Dzielnica II Grzegórzki

Ponad 100 lat z Krakowem

G

rzegórzki – dawna wieś podkrakowska, odnotowana już w 1388 roku,
przyłączona do Krakowa w 1910
roku, stała się jego XIX dzielnicą. Zasadniczo Grzegórzki znajdowały się pomiędzy
Wisłą, Kazimierzem, Wesołą i Dąbiem, ale
ich granice były w różnych okresach płynne.
Obecna Dzielnica II obejmuje: Dąbie, Wesołą Wschód, Osiedle Oficerskie i Grzegórzki.
Miejski rozwój Grzegórzek szedł trzema
głównymi drogami. Rozpoczął się jeszcze
w czasach, gdy w sensie administracyjnym
stanowiły wieś. Na zajmowanym przez
nie terenie, należącym do gminy krakowskiej, powstała Rzeźnia Miejska – pierwszy wielkomiejski zakład przemysłowy
na Grzegórzkach. Powstanie w 1899 roku
linii kolejowej Kraków–Kocmyrzów ze
stacjami Grzegórzki i Dąbie zdecydowało
o nowych inwestycjach przemysłowych na
tym terenie. Od 1907 roku funkcjonował tu
największy zakład przemysłowy ówczesnego
Krakowa, fabryka Zieleniewskiego, stanowiąca później człon jednego z najpotężniejszych koncernów przemysłowych w międzywojennej Polsce. Drugą – obok przemysłu
– drogą rozwoju było wprowadzenie sieci
typowo miejskich urządzeń komunalnych.
Przyłączenie Grzegórzek do Krakowa zdecydowało o podłączeniu tego terenu do sieci
gazowej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Autobusy miejskie ruszyły przez
Grzegórzki w 1928 roku, a tramwaj nowej
linii 7 dotarł tu w 1949 roku. W ślad za siecią komunalną zaczęła pojawiać się wielopiętrowa zabudowa mieszkaniowa, jak zespół domów ufundowanych przez Gminę
Miasta Krakowa między ul. Grzegórzecką
a ul. Bobrowskiego.

Obecnie Dzielnica II Grzegórzki liczy ponad 30 tys. 300 mieszkańców i zajmuje 583
hektary. Jest jedną z 18 dzielnic Krakowa.
W ciągu ponad stu lat zaszło w naszej
dzielnicy bardzo dużo zmian; Grzegórzki,
podobnie jak cały Kraków, przeobraziły się
w znaczący sposób. Nasza „najbliższa ojczyzna” postrzegana jest przede wszystkim jako
przestrzeń mieszkalna, z siedzibami licznych
instytucji publicznych, urozmaicona wieloma
terenami zielonymi – takimi jak Ogród Botaniczny, Park Strzelecki, Park Dąbski, tereny
zielone wokół sądów, planty przy al. Daszyńskiego i bulwary wiślane. Najbardziej
charakterystycznymi budynkami Grzegórzek, ich dominantami, są „szkieletor” oraz
„błękitek” będący siedzibą jednego z banków. Wszystko wskazuje na to, że szkielet
budynku NOT, górujący nad dzielnicą od lat
70. XX wieku, po wieloletnich perturbacjach
zostanie wreszcie przebudowany i zgodnie
z planem inwestora stanie się nowoczesnym
centrum usługowo-handlowo-mieszkalnym.
Po licznych niegdyś warsztatach rzemieślniczych i zakładach produkcyjnych
(na terenie Grzegórzek na początku XX
wieku działało ponad 40 fabryk i warsztatów rzemieślniczych) została jedynie Teva,
kontynuująca tradycje Fabryki Chemiczno-Farmaceutycznej dr. A. Wandera. Zakłady
Zieleniewskiego, Peterseima (późniejszy Erdal), Fabryka Czekolady i Cukrów Suchard
– późniejsze ZPC Wawel, Zakłady Gumowe
Semperit, Browar Lubicz czy Rzeźnia Miejska odeszły do historii. Obserwujemy ich
nieuchronny los – będąc prywatną własnością, zamieniły się bądź wkrótce się zamienią, w obiekty mieszkalno-usługowo-biurowe. Tak stało się między innymi z rzeźnią,

słynącą w kraju i za granicą z wyśmienitych
wyrobów mięsnych. W jej miejscu wybudowano Galerię Kazimierz. Zespół Rzeźni
Miejskiej, powstały w 1878 r. na ówczesnych
peryferiach miasta, przekształcony z czasem
w Krakowskie Zakłady Mięsne, działał na
Grzegórzkach do roku 2003, 125 lat. Do dzisiaj zachowało się pięć historycznych budynków, które odrestaurowane, są obecnie siedzibami firm handlowo-rozrywkowych. Nad
kilkoma budynkami można nadal oglądać
charakterystyczne dla wystroju XIX-wiecznych rzeźni oznaczenia ciągów technologicznych, np. krowie głowy nad bramami hal
przeznaczonymi dla bydła rogatego.
W roku 2007 przedstawiono projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Browar Lubicz”.
Program rewitalizacji dawnego browaru
Goetzów, pochodzącego z 1840 roku, zakładał integrację odrestaurowanych budynków (m.in. pałacu Goetzów, portierni, suszni
słodu, słodowni, maszynowni i kotłowni
z kominem) z nową zabudową mieszkaniową i biurową. Browar Lubicz, jeden z nielicznych zachowanych w Krakowie dziewiętnastowiecznych kompleksów poprzemysłowych rezydencjalno-produkcyjnych,
podzielił los rzeźni. Od 2011 roku trwają
intensywne prace budowlane – na jego terenie powstaje wielofunkcyjny kompleks;
istniejące budynki są z dużą starannością
przebudowywane i rozbudowywane. Budynki z czerwonej cegły, widoczne od ul.
Lubicz, nawiązują do historycznej zabudo-

wy. Wkrótce inwestycja zostanie zakończona, a teren położony w sąsiedztwie dworca
znów będzie tętnił życiem.
Dzielnica II Grzegórzki uległa zasadniczym zmianom. Choć nie tonie już w zieleni jak dawniej, to dzięki licznym terenom
zielonym oraz imponującym budowlom
z Operą Krakowską na czele nadal jest jedną z piękniejszych części miasta. Nie ma
prawie śladów po epoce industrialnej, tak
ważnej dla rozwoju Grzegórzek – jedynie
publikacje historyczne i fotografie mogą być
dowodem jej istnienia w Krakowie. Liczne
kliniki i szpitale, tak charakterystyczne dla
Dzielnicy, prawdopodobnie także ją opuszczą. Ulica Kopernika, przy której znajduje się
znakomita ich część, być może za kilka lat
przeobrazi się w reprezentacyjną promenadę
pieszo-jezdną, a obecne budynki klinik staną
się siedzibami instytucji kultury, otoczonymi
ogrodami. Pasy zieleni połączą się z Ogrodem Botanicznym. Zgodnie z tą koncepcją,
ulica Kopernika przypominałaby warszawskie Krakowskie Przedmieście. To na razie
wizja autorów zwycięskich koncepcji urbanistycznych zagospodarowania tego terenu.
Czas pokaże, czy zostanie zrealizowana.
Dzielnica II Grzegórzki stała się dzielnicą
biurowo-usługowo-mieszkalną z siedzibami
wielu urzędów i instytucji ważnych dla całego Krakowa, takich jak sądy, prokuratura,
Wydziały Spraw Administracyjnych, Skarbu
i Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, placówki oświatowo-wychowawcze, uczelnie
– Uniwersytet Jagielloński, Collegium Me-

dicum UJ, Uniwersytet Ekonomiczny i Akademia Ignatianum.
Z inicjatywy radnych Dzielnicy II powstała plenerowa wystawa fotograficzna przedstawiająca historię i teraźniejszość Grzegórzek. Wystawa, zatytułowana Czas utracony,
czas ocalony, eksponowana była pięciokrotnie
w latach 2008–2011. Jej realizatorem było
Muzeum Inżynierii Miejskiej. Na pięćdziesięciu czterech planszach znalazło się ponad dwieście zdjęć przedstawiających liczne
obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności
publicznej, nowo powstałe inwestycje, takie
jak ronda Mogilskie i Grzegórzeckie, Operę
Krakowską; sporo uwagi poświęcono codziennemu życiu mieszkańców oraz miejscom pamięci. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej publikacji pochodzą z tejże wystawy.
Leszek Piskorz, aktor i profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, spędził na
Grzegórzkach dzieciństwo i młodość. Wspomnienia związane z tym wspaniałym okresem życia zawarł w książce pt. Ja, Kinder
z Grzegórzek. Jest ona barwną i nostalgiczną
opowieścią o mieszkańcach ówczesnej dzielnicy robotniczej z jej specyficznymi tradycjami, obyczajami i gwarą. L. Piskorz pisze:
Dlaczego postanowiłem opisać Grzegórzki? Ponieważ do tej pory nikt się tego nie podjął, a ja
mam dług wobec tej części mojego Krakowa,

w której przyszedłem na świat, i choć ją potem opuściłem, zawsze ją będę miał w pamięci.
Ponieważ ludzie, wśród których się wychowałem, ze wszech miar zasługują na to, aby pisać
o nich najpiękniej jak można. Ponieważ czasy
mojego dzieciństwa i młodości, choć nie należały do lekkich, wspominam z radością, bo takie
widziały je oczy młodego człowieka ciekawego
świata i ludzi. Na pytanie: dlaczego? odpowiedź
jest właściwie prosta. Ano dlatego, że folklor
miejski należy już do przeszłości, a trzeba go
próbować uratować, bo jest on częścią historii
Krakowa, a został zdominowany przez wiejskie
sukmany, zapaski i czapki z pawimi piórami.
Dlatego chciałbym przypomnieć i zarazem utrwalić pamięć o świecie, który odchodzi tak samo,
jak znikają z powierzchni domy, ulice, a miejsca, które zapamiętałem z młodości, zmieniają
swój charakter tak dalece, że gdyby nie pamięć,
rozpłynęłyby się w przestrzeni czasu.
Podobna intencja przyświecała autorce
tego krótkiego tekstu o Grzegórzkach: historia dzielnic – naszych małych ojczyzn,
intensywnie zagospodarowywanych i przeobrażanych – zasługuje na zachowanie i upowszechnianie.
Agnieszka Pasieka

Dom Żołnierza, fot. Agencja
Fotograficzna „Światowid”,
lata 30. XX w., ze zbiorów MHMK

Otwarcie nowej linii tramwajowej na ul. Rakowickiej,
fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1934 r.,
ze zbiorów MHMK

Wiadukt kolejowy na Grzegórzkach nad korytem Starej Wisły,
fot. Walery Maliszewski, ok. 1865–1879 r., ze zbiorów MHMK

Most nad Starą Wisłą podczas zasypywania koryta, 1879 r.,
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

Budowa Hali Targowej, ze zbiorów MHMK

Budynek Państwowego Monopolu
Spirytusowego przy
ul. Fabrycznej 13,
ok. 1930 r.,
ze zbiorów MHMK

Drażowanie cukierków, 1946 r., ze zbiorów Wawel SA

Fotografia z dachu budynku naprzeciw zakładów Wawel, fot. Tadeusz Białkowski

Budynki Rzeźni Miejskiej
na Grzegórzkach, ul. Rzeźnicza,
2003 r., for. Mateusz Szczawiński

Jeden z budynków Rzeźni Miejskiej na
Grzegórzkach (ul. Rzeźnicza 28), fot.
Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger,
ok. 1880 r., ze zbiorów MHMK
Hala Rzeźni Miejskiej, ze zbiorów MHMK

Wnętrze szklarni z egzotyczną rośliną Victoria Regia,
fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1927 r.,
ze zbiorów MHMK

Hala w Zjednoczonej Fabryce Maszyn, Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski
i Fitzner-Gamper SA, ok. 1930 r., ze zbiorów MHMK

Fabryka Chemiczno-Przemysłowa
dr. A. Wandera przy
ul. Mogilskiej 20
(produkcja Ovomaltyny), ok. 1931 r.,
ze zbiorów MHMK

Wieża ciśnień przy ul. Rzeźniczej, fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1932 r.,
ze zbiorów MHMK

Widok na Operetkę i ul. Lubicz, 1999 r., for. Mateusz Szczawiński

Rondo Mogilskie przed modernizacją, 1996 r.,
fot. Mateusz Szczawiński

Zabudowania browaru Goetza przy ul. Lubicz, stan z 2003 r., fot. Marcin Gulis

Fragment budynków
Sucharda, była siedziba Zarządu Wawel
SA, wyburzona jesienią 2007 r., fot. ze
zbiorów Wawel SA

Pomnik ku czci 79 Polaków rozstrzelanych
na Dąbiu (15.01.1945 r.) przy ul. Miedzianej, fot. 1954 r., ze zbiorów Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa

