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Krakowskie Rybitwy, włączone w 1973 r. w obręb dzielnicy Podgórze, a w 1991 r. do XIII
dzielnicy samorządowej, to dawna wieś położona na terenie prawobrzeżnego starorzecza
Wisły, w odległości niespełna 7 kilometrów od centrum Krakowa. Niegdyś jej północna granica
biegła korytem Wisły, wschodnia - doliną po stronie obecnych ulic Półłanki i Kominkową,
południowa - łąkami, w rejonie ulic Botewa i Rybitwy, natomiast zachodnią granicę wyznaczały
dzisiejsze ulice Brandla, Albatrosów, Strażacka oraz Golikówka. Nazwa wsi odnotowana
została w źródłach po raz pierwszy w XIV w., a wywodzi się ona od staropolskiego słowa
„rybitwa”, oznaczającego rybaka. Prawdopodobnie zatem osiedleni w tym miejscu ludzie
zajmowali się w przeszłości dostarczaniem ryb na dwór królewski. W średniowieczu
podmiejskie wsie, takie jak: Zabłocie, Dębniki, Płaszów, Zwierzyniec czy Rybitwy - były często
zalewane podczas powodzi, co stało się powodem przeniesienia wsi Rybitwy z lewego na
prawy brzeg Wisły. Rybitwy w tym czasie zostały zakupione przez Piotra Lipko, opataklasztoru
cysterskiego w Mogile w latach 1376 - 1390. Stanowiły one własność cystersów aż do roku
1783. W kopiariuszu przywilejów klasztoru mogilskiego z 1583 roku jest mowa o wsiach:
Rybitwy, Kacice, Ryczów, Półwsie Woźniki, zatem były one wtedy folwarkami klucza
mogilskiego. Terytorialnie należały do powiatu szczyrzyckiego (do 1772 r.) i parafii św.
Bartłomieja w Mogile. Dopiero w XIX w., wraz z Prokocimiem (do 1913 r.), Przewozem,
Kaimem i Rżąką weszły w obręb powiatu wielickiego, przynależąc do parafii Narodzenia NMP
w Bieżanowie. Miejscowość liczyła podówczas ok 350 mieszkańców i posiadała własną szkołę
ludową. w czasie II wojny światowej, w roku 1941, dekretem generalnego gubernatora Hansa
Franka przyłączona została do Krakowa.
Po zakończeniu działań wojennych, kiedy to mianem Podgórza określano cały Kraków po
prawej stronie Wisły, wraz z Przewozem, Prokocimiem i Bieżanowem od wschodu oraz
Tyńcem i Opatkowicami od zachodu, weszły Rybitwy w obręb rozrastającej się stopniowo
prawobrzeżnej dzielnicy podwawelskiego grodu.
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