
ŚLADAMI
ERAZMA JERZMANOWSKIEGO –
„POLSKIEGO NOBLA”



Tu zaczynamy

Zapraszamy na spacer po naszej 
najbliższej okolicy – Starym 
Prokocimiu, który leży w południowej 
części Krakowa, niedaleko ulicy 
Wielickiej - głównej drogi prowadzącej 
z grodu Kraka w kierunku Wieliczki. 
Będziemy szli piękną starą aleją 
prowadzącą do Pałacu 
Jerzmanowskich i znajdującego się 
obok starego parku pałacowego. 
Powrót zaplanowany jest tą samą 
drogą. Spacer zajmie nam około 
półtorej godziny, a w drodze 
powrotnej wstąpimy do rodzinnej 
cukierni „Szarotka”. Spacer można 
opcjonalnie wydłużyć i obejrzeć 
murale na sąsiednim osiedlu 
Kozłówek (na mapie z gwiazdką).



Niegdyś Prokocim był osobnym majątkiem ziemskim, a jego ostatnim 
właścicielem był wybitny człowiek ówczesnej epoki: patriota, wynalazca, 
potentat przemysłowy i filantrop – Erazm Jerzmanowski. To właśnie ta 
niezwykła postać będzie tematem przewodnim naszej trasy spacerowej po 
Prokocimiu. Warto krótko przypomnieć kim był i jak wiele w życiu 
dokonał ten wielki Polak:
Urodził się w 1844 w Kaliskiem, był synem Franciszka i Kamili z 
Kossowskich. Brał udział w powstaniu styczniowym, walczył u boku 
generała Mariana Langiewicza. Po powstaniu wyemigrował do Paryża. 
Pracował jako inżynier w firmie zajmującej się produkcją gazu 
oświetleniowego i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Przez 23 lata 
pobytu tam wybudował największe wytwórnie gazu. Zyskał uznanie, 
milionowy majątek (trzecia fortuna w Stanach Zjednoczonych) oraz 
miano „człowieka, który oświetlił Amerykę”. Opatentował 17 wynalazków 
z gazem, dlatego nazwano go „polskim Noblem”. Prowadził działalność 
filantropijną i wspierał polskich emigrantów. W roku 1896 powrócił do 
Polski i osiadł w podkrakowskim Prokocimiu. Zmarł w 1909 roku. Pamiątkowa tablica wewnątrz kaplicy św. Mikołaja



“I ja walczyłem w szeregach powstańców roku 1863 z modlitwą w sercu: 
Wolność daj nam Panie, lecz Bóg inaczej zrządził. 
Gdym chwycił za kij pielgrzymi polskiego tułacza, jedna myśl mną kierowała
…zdobyć fortunę. I dlaczego to pragnienie w sercu moim powstało?…
Pragnąłem fortuny, bo czułem, że to jest ta potęga która nam potrzebna, 
jeżeli istotnie przewodniczył nam zamiar odbudowy Polski.”

Fragment odezwy wygłoszonej przez Erazma Jerzmanowskiego 
w 24 rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Po pełnym dokonań życiu Erazm pozostawił po sobie jeszcze jedno dzieło, które miało trwać nawet po jego 
śmierci. Na mocy testamentu przeznaczył 1 200 000 koron na coroczną nagrodę dla Polaka, który dzięki 
swoim osiągnięciom literackim, naukowym lub humanitarnym zajął „wybitne stanowisko w społeczeństwie 
polskim”. 



Przystanek pierwszy –
pamiątkowa tablica  

TU  ZACZĘŁA SIĘ 
NIEPODLEGŁOŚĆ    

Tuż przed północą 30 października 1918 roku 
po opanowaniu przez por. Antoniego Stawarza  

stacji kolejowej w Płaszowie    
oddział  bojowy Polskiej  Organizacji Dywersyjnej  

pod dowództwem Józefa Badziocha
Rozbroił oddział żandarmerii austriackiej w Prokocimiu     

z okrzykiem 
,, POLSKA POWSTAŁA!”

W ten sposób miejscowość Prokocim stała się
po okresie niewoli trwającej tutaj 146 lat

zaczątkiem w pełni wolnego  od zaborców
terytorium niepodległej Polski.

W stulecie wydarzeń 
Kraków- Prokocim  

2018

Od tej tablicy zaczyna się nasz spacer. Tablica stoi obok przystanku 
tramwajowego ,,Bieżanowska” i informuje przechodniów, że tutaj zaczęła 
się niepodległość: 



Aleja Dygasińskiego

Z przystanku schodzimy w dół po schodkach i 
wkraczamy w starą i pełną uroku aleję noszącą 
imię Adolfa Dygasińskiego, która zaprowadzi nas 
aż do majątku Jerzmanowskich.
Rosnące tu lipy, klony, kasztanowce i jesiony 
wyglądają najpiękniej jesienią, kiedy możemy 
spacerować pod kolorowym baldachimem ich 
koron. Ale również zimą szpaler drzew tworzy 
przepiękną, bajkową scenerię do spacerów.
Aleja to jedna z dwóch krakowskich alei wpisana 
do rejestru zabytków.
Z alei zbaczamy na moment w ulicę Prostą, by 
obejrzeć piękny kościół MB Dobrej Rady.



Przystanek drugi - Kościół Matki Bożej Dobrej Rady  

Po drodze po prawej stronie mijamy Kościół Matki 
Bożej Dobrej Rady. Kościół został stworzony 
według projektu Zygmunta Gawlika i Izydora 
Stella-Sawickiego w 1932 roku z pieniędzy, które 
Anna Jerzmanowska wówczas wdowa po Erazmie 
Jerzmanowskim, oddała na jego budowę. Od  1948 
r. budowę kontynuowano wg projektu Adolfa 
Szyszko-Bohusza. W środku kościół jest pełen 
kolorów – wnętrze zaprojektował Wiktor Zin. 
Obraz Matki Bożej w ołtarzu słynie łaskami. Jest 
cenny i dlatego na noc jest zasuwany.
Przez 50 lat kościół nie miał wieży – przerwaną 
budowę dokończono w roku 2017 z okazji 100-lecia 
istnienia parafii. Wmurowana przy wejściu tablica 
informuje, że kościół jest podziękowaniem Bogu za 
uratowanie Krakowa w czasie wojny.

Fot. archiwalna kościół bez wieży, rok 2011



Przystanek trzeci - kapliczka przy alei Dygasińskiego
Przy alei Dygasińskiego tuż za kościołem stoi kapliczka przedstawiająca Matkę Bożą, postawiono ją w 1895 roku, czyli 
w roku zakupienia Prokocimia przez Erazma i Annę Jerzmanowskich. Zawsze są przy niej kwiaty i palą się znicze.



Przystanek czwarty - Pałac Jerzmanowskich

Na końcu alei napotykamy bramę majątku 
Jerzmanowskich, za którą widoczny jest gazon i 
pałac i przypałacowy ogród. Pałac w stylu 
klasycystycznym powstał w latach 1777-1783 na 
zlecenie Eliasza Wodzickiego. Pod koniec XIX 
wieku przebudowano pałac dodając detale 
pochodzące z różnych stylów architektonicznych.

Erazm Jerzmanowski zakupił majątek 
w 1895 roku i był jego właścicielem 
przez zaledwie 14 lat – do swojej 
śmierci w roku 1909. Wdowa Anna 
sprzedała majątek zakonowi 
Augustianów. Po kasacie zakonu w 
1950 r. władze PRL urządziły w pałacu 
dom dziecka oraz przedszkole. 
Augustianie odzyskali pałac w 1993 r.



Przystanek piąty - Kaplica św. Mikołaja z Tolentino

Następną atrakcją spaceru jest Kaplica św. Mikołaja z 
Tolentino. Zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, 
budynek był wozownią, ale Augustianie przerobili go 
na Kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.
Po rozwiązaniu zakonu kaplica została oddana w 
użytkowanie parafii MB Dobrej Rady. Były tam nadal 
odprawiane msze i nauczano religii. W 2001 roku

powrócili tu i kaplica otrzymała nowe wezwanie- św. Mikołaja z Tolentino. 
Wnętrze jest bardzo przytulne, jest dużo starych obrazów, a sufit zdobią 
kasetony. Przy kaplicy działa kawiarenka św. Augustyna prowadzona przez 
ministrantów i lektorów, którzy zawsz po mszy zapraszają na kawę i ciastko. 
Kapliczka w murze okalającym parking przy kaplicy, przedstawia Maryję, 
wcześniej nie była ona częścią muru dopiero niedawno została tam 
wbudowana (widać to po kolorze cegieł).



Herb Jerzmanowskich i pamiątkowe tablice na ścianach kaplicy

Przed wejściem do kaplicy stoi herb Jerzmanowskich czyli 
,,Dołęga”. 
Ponadto w murze zewnętrznym kaplicy wmurowanych jest 
kilka tablic pamiątkowych dla uczczenia ważnych wydarzeń 
patriotycznych: rocznicy odzyskania niepodległości, 
rocznicy Cudu nad Wisłą, ku czci poległych harcerzy z 
Prokocimia.

Gdy miniemy kaplicę i zabudowania przypałacowe z końca 
XIX wieku trafimy przez bramę w ceglanym murze do 
Parku noszącego imię Erazma i Anny Jerzmanowskich.



Przystanek szósty - Park Jerzmanowskich

Dąb - pomnik przyrody w parku Jerzmanowskich Pomnik Erazma Jerzmanowskiego Most nad rzeczką Drwinką

To właśnie Jerzmanowscy nadali mu piękny charakter: malownicze alejki z mostkami, klomby kwiatowe, rzeźby. Znajdowała 
się tu oranżeria, a strumień poprowadzony od rzeczki Drwinki zasilał trzy stawy parkowe. W okresie powojennym park 
popadł  w ruinę, dopiero w roku 2020 park gruntownie zrewitalizowano. Znajdują się tu ponadstuletnie drzewa – pomniki 
przyrody: 4 dęby szypułkowe, buk czerwony, platan klonolistny. Stoi również pomnik Erazma Jerzmanowskiego.



Obecnie w miejscu po 
największym z dawnych stawów 
znajduje się stadion KS Prokocim, 
wybudowany w latach 1966-70 
jako stadion KS „Kolejarz”. W 
innym, mniejszym stawie została 
umieszczona fontanna projektu 
Wiktora Zina, która dawniej stała 
na Rynku Głównym w Krakowie.

Największą atrakcją dla dzieci z okolicznych bloków jest 
jednak najnowszy element parku – nowo wybudowany 
drewniany plac zabaw. Jest duży i naprawdę świetny!

Boisko do piłki nożnej- dawniej staw Fontanna, która kiedyś stała na rynku dębnickim



Przystanek siódmy - Izba Historii Starego Prokocimia

Po przejściu przez park, skręcamy w lewo w 
ulicę Na Wrzosach. Niedaleko znajduje się Izba 
Pamięci  Starego Prokocimia, której ściany 
zdobi malowidło historyczne autorstwa Jerzego 
Rojkowskiego przedstawiające zasłużonych 
właścicieli – Erazma i Annę Jerzmanowskich na 
tle panoramy Prokocimia z lat 30-tych..
To miejsce, w którym możemy dowiedzieć się 
więcej na temat działalności Jerzmanowskich na 
tym terenie: przyczynił się do rozbudowania i 
oświetlenia wisi, ufundował pierwszą szkołę, 
zasłynął jako dobroczyńca wspierający 
szczególnie rodziny wielodzietne. Zdarzało się, 
że obdarowywał potrzebujących działką ziemi 
lub materiałem na budowę domu. Wspierał 
liczne dzieła charytatywne, m.in. Brata Alberta.



Przystanek ósmy – pomnik lotników z Prokocimia

Kawałek dalej na skrzyżowaniu ulic Na 
Wrzosach i Górników znajduje się 
miejsce związane z czasami drugiej 
wojny światowej – pomnik w hołdzie 
lotnikom z Prokocimia. W pomnik 
wkomponowane jest skrzydło samolotu 
przebite kulami. Na tablicy wypisane są 
nazwiska poległych. W święta narodowe 
pod pomnikiem składane są kwiaty.



Przystanek dziewiąty – zabytkowa wieża ciśnień

Przy pomniku lotników skręcamy w lewo w ulicę 
Górników i idziemy wzdłuż ogrodzenia parku. 
Po drodze mijamy ostatni już zabytek należący do 
posiadłości Jerzmanowskich – zabytkową wieżę ciśnień.
Została ona wybudowana w roku 1894 w stylu 
eklektycznym. Zadaniem wieży ciśnień była regulacja 
ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
Wieża została oddana po renowacji w roku 2003.



Przystanek dziesiąty - rodzinna cukiernia „Szarotka”

W drodze powrotnej aleją Dygasińskiego zapraszamy do 
cukierni „Szarotka”. 
Ta kameralna rodzinna cukiernia wpisała się już na stałe w 
krajobraz Prokocimia, bo działa tu już od ponad ćwierć 
wieku. Chyba nikt nie wyobraża sobie niedzieli bez 
pysznego ciasta lub ptysiów z „Szarotki”!

Latem można tu także kupić lody i usiąść przy jednym z trzech 
stolików pod parasolem w otoczeniu pięknych kwiatów 



Przystanek jedenasty – mural przy przystanku Bieżanowska
Jeżeli jeszcze nie bolą Was nogi zapraszamy na mniej zabytkową, ale również wartą uwagi część naszego spaceru. Z cukierni 
„Szarotka” udajemy się aleją Dygasińskiego do przystanku „Bieżanowska” i przechodzimy przez ruchliwą ulicę Wielicką na 
drugą stronę. Przy przystanku znajduje się bardzo sympatyczny mural autorstwa Tomasza Wełny. Mural dedykowany 
podróżnym ulicy Wielickiej i składa się z dwóch części: współczesnej i starodawnej. Na współczesnym rysunku znajdziemy 
imienne dedykacje dla wielu osób: „Dla Pana Marka”, „Dla Urszulki”, „Dla Victorii” itp. oraz autoportret autora z pędzlem w 
ręku. 



Zimorodek

Zniczek

Mandarynka

Bocian

Przystanek dwunasty – ptasie murale  na Kozłówku

Od przystanku Bieżanowska idziemy w górę ulicę Wolską – teraz już 
znajdujemy się na terenie osiedla Kozłówek. Tutejsza spółdzielnia 
mieszkaniowa SM Kozłówek postanowiła ozdobić kilkanaście starych 
PRL-owskich bloków w nietypowy 
sposób – pięknymi ptasimi 
muralami. Czyż nie są jak żywe?
Szukajcie pozostałych!



Na spacer zaprosili „lokalsi”:

Nadia i Marek wraz z rodzicami 
Magdaleną i Bogumiłem Ziółko


