Historia Prądnika Białego
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prowadzącego od obecnej ul. Długiej ku wsi Zielonki. W najstarszym zapisie z ok. 1123 r. nosiła nazwę
Prutnic i należała do biskupów krakowskich. W 1220 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż założył na jej
terenie pierwszy szpital w Krakowie, prowadzony przez Zakon Kanoników Ducha Św. De Saxia.
Duchacy, przeniesieni do Krakowa w 1244 r., zatrzymali jednak znaczne grunty w Prądniku Białym,
zwane odtąd Prądnikiem Duchackim (w XV wieku z nadania biskupiego posiadali tu 3 młyny, z
których jeden od 1496 r. służył jako papiernia, w I połowie XVI w. dzierżawiona przez drukarza Jana
Hallera).
W latach 70. XV w. wieś zwano już Magna Prandnik, co sto lat później zapisano po raz pierwszy
po polsku jako Prądnik Wielki. Sławna była tutejsza biała mąka i chleb, zwany promnickim. Z 1421 r.
datuje się zapis, zobowiązujący posiadaczy gruntów w Prądniku Białym do wypieku chleba na stół
biskupi. Na terenie biskupiego folwarku w Prądniku, położonego przy trakcie wielkopolskim, w 1547 r.
bp Samuel Maciejowski wybudował renesansowy pałac z ogrodem stanowiący letnią rezydencję
biskupów krakowskich, gdzie gościli m. in. Jan Kochanowski, Szymon Szymonowic i Łukasz Górnicki.
To tutaj właśnie toczą się erudycyjne rozmowy bohaterów dzieła Górnickiego “Dworzanin polski”,
poświęcone dworskim obyczajom i humanistycznemu wychowaniu.
W 1574 r. na błoniach prądnickich szlachta witała przybyłego do Krakowa Henryka Walezego,
a w 1697 r. w Prądniku Białym rozpoczął się koronacyjny wjazd do Krakowa Augusta II. Pola pomiędzy
Prądnikiem Białym i Czerwonym a Krakowem były w 1587 r. teatrem bitwy, w której Jan Zamoyski
pokonał arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga i zmusił go do wycofania się na Śląsk.
Regulacja dochodów biskupich przez Sejm Czteroletni w 1789 r. włączyła Prądnik Biały do skarbu
wojskowego, zaś dzierżawcą wsi został Jacek Kluszewski, antreprener teatru krakowskiego. W 1794 r.
we wsi przebywał Tadeusz Kościuszko (jeśli wierzyć tradycji, odpoczywał pod istniejącym do dziś w
parku dworskim jaworem przed bitwą pod Racławicami), natomiast w 1809 r. mieszkał tu gen. Jan
Henryk Dąbrowski.
Na początku XIX wieku wieś należała do dóbr kameralnych, następnie do właścicieli
prywatnych. W tym czasie na fundamentach dawnego pałacu biskupiego wzniesiono obecny dwór z
oficynami oraz budynki karczmy i czworaków. W sto lat później było tu ponad 650 mieszkańców i około
45 domów, jednoklasowa szkoła ludowa, 3 młyny, garbarnia i cegielnia. W latach 1913-15 przy ul.
Prądnickiej 15 wzniesiono Miejskie Zakłady Sanitarne, zaś w latach trzydziestych wybudowano na
Prądniku Klasztor Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, którego pierwsza przełożona i założycielka
zgromadzenia, Matka Paula Zofia Tajber, spoczywa na prądnickim cmentarzu. Na lata 1975-85
przypadła budowa nowych osiedli mieszkaniowych: Prądnik Biały Zachód i Prądnik Biały Wschód.

History of the Prądnik Biały village

The old village of Prądnik Biały was founded on the route to the Wielkopolska Region [Central
Poland] . The oldest accounts of its existence, which date from the year 1123, mention the name of
Prutnic – a village that belonged to the Bishops of Kraków. In 1220, the Bishop Iwo Odrowąż founded
the first hospital in the Kraków region there. It was run by the convent of the Canons of the Holy Spirit
De Saxia. The monks moved to Kraków in 1244. However, they maintained considerable property in
the vicinity, including three mills.
In the 1470s the village was called Magna Prandnik (later it became known as Prądnik
Wielki). The bread and flour from here was famed for its quality, and it continues to be made until
today. Documents exist from the year 1421 revealing that a considerable quantity of bread made in
the district was legally apportioned to the bishops of Kraków. In the grounds of the bishops’ manorial
farm, Samuel Maciejowski built a Renaissance palace with a garden which became the summer
residence of the bishops of Kraków. Amongst the prominent guests here were the famed poets Jan
Kochanowski and Szymon Szymonowic, also Łukasz Górnicki, author of the tract ‘The Polish Courtier’
(1566), based on the Italian work of Baldassare Castiglione. The fictional dialogues within the book
were set in this very palace.
In 1574, the Polish nobility welcomed there elected King Henri Valois on the Pradnik
Common. And in 1697, King August II began his coronation progress into Kraków from Prądnik Biały.
The fields between Prądnik Bialy and Czerwony became a theatre of battle in 1587, when the famed
Chancellor and Commander in Chief Jan Zamoyski defeated Archduke Maximilian Habsburg, who
then retreated to Silesia.
In 1789, The Great Four Year Sejm (Parliament), regulating the revenues of bishoprics,
incorporated the estate at Prądnik into the Military Treasury of Poland. Jacek Kluszewski was a
tenant, a man who later became an outstanding figure in the theatrical world, founding the Stary
Theatre in Kraków. In 1794, during the first national uprising against the partitions of Poland by
Russia, Tadeusz Kościuszko, the commander of this uprising, stayed in Prądnik. Tradition has it that
he rested under the sycamore tree (that still stands in the manorial park) before the famed victorious
battle at nearby Racławice.

In the year 1809, Napoleon’s general Jan Henryk Dąbrowski, the

commander of the Polish Legion in Italy, also stayed in the manor at Prądnik.
In the beginning of the 19th c., the manor that still exists today was constructed on the
foundations of the old bishops’ palace - along with its outbuildings, an inn and servants quarters.
A hundred years later, the village had 650 souls, 45 houses, one-grade school, 3 mills, a brick foundry
and a tannery. During the incorporation of neighbouring communes into the Greater Krakow in the
year 1910, parts of Prądnik Czerwony and Biały

joined the city. Thus, in the years 1913-15 the

Municipal Sanitary Works were founded at Prądnicka Street; and in 1930 the nunnery of the Sacred
Soul of Our Lord was founded in the then suburban Prądnik. During the postwar development of
Kraków, the large prefabricated housing estates of Prądnik Biały Zachód and Prądnik Biały Wschód
were constructed. The manorial park and the Prądnik Manor itself were however spared and they
have now been restored.

