
 Indeks Krakowa i klasztorów krakowskich

Obejmuje nazwy geograficzne i topograficzne oraz instytucji,  klasztorów, kościo-
łów, seminariów, szkół, szpitali oraz wybranych urządzeń gospodarczych należących 
do klasztorów lub w nich zlokalizowanych, położonych na obszarze ob. Krakowa.

A
Akademia Krakowska  zob. Uniwersy-

tet Jagielloński
aleja
 3 Maja  73
 Mickiewicza Adama  53
apteka
 klasztoru kustodialnego bernardy-

nów, „niegdyś” w domu murowanym 
w ogrodzie  30

 „niegdyś” klasztoru bonifratrów 
przy kościele pw. św. Urszuli  50

 klasztoru dominikanów, w jednej 
z kamienic na ul. Szerokiej 
(ob. pl. Dominikański)  42

 klasztoru misjonarzy, w należącej 
do niego kamienicy  30, 31

arsenał rozszerzony kosztem zabu-
dowań po klasztorze karmelitanek 
bosych  14

B
Biskupie, jurydyka  12, 16
Błonia, rozległe łąki na Półwsiu Zwie-

rzynieckim, ob. ich część zajmuje 
park miejski Błonia  73

Brama

 Grodzka  30
 Mikołajska  45, 51
browar
 klasztoru dominikanów, nieczynny  41
 klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna (laterańskich), 
ze słodownią  27

 klasztoru karmelitów na Piasku, 
wielki  57

 klasztoru misjonarzy, „w ziemię 
wpuszczony”  31

 klasztoru reformatów, nieczynny  52
 klasztoru trynitarzy, „niewielki mu-

rowany”, nieczynny  23
 klasztoru wizytek, murowany  55, 56
browary klasztoru klarysek, dwa  37
Brzeg Miejski, jurydyka  34

C
cerkiew dla wojsk rosyjskich  zob. 

pojezuicki kościół pw. św. św. Piotra 
i Pawła  38

cmentarz
 przy kościele pw. Bożego Ciała 

klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna (laterańskich), otacza-
jący go  27, 28
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 przy kościole pw. św. Bernardyna 
z Sieny klasztoru kustodialnego ber-
nardynów, między nim a klasztorem 
bernardynek tercjarek (koletek)  29

 przy kościele pw. św. Franciszka 
Salezego klasztoru wizytek  55

 przy kościele pw. św. Gertrudy, za 
murami miejskimi, dla skazańców,  53

 przy kościele pw. św. Krzyża, otacza-
jący go  47

 przy kościele pw. Trójcy Świętej 
klasztoru dominikanów 
(ob. ul. Dominikańska), otaczający  
39, 42

Czarna Wieś, własność miejska, ob. 
w obrębie Krakowa  53

D
dom
 księży emerytów
   przy dawnym szpitalu św. Marci-

na, przeniesiony  13, 51
   w dawnym klasztorze kanoników 

regularnych od pokuty  51
   w dawnym klasztorze duchaczek,

przeniesiony  13, 47, 51
   w dawnym klasztorze duchaków, 

przeniesiony  13
   w dawnym klasztorze kanoników 

regularnych od pokuty  13, 15, 47, 
50, 51, 81

 księży jezuitów-emerytów w daw-
nym kolegium jezuitów przy kościele 
pw. św. św. Piotra i Pawła w Krako-
wie  14, 38

 profesów  zob. klasztor jezuitów 
(dom profesów, przy kościele pw. 
św. Barbary w Krakowie)

domek loretański, budynek po północ-
nej stronie kościoła pw. Zwiastowa-
nia NMP klasztoru kapucynów  58

dworek, dawny dwór Lanckorońskich, 
powiększony o dwory Tarłów i Pie-

niążków, cz. klasztoru bernardynek 
przy kościele pw. św. Józefa  39

dwór
 klasztoru bernardynek przy kościele 

pw. św. Józefa, dawniej Tarłów  39
 klasztoru bernardynek przy kościele 

pw. św. Józefa, dawniej Pieniążków  39
drukarnia akademicja (uniwersytecka)

w zabudowaniach po klasztorze 
norbertanek przy kościele 
pw. św. Norberta  14

Dyrekcja Skarbu Publicznego w zabu-
dowaniach po klasztorze bożogrob-
ców przy kościele pw. św. Jadwigi  
13, 46

F
folwark
 klasztoru augustianów-eremitów, na 

(zob.) Podbrzeziu  25
 klasztoru dominikanów, (zob.) Prąd-

nik Dominikański  43
 klasztoru klarysek, w jurydyce Brzeg 

Miejski na przedmieściu Wesoła  34, 
36

 klasztoru wizytek, przy klasztorze  55

G
Garbary (też Piasek, Piaski), niegdyś 

przedmieście miasta Krakowa i jurydy-
ka miejska, ob. Piasek, dzielnica Krako-
wa  12, 15, 47, 49, 56, 57, 80, 82, 83

Gródek, obszar Krakowa  9, 10, 16, 44, 
45, 62, 63, 65, 69

I
izby dwie „szczupłe dla laików robotą 

sukien zakonnych trudniących się” 
w klasztorze kapucynów  57

J
jurydyka  zob. Biskupie; Brzeg Miejski; 

Garbary; Smoleńsko; Wesoła
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K
kamienica
 Dyrekcji Policji austriackiej, 

ul. Grodzka 49, dawna siedziba  80
 klasztoru bernardynek przy kościele 

pw. św. Józefa, stanowi część klasz-
toru  39

 klasztoru bonifratrów przy kościele 
pw. św. Urszuli

   ob. cz. nieruchomości ul. św. Jana 
22, przylegająca do kościoła 
św. Urszuli w ulicy św. Jana  50

   ob. cz. nieruchomości ul. św. Jana 
22, przylegająca do klasztoru od 
ul. św. Marka, „zupełnie spusto-
szała”  50

   „wpuszczona” w klasztor  50
 klasztoru dominikanek na Gródku, 

na dziedzińcu, murowana  45
 klasztoru dominikanów, koło koś-

cioła pw. św. Idziego, od strony placu 
zamkowego  32

 klasztoru duchaczek, przy 
pl. św. Ducha, nieistniejąca  47

 klasztoru jezuitów, Rynek Mały 8, 
dawny dom profesów jezuitów przy 
kościele św. Barbary 14

 klasztoru misjonarzy  zob. też klasz-
toru szarytek

   przy forcie, skomunikowana 
z nim  31

   ul. Stradomska 6  30, 31
 klasztor prezentek
   ul. Szpitalna 18, dawna siedziba  

48, 49
   ul. św. Jana 7, siedziba  48
 klasztoru trynitarzy, ul. Krakowska 50  

24, 74
 klasztoru szarytek, ul. św. Jana 8, 

siedziba, następnie krótko własność 
klasztoru misjonarzy  62

 szpitala dla umysłowo chorych, 
ul. Szpitalna 13, siedziba,  74

 Towarzystwa Wzajemnych Ubez-
pieczeń Florianka, ul. Basztowa 6/8, 
siedziba  49

 urzędu cyrkularnego, ul. Kanoniczna 17, 
siedziba  80

kamienice
 klasztor bernardynek tercjarek 

(koletek), dwie „dawne”, z których 
się składa  29

 klasztorów dominikanek tercjarek 
mniejszego i większego, dwie, 
ul. Stolarska 11/13  10

 klasztor dominikanek tercjarek 
mniejszy, dwie, z których się składa  
44

 klasztoru dominikanek tercjarek 
większego, z których się on składa  
44

 klasztoru dominikanów
   rząd ośmiu przy ob. ul. Domini-

kańskiej  42
   rząd sześciu przy ul. Szerokiej 

(ob. pl. Dominikański)  42, 43
 klasztoru franciszkanów, ob. 

pl. Wszystkich Świętych, dwie  41
kancelaria dominikalna w ofi cynie 

przy klasztorze norbertanek na Zwie-
rzyńcu  60

kapituła katedralna  31, 32, 58, 72
kaplica  zob. też domek loretański; 

kościół pw. św. Bartłomieja; kościół 
pw. św. św. Małgorzaty i Judyty  60

 lazaretowa planowana jako przezna-
czenie kościoła pw. św. Krzyża na 
Kleparzu  81

 pw. św. Kolety przy refektarzu klasz-
toru bernardynek tercjarek (koletek)  
16, 29

 pw. św. Moniki zwana Węgierską, 
przy kościele pw. św. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i Małgorzaty na 
Kazimierzu, oratorium augustianek-
-eremitek tercjarek  26
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Kazimierz, niegdyś miasto, ob. cz. Kra-
kowa  12, 15, 16, 23–26, 29, 50, 73, 
75, 76 

klasztor
 augustianek-eremitek tercjarek (kon-

went, przy kościele pw. św. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty 
na Kazimierzu)  9, 16, 25, 26, 62, 63, 
73–75

 augustianów-eremitów (konwent, 
przy kościele pw. św. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i Małgorzaty na 
Kazimierzu)  15, 16, 24–27, 63, 73, 74

 bazylianów (planowany, w zabudo-
waniach po klasztorze bernardynów 
i ich kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia na Żłóbku)  13

 benedyktynek (prepozytura opactwa 
benedyktynek w Staniątkach, przy 
kościele pw. Zwiastowania NMP 
i św. Scholastyki w Krakowie, skaso-
wany)  13

 benedyktynów obrządku słowiań-
skiego (nieistniejący, przy kościele 
pw. św. Krzyża, na Kleparzu)  53

 bernardynek
   konwent, przy kościele pw. 

św. Agnieszki na Stradomiu, 
skasowany  9, 13, 39, 40, 62, 63, 
65, 69, 77

   konwent, przy kościele pw. św. 
Józefa w Krakowie  9, 16, 29, 39, 
40, 62, 63, 65, 69, 75

 bernardynek tercjarek (koletek, 
konwent, na Stradomiu, z kaplicą 
pw. św. Kolety)  16, 29, 62, 63, 77

 bernardynów
   konwent kustodialny, przy koście-

le pw. św. Bernardyna ze Sieny na 
Stradomiu  15, 29, 30, 63, 76, 77

   konwent, przy kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP na Żłóbku 
w Krakowie, skasowany  13

 bonifratów (Braci Miłosierdzia)
   konwent, przy kościele pw. 

św. Urszuli w Krakowie, przenie-
siony  15, 23, 50, 63, 80

   konwent, przy potrynitarskim 
kościele pw. Trójcy Świętej na 
Kazimierzu  23, 50

   proponowane przeniesienie do 
zabudowań zajmowanych przez 
klasztor karmelitów na Piasku  82

 bożogrobców (miechowitów), prepo-
zytura opactwa w Miechowie

   przy kościele pw. św. Jadwigi na 
Stradomiu, przeniesiony  13, 46

   w zabudowaniach po dawnym 
klasztorze jezuitów (dom profe-
sów) przy kościele pw. św. Barba-
ry, skasowany  46

 Braci Miłosierdzia  zob. bonifratrów
 cystersów
   opactwo, przy kościele pw. Wnie-

bowzięcia NMP i św. Wacława 
w Mogile  14, 38, 71

   studium generalne w zabudo-
waniach po dawnym klasztorze 
(kolegium) jezuitów prowadzo-
ne przez cystersów z klasztoru 
w Mogile, skasowane  14, 38

 dominikanek
   konwent, przy kościele pw. Matki 

Boskiej Śnieżnej, na Gródku 
w Krakowie  9, 10, 12, 16, 44, 45, 
62, 63, 65, 69

 dominikanek tercjarek
   tzw. mniejszy, konwent, przy 

kościele pw. Trójcy Świętej 
w Krakowie, skasowany  9, 10, 
12, 16, 44, 45, 62, 63, 80

   tzw. większy, konwent, przy koś-
ciele pw. Trójcy Świętej w Krako-
wie, skasowany)  9, 10, 12, 16, 44, 
45, 62, 63, 80

 dominikanów (konwent, przy koście-
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le pw. Trójcy Świętej w Krakowie)  
12, 15, 16, 32, 33, 39, 41–43, 53, 72, 
78, 79, 83

 duchaczek
   konwent, przy kościele pw. Ducha 

Świętego w Krakowie, przenie-
siony  13, 16, 47, 51

   konwent, przy pokarmetańskim 
kościele pw. św. Tomasza w Kra-
kowie  13, 15, 16, 47, 48, 62, 63

 duchaków (konwent, przy kościele 
pw. Ducha Świętego w Krakowie, 
skasowany)  13, 16

 franciszkanek  zob. klarysek
 franciszkanów (konwent, przy 

kościele pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Krakowie)  15, 40, 41, 78, 83

 jezuitów
   dom profesów, przy kościele pw. 

św. Barbary w Krakowie, skaso-
wany  15, 46, 47, 62

   kolegium, przy kościele pw. 
św. św. Piotra i Pawła w Krako-
wie, skasowany  14, 38, 39, 71

   nowicjat, przy kościele pw. 
św. św. Macieja i Mateusza 
w Krakowie, skasowany  14

   nowicjat dawny, przy kościele pw. 
św. Szczepana w Krakowie  14, 
57

 kanoników laterańskich  zob. kanoni-
ków regularnych św. Augustyna

 kanoników regularnych od pokuty 
(marków, konwent, przy kościele pw. 
św. Marka w Krakowie, skasowany)  
47, 50, 51, 81

 kanoników regularnych św. Augu-
styna (laterańskich, opactwo, przy 
kościele pw. Bożego Ciała na Kazi-
mierzu)  15, 27, 28, 75, 76

 kapucynów (konwent, przy kościele 
pw. Zwiastowania NMP na Garba-
rach)  15, 57, 58, 73, 83

 karmelitanek bosych
   konwent, przy kościele pw. 

św. Marcina w Krakowie, skaso-
wany  14, 52

   konwent, przy kościele pw. 
św. Teresy na Wesołej  9, 14, 16, 
17, 52, 53, 62, 64, 65

 karmelitów (tzw. trzewiczkowych)
   konwent, przy kościele pw. 

Nawiedzenia NMP na Piasku na 
Garbarach  15, 47, 56, 57, 80, 82, 
83

   konwent, przy kościele pw. 
św. Tomasza w Krakowie, skaso-
wany  13, 15, 16, 47, 56

 karmelitów bosych
   konwent, przy kościele pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP na 
Wesołej  14, 46, 62

   konwent, przy kościele pw. św. 
św. Michała i Józefa w Krakowie, 
skasowany  14

 klarysek (opactwo, przy kościele pw. 
św. Andrzeja w Krakowie)  11, 16, 18, 
33–38, 62, 64, 65, 69

 koletek  zob. bernardynek tercjarek
 księży misjonarzy św. Wincentego 

à Paulo  zob. misjonarzy
 marków  zob. kanoników regularnych 

od pokuty
 misjonarzy (seminarium, przy ko-
ściele pw. Nawrócenia św. Pawła na 
Stradomiu)  14, 15, 30–32, 62, 77, 78

 norbertanek
   opactwo, przy kościele pw. św. 

św. Augustyna i Jan Chrzciciela na 
Zwierzyńcu  14, 16, 59–62, 64, 65

   prepozytura opactwa na Zwie-
rzyńcu, przy kościele pw. 
św. Norberta w Krakowie, skaso-
wany  14

 paulinów (konwent, przy kościele 
pw. św. św. Michała Archanioła i Sta-
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nisława na Skałce na Kazimierzu)  
15, 25–27, 75 

 pijarów (kolegium, przy kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego w Kra-
kowie)  16, 49, 80

 prezentek
   konwent, do 1726 r. w kamienicy 

na ul. Szpitalnej 18 w Krakowie, 
przeniósł się  48

   konwent, od 1726 r. przy koście-
le pw. św. św. Jana Chrzciciela 
i Jana Ewangelisty w Krakowie  
16, 48, 49, 62, 63, 80

 reformatów (konwent, przy kościele 
pw. św. Kazimierza w Krakowie)  16, 
52, 81

 Sióstr Miłosierdzia  zob. szarytek
 szarytek (Sióstr Miłosierdzia)
   konwent, przy szpitalu na 

ul. św. Jana 8 w Krakowie, prze-
niesiony  14

   konwent, przy szpitalu i kościele 
pw. św. św. Szymona i Judy na 
Kleparzu  54

   przy szpitalu klinicznym Szkoły 
Głównej Koronnej w zabudowa-
niach pojezuickich przy kościele 
pw. św. Barbary w Krakowie, 
przeniesiony  62

   konwent, przy Szpitalu General-
nym św. Łazarza w zabudowa-
niach po klasztorze karmelitów 
bosych przy kościele pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP na 
Wesołej  62, 73

 trynitarzy (konwent, przy kościele 
pw. Trójcy Świętej na Kazimierzu, 
skasowany)  16, 23, 24, 50, 74

 wizytek (opactwo, przy kościele pw. 
św. Franciszka Salezego na Biskupiu)  
16, 49, 55, 56, 62, 64, 65, 69, 80

Kleparz, niegdyś miasto, ob. dzielnica 
Krakowa  12, 53, 55

kolegiata uniwersytecka  zob. kościół 
pw. św. Floriana (kolegiata)

kolegium
 jezuitów  zob. klasztor jezuitów 

(kolegium)
  pijarów  zob. klasztor pijarów 

(kolegium)
Kongregacja Kupiecka  15, 46
konwikt (też pensja)
 klasztoru bernardynek tercjarek 

(koletek), tylko pensja?  29
 klasztoru klarysek  33, 37
 klasztoru norbertanek na Zwierzyń-

cu, i pensja  61
 klasztoru prezentek  48, 49
 klasztoru wizytek, i pensja  55
 księży emerytów, w zabudowaniach 

po kolegium jezuickim przy kościele 
pw. św. Barbary  47

 proponowane utworzenie w klaszto-
rze bożogrobców, w kamienicy 
po dawnym domie profesów jezuitów 
przy kościele pw. św. Barabary  79, 
80

koszary
 artylerii, ul. Grodzka 65  33
 garnizonowe w zabudowaniach po 

klasztorze benedyktynek  13
 miejskie w budynku po klasztorze 

(nowicjacie) jezuitów przy kościele 
pw. św. św. Macieja i Mateusza  14

kościół  zob. też kaplica; katedra; kole-
giata

 garnizonowy  zob. kościół pw. 
św. św. Piotra i Pawła  38

 greckokatolicki parafi alny  zob. 
kościół pw. św. Norberta  14

 Mariacki  15, 46
 Męki Pańskiej  zob. kościół 

pw. św. Krzyża na Kleparzu
 Słowiański  zob. kościół pw. 
św. Krzyża na Kleparzu

kościół pod wezwaniem
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 Bożego Ciała (Kazimierz, konwen-
tualny klasztoru kanoników regular-
nych św. Augustyna)  15, 27, 28, 75, 
76

 Bożego Miłosierdzia (Smoleńsko, 
szpitalny dla szpitala dla ubogich)  
12, 58, 73

 Ducha Świętego (Kraków, konwen-
tualny dla klasztorów duchaków 
i duchaczek)  13, 16

 Agnieszki św. (Stradom, konwentual-
ny klasztoru bernardynek)  13, 40

 Andrzeja św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru klarysek)  16, 33, 34, 37

 Augustyna i Jan Chrzciciela św. św. 
(Zwierzyniec, konwentualny klaszto-
ru norbertanek)  16, 59, 60, 65

 Barbary św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru (domu profesów) jezuitów, 
następnie szarytek)  13, 15, 46, 62, 
79, 80

 Bartłomieja św. 
   Ludwinów, kaplica, czyli kościół 

fi lialny  75
   Mogiła, parafi alny, własność 

opactwa cystersów  38
 Bernardyna ze Sieny św. (Stradom, 

konwentualny klasztoru kustodialne-
go bernardynów)  15, 16, 29, 76, 77

 Floriana św. (Kleparz, kolegiata)  
53–55

 Franciszka z Asyżu św. (Kraków, 
konwentualny klasztoru franciszka-
nów)  15, 40, 41, 78

 Franciszka Salezego św. (Biskupie, 
konwentualny klasztoru wizytek)  16, 
55

 Gertrudy św. (Kraków, nie istnieje)  
12, 53, 74

 Idziego św. (własność klasztoru do-
minikanów)  12, 32, 33, 72, 79

 Jadwigi św., Śląskiej (Stradom, kon-
wentualny klasztoru (prepozytury) 

bożogrobców)  13, 46
 Jakuba Apostoła i Krzysztofa św. św. 

(Kazimierz, nie istnieje)  27
 Jana Chrzciciela i Jana Ewangeli-

sty św. św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru prezentek)  16, 48, 80

 Józefa św. 
   Kraków, konwentualny klasztoru 

bernardynek  16, 39, 40
   Pogórze, parafi alny  75
 Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgo-

rzaty św. św. (Kazimierz, konwentu-
alny klasztorów augustianów-eremi-
tów i augustianek-eremitek tercjarek)  
15, 16, 24–26, 74, 75

 Kazimierza św. (Kraków, konwentual-
ny klasztoru reformatów)  16, 52, 81

 Krzyża św.
   Kraków  47, 51, 81
   Kleparz, nie istnieje, zw. Męki 

Pańskiej lub Słowiańskim  12, 53, 
54, 72, 72

 Macieja i Mateusza św. św. (Kraków, 
nie istnieje, konwentualny klasztoru 
(nowicjatu) jezuitów)  14

 Małgorzaty i Judyty św. św. (Zwie-
rzyniec, kaplica, czyli kościół fi lialny, 
własność klasztoru norbertanek)  60

 Marcina św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru karmelitanek bosych)  14, 52 

 Marka św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru kanoników regularnych od 
pokuty, marków)  50, 51, 81

 Matki Boskiej Śnieżnej, pw. (Kra-
ków, konwentualny klasztoru domi-
nikanek na Gródku)  16, 45

 Michała Archanioła św. (Kraków, na 
Skałce, parafi alny)  27

 Michała Archanioła i Józefa św. św. 
(Kraków, konwentualny klasztoru 
karmelitów bosych)  14 

 Michała Archanioła i Stanisława bi-
skupa św. św. (Kazimierz, na Skałce, 
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konwentualny klasztoru paulinów)  
15, 26, 27, 75

 Mikołaja św. (Stradom, Wesoła)  53, 
54

 NMP Nawiedzenia, pw. (Garbary, 
na Piasku, konwentualny klasztoru 
karmelitów)  15, 56, 57, 82

 NMP Niepokalanego Poczęcia, pw.
   Kraków, konwentualny klasztoru 

bernardynów na Żłóbku  13
   Stradom, konwentualny klasztoru 

karmelitów bosych na Wesołej  14
 NMP Wniebowzięcia i Wacława św. 

(Mogiła, konwentualny klasztoru 
cystersów)  38

 NMP Zwiastowania (Garbary, kon-
wentualny klasztoru kapucynów)  15, 
57, 58, 83

 NMP Zwiastowania i Scholastyki św. 
(Kraków, konwentualny klasztoru 
(prepozytury) benedyktynek)  13, 15

 Norberta św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru norbertanek)  14 

 Pawła Nawrócenia św., pw. (Stradom, 
klasztoru misjonarzy)  15, 30, 31, 77

 Pańskiego Przemienienia, pw. 
(Kraków, konwentualny klasztoru 
pijarów)  16, 49, 80

 Piotra i Pawła św. św. (Kraków, 
konwentualny klasztoru (kolegium) 
jezuitów)  10, 12, 14, 38, 39, 71, 72

 Salwatora Najświętszego, pw. (Zwie-
rzyniec, parafi alny, własność opac-
twa norbertanek)  60, 65, 83

 Stanisława (biskupa) i Wacława 
św. św. (Wawel, katedra)  59

 Szczepana św. (Kraków, nie istnie-
je, dawny konwentualny klasztoru 
(nowicjatu) jezuitów)  14, 57, 82

 Szymona i Judy św. św. (Kleparz, 
nie istnieje, szpitalny dla szpitala dla 
ubogich)  12, 54, 55, 72, 73

 Teresy św. (Wesoła, konwentualny 

klasztoru karmelitanek bosych)  14, 
16, 52, 53

 Tomasza św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru karmelitów)  15, 47 

 Trójcy Świętej
   Kraków, konwentualny klasztoru 

dominikanów oraz obu klaszto-
rów tercjarek dominikańskich, 
mniejszego i większego  15, 16, 
41, 42, 78, 79

   Kazimierz, konwentualny klasz-
toru trynitarzy  16, 23, 24, 74

 Urszuli św. (Kraków, konwentualny 
klasztoru bonifratrów)  15, 50, 63, 80

 Walentego św. (Kleparz, nie istnieje, 
szpitalny dla szpitala dla trędowa-
tych)  12, 54, 72, 73

 Wszystkich Świętych (Kraków, kole-
giata, nie istnieje)  11, 72, 84

Kraków, passim
kuźnia  klasztoru dominikanów
 przy kościele pw. św. Idziego  32
 w klasztorze  41
kwatery wojskowe w części dawnego 

klasztoru trynitarzy  23

L
lazaret wojskowy
 niegdyś w części dawnego klasztoru 

trynitarzy  23
 niegdyś w części klasztoru paulinów 

na Skałce  26, 77  zob. też pralnia 
lazaretowa

 niegdyś w połowie klasztoru karme-
litów na Piasku  56

 niegdyś w „sali dużej” krużganka 
klasztoru karmelitów na Piasku  56

 w dawnym klasztorze duchaczek  47
 w dawnym klasztorze kanoników 

regularnych od pokuty, przejętym od 
księży emerytów  51, 81

Ludwinów, niegdyś wieś, ob. cz. Krako-
wa  27, 75
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Ł
łaźnia
 w klasztorze kanoników regularnych 
św. Augustyna  27

 w klasztorze klarysek  33
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu  59

M
mansjonarze z kościoła Mariackiego 

w zabudowaniach po klasztorze (do-
mie profesów) jezuitów przy kościele 
św. Barbary w Krakowie  15, 46

magazyn  zob. też arsenał
 proponowany w zabudowaniach po 

klasztorach augustianów-eremitów 
i augustianek-eremitek tercjarek 
w wypadku ich kasowania, wojsko-
wy wielki  73–75

 w klasztoru augustianów-eremitów, 
części i w kościele konwentualnym, 
wojsk austriackich  24–26

 w dawnym klasztorze benedyktynek, 
narzędzi przeciwpożarowych  13

 w dawnym klasztorze (kolegium) 
jezuitów  14, 38

 w dawnym klasztorze i kościele try-
nitarzy, wojsk austriackich  23

 w klasztorze kustodialnym bernardy-
nów, części, wojsk austriackich  30

 w klasztorze dominikanów, części
   soli skarbowej  41, 43
   wojsk narodowych  42
   proponowany w wielkim refekta-

rzu  78, 79
 w klasztorze franciszkanów, części, 

wojsk austriackich i skład tytoniu  40
 w klasztorze kanoników regularnych 
św. Augustyna, refektarz, mąki  30

 w klasztorze karmelitów na Piasku, 
niegdyś w „sali dużej” krużganków, 
wojskowy  56, 82

 w klasztorze misjonarzy, części, 

wódek skarbowych  30, 31
 w klasztorze paulinów
   w części i w kościele konwentual-

nym, wojsk austriackich  26, 27
   w dolnej części kościoła konwen-

tualnego  75
   w połowie klasztoru, proponowa-

ny, wojskowy  75
 w kościele pw. św. Krzyża na Kle-

parzu, wojsk austriackich, następnie 
narodowych  53

 w kościołach pw. św. Krzyża, 
św. Walentego oraz św. św. Szymona 
Judy, proponowany wojskowy  72, 
73

 w szpitalu i kościele pw. Bożego 
Miłosierdzia na Smoleńsku, propono-
wany, wojskowy  73

Mały Rynek (też Tandeta, Vendeta), 
w Krakowie  14, 15, 46

manufaktura sukienna w kościele pw. 
Ducha Świętego i części szpitala 
poduchackiego  13

Milicja Krajowa w zabudowaniach 
po dawnym klasztorze karmelitów 
bosych na Wesołej, przejętym od 
klasztoru bożogrobców  46

młyn
 w klasztorze kustodialnego bernardy-

nów, „koński dużo zaniedbany”  30
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu, murowany  60
Młynówka Królewska, sztuczne koryto 

rzeki Rudawy  73
Mogiła, niegdyś wieś, ob. cz. Krakowa  

14, 38

N
Nowa Wieś Narodowa, niegdyś włość 

królewska, ob. cz. Krakowa  51
nowicjat jezuitów  zob. klasztor jezu-

itów
Nowy Świat  zob. Smoleńsko
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O
ogród
 w klasztorze augustianów-eremitów, 

„jarzynny i owocowy razem murem 
obwiedziony”  25

 w klasztorze augustianek-eremitek 
tercjarek, ogrody  74

 w klasztorze bernardynek przy ko-
ściele pw. św. Józefa, niewielki z tyłu 
posesji ul. Grodzka 54  39

 w klasztorze bernardynek tercjarek 
(koletek), „niewielki owocowy”, od-
grodzony murem od ogrodu bernar-
dynów i parkanem od dziedzińca  29

 w klasztorze kustodialnym bernardy-
nów

   dwa niewielkie  29
   „znacznej bardzo wielkości mu-

rem obwiedziony”  30
 w klasztoru dominikanów, ogródek 

odgraniczony murem od ulicy przy 
należącym do nich kościele św. Idzie-
go do 32

 w klasztorze franciszkanów, „po-
rządny”  41

 w klasztorze kanoników regularnych 
św. Augustyna, „wielki klasztorny 
murem obwiedziony”  27

 w klasztorze kanoników regularnych 
od pokuty, teraz księży emerytów

   na dziedzińcu, „murem od obcych 
własności odgraniczony”  51

   w (zob.) Nowej Wsi Narodowej  
51

 w klasztorze kapucynów, otaczający 
z trzech stron kościół i klasztor, „ob-
murowany i podzielony na trzy części. 
W dwóch skrajnych sadzą warzywa 
na potrzebę klasztoru i mają małą 
oranżerią. Średnia zaś część tak szero-
ka jak klasztor, jest na cztery ogródki 
do zabawy przełożonym służące, 
sztakietami przegrodzoną”  57, 58

 w klasztorze karmelitanek bosych na 
Wesołej

   ogródki po obu stronach klaszto-
ru  52

   przy dziedzińcu, „owocowy, wy-
sokim murem obwiedziony”  53

   w (zob.) Czarnej Wsi  53
 w klasztorze karmelitów na Piasku, 

wielki klasztorny i wydzielony z nie-
go mały proboszcza  57, 83

 w klasztorze klarysek, „szczupły, 
lecz porządnie utrzymowany”  33

 w klasztorze misjonarzy
   obszerny  30
   przy starej Wiśle 31
   „wielki murem obwiedziony, 

na użytek seminarij służący” 
w klasztorze misjonarzy  31, 32

 w klasztorze norbertanek na Zwie-
rzyńcu

   „jarzynny”  60
   „jarzynny” przy budynku ekono-

mii klasztoru  60
   owocowy („sad z studnią”)  59
   owocowy drugi  59
   szpalerowy, nieduży, „murem 

obwiedziony”  59
   szpalerowy „znacznej wielkości 

... płotem od innych sąsiedzkich 
oddzielony, w końcu jego sa-
dzawka a za ogrodem staw wielki 
klasztorny” przy (zob.) pałacyku  
60

 w klasztorze paulinów
   „dwa osobne, wielkie i murem 

obwiedzione”  27
   „owocowy parkanem obwiedzio-

ny”  25, 26
   klasztoru (kolegium) pijarów, 

w rejonie nieruchomości ul. 
Basztowa 6/8, „obszerny murem 
obwiedziony z drewnianą ofi cy-
ną”  49
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 w klasztorze reformatów
   „mały murem obwiedziony”  52
   ogródek w środku klaustrum  52
 w klasztorze trynitarzy, owocowy  

23, 74
 w klasztorze wizytek
   gospodarski „murem obwiedzio-

ny”  55
   małe ogródki w środku zabudo-

wań klasztoru  55
   „niewielki ... do zabawy panien 

konwiktorek przeznaczony”  55
   „znacznej wielkości murem wy-

sokim obwiedziony”  55
 przy kościele pw. św. Walentego, 

„odłogiem leżący”  54
 szpitala i kościoła pw. św. św. Szy-

mona i Judy, „jeden dla kapelana, 
drugi dla szpitala i znowu inny ogród 
na boku do niego należący”  54

 szpitala Bożego Miłosierdzia, z tyłu, 
„oparkaniony”  58

opactwo cystersów  zob. klasztor cy-
stersów (opactwo, przy kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Wacława 
w Mogile)

opactwo kanoników laterańskich  zob. 
klasztor kanoników regularnych 
św. Augustyna (laterańskich, opac-
two, przy kościele pw. Bożego Ciała 
na Kazimierzu)

opactwo wizytek  zob. klasztor wizytek 
(opactwo, przy kościele pw. św. Fran-
ciszka Salezego na Biskupiu)

P
pałac biskupi  40
pałacyk
 cz. klasztoru bernardynek przy ko-
ściele pw. św. Józefa  39

 w połowie drogi od klasztoru norberta-
nek na Zwierzyńcu do rogatek miej-
skich, własność norbertanek  60, 61

pensja  zob. konwikt
Piasek  zob. Garbary
Piaski  zob. Piasek
piekarnia
 w klasztorze kustodialnym bernardy-

nów  30
 w klasztorze dominikanów  41
 w klasztorze kapucynów  57
 w klasztorze prezentek  48
 w klasztorze wizytek  55
piekarnia wojskowa w części klasztoru 

kanoników regularnych św. Augusty-
na  27, 28, 30, 76

piekarnie w dawnym klasztorze kano-
ników regularnych od pokuty, teraz 
księży emerytów  51

Planty, park miejski Krakowa  53
pralnia
 lazaretowa w części klasztoru pauli-

nów na Skałce  26, 27
 w klasztorze karmelitanek bosych na 

Wesołej  52
 w klasztorze klarysek  33
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu, z izbą do suszenia bielizny  
59

 w klasztorze prezentek  48
 w klasztorze wizytek murowana  55
plac
 Dominikański  41, 42
 przedkapucyński  58
 przedzamkowy  33
 Słowiański  53
 Szczepański  14, 57
 św. Ducha  13, 16, 47
 targowy (na miejscu kościoła 
św. Krzyża na Kleparzu)  53

 Wszystkich Świętych  15, 38, 40, 41, 
72

 zamkowy  32
Podbrzezie, niegdyś przedmieście mia-

sta Kazimierz, ob. cz. Krakowa  25  
zob. też ul. Pobrzezie
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Podgórze, niegdyś miasto, ob. dzielnica 
Krakowa  27, 75

Prądnik Czerwony, niegdyś wieś, ob. 
cz. Krakowa  43

Prądnik Dominikański, folwark w Prąd-
niku Czerwonym, ob. cz. Krakowa  
43

prepozytura
 benedyktynek  zob. klasztor bene-

dyktynek (prepozytura opactwa 
benedyktynek w Staniątkach, przy 
kościele pw. Zwiastowania NMP 
i św. Scholastyki w Krakowie)

 bożogrobców  zob. klasztor bożo-
grobców (miechowitów, prepozytura 
opactwa w Miechowie, przy kościele 
pw. św. Jadwigi, skasowany)

 bożogrobców  zob. klasztor bożo-
grobców (miechowitów, prepozytura 
opactwa w Miechowie w zabudowa-
niach po dawnym klasztorze jezu-
itów (dom profesów) przy kościele 
pw. św. Barbary, skasowany)

 norbertanek  zob. klasztor nor-
bertanek (prepozytura opactwa 
na Zwierzyńcu, przy kościele pw. 
św. Norberta w Krakowie)

Promnik  zob. Prądnik
przedmieście  zob. Garbary (też Piasek, 

Piaski); Podbrzezie; Smoleńsko; Stra-
dom; Wesoła

R
Rada miasta Krakowa  14
rezydentki
 proponuje się, aby były przyjmowa-

ne w klasztorze bernardynek przy 
kościele pw. św. Agnieszki  65

 proponuje się, aby były przyjmowane 
w klasztorze dominikanek na Gród-
ku  65

 w klasztorze bernardynek przy 
kościele pw. św. Józefa  40

 w klasztorze dominikanek tercjarek 
większym  44

 w klasztorze duchaczek przy kościele 
pw. św. Tomasza  47 

S
sad  zob. ogrody; ogród
sadzawka
 w klasztorze norbertanek na Zwie-

rzyńcu
   przy (zob.) pałacyku, w ogrodzie, 

za nim staw „wielki”  60
   w końcu ogrodu  60
 w klasztorze wizytek, w ogrodzie  55
Sąd Krajowy i Apelacyjny w zabudo-

waniach po klasztorze (kolegium) 
jezuitów przy kościele pw. św. Piotra 
i Pawła w Krakowie  38

sądownicze władze, gmach  39
seminarium
 akademickie  31
seminarium
 diecezjalne na zamku na Wawelu 

prowadzone przez misjonarzy  31
seminarium
 diecezjalne externum przy klasztorze 

misjonarzy  30–32, 77, 78, 81, 84
seminarium
 nauczycielskie w zabudowaniach po 

klasztorze (kolegium) jezuitów nale-
żące do Szkoły Głównej Koronnej  38

seminarium
 zamkowe na Wawelu  31
Senat Rządzący Wolnego Miasta 

Krakowa, m.in. w zabudowaniach po 
klasztorze (kolegium) jezuitów  10, 
29, 38, 84

sierociniec
 w klasztorze prezentek, dla dziew-

czynek  49
 w klasztorze karmelitanek bosych 

przy kościele pw. św. Teresy, dla 
dzieci podrzuconych planowany  65
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 w klasztorze klarysek  33
 w klasztorze szarytek, Szpitalu 

Generalnym św. Łazarza, w zabudo-
waniach po klasztorze karmelitów 
bosych przy kościele pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, dla dzieci 
podrzuconych 65

Skałka, kościół i klasztor paulinów 
w Krakowie  15, 26, 27  zob. też 
ul. Skałeczna

skład  zob. magazyn
słodownia  zob. browar
Smoleńsko (też Nowy Świat), niegdyś 

przedmieście miasta Krakowa, jury-
dyka, ob. cz. Krakowa  58, 73  zob. 
też ul. Smoleńska

Stara Wisła  zob. Wisła Stara
Stradom, niegdyś przedmieście miasta 

Kazimierz, ob. cz. Krakowa  12–16, 
29, 30, 39, 40, 46, 62  zob. też ul. 
Stradomska

Strzelnica, tzw., teren przed murami 
miejskimi Krakowa i Bramą Mikołaj-
ską, ob. cz. Krakowa  51

studium generalne  zob. klasztor cyster-
sów

szkoła  zob. też konwikt; pensja; 
rezydentka; seminarium; sierociniec; 
studium; uniwersytet

szkoła
 Główna Koronna w Krakowie  14, 

38, 46, 62
 klasztoru bożogrobców w kamienicy 

po klasztorze jezuitów (domie profe-
sów), elementarna  15, 46, 47, 79

 klasztoru bernardynek tercjarek 
(koletek), dla dzieci  29

 klasztoru berdnardynek przy kościele 
pw. św. Józefa, dla dzieci  40

 klasztoru duchaczek przy kościele 
pw. św. Tomasza (dawny karemeli-
tów), dla dzieci  47

 klasztoru franciszkanów, na wielkim 

dziedzińcu, szkoła normalna (tylko 
fundamenty)  40, 78

 klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna, w klasztorze, teolo-
giczna  76

 klasztoru karmelitów na Piasku, 
w „sali dużej” krużganków, niegdyś, 
normalna 56

 klasztoru klarysek, szkoły dla panien 
(w tym publiczna?)  33, 37, 64, 66

 klasztoru prezentek
   publiczna dla panien  48, 49, 63, 

64, 66
   dla panien, istniejąca do 1727 r. 

w kamienicy (ówczesnej siedzibie 
klasztoru) na ul. Szpitalnej 18)  48

 kanoników regularnych św. Augusty-
na, przy kościele pw. Bożego Ciała, 
parafi alna  27, 28, 76

 klasztoru klarysek, przed klasztorem, 
normalna  38

 klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu
   w domu nr 6 na Zwierzyńcu  60
   parafi alna, przy kościele pw. Naj-

świętszego Salwatora, 65
   publiczna dla panień w klasztorze  

59, 64, 66
 klasztoru wizytek, dwie dla panien 

(w tym publiczna?)  55, 64, 66
 w klasztorze dominikanów, w kamie-

nicy na wielkim dziedzińcu, niegdyś, 
dla dzieci żołnierzy austriackich  42, 
43

 w zabudowaniach po klasztorze 
jezuitów (domie profesów), anatomii 
Szkoły Głównej Koronnej  46 

szlachtaus (ubojnia?) „murowany spu-
stoszony”, w klasztorze kustodial-
nym bernardynów  30

szpital  zob. też klasztor bonifratrów; 
lazaret; sierociniec; ul. Szpitalna

szpital
 dla ubogich przy kościele pw. Bożego 
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Miłosierdzia na Smoleńsku  12, 58, 
59, 73, 80, 82

 dla ubogich przy kościele pw. 
św. Szymona i Judy na Kleparzu  12, 
54, 55, 72, 73

 dla trędowatych przy kościele pw. 
św. Walentego  12, 54, 72, 73

 dla umysłowo chorych („dom szalo-
nych”) przy ul. Szpitalnej 13  74

 klasztorów duchaków i duchaczek
   niegdyś przy kościele pw. Ducha 

Świętego  13, 51
   przy kościele pw. Ducha Świę-

tego, dla ubogich, prowadzony 
aktualnie przez księży emerytów  
14

 klasztoru szarytek przy ul. św. Jana 
w Krakowie  14

 klasztoru norbertanek zwierzyniec-
kich, w domie nr 75 na Zwierzyńcu, 
dla ubogich  60

 św. Marcina 13, 51
 w kamienicy po klasztorze (do-

mie profesów) jezuitów, aktualnie 
szarytek,  szpital kliniczny Szkoły 
Głównej Koronnej w Krakowie, 14, 
15, 46, 62

 w zabudowaniach po klasztorze 
karmelitów bosych przy kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP, Szpi-
tal Generalny św. Łazarza, powstały 
po przeniesieniu tu szpitala klinicz-
nego, aktualnie szarytek  14, 15, 46, 
62, 65, 73, 74

 „weneryczny”, proponowany do 
utworzenia w zabudowaniach po 
klasztorze trynitarzy  74

 „weneryczny teraźniejszy”  74

Ś
ślusarz najemny mieszkający w izbie 

przy kościele pw. św. Idziego klaszto-
ru dominikanów  32

T
Tandeta  zob. Mały Rynek
tartak w klasztorze norbertanek na 

Zwierzyńcu  59
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 

Florianka ul. Basztowa 6/8  49

U
ubojnia  zob. szlachtaus
ulica
 Armii Krajowej  53  zob. też Czarna 

Wieś
 Augustiańska  15, 24
 Basztowa  49
 Bernardyńska  15, 29
 Bożego Ciała  15, 27
 Bożego Miłosierdzia  58
 Bracka  40
 Czarnowiejska  51, 53  zob. też Czar-

na Wieś
 Dajwór  25
 Dietla Józefa  13, 25, 40
 Długa  53, 54, 72
 Dobrego Pasterza  43
 Dominikańska  39, 42
 Franciszkańska  40
 Garbarska  73
 Grodzka  10, 12–14, 16, 30, 32, 33, 

38, 39, 53, 71, 80
 Grottgera Artura (ob. aleja)  51
 Józefi ńska  51
 Kanonicza  80
 Karmelicka  15, 56
 Kazimierza Wielkiego  51
 Klasztorna  38
 Koletek  16, 29
 Kopernika Mikołaja  14, 16, 45, 52, 54
 Kościuszki Tadeusza  16, 59
 Krakowska  16, 23, 24
 Kronikarza Galla  51
 Krowoderska  16, 49, 55
 Krupnicza  73
 Loretańska  15, 57
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 Mikołajska  16, 45 
 Miodowa  25
 Nawojki  53
 Pędzichów  54
 Pijarska  16, 49
 Podbrzezie  25
 Poselska (ob. św. Józefa)  13, 16, 29, 

39, 40 
 Reformacka  16, 52
 Rogacka  52
 Senacka  14
 Siemińskiego Lucjana  51
 Sienna  53
 Skałeczna (dawniej św. Stanisława)  

15, 25, 26
 Skawińska  27
 Sławkowska  47
 Smoleńsk  58
 Stolarska  9, 10, 15, 16, 41–44 
 Stradomska  13, 15, 30, 46
 Szeroka (ob. pl. Dominikański)  41, 42
 Szpitalna  13, 15, 16, 47, 48, 51, 74
 św. Bronisławy  60 
 św. Jana  13–16, 23, 29, 48–50, 62
 św. Józefa (dawna Poselska)  39
 św. Marka  13, 15, 50
 św. Stanisława (ob. Skałeczna)  26
 św. Tomasza  56
 Warszawska  54, 72
 Wiślna  14, 59
Uniwersytet Jagielloński (też Akademia 

Krakowska)  14, 28, 31, 46, 54, 57
urząd
 celny austriacki w zabudowaniach po 

klasztorze bożogrobców przy koście-
le pw. św. Jadwigi  13

 cyrkularny w kamienicy przy ul. 
Kanonicznej 17  80

 probierczy w zabudowaniach po 
klasztorze duchaków  13

V
Vendeta zob. Kraków-Mały Rynek

W
Wawel, niegdyś dzielnica miasta 

Krakowa, ob. cz. Krakowa  31, 58, 
59

Wesoła, niegdyś przedmieście miasta 
Krakowa, jurydyka szlachecka, ob. 
cz. Krakowa  12, 14–17, 34, 36, 45, 
46, 52, 53, 62, 74

Wesoły  zob. Wesoła
więzienie
 w dawnym klasztorze karmelitów 

bosych przy kościele pw. św. św. 
Michała i Józefa  14

  „żołnierskie” niegdyś w „sali dużej” 
krużganków klasztoru karmelitów 
na Piasku  56

wikariusz kościoła pw. św. Mikołaja 
(Borański)  54

wikariusze
 katedralni  72
 kolegiaty św. Floriana w kościele 

pw. św. Krzyża na Kleparzu  53
 przy kościele pw. Najświętszego 

Salwatora na Zwierzyńcu  65
wikariuszy
 mieszkania w klasztorze karmelitów 

na Paisku  56
 pokoje w klasztorze norbertanek 

na Zwierzyńcu  60
Wisła Stara, płn. ramię rzeki, ob. 
ul. J. Dietla 25, 31, 73, 74
Wzgórze św. Bronisławy  60

Z
Zwierzyniec, niegdyś wieś, ob. cz. Kra-

kowa  14, 16, 59, 60, 62, 65, 83
 




