Dzielnica XIII

PODGÓRZE
fot. P. Kubisztal

P O D G Ó R Z E

1784–1794 – przybliżone lata otwarcia 1896 – otwarcie parku im. Wojciecha
Starego Cmentarza Podgórskiego

Bednarskiego

1808 – Podgórze otrzymuje nowy herb
1809–1815 – Podgórze istnieje w ramach Księstwa Warszawskiego

1815 – włączenie Podgórza do Cesarstwa Austriackiego

1832 – budowa klasycystycznego kościoła parafialnego św. Józefa
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zielnica XIII Podgórze jest położoną na prawym brzegu Wisły częścią
Krakowa. W roku 1991 po reformie administracyjnej Kraków został
podzielony na 18 dzielnic pomocniczych.
Dzielnica XIII Podgórze graniczy z Dzielnicą I – Stare Miasto, Dzielnicą II –
Grzegórzki, Dzielnicą VIII – Dębniki, Dzielnicą IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki,
Dzielnicą XI – Podgórze Duchackie, Dzielnicą XII – Bieżanów-Prokocim, Dzielnicą
XIV – Czyżyny, Dzielnicą XVIII – Nowa Huta.
Powierzchnia dzielnicy wynosi 25,67 km2, a liczba stałych mieszkańców
w roku 2014 – 34 045 osób, co daje gęstość zaludnienia 1326/km2.

Ważne daty w historii Podgórza

1844–1854 – budowa II Magistratu

gotyckiego kościoła parafialnego św.
Józefa

1915 – połączenie z Krakowem
1918 – opanowanie koszarów austriackich przez por. Antoniego Stawarza
(31 X)

1846 – na terenie Podgórza ginie Edmund Dembowski, organizator powstania krakowskiego

1941–1943 – funkcjonowanie getta
1942 – powstanie niemieckiego obozu

pracy przymusowej przekształconego
w KL Plaszow (do 1945)

1954 – podział administracyjny Kra-

VI–VII w. – powstanie kopca, nazwa- 1254 – najstarsza wzmianka o Płaszowie
nego później Kopcem Krakusa
1334 – najstarsza wzmianka o Zabłociu
XI w. – budowa kościoła św. Benedykta 1335 – powstanie Kazimierza z przedna Wzgórzu Lasoty (na fundamentach
wcześniejszej budowli)

1905–1909 – budowa nowego neo-

kowa, Podgórze jedną z pięciu dzielnic
miasta

1973 – kolejny podział administracyjny

mieściami później określanymi Podgórzem

Krakowa, podgórze jedną z czterech
dzielnic miasta

1782 – po raz pierwszy

1991 – dzielnica Podgórze podzielona

oficjalnie pojawia się
nazwa Podgórze

1784 – powstanie Wolnego Miasta Podgórza

1785 – Podgórze otrzy-

na 6 dzielnic samorządowych

1853–1856 – powstanie Fortu 31 „Benedykt”

muje swój pierwszy
herb
2
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STARE PODGÓRZE
Dzieje Podgórza sięgają okresu paleolitu i neolitu, kiedy to ludzie osiedlali się
na tym terenie ze względu na złoża krzemienne. Od VII w. rozwijało się osadnictwo słowiańskie, z którym związane jest powstanie Kopca Krakusa. Pełnił
on zapewne rolę kultową przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Powszechnie
uważa się go za mogiłę legendarnego założyciela
Krakowa – Kraka. W XI w. zbudowano kościół św.
Benedykta. Jego powstanie jest utożsamiane z początkami chrześcijaństwa w Krakowie.
Według źródeł historycznych początek Podgórza
to wsie Zabłocie i Czyżowa. Były one zapleczem rolniczym dla Kazimierza aż do czasu I rozbioru Polski.
Wówczas teren ten znalazł się w granicach Austrii,
Kraków pozostał po stronie polskiej, granicą stała
się Wisła.
26 lutego 1784 roku cesarz Józef II nadał miejscowości prawa Wolnego Miasta Królewskiego Podgórze.
Wprowadził też wiele przywilejów dla osób chcących
się osiedlić, chociażby bezpłatny grunt, czynne i bierne
prawo wyborcze do władz miasta czy też wolność
od rekrutacji.
Józef II (1741–1790) cesarz rzymski, władW roku 1785 Podgórze otrzymało swój pierwszy
ca Austrii, zaborca części ziem polskich,
ustanowił Wolne Miasto Podgórze i nadał herb od cesarza Józefa II, a drugi od cesarza Franmu prawa. Obraz autorstwa Antona von ciszka I w 1808.
Marona, ze strony de.wikipedia.org

Herb Podgórza z 1785 roku (herb po lewej), Herb
Podgórza z 1808 roku (herb po prawej) zdjęcia
z artykułu Jerzego Banacha, O dwóch herbach Miasta
Podgórza [w:] „Rocznik Krakowski” t. LV, 1989
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Franciszek II Habsburg (1768–1835) cesarz rzymski (jako
Franciszek I – cesarz Austrii) nadał nowy herb Miastu
Podgórze (1808) Obraz autorstwa Josepha Kreutzingera
pl.wikipedia.org

1. Stary Cmentarz Podgórski od strony
al. Powstańców Śląskich fot. M. Jabłoński
2. Stary Cmentarz Podgórski fot. M.
Jabłoński
3. Kapliczka pod Bogiem Ojcem, fot. M.
Jabłoński
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W latach 1784–1794 z nakazu cesarza Józefa II został zorganizowany
cmentarz poza murami miasta Podgórze, nazywany obecnie Starym.
Funkcjonował do 1900 roku, potem chowane były na nim tylko osoby
zasłużone dla miasta. W czasie II wojny światowej oraz w latach 70.
ubiegłego wieku na skutek budowy linii kolejowej oraz obecnej ul. Powstańców Śląskich został poważnie zniszczony i zmniejszono jego powierzchnię z 1,5 ha do 38 arów.
Kilkadziesiąt metrów od wejścia na Stary Cmentarz oraz przy drodze
na Rękawkę znajduje się kapliczka Pod Bogiem Ojcem. To od niej wzięła
nazwę część Podgórza od ul. Lwowskiej po ul. Wielicką. Była kiedyś
punktem granicznym między wsiami Zabłocie a Czyżową, stała obok
obecnego wiaduktu kolejowego przy Wielickiej.
W 1809 roku Podgórze zostało włączone w granice Księstwa Warszawskiego i stało się IV dzielnicą Krakowa. Po Kongresie Wiedeńskim
w roku 1815 miasto ponownie znalazło się pod panowaniem austriackim.
W latach 30. XIX w. ustalony został urząd celny, rozwijała się okazała
klasycystyczna zabudowa. W roku 1832 wzniesiono w tym stylu kościół św.
Józefa, następnie rozpoczęto formowanie Rynku Podgórskiego. Regulację
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1
Budynek dawnego magistratu miasta Podgórza przy Rynku Podgórskim 1 – na pocztówce z pocz. XX wieku, wydanej
nakładem Wydawnictwa S. Janickiego w Podgórzu. Budynek powstał w II poł. XIX w. w stylu historyzmu z elementami
baroku, mieści w sobie jedną z najpiękniejszych urzędowych sal Krakowa, ze zb. Domu Historii Podgórza DHP/P/II/21

Orzeł z czasów Powstania Krakowskiego. Orzeł
o tradycji republikańskiej
(pozbawiony był korony).
Trzymał dwa wieńce laurowe symbolizujące: odwagę, waleczność. Zdjęcie
udostępnione przez
Kpalion pl.wikipedia.org
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Rynku realizowano przez ponad pól wieku. W czasach autonomii
galicyjskiej przywrócono samorząd gminny Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza. Wówczas wybrano radę miejską i wprowadzono język polski do urzędów.
W połowie XIX w. wzniesiono przy
Rynku Podgórskim majestatyczny
gmach II Magistratu (Ratusza)
Wolnego Miasta Podgórza, służył
on władzom miasta do 1915 roku.
Pierwsza siedziba władz znajdowała
się w kamienicy pod Czarnym Orłem
(XVIII–XIX w.). Obecnie jest siedzibą Rady Dzielnicy XIII oraz
Wydziału Architektury i Nadzoru
Budowlanego UMK
W 1846 roku doszło do wybuchu Powstania Krakowskiego, zbrojnego wystąpienia przeciw zaborcy.
Do jego organizatorów należał Edmund Dembowski. Podczas procesji
patriotycznej w Podgórzu wojska
austriackie ostrzelały uczestników,

1. Pomnik Edwarda Dembowskiego przy Placu
Lasoty fot. M. Jabłoński
2. Grobowiec Edmunda Dembowskiego na Starym Cmentarzu Podgórskim, fot. M. Jabłoński
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kula dosięgła również Dembowskiego. Zginął 27 lutego 1846 roku. Pochowany
został na Starym Cmentarzu Podgórskim. Do tej pory pamięć o zmarłym rewolucjoniście jest żywa, świadczy o tym troska o jego grobowiec, obchodzone
są uroczystości związane z rocznicami
jego śmierci, ma on swoją ulicę oraz
pomnik przy Placu Lasoty.
W latach 1853–1856 powstał w ramach Twierdzy „Kraków”, na Wzgórzu
Lasoty, Fort 31 „Benedykt”. Nazwa
pochodzi od znajdującego się w pobliżu
kościoła św. Benedykta. Projektantem
fortu był Feliks Księżarski, autor między innymi gmachu Collegium Novum
UJ, kaplicy św. Bronisławy na Salwatorze czy kościoła sióstr Felicjanek przy
ulicy Smoleńsk. Fort 31 „Benedykt”
służył jako koszary. Po działaniach
I wojny światowej został zaadopto-

Fort 31 „Benedykt”
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wany do zamieszkania. Stan taki trwał do roku 1984. W 1990 roku został przeprowadzony remont ze środków SKOZK.
W roku 1896 otwarto park, nazwany później parkiem Wojciecha Bednarskiego. Wojciech Bednarski był nauczycielem, dyrektorem pierwszej szkoły ludowej w Podgórzu, radnym miasta, inicjatorem i częściowo fundatorem parku
mającemu służyć mieszkańcom za miejsce wypoczynku i zabawy. Był członkiem
kilku towarzystw, m.in. Towarzystwa Upiększania Miasta Podgórza. Park, który

Pocztówka z widokiem Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Podgórzu – Park miejski w Podgórzu, wydana
nakładem Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie w roku 1904, ze zbiorów Domu Historii Podgórza, nr inw. DHP/P/II/12

Tablica upamiętniająca
Wojciecha Bednarskiego,
fot. M. Jabłoński
Budząca się do życia roślinność po zimowym śnie
w Parku Bednarskiego, fot.
M. Jabłoński
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stworzył, służy do dziś, a ze względu na
swoje położenie i bogactwo roślinności
należy do najbardziej urokliwych miejsc
w Krakowie.
W drugiej połowie XIX w. miasto rozwijało się intensywnie, a liczba ludności
wzrastała. W roku 1884 zbudowano linię
kolejową przez Krzemionki, w 1900 r otwarto elektrownię, w 1903 zbudowano
neoromański kościół redemptorystów,
a stary kościół św. Józefa przebudowano
na nowy z neogotycką wieżą. W tym
samym roku otwarto rzeźnię, a po powodzi podjęto próby uregulowania Wisły
– powstało kilka kamiennych bulwarów
od strony Kazimierza i Podgórza.
Od roku 1911 rozpoczęto rozbudowę kanalizacji, a w roku 1913 otwarto
tzw. trzeci most na Wiśle, co umożliwiło przedłużenie linii tramwajowej
do Podgórza.
W mieście istniało wiele zakładów
przemysłowych. Trzeba wspomnieć
o przedsiębiorstwach Barucha, Steinkellera oraz spółki Bochenek–Celiński,
które uważane są za pionierów przemysłu w aglomeracji krakowskiej. Antoni

Kościół parafialny św. Józefa zaprojektowany przez prof.
Politechniki Lwowskiej Jana Sas-Zubrzyckiego, zbudowany
w latach 1905–1909, fot. P. Kubisztal

III Most, widok z Podgórza. Fotografia
z roku 1929, ze zbiorów Domu Historii
Podgórza, nr inw.
DHP/P/II/34
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Mateczny założył zakład balneologiczny wraz domem zdrojowym.
Zakład Matecznego działał od
1905 roku do II wojny światowej,
przyjmował około 400 kuracjuszy
rocznie. Miał stałego lekarza, służył wodami siarczano-solankowymi przy takich schorzeniach, jak
m.in. reumatyzm, krzywica, długo
trwałe wypryski skórne. Okupanci
niemieccy zdewastowali zakład,
założyli tam fabrykę gumy, która
Odznaka Radnego Miasta
funkcjonowała do 1953 roku. Po
Podgórza ustanowiona przez
burmistrza Franciszka Maryremoncie uzdrowisko ponownie
ewskiego
mogło przyjmować kuracjuszy (od
1956 r.). Uruchomiono również rozlewnię
wody „Krakowianka” o wysokiej mineralizacji, której walory dostrzegł prof. Julian
Aleksandrowicz. Uzdrowisko po przemia- Na jednym z budynków znajdujących
ulicy Jana Zamoyskiego powstał
nach w 1989 r. odzyskali spadkobiercy Ma- przy
mural upamiętniający 100-lecie połątecznego, a następnie je sprzedali.
czenia miast, fot. M. Jabłoński
1915 rok to ważna data w historii Podgórza – połączenie z Krakowem. Wydarzenie to poprzedzały długie i burzliwe
negocjacje. W ramach projektu „Wielkiego Krakowa” prezydenta Juliusza
Lea podpisano porozumienie pomiędzy władzami Podgórza i Krakowa.
4 lipca 1915 roku rozpoczęła się na III Moście (obecnie Powstańców
Śląskich) wielka uroczystość: prezydent Krakowa Juliusz Leo i ostatni burmistrz Podgórza
Franciszek Maryewski w symbolicznym geście
Prezydent Krapodali sobie dłonie na samym środku mostu.
kowa Juliusz Leo
Podgórze zrezygnowało ze swej samodzielności,
(1861–1918)
licząc, że zjednoczenie dwóch miast spowoduje
oddziaływanie na cały kraj i zjednoczenie wszystkich ziem polskich. Kraków zyskał nową jakość
gospodarczą dzięki przemysłowi podgórskiemu.
Nadzieje, że Kraków odegra wielką rolę w odrodzeniu państwa polskiego spełniły się w roku
1918. 31 X 1918 r żołnierze pod dowództwem
por. A. Stawarza opanowali koszary austriackie
przy ul. Kalwaryjskiej i stąd wyruszyli wyzwalać
Burmistrz Podgórza
Kraków. Opanowali koszary Landwehry przy ul.
Franciszek Maryewski
Siemiradzkiego oraz odwach przy wieży ratusza
krakowskiego na Rynku Głównym. Można śmiało
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napisać, że niepodległość przyszła do Krakowa z Podgórza,
a koszary przy ul. Kalwaryjskiej były miejscami narodzin
II Rzeczpospolitej.
Lata II wojny światowej zapisały się krwawo w historii
Podgórza. Dzielnica ta stała się miejscem eksterminacji
Żydów. Na terenie Podgórza Niemcy utworzyli w 1941
roku dzielnicę żydowską – getto. W roku 1942 podjęli
dwie akcje tzw. wysiedlenia getta, podczas których zabili
po kilkaset osób, a ok. 14 tysięcy wywieziono do obozów
śmierci. Pod koniec roku 1942 postanowiono utworzyć obóz
dla Żydów. 13 i 14 marca 1943 roku rozpoczęto likwidację
getta. Około 6 tysięcy osób skierowano do obozu Płaszów.

Tablica upamiętniająca porucznika Antoniego Stawarza
znajdująca się na domu przy
Placu Lasoty, gdzie mieszkał, fot.
M. Jabłoński

Fragment
murów getta
przy ulicy
Lwowskiej , fot.
M. Jabłoński

Plac Bohaterów Getta, skąd Niemcy wywozili Żydów do
obozów koncentracyjnych. Znajduje się przy nim Apteka
pod Orłem Tadeusza Pankiewicza
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Teren obozu koncentracyjnego w Płaszowie (KL Plaszow). 1. Tablica informacyjna (KL Plaszow), 2. Budynek
karceru obozowego, fot. M. Jabłoński

Głaz upamiętniający zamordowanych Żydów, fot. M. Jabłoński

Kamieniołom, w którym zmuszani do ciężkiej pracy byli Żydzi i Polacy, zwany potocznie Libanem od nazwiska właściciela kamieniołomu
Bernarda Libana, fot. M. Jabłoński

Ocenia się, że w obozie straciło życie od 8 do 12 tysięcy osób. Było to również
miejsce straceń Polaków.

Fragment muralu znajdującego się na murze podporowym przy ulicy Powstańców Śląskich (powstał z okazji
750-lecia lokacji Krakowa), fot. M. Jabłoński

Na terenie obejmującym późniejszy obóz ginęli także Polacy. To w tym miejscu 10 września 1939 r. Niemcy dokonali pierwszej masowej egzekucji zabijając
13 osób.
Po II wojnie św. nastąpiły duże zmiany na terenie Podgórza, często niekorzystne, jak chociażby budowa ul. Telewizyjnej (obecnie Powstańców Śląskich),
która spowodowała zniszczenie Starego Cmentarza Podgórskiego.
Budowa nowych osiedli mieszkaniowych i bloków zmieniała charakter Starego Podgórza. Z tych czasów jedynie kompleks Korony przy ul. Kalwaryjskiej
i stadion przy ul. Parkowej zasługują na uwagę.
Historia kołem się toczy i Podgórze ponownie jest doceniane– zespól miasta
Podgórza został uznany za zabytek i objęty ochroną w całości, niezależnie od
poszczególnych zabytkowych obiektów tu się znajdujących.

PŁASZÓW
Płaszów powstał prawdopodobnie pod koniec XII wieku. Pierwsze o nim wzmianki pochodzą z roku 1254. Wówczas właścicielem wsi był zakon norbertanek ze
Zwierzyńca. W roku 1428 wieś Płaszów zakupił król Polski Władysław Jagiełło
i od tego czasu stała się własnością królewską. Od XVI wieku do czasu I rozbioru Polski wieś należała do wielkorządców krakowskich. Po rozbiorze Płaszów
znalazł się w granicach Austrii. W roku 1784 ustanowiono urząd gromadzki, na
którego czele stanął wójt.
Druga połowa XIX w. i początek XX w. to czas rozwoju przemysłu na terenie
Płaszowa, powstało wtedy wiele znaczących zakładów, zwłaszcza cegielni. PrzyTablica upamiętniająca pierwszą masową egzekucję na Polakach, fot. M. Jabłoński
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Krzyż upamiętniający masowo
rozstrzeliwanych Polaków na tzw.
Koziej Górce, fot. M. Jabłoński
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Jeden z budynków dworcowych w Krakowie-Płaszowie, fot. Mariusz Jabłoński

Krakowa zostały przyłączone w 1945 roku. W czasie wojny wzniesiono szkołę
podstawową. Po II wojnie światowej nastąpił na tym terenie rozwój przemysłu
i składów. Powstały największe w Krakowie targowiska.

PRZEWÓZ

Fort Lasówka, fot. P. Kubisztal

czyniła się do tego linia kolejowa biegnąca z Krakowa do Lwowa oraz największy
w Galicji dworzec towarowy Podgórze-Płaszów.
W roku 1873 zapanowała epidemia cholery. Nie ominęła ona również Płaszowa. Zmarło wówczas 77 mieszkańców wsi. W latach 1896–1902 wzniesiono
fort wodny Lasówka, którego zadaniem była obrona dolnej Wisły. Płaszów został
przyłączony do Krakowa w roku 1912. Po przyłączeniu została wybudowana
szkoła. 30 X 1918 roku na terenie Płaszowa rozpoczęło się wyzwalanie Krakowa
z rąk austriackich. Inicjatorem powstania był por. A. Stawarz. W latach 1930–31
wzniesiono klasztor i kościół przy ulicy Saskiej. Czas okupacji wpisał się w historię Płaszowa. Nazwa miejscowości związana jest z Obozem „Płaszów”, mimo że
obóz usytuowany był na terenie Podgórza, a na teren Płaszowa wkroczył tylko
niedużym fragmentem W okresie po II wojnie nastąpił znaczny rozwój przemysłu i baz na tym terenie. Obecnie teren Płaszowa jest miejscem intensywnej
zabudowy mieszkaniowej.

RYBITWY

Klasztor oo. Cystersów od XIII w. do
XVIII w. właściciel Rybitw
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Rybitwy to dawna wieś położona na terenie prawobrzeżnego starorzecza Wisły. Jak nazwa wskazuje (rybitwa – to staropolski rybak) mieszkańcy wsi zajmowali
się połowem ryb. Nazwa wsi została odnotowana po
raz pierwszy w roku 1257 w dokumencie nadania
Krakowowi praw magdeburskich.
Od końca XIII w. miejscowość należała do dóbr
klasztoru cystersów mogilskich. Po I rozbiorze Polski
Rybitwy znalazły się w granicach zaboru austriackiego i od roku 1783 stały się własnością prywatną. Do

Przewóz była wsią, która swoje powstanie zawdzięcza Wiśle. Przez wieś prowadziła droga solna via prasolka, którą
transportowano sól z Wieliczki do Mogiły
i dalej Wisłą. Pierwsze wzmianki o tej
osadzie pojawiają się w latach 80. XV w.
Wieś stanowiła własność opactwa cystersów. W 1775 roku, po I rozbiorze Polski,
majątek opactwa został skonfiskowany, ??????????????? ????????????????????
a wieś stała się własnością prywatną
Historia szkolnictwa na terenie wsi
sięga roku 1842, kiedy to została założona szkoła przez księdza S. Osuchowskiego. Niestety zamknięto ją w roku 1846 z powodu ciężkiej sytuacji finansowej
wynikającej z powodzi, która nawiedziła te tereny. Następnie w roku 1875 wybudowano szkołę z jedną izbą lekcyjną, ale nauka nie odbywała się regularnie.
Po drugiej wojnie światowej szkoła została rozbudowana. Powstały stopień na
Wiśle podzielił wieś na dwie części. Część północna zwana Kępą lub Zawodziem
została włączona w obręb Nowej Huty. Pozostała część
w roku 1973 została przyłączona do miasta Krakowa.

Warto zobaczyć
Warto odwiedzić Dom Historii Podgórza, muzealną
placówkę zajmującą się upowszechnianiem, utrwalaniem wiedzy o tradycjach, dorobku kulturalnym,
architektonicznym i historycznym Podgórza oraz

Płaskorzeźba jelonka na kamienicy u zbiegu Rynku Podgórskiego
i ul. Brodzińskiego, fot. M. Jabłoński

Dom Historii Podgórza przy ul. Limanowskiego 13, fot. P. Kubisztal
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gromadzeniem pamiątek Siedziba znajduje się
obecnie przy ulicy Limanowskiego 13, natomiast
po remoncie mieścić się będzie w Zajeździe św.
Benedykta (byłych koszarach austriackich)
przy ulicy Wielickiej 2.

Figura Najświętszej Maryi Panny upamiętniająca 50-lecie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, ufundowana przez obywateli
Wolnego Miasta Podgórza w 1904 roku (znajduje się u zbiegu
ulic Limanowskiego i Józefińskiej), fot. M. Jabłoński

Piękna zabudowa przy Placu Lasoty, fot.
M. Jabłoński

Most im. Józefa Piłsudskiego łączący Podgórze i Kazimierz, fot. P. Kubisztal

Bulwary wiślane, widok na Podgórze,
fot. P. Kubisztal

Opracowanie merytoryczne wkładki: Aurelia Czerwińska-Pacura
Fotografie: Paweł Kubisztal, Mariusz Jabłoński, Dom Historii Podgórza

