, 
dworów możnowładców lub 
klasztorów, dlatego rozwinęły 
się w nich aktywności zwią-
zane z obowiązkiem dostawy. 
Tę „specjalizację” do dziś wy-
czytać możemy z nazw nie-
których miejscowości: Czer-
nichów, Wołowice, Rybna, 
Piekary czy Bielany.

Zapisy z XV wieku wskazują, że kmiecie z Rącznej, prócz 
zwykłych robót, mieli obowiązek dostawy drewna do klasztoru 
tynieckiego, zaś od mieszkańców Przegini Duchownej opac-
two pobierało 12 jaj, 4 koguty i 2 sery. Z kolei ludność Tyńca 
dostarczała mnichom świeże ryby. Klasztor nie był jedynym 
odbiorcą towarów. Choć dawne krakowskie księgi celne nie 
notują szczegółowych danych o produktach sprzedawanych 
w Krakowie przez chłopów, wiadomo, że mieszkańcy wsi po-
łożonych na zachód od miasta zaopatrywali krakowskich rzeź-
ników w zwierzęta rzeźne i w mięso. Pod koniec XVI wieku 
prawie 90% krów dostarczanych jatkom miejskim pochodziło 
właśnie z podkrakowskich wsi. Podobnie było w przypadku 
ryb odławianych w Wiśle i w okolicznych stawach. Wedle 
dokumentów rejestrowych z 1581 roku w Tyńcu mieszkało aż 
siedmiu rybaków, zaś w Czernichowie tylko jeden.

Ze wsi położonych na lewym brzegu Wisły przed Krakowem 
rekrutowali się natomiast członkowie specjalnej grupy zawo-
dowej związanej z rzeką, czyli flisacy, zwani także włóczkami. 
Włóczkowie zajmowali się transportem rzecznym, mieli prawo 
zakupu drewna w dorzeczu Soły i Skawy oraz monopol jego 
spławiania do Krakowa. W górę rzeki pływali sporadycznie, 
wożąc transporty soli, a od XVIII wieku także cegły.

Szesnastowieczny rejestr poborowy notuje, że we wsiach 
podkrakowskich sporo było rzemieślników „bez określonego 
zawodu”, co prawdopodobnie oznacza mieszkańców trud-
niących się głównie uprawą i wykonujących doraźnie roz-
maite rzeczy czy usługi na potrzeby najbliższego otoczenia. 
Przypuszcza się, że tej grupie mieszczą się garncarze, cieśle, 
szewcy, krawcy, a przede wszystkim kowale. Zapewne tak było 
w przypadku Tyńca, w którym kowal zapewne działał. Choć 
w rejestrze taka informacja nie figuruje, sprzęty i urządzenia 
dawnej kuźni tynieckiej znajdują się w zbiorach krakowskiego 
Muzeum Etnograficznego.

We wsiach położonych nad Wisłą rozwinęło się wikliniar-
stwo, czerpiące surowiec z naturalnych zasobów wierzby, po-
rastającej nabrzeża rzeki. Wiklinowe kosze wytwarzano na 
potrzeby własne oraz na handel. Zapotrzebowanie na kosze 
było tak znaczne, że w XIX wieku wzdłuż Wisły powstały wiel-
kie plantacje wikliny, a w 1874 roku w Ściejowicach powoła-
no dożycia Galicyjską Szkołę Koszykarską.

Unikatowym produktem rękodzielniczym znad Wisły jest 
magierka, czyli czapka wełniana popularna wśród Krakowia-
ków (i nie tylko) w XIX wieku. Nazwa „magierka” pochodzi 
od określenia „madziarka”, czapka ma bowiem proweniencję 
węgierską, a upowszechniła się w Polsce w czasach panowa-
nia Stefana Batorego. Ważnym ośrodkiem produkcji magierek 
był właśnie Tyniec. W drugiej połowie XIX wieku wyrobem 
czapek zajmowało się tu prawie każde gospodarstwo domo-
we. Robione na drutach magierki wykonywały na ogół kobie-
ty, ale zimą do pracy angażowano także mężczyzn. Tygodnio-
wo w jednym domu powstawało podobno nawet 60 czapek. 
Gotowe magierki, za sprawą pośredników i handlarzy, trafiały 
na targi i jarmarki w całej Małopolsce. Nakrycia głowy pro-
dukowane w Tyńcu kupowali chętnie także chłopi z okolic 
Kielc, Radomia i Opoczna, a nawet Lublina. Dziś tynieckie 
magierki zobaczyć można już tylko w kolekcjach muzealnych. 
Współczesne wersje czapek powstają natomiast w okolicach 
Bielska i Tarnowa, a zajmują się ich wyrobem pasjonaci.

Katarzyna Piszczkiewicz

Badania archeologiczne skałek piekarskich oraz jaskiń w ich 
zboczach dowiodły zamieszkiwania tych terenów przez czło-
wieka w okresie od ok. 200 tys. do ok. 15 tys. lat temu 
(przedostatnie i ostatnie zlodowacenie). Były to ślady obozo-
wisk łowieckich oraz pracownie obróbki kamienia. Odkryte 
narzędzia krzemienne należały do neandertalczyka (środkowy 
paleolit) oraz przodka człowieka współczesnego (górny pale-
olit).

10Wapienny głaz; oderwał się od skały wzgórza klasz-
tornego 3 grudnia 1786 roku w czasie trzęsienia zie-

mi. Miało ono siłę ok. 6 stopni w skali Richtera. W Krakowie 
ucierpiały wówczas kamienice i kościół św. Katarzyny.

11Przewóz na Wiśle; dokument wystawiony w roku 
1124/1125 dla opactwa tynieckiego przez legata pa-

pieskiego Idziego z Tuskulum wymienia m.in.: 
…wieś Tyniec z przewozem przez rzekę i karczmę oraz drugą 
karczmę z przeciwnej strony rzeki…
Wspomnianą w dokumencie przeprawę uruchomiono zapew-
ne wraz z pojawieniem się na wzgórzu benedyktynów. Funk-
cjonowała ona do kwietnia 1989 roku, kiedy to po wybudo-
waniu stopnia wodnego „Kościuszko” została zlikwidowana. 
Wraz z przeprawą działały karczmy, po jednej na każdym 
z brzegów. 

W Tyńcu w gospodzie Pod Lutym Turem należącej do opac-
twa, siedziało kilku ludzi słuchając opowiadania wojaka by-
walca, który z dalekich stron przybywszy prawił im o przygo-
dach, jakich na wojnie i w czasie podróży doznał.
Tak brzmi początek powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 
Nazwa karczmy to jednak wymysł autora. 

12 Na tym obszarze znajduje się rezerwat przyrody Skoł-
czanka. Pośród drzew i malowniczych skałek rezerwa-

tu znajdziemy kapliczkę z figurą Matki Boskiej Pośredniczki 
Łask, która została postawiona w 1950 roku. Pod tą samą 
skałą osiem lat wcześniej naziści rozstrzelali 500 Żydów, cze-
go śladem są dwie mogiły.

Pieśń ułożona przez organistę tynieckiego dotycząca figury 
Matki Boskiej stojącej w rezerwacie Skołczanka:
Ulubiona w Tyńcu Pani, w skałach stoisz Maryjo,
Serca Tobie niesiem w dani, Najśliczniejsza Lilijo:

Marek Grzybek

Idąc od PÓŁNOCNEJ strony:

1 Winnica (257 m n.p.m.); nazwę swą wzgórze zawdzię-
cza uprawianej niegdyś na jego zboczach winnej latorośli. 

W czasie działań konfederatów barskich w Tyńcu (1771–
1772) na Winnicy wzniesiono czworokątną redutę wzmoc-
nioną wieżami, która mogła pomieścić do 160 żołnierzy i kil-
ka dział armatnich. W ścianie wzgórza wydrążono sztolnię, 
która służyła dawniej jako piwnica dla karczmy znajdującej 
się przy przewozie (patrz dalej: pozostałości przewozu na 
Wiśle). Współcześnie Winnica służy amatorom wspinaczek 
skałkowych.

2 Kościół św. Andrzeja; na terenie cmentarza, najpraw-
dopodobniej w XII wieku, stanął kościół parafialny pod 

wezwaniem św. Andrzeja. Obok niego znajdowała się wol-
nostojąca dzwonnica i kaplica św. Marii Magdaleny. Kościół 
został ostatecznie rozebrany na polecenie władz austriackich 
w roku 1834.

3Szkółka parafialna o. Tomaniewicza; przy bramie pro-
wadzącej do gospodarstwa klasztornego znajduje się 

budynek dawnej szkółki parafialnej, zbudowanej przez  
o. Ignacego Tomaniewicza pod koniec XVIII wieku. Na po-
czątku XX wieku szkołę zamieniono na kuźnię, dzisiaj już nie-
czynną.

Wojciech Tomaniewicz (1744–1820). W czasie Konfederacji 
Barskiej służył w Tyńcu jako kapitan artylerii oraz komendant 
garnizonu. W roku 1775 przywdział habit benedyktyński 
i wstąpił od klasztoru w Tyńcu. Jako o. Ignacy Tomaniewicz 
był plebanem i ostatnim przeorem przed kasatą klasztoru 
w roku 1816.

4Wzgórze Szpitalka; w XVI wieku opat Andrzej Brzechwa 
ufundował u podnóża Szpitalki przytułek – szpital dla 

bezdomnych. Po kasacji szpitala zamieniono przytułek na 
stodoły plebańskie.

5Dawny browarek; mur wraz z okrągłą basztą wzniesio-
ny przez konfederatów barskich otaczał zabudowania 

niewielkiego browaru. Piwo tutaj warzone było sprzedawane 
m.in. w karczmach znajdujących się przy dawnym przewozie 
(patrz Przewóz na Wiśle).

6Wzgórze Grodzisko (280 m n.p.m.); zielony szlak prowa-
dzi szczytem wzgórza, na którym możemy ujrzeć zacho-

wane częściowo wały grodziska z VIII–V w. p.n.e. (wczesna 
epoka żelaza), użytkowanego przez ludność kultury łużyckiej. 
Grodzisko prawdopodobnie służyło jako schron podczas na-
jazdów nieprzyjacielskich na pobliską osadę.

Na południu, za wzgórzem Grodzisko do Wisły wpada rzeka 
Skawinka. Od końca XIII w. (czasy Bolesława Wstydliwego) 
do końca XV wieku (czasy Jagiellonów) stanowiła ona połu-
dniową granicę ziemi krakowskiej, czyniąc z klasztoru tyniec-
kiego nadgraniczną twierdzę.

7Grodzisko Konrada Mazowieckiego; na skale Kozierówka 
(zwanej również Gołąbcem, Fudalową Skałą lub po prostu 

Skałą) w XIII wieku wzniesiono gród, który przebudowywano 
trzy razy w ciągu tego wieku. Druga faza przebudowy naj-
prawdopodobniej pochodzi z roku 1246 (ewentualnie 1228 
lub 1232) i była inicjatywą Konrada Mazowieckiego. Miała 
służyć jako strażnica rycerska w czasie jego walki o dzielni-
cę krakowską z Henrykiem Brodatym (1165/1170–1238), 
ewentualnie Bolesławem Wstydliwym (1226–1279).

8Zespół dworski w Piekarach; znajduje się na terenie ist-
niejącego co najmniej od XV wieku folwarku benedykty-

nów z Tyńca. Obecny pałac w stylu angielskiego neogotyku 
został zaprojektowany przez Filipa Pokutyńskiego w latach 
1856–1865. Zbudowany został na fundamentach dawnego 
założenia. Od lat 90. XX wieku znajduje się w rękach pry-
watnych.

9Sztolnia w Piekarach; stanowi pozostałość nieczynne-
go kamieniołomu. Wydrążony w skale korytarz, liczący 

obecnie 50 m długości stanowił część piwnic należących do 
dawnego dworu w Piekarach. Służył jako naturalna chłodnia 
na potrzeby dworskiej browarni.

Zespół dworski w Piekarach

Tadeusz Kościuszko w magierce

Grodzisko

Łódź promowa
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