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Zarys pradziejów i historii Zwierzyńca
Obecne granice administracyjne Dzielnicy VII obejmują swym zasięgiem dawne 

podkrakowskie wsie Zwierzyniec, Półwsie Zwierzynieckie, Przegorzały, Bielany, Wolę 

Justowską, Olszanicę, Chełm i Zakamycze. Nazwa dzielnicy Zwierzyniec odnosi się 

do obszaru, który niemal od zarania Piastowskich rządów w Małopolsce mógł nale-

żeć do władców rezydujących na Wawelu i stanowił główny punkt osadniczy tego te-

renu. Zanim jednak doszło do tych wydarzeń, obszar Dzielnicy VII był penetrowany 

przez naszych przodków dziesiątki tysięcy lat temu, dzięki czemu tereny te możemy 

określać mianem kolebki osadnictwa pradziejowego w Polsce.

Pierwsze gromady ludzkie, prowadzące zbieracko-łowiecki tryb życia, przyby-

ły na tereny dzisiejszego Krakowa i jego okolic w okresie paleolitu środkowego ok. 

130 000 – 110 000 lat temu. Byli to nasi dalecy krewni, czyli neandertalczycy (Homo 

neanderthalensis), którzy posługiwali się narzędziami krzemiennymi i wytworzonymi 

z surowców organicznych oraz używali ognia. Jednym z najstarszych śladów osadnic-

twa z tego okresu na ziemiach polskich jest stanowisko położone przy ul. Królowej 

Jadwigi. Pierwsi przedstawiciele współczesnego człowieka (Homo sapiens) pojawiają 

się na terenie Jury Krakowskiej ok. 45 000 lat temu w okresie górnego paleolitu. Z tej 

epoki pochodzą liczne znaleziska sezonowych obozowisk zlokalizowane na obszarze 

Zwierzyńca, Przegorzał czy Bielan. Stanowiska te zawierają pozostałości po liczniej-

szych gromadach ludzkich w postaci między innymi warsztatów narzędzi kamiennych 

prezentujących wyższy poziom rozwoju. 

Najsłynniejszym jednak odkryciem z okresu górnopaleolitycznego jest położone na 

zboczu wzgórza bł. Bronisławy przy ul. Spadzistej (obecnie ul. Wlastimila Hofmana) 

sezonowe obozowisko łowców mamutów. Na badanym od momentu odkrycia w 1969 

roku stanowisku archeologicznym zlokalizowano kompleks co najmniej 22 różnej wiel-

kości obozowisk o częściowo zróżnicowanej funkcji. Odnaleziono tu liczne narzędzia 

krzemienne oraz kilka ozdób. Głównym i najważniejszym obszarem kompleksu Kra-

ków-Spadzista jest tzw. strefa B, gdzie w efekcie prowadzenia wielu sezonów badaw-

czych odkryto niemal 6000 sztuk mamucich szczątków, stanowiące pozostałość mi-
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nimum 86 osobników. Analiza zebranego materiału archeologicznego doprowadziła 

do ustaleń, iż w okresie od 24 000 do 23 000 lat temu na teren obecnego Zwierzyńca 

regularnie przybywali z obszarów dorzecza środkowego Dunaju przedstawiciele kultu-

ry graweckiej, którzy zakładali tu sezonowe obozowiska łowieckie. Należy podkreślić, 

iż cała dotychczasowa wiedza dotycząca początku współczesnego człowieka na tere-

nie Polski opiera się niemal wyłącznie na podstawie badań tego właśnie kompleksu.

Młodsza epoka kamienia, zwana neolitem, przynosi nowe techniki wytwarzania 

narzędzi krzemiennych oraz pierwsze wyroby ceramiczne, które stanowią chleb po-

wszedni wszelkich badań archeologicznych. Przede wszystkim zmianie ulega wówczas 

tryb życia w postaci początków upraw roślin i hodowli zwierząt, a w ślad za nimi po-

jawia się stałe osadnictwo. Początek tego procesu, nazwanego „rewolucją neolityczną”, 

datowany jest na terenie Europy środkowej na 4000 lat p.n.e. Na terenie Zwierzyńca 

odkryto niezbyt liczne znaleziska z tego okresu w postaci fragmentów naczyń oraz 

wykonanych z kamienia radlicy i toporka. Skąpa ilość zabytków, a zwłaszcza brak re-

liktów osadnictwa uniemożliwia nam dokładniejsze określenie charakteru i struktur 

neolitycznych siedlisk. 

Kolejne okresy w pradziejach, związane już z wytopem metali, są znikomo repre-

zentowane w materiale archeologicznym na terenie Zwierzyńca. Z epoki brązu po-

siadamy znaleziska głównie w postaci nawarstwień zawierających fragmenty naczyń 

należące do przedstawicieli kultury łużyckiej. Odkryto tu również brązową siekierkę 

wydobytą z koryta Rudawy. Zastanawiająca jest niewielka ilości zabytków z tego okre-

su, jak i zupełny brak znalezisk przynależnych do epoki żelaza. Z dużym prawdopo-

dobieństwem można założyć, iż jest to wynik niedostatecznego stanu badań i w przy-

szłości możemy oczekiwać nowych odkryć.

W przeciwieństwie do dziesiątek tysięcy lat pradziejów Zwierzyńca czasy histo-

ryczne stanowią zaledwie niewielki wycinek przeszłości tych obszarów. Jednak to wła-

śnie w okresie średniowiecza ukształtował się podmiejski charakter osadnictwa, który 

w niemal niezmienionej formie dotrwał do początku XX wieku. 

W okresie wczesnego średniowiecza, który nastąpił po wielkiej wędrówce ludów, 

na terenie Europy doszło do dużych zmian etnicznych. Obszar naszego kraju w VI 

wieku został zasiedlony przez przybyłych ze wschodu osadników słowiańskich, któ-

rzy z upływem czasu łączyli się w większe organizmy społeczno-terytorialne, zwane 

plemionami. Na terenie Małopolski znajdowało się plemię Wiślan, o którego istnieniu 

i lokalizacji dowiadujemy się z trzech źródeł. Są to krótkie wzmianki zawarte u tzw. 

Geografa Bawarskiego, w Germanii króla angielskiego Alfreda Wielkiego oraz w Ży-

wocie św. Metodego. Wiślanie stworzyli sieć grodzisk obronnych, a centrum ich wła-

dzy najprawdopodobniej było zlokalizowane na terenie Wzgórza Wawelskiego. Jest 

wielce prawdopodobne, że zgodnie z treścią ostatniego z wymienionych powyżej źró-

deł, zwanego też Legendą panońską, pod koniec IX wieku krakowski gród plemienny 

mógł znajdować się w orbicie wpływów politycznych Państwa Wielkomorawskiego. 

Na pewno około połowy X wieku (zapewne po wielkiej bitwie na Lechowym Polu 

w 955 r.) Małopolska znalazła się pod panowaniem czeskich Przemyślidów. Kraków 

stał się wówczas ośrodkiem powiązanym z Kościołem zachodnioeuropejskim i na jego 
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obszarze mogły powstać pierwsze świątynie chrześcijańskie. W końcu tego stulecia, 

około 989 roku, Małopolska została włączona przez Mieszka I do państwa Polan. Gród 

krakowski stał się jednym z centrów władzy piastowskiej, a kilkadziesiąt lat później 

stolicą państwa pierwszych Piastów.

Obszar Zwierzyńca leżący w niedalekiej odległości od centralnej siedziby zmienia-

jących się lokalnych władców z dużym prawdopodobieństwem był już w tym okresie 

zamieszkany przez naszych protoplastów. Charakterystycznym punktem krajobrazu 

tego terenu jest ulokowany w widłach Wisły i Rudawy stok Sikornika, obecnie jed-

no z najwyższych krakowskich wniesień (326 m n.p.m.). Obecność dogodnej w zało-

żeniach obronnych lokalizacji pozwala domniemywać, że już w okresie plemiennym 

mógł się tu znajdować gród obronny, jednak znalezisk potwierdzających to założenie 

dotychczas nie odkryto. Istnieją również przesłanki wskazujące na obecność kultu po-

gańskiego w tym okresie na terenie obecnego wzgórza bł. Bronisławy. Chodzi o tzw. 

Gontynę, czyli drewnianą kaplicę św. Małgorzaty posadowioną w bezpośrednim są-

siedztwie kościoła Najświętszego Salwatora. Lokalna tradycja głosi, że drewniana świą-

tynia przypominająca ośmioboczną rotundę została zbudowana w miejscu dawnego 

pogańskiego ośrodka kultowego. W XVIII wieku S. Duńczewski opisując mityczne 

bóstwa słowiańskie zanotował, iż: mieli bożyszcza wiatrów przy Krakowie. (…) Po-

świst stał na górze na Zwierzyńcu, gdzie teraz kaplica św. Bronisławy i niżej Salwato-

ra (Rożek M., Kościoły Zwierzyńca, Kraków 2005). Budowanie chrześcijańskich świą-

tyń w obrębie pierwotnych słowiańskich miejsc kultowych było powszechną praktyką 

stosowaną w celu wprowadzenia przeciwwagi dla wciąż żywych tradycji pogańskich. 
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Niezależnie od przedstawionych powyżej możliwości w trakcie prowadzonych badań 

archeologicznych w okolicy salwatorskiej świątyni odkryto nawarstwienia zawierają-

ce m.in. fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki oraz relikty drewnianych chat 

pochodzących z okresu przed budową kościoła.

Najstarsze wzmianki dotyczące podkrakowskiej miejscowości zwanej Zwierzyńcem 

odnajdujemy w pochodzącym z 2 poł. XII wieku nekrologu prepozytury norbertań-

skiej w czeskich Doksanach, gdzie widnieje zapis Zwierincia. Analizując polskie źró-

dła natrafi amy na zawarte w dokumencie z roku 1228 określenie Sue rincia oraz w do-

kumencie lokacyjnym Krakowa z 1257 roku nazwę Swerincie. Jak już wspomniano na 

wstępie, u zarania Piastowskiego władania w Małopolsce obszar Zwierzyńca znajdo-

wał się zapewne pod panowaniem władców rezydujących na Wawelu. Już w 1 poł. XII 

w. posiadłości te są w posiadaniu najwyższego dostojnika z czasów księcia Bolesława 

Krzywoustego, Piotra Włostowica ze Skrzynna, z rodu Łabędziów. Według najnowszego 

stanu badań to właśnie temu możnowładcy zawdzięczamy budowę kościoła najświęt-

szego Salwatora na stoku wschodniego zakończenia wzgórza bł. Bronisławy. Owiana 

wieloma legendami, jedna z najstarszych krakowskich świątyń, była poddawana wie-

lokrotnym badaniom interdyscyplinarnym, już od lat ’30 XX wieku. Ostatnie badania 

Teresy Radwańskiej zakończone w 1990 roku ugruntowały aktualny stan wiedzy, we-

dle którego można wyróżnić dwie zasadnicze fazy architektoniczne. Początek budowy 

świątyni datowany jest na koniec X lub 1 ćw. XII wieku, kiedy to powstała trzynawo-

wa bazylika z transeptem o łącznej długości około 28 m, z prezbiterium zamkniętym 

apsydą. W drugiej fazie datowanej na około połowę XII w. nastąpiła rozbudowa części 

wschodniej, gdy po zburzenie apsydy powstało wydłużone, prostokątne prezbiterium. 

Widok na Kraków ze Wzgórza św. Bronisławy – W. Richter
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Pierwsza wzmianka historyczna o kościele salwatorskim znajduje się w Roczniku kapi-

tulnym krakowskim, gdzie pod datą 1148 roku jest informacja o konsekracji świątyni.

Przełomowym wydarzeniem w dziejach Zwierzyńca, który wywarł zasadniczy 

wpływ na rozwój tego obszaru, było założenie pierwszego na ziemi krakowskiej za-

konu żeńskiego. Stało się to pomiędzy 1158 a 1166 rokiem z inicjatywy możnowładcy 

Jaksy Gryfi ty, który przejął osadę od swojego teścia Piotra Włostowica ok. roku 1160, 

i postanowił ufundować tu klasztor dla zaproszonych z Czeskich Doksan nad Ohrzą 

Norbertanek. Początkowo nowo przybyłe mniszki zamieszkały zapewne w zabudowie 

przy salwatorskim kościele. Wznoszenie murowanego klasztoru wraz z przylegająca 

świątynią, zlokalizowane nad brzegiem Wisły w sąsiedztwie pierwszego kościoła, roz-

począł zapewne jeszcze sam Jaksa, a konsekracji w 1181 roku dokonał bp krakowski 

Gedko. Najstarsze zachowane relikty kompleksu klasztornego w postaci murów ce-

glanych o wątku wedyjskim datowane są na około połowę XIII wieku. Pojawiające się 

wzmianki niektórych badaczy wskazujące, iż w rejonie północnego skrzydła klasztoru 

znajdują się mury wykonane z niewielkich ciosów romańskich, wymagają podjęcia do-

datkowych badań archeologiczno-architektonicznych, także pod kątem ewentualnego 

wtórnego wykorzystania starszego materiału rozbiórkowego. 

W ramach uposażenia klasztor otrzymał od fundatora Jaksy Gryfi ty wsie Zwie-

rzyniec, Zabierzów i Bibice. W dokumencie Bolesława Wstydliwego z 1254 roku do-



777777777

wiadujemy się o 34 wsiach rozlokowanych po całej Małopolsce i części księstwa opol-

sko-raciborskiego, będących w posiadaniu zwierzynieckiego klasztoru. Doliczając do 

tego spisu Kurdwanów koło Krakowa, będący własnością Norbertanek do 1252 roku, 

zyskujemy ogromny majątek składający się z 35 osad. W tym miejscu należy odno-

tować, iż w składzie dóbr klasztornych znajdowały się już wówczas wsie Olszanica 

(przed 1225), Bielany (przed 1241) oraz Przegorzały (przed 1254). Z powyższego do-

kumentu poznajemy również nazwy nieistniejących dziś osad Ostragórka, Kretkowiec 

i Niegrabka, zlokalizowanych pomiędzy kościołem Najświętszego Salwatora a Krako-

wem, gdzie miały znajdować się karczmy.

Lessowe terasy zalewowe Rudawy stwarzały dogodne warunki dla rozwoju osad-

nictwa na Zwierzyńcu. Zapewne już w XIII wieku nastąpiła lokacja wsi na prawie 

magdeburskim (pierwotny dokument nie zachował się) z niwowym systemem rozło-

gu pól. Ulicowe centrum zabudowy zostało wytyczone najprawdopodobniej wzdłuż 

dzisiejszego początkowego biegu ulicy Królowej Jadwigi. Dzięki swojej lokalizacji przy 

szlaku drogowym z Krakowa na Śląsk – Zwierzyniec szybko zyskał miano najważniej-

szego ośrodka w zachodniej części krakowskiego zespołu osadniczego. W 1368 roku 

we wschodniej części lokowanego wcześniej Zwierzyńca wydzielono nową osadę o na-

zwie Półwsie Zwierzynieckie. Główna oś zabudowy z łanowym rozłogiem pól została 

wytyczona wzdłuż dzisiejszej ul. Kościuszki.

Klasztor Sióstr Norbertanek
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Zwierzyniec, znaj-

dujący się przez stulecia 

w posiadaniu norber-

tanek, był bardzo pręż-

nie zarządzaną osadą. 

Znajdowały się tu fol-

wark, stawy rybne, pa-

stwiska, młyn, cegielnia, 

kuźnia, tartak, browar, 

słodownia czy karczmy. 

Na szczególną uwagę za-

sługują niewielki szpi-

tal oraz przyklasztorna 

szkoła dla dziewcząt, po-

jawiające się już w XVI-wiecznych źródłach, a w XVIII wieku istniała tu szkoła pa-

rafi alna. Na terenie Półwsia Zwierzynieckiego znajdowała się również fl isacka przy-

stań obsługująca handel oraz spływ drewna Wisłą, głównie na potrzeby kopalni soli 

w Bochni i Wieliczce. Było to bardzo intratne zajęcie, wykonywane przez zwierzy-

nieckich fl isaków, zwanych włóczkami, o których istnieniu dowiadujemy się po raz 

pierwszy z dokumentu Kazimierza Wielkiego z roku 1363. Cieszący się dużą autono-

mią włóczkowie, od XV wieku byli zrzeszeni w kongregację podlegającą bezpośred-

nio rezydującemu na Wawelu władcy, a najstarszy zachowany statut zrzeszenia dato-

wany jest na 1624 rok.

Zwierzyniec dosyć szybko zyskał miano 

wypoczynkowego zaplecza krakowskiego gro-

du. Na początku XVI wieku Zygmunt I Stary 

pozyskał od zakonu norbertanek spory ob-

szar ziemi na terenie Półwsia Zwierzyniec-

kiego, gdzie utworzono królewski ogród zwa-

ny Wielkim. Wkrótce jego śladem podążyli 

inni zamożni szlachcice oraz mieszczanie i we 

wschodniej części Półwsia zakładali własne 

niewielkie ogrody wypoczynkowe.

Rozwój dobrze zarządzanego Zwierzyńca 

przerywany był wojennymi pożogami i zara-

zami. Początek tragicznych wydarzeń związa-

ny jest z serią napadów tatarskich mających 

miejsce w XIII wieku. Hordy najeźdźców zdą-

żające w kierunku Europy zachodniej plądro-

wały wszystko na swej drodze, siejąc znisz-

czenie. Jedna z takich łupieżczych wypraw 

stała się podwaliną dwóch zwierzynieckich 

legend. Pierwsza związana jest z włóczkami 
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zwierzynieckimi, którzy heroiczną postawą mieli obronić Kraków przed tatarskim 

najazdem, dając początek triumfalnym pochodom Lajkonika, kultywowanym do dnia 

dzisiejszego. Druga legenda dotyczy sióstr norbertanek, które schroniły się przed po-

hańbieniem w okolicznym lesie, gdzie w cudowny sposób zostały zamienione w ska-

ły, zwane dziś Panieńskimi.

Kolejna tragedia miała miejsce w 1587 roku, kiedy to Półwsie Zwierzynieckie 

i Zwierzyniec zostały niemal doszczętnie spalone podczas oblężenia Krakowa przez 

wojska austriackie. Staraniem ksieni Doroty Kątskiej, bardzo zasłużonej dla rozwoju 

klasztoru norbertanek i samego Zwierzyńca, zostały odbudowane kościół św. Augusty-

na i Jana Chrzciciela oraz klasztor, który uzyskał obronny charakter. Za panowania tej 

samej ksieni odtworzono również kaplicę św. Małgorzaty oraz rozbudowano kościół 

Najświętszego Salwatora. Katastrofalny dla Zwierzyńca, jak i całego Krakowa był wiek 

XVII. Najpierw w 1652 roku Zwierzyniec nawiedziła epidemia czarnej śmierci, a już 

trzy lata później miał miejsce potop szwedzki. Wówczas to obrońca Krakowa Stefan 

Czarniecki nakazał spalenie drewnianej zabudowy wsi, w celu odcięcia wroga od do-

godnego zaplecza w czasie oblężenia. Dzieła zniszczenia dopełniły wojska austriackie 

dowodzone przez generała Paula Würtza, rujnując klasztor wraz z kościołem oraz za-

budowę klasztorną, które po zakończeniu wojny zostały odbudowane.

Początek XVIII wieku przyniósł kolejne zniszczenia wojenne, a w 1707 roku Kra-

ków opanowała epidemia tyfusu, która przez ponad półtora roku wprost dziesiątkowała 

mieszkańców. Zaraza ominęła sam Zwierzyniec, co zostało przypisane wstawiennic-

twu bł. Bronisławy. Chorych krakowskich mieszczan wywożono poza obręb murów, 

najczęściej na Błonia, gdzie mieli oczekiwać na wyzdrowienie. Większość nieszczęśni-

ków jednak zmarła, a ich zwłoki przewożono do głębokich, zbiorowych dołów w oko-

licy kaplicy św. Małgorzaty. 

Wiek XVIII przyniósł również rozkwit kultu bł. Bronisławy. W latach 1702–1703 

prepozyt zwierzyniecki Herman Suchodembski wystawił kapliczkę ku jej czci na Sikor-

niku, w miejscu gdzie miała się znajdować pustelnia Bronisławy. W 1759 miały miej-

Jan Nepomucen Głowacki – Wzgórze bł. Bronisławy



Fort cytadelowy „Ko-
ściuszko” – budowany od 1850 
do 1856. Bronił od zachodu 
wewnętrznej części Twierdzy 
Kraków. W latach 1907–1910 
wokół fortu dobudowano ze-
spół ostrogów bramnych przy 
ulicach Malczewskiego i Hof-
mana. W okresie I wojny świa-
towej baterie moździerzy for-
tecznych ostrzeliwały oddziały 
rosyjskie zgrupowane w rejonie 
Bieżanowa. W czasie II wojny 
światowej, pod koniec jej trwa-
nia, byli w nim przetrzymywa-
ni żołnierze włoscy, a w stycz-
niu 1945 r. Niemcy wysadzili 

kaponiery części zachodniej. Po wojnie fort 
dewastowano, m.in. wyburzono bastion po-
łudniowo-zachodni. W późniejszym okresie 
w budynku koszar został umieszczony ho-
tel. Od lat 90. budynki fortu są remontowa-
ne. Pięknie odrestaurowano m.in. Bastion V. 
W pomieszczeniach fortu ma swą siedzibę 
Komitet Kopca Kościuszki.

sce wielkie uroczystości z okazji 500. rocznicy 

zwierzynieckiej patronki, a równo osiemdziesiąt 

lat później papież Grzegorz XVI zatwierdził kult 

Bronisławy, nadając jej tytuł błogosławionej.

W 1792 roku miało miejsce przejściowe 

włączenie Zwierzyńca i Półwsia do Krakowa, 

do III cyrkułu – garbarskiego. Ważnym wyda-

rzeniem było również przyłączenie się za zgodą 

ksieni norbertanek miejscowych chłopów do insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. 

Po upadku insurekcji zabudowania klasztorne zostały zajęte przez wojska pruskie. Na-

stępnie w 1809 roku na terenie Zwierzyńca i Półwsia stacjonowały wojska Księstwa 

Warszawskiego, które wyzwoliły Kraków spod austriackiej okupacji. 

W latach 1815–1838 na Zwierzyńcu została utworzona siedziba gminy okręgowej 

w ramach utworzonego Wolnego Miasta Krakowa, a w jej skład wchodziły również 

Krowodrza, Łobzów, Nowa Wieś, Pół-

wskie Zwierzynieckie, Wola Justowska, 

Przegorzały, Bronowice Małe i Wielkie 

oraz Wygoda. Warta odnotowania jest 

rozpoczęta w 1820 roku akcja sypania 

kopca ku czci Tadeusza Kościuszki na 

wzgórzu bł. Bronisławy, która zakończy-

ła się w roku 1823. W 1838 roku mia-

ło miejsce kolejne włączenie Zwierzyńca 

i Półwsia do Krakowa w ramach IV cyr-

kułu. Utworzony w ten sposób podział 

administracyjny uważany jest za pierw-

szą próbę utworzenia wielkiego Krako-
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Fort 38 Skała jest zlokalizowany na grzbie-
cie Sowińca (358 m n.p.m.), łagodnie opa-
dającym w kierunku zachodnim. Powstał 
w 1878 r., a w latach 1884–1886 został prze-
budowany na pierwszy w Twierdzy Kraków 
fort pancerny typu górskiego. Projektantem 
fortu był gen. Salis-Soglio. Wyposażono go 
w wieżę pancerną Grusona z dwoma działa-
mi 120 mm (niestety nie zachowała się). Fort 
otacza wykuta w skale fosa. Bronił rubieży 
Twierdzy Kraków pomiędzy Wisła i Rudawą. 
Od lat 50. XX wieku w forcie jest zlokalizo-
wane obserwatorium astronomiczne, które 
oddano do użytku w latach 60.



wa, jednak stan ten utrzymał się zaledwie 

do roku 1854. 

Znaczące zmiany na Zwierzyńcu za-

szły po likwidacji Wolnego Miasta Krako-

wa w 1846 roku, kiedy to omawiane tere-

ny zostały przyłączone do monarchii habs-

burskiej. Austriaccy zaborcy przystąpili do 

realizacji zakrojonej na szeroką skalę for-

tyfi kacji pod nazwą Twierdza Kraków. Na 

wzgórzu bł. Bronisławy powstał wówczas 

m.in. cytadelowy fort II Kościuszko, oka-

lający kopiec Kościuszki, który obecnie 

uważany jest za pierwszorzędny zabytek 

XIX-wiecznej architektury obronnej w Eu-

ropie. Na terenie znajdującym się w obsza-

rze dzisiejszej dzielnicy VII powstał szereg 

innych budowli fortyfi kacyjnych w posta-

ci pomniejszych fortów, bastionów, ostróg 

bramnych, bunkrów, szańców, baterii, pro-

chowni, czy też schronów amunicyjnych. 

Przy tej okazji powstała wówczas sieć no-

wych dróg, z wartym odnotowania jednym 

z pierwszych krakowskich wiaduktów, zwa-

nym dziś Mostem Diabelskim. Z pozosta-

łych obiektów o charakterze militarnym 

należy również wspomnieć o koszarach czy 

Stacja pomp Wodociągów Krakowskich

Fort „Bielany” („Krępak”) – fort pancer-
ny typu rozproszonego. Adres: ul. ks. Józefa 
132. Powstał w okresie lat 1908–1912. W jego 
skład wchodzą: koszary szyjowe przy serpen-
tynach dzisiejszej ul. ks. Józefa (umożliwiały 
obronę od wschodu i blokowały drogę w stro-
nę Kryspinowa), zespół baterii dział ciężkich 
(niezachowany), schron główny z wałem pie-
choty i tradytorem z kopułą pancerną, która 
niestety została zniszczona w latach 60. XX w. 

Tradytor łączył się ze schronem głównym, 
częściowo zakrytym chodnikiem, tzw. poter-
ną. Zachowała się natomiast pancerna kopuła 
obserwacyjna. Umocnienia umożliwiały ob-
serwacje i ostrzał doliny Wisły. Część obiek-
tów możliwa do zwiedzania, niestety bardzo 
zaśmiecona.
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o słynnej strzelnicy znajdującej się do dziś przy ul. Królowej Jadwigi. W związku z bu-

dową cytadeli wokół kopca Kościuszki wyburzono starą kaplicę bł. Bronisławy, a w jej 

miejsce wzniesiono nową, neogotycką świątynię.

W miarę rosnącej populacji w ciągu XIX wieku pojawiła się konieczność utwo-

rzenia nowej nekropolii. W 1865 roku powstał cmentarz Salwatorski, a 23 lata później 

wzniesiono cmentarną kaplicę pod wezwaniem św. Józefa. Z eksplozją demografi czną 

XIX wieku wiąże się również rewolucja przemysłowa, jednak nie wywarła ona wielkie-

go wpływu na obszarach Zwierzyńca. Pojawiło się kilka niewielkich zakładów wytwór-

czych, jak m.in. produkująca ocet oraz musztardę fabryka Gablenzów, fabryka wódki 

Romana A. Marczyńskiego czy zakłady rzeźnicze i garbarskie. Ważnym przedsięwzię-

ciem komunalnym na przełomie XIX i XX wieku była budowa systemu wodociągo-

wego. Główny zbiornik wodny został ulokowany u podnóża Kopca Kościuszki, który 

połączono rurociągiem z za-

kładem pomp na Bielanach.

Kolejne przełomowe wy-

darzenie w historii Zwierzyń-

ca i Półwsia pojawiło się wraz  

z powstałą pod koniec XIX 

wieku ideą utworzenia wiel-

kiego Krakowa. W 1904 roku 

obydwie rady gminne pod-

jęły niezależnie uchwały za 

przyłączeniem do Krako-

wa, a negocjacje warunków 

trwały 2 lata. Ostatecznie 

administracyjne przyłącze-

nie obydwu gmin do Kra-

kowa nastąpiło 1 kwietnia 

1910 r. W latach 1909–1912 

na wschodnim stoku wzgó-
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Emaus na Zwierzyńcu
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rza bł. Bronisławy powstało osiedle willowe Salwator, które początkowo było zamiesz-

kane przez urzędników, a z upływem czasu przez elitę krakowskiej inteligencji i arty-

stów. Osiedle to uważane jest przez wielu badaczy za wzorowy przykład idei miasta-

-ogrodu w Polsce. W ostatnim czasie nazwa osiedla Salwator rozciągana jest w błędny 

sposób na znacznie większy obszar, niż rzeczywiście zajmuje, wypierając historyczne 

nazwy Zwierzyńca i Półwsia. 

Podczas I wojny światowej Kraków znajdował się bezpiecznie poza granicami 

otwartych walk zbrojnych. Tuż po odzyskaniu niepodległości obszar Zwierzyńca roz-

wijał się systematycznie w krakowskiej aglomeracji, zachowując jednak swoją charak-

terystyczną odrębność, opartą na rozległych terenach zielonych, cennych zabytkach 

oraz kultywowanej tradycji. W 1929 roku na terenie Woli Justowskiej utworzony został 

Miejski Ogród Zoologiczny. W jego pobliżu w 1934 roku rozpoczęto sypanie kopca 

Niepodległości, który w 1935 roku zyskał miano Józefa Piłsudskiego, a prace nad nim 

zakończono 2 lata później.

Tragiczne wydarzenia II wojny światowej tym razem nie ominęły Zwierzyńca. 

Pierwsze działania wojenne, z którymi zetknęli się tutejsi mieszkańcy, to zbombar-

dowanie znajdującej się pod Kopcem 

Kościuszki radiostacji już na począt-

ku września 1939 roku. 6 września 

Kraków znalazł się pod okupacją nie-

miecką. Najtragiczniejsze wydarze-

nia miały jednak miejsce 28 lipca 

1943 roku, kiedy to Niemcy dokonali 

pacyfi kacji Woli Justowskiej. Zamor-

dowano wówczas 21 osób podejrze-

wanych o działalność konspiracyjną.

Kolejne tragiczne wydarzenie 

miało miejsce w październiku 1943 r., 

kiedy to w odwecie za wykonanie wy-

y k ę ę j k y,

-

-

.

e 

, 

-

Kopiec Józefa Piłsudskiego

Marszałek J. Piłsudski na Błoniach
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roku na niemieckim współpracowniku Niemcy rozstrzelali 10 osób przy ul. Dunin 

Wąsowicza. Przy ul. Bruzdowej w Przegorzałach, tzw. Gliniku, podczas II wojny świa-

towej rozstrzeliwano osoby, głównie z więzienia przy ul. Senackiej (tzw. św. Michała). 

Nie jest znana dokładna liczba pochowanych tam ofi ar egzekucji prowadzonych od 

1939 r. Do niedawna podawano błędne i nieprecyzyjne dane o ok. 400 do 1300 ofi ar. 

W ramach prac archeologicznych i ekshumacyjnych odnaleziono dotychczas szczątki 

ponad 100 ofi ar. W 1967 r. na terenie Glinika odsłonięto pomnik ofi ar – Mur Pamięci. 

Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej nastąpiło 18 stycznia 1945 r. Wojska so-

wieckie wkroczyły do Krakowa od strony północno-zachodniej. Jedna z relacji wspo-

mina o sowieckich czołgach 

jadących ul. ks. Józefa. Wy-

cofujący się Niemcy wysa-

dzili most Dębnicki. Nie-

stety koniec jednej okupa-

cji był zarazem początkiem 

komunistycznego zniewo-

lenia naszej Ojczyzny. 

Po zakończeniu oku-

pacji niemieckiej obszar 

Zwierzyńca z większym 

impetem wrastał w obręb 

Krakowa. Przyspieszonej urbanizacji uległ zwłaszcza teren Półwsia, gdzie budowano 

nowe, często wielkopowierzchniowe obiekty mieszkalne oraz użytkowe. Warto w tym 

miejscu wymienić powstałe na początku lat ’60 budynki hotelu Cracovia oraz znajdują-

ce się obok kino Kijów, zaprojektowane przez Witolda Cęckiewicza. Hotel był na owe 

czasy jednym z największych tego typu obiektów w kraju, a kino najnowocześniejsze.

Okres po 1956 r. to także czas reaktywacji drużyn harcerskich i rozkwitu harcer-

stwa. Powstaje 18 KDH, wznawia działalność 15 i 34 KDH. Z drużyn tych w latach 

60. powstają szczepy Arkona, Wierchy i Żbicza Gromada.

W latach 1954–1973 Zwierzyniec był dzielnicową jednostką administracyjną 

obejmującą rozległe tereny Zwierzyńca, Półwsia, Przegorzał, Woli Justowskiej, Bie-

Monument z 1967 r. na miejscu kaźni, Glinik

Wysadzony Most Dębnicki
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lan, Chełma, Nowego Świata, Piasku, Czarnej Wsi, Nowej Wsi, Łobzowa oraz znacz-

nej części Bronowic Małych. W 1973 roku Zwierzyniec został włączony do dzielnicy 

Krowodrza. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po latach komunistycz-

nego zniewolenia nastąpił szereg reform, między innymi w sferze samorządowej, np. 

powstanie Zwierzynieckiego Komitetu Obywatelskiego. W 1991 r. zostały utworzone 

jednostki pomocnicze gminy miejskiej Kraków w postaci 21 dzielnic. Zwierzyniec jako 

dzielnica VII objęła swym zasięgiem wymienione na początku niniejszego tekstu daw-

ne historyczne miejscowości. Ze względu na swoje walory przyrodnicze, jak i histo-

ryczne dzielnica Zwierzyniec stanowi najbardziej urokliwe miejsce na mapie Krakowa. 

Pomimo ponad stuletniej przynależności administracyjnej do stolicy Małopolski 

obszar ten wciąż zachowuje swój podmiejski charakter. Rozległe zielone tereny oraz 

ciągle żywe tradycje, jak pochód Lajkonika czy salwatorski Emaus, zachęcają do przy-

bywania tu wciąż nowe rzesze krakowian i nie tylko. Potencjał Zwierzyńca nadal jest 

ogromny i jedynie od jego mieszkańców zależy, w którym kierunku będzie się rozwi-

jał ten malowniczy zakątek.

Paweł Kajfasz

Kino Kijów i hotel Cracovia

Lajkonik, otwarcie stadionu Cracovii, Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich
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