
Kraków, Grota Twardowskiego

1. Kategoria

Legendy

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.03891 19.90249

4. Kod w dokumentacji

Krakow-46/697

5. Opis

Grota znajduje się w dzielnicy Dębniki, w południowo-
zachodniej części uroczyska Skałki Twardowskiego. Jest 
jedną z najdłuższych jaskiń Jury. Składa się z obszernej 
sali głównej oraz skomplikowanego systemu ciasnych 
korytarzy o łącznej długości ponad 500 m. Według 
legendy w jaskini miała znajdować się pracownia 
alchemiczna mistrza Jana Twardowskiego, 
czarnoksiężnika, który zaprzedał duszę diabłu w zamian 
za tajemną wiedzę i znajomość magii, dzięki której miał 
zamiar odkryć tajemnicę kamienia filozoficznego. 
Lokalizacja pracowni jest sporna, według innych źródeł 
siedzibą mistrza była jaskinia odkryta w roku 1880 w 
czasie budowy kościoła w Podgórzu (zaraz po odkryciu 
jaskinia została zniszczona). 

W źródłach Grota była wzmiankowana po raz pierwszy 
w roku 1865. Z 1898 roku pochodzi literacki opis jej 
zwiedzania: „Z zadumy wyrywa cię głos pastuszka, który
proponuje zwiedzanie „groty Twardowskiego”. Chłopiec 
prowadzi cię kroków parę ku południowi, widzisz, jak 
wzgórze nagle stromo się urywa, obchodzisz dokoła i oto
w wapiennej opoce spostrzegasz czarny, ziejący chłodem 
otwór jaskini. Chłopak dobywa z wiadomej sobie skrytki 
łuczywo, światło zapalone, podnosisz kołnierz i 
wkraczasz do jaskini. Niewielkie to zagłębienie ciągnie 
się ku wschodowi. Wilgotne, stęchłe, pełne kapiącej 
kroplami wilgoci, która szelest sprawia. Tu pastuszek, 
drżącym głosem, oglądając się bojaźliwie, opowiada ci 
naiwnie historyję znajomości jaką zawarł tu ze „złym” 
czarownik Twardowski. Pochodnia dymi nieznośnie.. 
kilka nietoperzy ze swojej strony pragnie ci się bliżej 
przyjrzeć, dotykając prawie twej twarzy błoniastemi 
skrzydły. Nogi więzną w rozmiękłej ziemi, pierś z 
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trudnością oddycha zatęchłem powietrzem, a od wnijścia 
oślepiający blask wesołego słonka wpada i z każdym 
powiewem woń pol dolata. Opuszczamy grotę, a 
rozochocony datkiem pastuszek proponuje, abyś karczmę
„Rzym” odwiedził..”. 

Karczma, w której miało dojść do konfrontacji 
czarnoksiężnika z diabłem, znajduje się do dzisiaj 
nieopodal groty, przy ulicy Tynieckiej (karczm o tej 
nazwie jest w Polsce wiele). 

Badania archeologiczne były prowadzone w jaskini w 
roku 1876 (fragmentaryczne rozkopanie namuliska, bez 
pozytywnych wyników),1878 (podobnie bez wyników) i 
1980 (odkryto artefakty świadczące o pobycie ludzi, ale 
bez określenia przynależności do konkretnej kultury).

6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: 
http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/2077 dost. 
7.01.2019 (tam również cytowana relacja). Szczegółowy opis jaskini
j zdjęcia patrz także: http://www.jaskiniejury.pl/jaskinie-wyzyny/78-
jaskinia-twardowskiego dost.7.01.2019.

8. Dokumentacja w terenie

23 października 2019 r.
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