
Kraków, zbiorowa mogiła Żydów w Lesie Tynieckim, 1942 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, mogiła

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.01206 19.82968

4. Kod w dokumentacji

Krakow-41/700

5. Opis

Mogiła znajduje się w dzielnicy Dębniki, w północnej 
części Lasów Tynieckich, na terenie rezerwatu 
Skołczanka. W lipcu 1942 roku Niemcy rozstrzelali w 
tym miejscu około 150 polskich Żydów 
wyselekcjonowanych z dużej grupy eskortowanej z 
Tyńca do Skawiny. W 2005 roku na miejscu egzekucji 
ustawiono symboliczną macewę. Obecnie są tu dwa 
symboliczne groby mające formę betonowych płyt z 
macewami, na których umieszczono okolicznościowe 
napisy i kilka nazwisk ofiar, które udało się ustalić.

Latem 1942 roku okupacyjne władze niemieckie wydały 
rozkaz nakazujący ludności żydowskiej z okolic 
Krakowa opuszczenia domów i przeniesienie się do 
Skawiny. Akcję przesiedlenia nadzorowało niemieckie 
wojsko i policja granatowa. Na miejsce zbiórki 
wyznaczono przeprawę promową łączącą Piekary i 
Tyniec, na której Żydzi mieli się stawić 7 lipca. Tego 
dnia około południa rozpoczęła się przeprawa przez 
Wisłę. Stamtąd, drogą prowadzącą przez Tyniec, 
furmanki z Żydami kierowano do Skawiny. 

Podczas podróży w pewnym momencie kolumna 
przesiedleńców została zatrzymana i okrążona przez 
niemieckich żołnierzy, którzy wybrali około 150 osób 
niezdolnych ich zdaniem do pracy. Osoby te zostały 
oddzielone od pozostałych przesiedleńców, a następnie 
załadowane na trzy ciężarówki i wywiezione do 
pobliskiego lasu. Tam kazano im pozostawić drogocenne 
przedmioty i rozebrać się do naga. Później ludzi tych 
ustawiano na krawędzi trzech przygotowanych wcześniej
dołów i rozstrzeliwano z broni maszynowej. 

Pozostała część przesiedleńców dotarła do Skawiny. 29 
sierpnia około 300 osób z tej grupy zostało 
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rozstrzelanych w Lesie Bagienki pod Skawiną (obecnie 
na jego miejscu stoi huta aluminium). Resztę Żydów 
wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Liczba 500 
ofiar wymieniona na jednej z macew w Lesie Tynieckim 
prawdopodobnie ma się odnosić do Żydów 
zamordowanych w obydwu tych miejscach (Las Tyniecki
i Las Bagienki).

6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: Dorota Szczepanowicz, Zagłada Żydów 
na terenie Landkomisariatu Kressendorf latem 1942 roku, praca 
licencjacka, 2007, https://dori.tomp.pl/o-mnie/studia/praca-
licencjacka dost. 9.01.2019. Wersja skrócona historii: 
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/s/572-skawina/116-miejsca-
martyrologii/50643-masowe-groby-zydowskie-w-lesie-tynieckim-z-
okresu-ii-wojny-swiatowej dost. 9.01.2019.

8. Dokumentacja w terenie

13 czerwca 2017, 17 października 2019 r.
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