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„Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej niż mogłoby 
ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań” – te słowa sir Petera Scotta 
są misją wrocławskiego Zoo, będącego najstarszym ogrodem zoologicznym na 
obecnych ziemiach polskich, bo istniejącego dokładnie od 155 lat. Wrocławskie 
Zoo otwarto 10 lipca 1865 r. Jak wówczas wyglądało? Ile zwierząt można było  
w nim oglądać? Co sprawiło, że po niespełna 30 latach istnienia stało się jednym  

z czołowych ogrodów zoologicznych na świecie?

10 lIPCa 
Niespełna 200 sztuk,  

czyli początki wrocławskiego Zoo

WROCŁaWSKIE HISTORIE 

Dwa lata – tyle trwała budowa ogrodu zoologicz- 

nego w niemieckim Wrocławiu. Pomysłodawcą 

jego utworzenia był nadburmistrz Julius Elwan-

ger, który przekazał na ten cel miejskie tereny 

w pobliżu Parku Szczytnickiego. Wówczas był  

to rejon dość odległy od miasta i mało zaludnio- 

ny, a dotrzeć do niego można było miejskimi 

omnibusami i statkami odrzańskimi. Począt-

kowo ogród posiadał zaledwie 8 ha terenu, 

częściowo zadrzewionego i usianego małymi 

stawami – pozostałościami po starorzeczu Odry.  

Teren ograniczony był od południa i zachodu 

ramionami Odry, od północy drogą biegnącą  

w kierunku dzisiejszego Biskupina (ob. ul. Wrób-

lewskiego), a od wschodu – torem wyścigów 

konnych zlokalizowanym wówczas w rejonie 

dzisiejszej ul. Wystawowej. Co ciekawe, jego 

powstanie nie zostało sfinansowane z budżetu 

miejskiego ani państwowego, ale ze środków 

specjalnego towarzystwa akcyjnego, które wy- 

emitowało akcje sprzedawane za 50 talarów za 

sztukę.

Pierwszym dyrektorem zoo, zanim ten został  

jeszcze otwarty, mianowano Franza Schlegela 

(1822—1882) – niemieckiego lekarza i przyrod-

nika. Swoją funkcję pełnił on od 1 sierpnia  

1864 r. do 7 lutego 1882 r., tj. aż do śmierci.  

Gdy 10 lipca 1865 r. Schlegel otwierał wroc-

ławskie zoo, liczyło ono zaledwie 189 okazów 

zwierząt w tym: daniele, lamy, niedźwiedzie, 

sarny, strusie, wielbłądy, wilki i jedną zebrę. 

Większość zwierząt ofiarowali mieszkańcy 

Wrocławia i okolic. Praktycznie nie było jeszcze  

wtedy murowanych pawilonów ani wybiegów, 

tylko drewniane stajnie i szopy, a niektóre zwie-

rzęta, jak np. lwy, tygrysy i lamparty mieszkały  

w wozie cyrkowym, tymczasowo zaadoptowa-

nym na ich pawilon. Mimo wielu niedociągnięć 

zoo zachwycało i ściągało tłumy zwiedzających, 

dzięki czemu szybko wzrosły jego dochody 

i możliwa stała się rozbudowa. Można było 

także nabyć nowe zwierzęta i już po niespełna 

dziesięciu latach od otwarcia ich liczba wzrosła 

do ok. 800 sztuk. Najcenniejszym nabytkiem 
Akcja wrocławskiego zoo wyemitowana najprawdopodobniej  

1 lipca 1865 r., fot. za: www.polska-org.pl
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z tego okresu był niewątpliwie słoń indyjski, 

którego kupiono ze środków pozyskanych na 

drodze loterii fantowej. Najpierw statkiem 

z Londynu, a potem pociągiem ze Szczecina 

przybył on do Wrocławia 14 września 1873 r.  

Przyjazd słonia wzbudził ogromną sensację 

wśród wrocławian, szczególnie, że zanim dotarł 

on do zoo, to „zwiedzał” Wrocław – specjalnym 

sześciokonnym zaprzęgiem jechał przez pl. No- 

wy Targ, wyspę Piaskową, Ostrów Tumskim  

i dalej w kierunku zoo przez Tiergartenstrasse 

(ob. ul. M. Curie-Skłodowskiej) drewniany most  

Przepustkowy (poprzednik mostu Zwierzyniec-

kiego). W drodze konkursu słoń otrzymał imię 

Theodor i mieszkał we wrocławskim ogrodzie 

15 lat, do 1888 r.

Niestety, pierwszy okres działania wrocław-

skiego ogrodu zoologicznego to nie tylko pa- 

smo sukcesów, ale także ciemna karta historii 

związana z kolonializmem i rasizmem. W 1876 r.  

zainicjowane zostały tzw. pokazy etnograficz- 

ne, na których prezentowano przedstawicieli 

plemion afrykańskich, azjatyckich i południo-

woamerykańskich. Do 1912 r. odbyło się 11 ta- 

kich przedstawień. Cieszyły się one ogromną 

popularnością i przyciągały liczną widownię. 

To wtedy padł frekwencyjny rekord, co cieka- 

we, do dziś niepobity: 3 lipca 1904 r. grupę 

Tunezyjczyków prezentujących rodzinne rze-

miosło, tańce, sceny walki oraz scenki z życia 

codziennego obejrzało 41 509 osób. 

Gdy dyrektor Schlegel umierał, swoim następ-

com pozostawił dobrze zorganizowaną placów- 

kę, która była wówczas jednym z czołowych 

ogrodów zoologicznych na świecie. Ówczesne 

wrocławskie zoo wyglądało jednak zupełnie 

inaczej niż obecnie, a przede wszystkim było 

znacznie mniejsze. 

Projekt ogrodu, a także pierwsze pawilony i za- 

grody zaprojektował znany wrocławski archi-

tekt Karl Lüdecke. To jemu wrocławskie zoo 

zawdzięcza wzniesioną w latach 1863/1864 

z czerwonej cegły Basztę Niedźwiedzi przypo-

minającą średniowieczne zamczysko, w której 

pierwotnie, zgodnie z nazwą, prezentowane 

były niedźwiedzie. To ta baszta – jeden z pierw- 

szych trwałych obiektów – do dziś jest jednym  

z architektonicznych symboli zoo. Do naj-

starszych budowli należy także wzniesiony za  

kadencji pierwszego dyrektora pawilon dużych 

drapieżców, gdzie prezentowane były m.in. lwy.  

Lüdecke zaprojektował ponadto pawilon dla  

Dawne wejście do ogrodu zoologicznego, ok. 1900–1920 r.,  
fot. za: www.polska-org.pl

Projekt planu sytuacyjnego wrocławskiego ogrodu zoologicznego 
autorstwa Carla Lüdecke z 1863 r., fot. za: www.polska-org.pl
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Pierwotny wygląd małpiarni zaprojektowanej przez Karla Lüdecke 
wybudowanej w latach 1865–1866 i wielokrotnie przebudowanej, 

pierwszy raz w latach 1887–1888 wg projektu Karla Schmidta, 1890 r., 
fot. zbiory Zoo Wrocław za: www.polska-org.pl

Dawny pawilon antylop wzniesiony wg projektów Karla Lüdecke  
z 1865 r. i 1876 r. Pawilon rozebrano w 1938 r., wznosząc na jego 
miejscu wybieg dla pawianów; 1890 r., fot. za: www.polska-org.pl

zebr i antylop oraz restaurację w stylu alpej-

skim, w ogródku której odbywały się regular- 

ne koncerty. Inny architekt wrocławski Karl 

Schmidt zaprojektował małpiarnię wzniesioną 

w 1887 r. w stylu mauretańskim. W latach 70. 

XIX w. z inicjatywy wrocławskiego botanika  

Heinricha Roberta Göpperta, ówczesnego dy- 

rektora Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, 

na terenie mającego charakter parku krajobra- 

zowego zoo, posadzono szereg drzew różnych  

gatunków pochodzących z różnych kontynen-

tów. W latach 80. XIX w. powstał klasycyzujący 

w formie pawilon małych drapieżników i pta-

szarnia, wzniesiono także nowy pawilon dla 

słoni i nosorożców wzorowany na rotundzie 

paryskiej z wybiegami zewnętrznymi ograni- 

czonymi metalowym ogrodzeniem. Wtedy też  

urządzono wybieg dla zwierząt górskich, kan- 

gurów i strusi oraz utwardzono alejki, wprowa-

dzono oświetlenie gazowe i szereg obiektów 

małej architektury dla zwiedzających. 

W latach 90. XIX w. wzdłuż dzisiejszej ulicy 

Wróblewskiego wzniesiono mur, dwa budynki 

administracji i nową bramę, a w ogrodzie zain- 

stalowano oświetlenie elektryczne. W 1901 r.  

powstał nowy budynek dyrekcji w stylu neo- 

renesansu turyńsko-frankońskiego i urucho-

miono letnie wejście do ogrodu od strony Odry. 

W ostatnich latach przed wybuchem I wojny  

światowej wzniesiono jeszcze kilka nowych 

pawilonów dla zwierząt. 

Pawilon małych drapieżników zaprojektowany przez Karla Lüdecke,  
ok. 1886–1890, fot. zbiory Zoo Wrocław za: www.polska-org.pl

Dawny wybieg bizonów, później żubrów zlikwidowany w 1985 r.,  
ok. 1890 r., fot. zbiory Zoo Wrocław za: www.polska-org.pl
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W 1921 r. z powodu kryzysu gospodarczego  

i finansowego ogród zoologiczny został zlikwi-

dowany, a zwierzęta sprzedane. Teren zoo wraz 

z budynkami wydzierżawiono restauratorowi 

Ottonowi Thomasowi, który w krótkim czasie  

ogrodowe pawilony przekształcił na restaura-

cje. Z końcem kwietnia 1927 r. udało się jednak 

reaktywować placówkę. Liczba zwierząt szybko 

osiągnęła stan 1850 sztuk reprezentujących 

480 gatunków. W latach 30. XX w. ogród 

powiększył się od strony wschodniej o byłe 

tereny przeniesionego na Partynice toru wy- 

ścigów konnych. Urządzono tam wybiegi dla  

antylop i żyraf, pingwinów, pawianów, niedź- 

wiedzi, baseny dla fok. W tym czasie wybiegi dla 

słoni i nosorożców otoczono suchymi fosami. 

W trakcie przygotowań do obrony Festung 

Breslau większość zwierząt uśpiono. Zniszcze-

niu uległa część pawilonów i infrastruktury 

placówki. Ocalałe zwierzęta – zaledwie ok. 300 

sztuk – trafiły po zakończeniu wojny do innych 

polskich ogrodów zoologicznych. 

Ponowne otwarcie ogrodu zoologicznego w pol- 

skim już Wrocławiu nastąpiło dopiero 17 lipca  

1948 r. Jego pierwszym powojennym dyrek-

torem został Karol Łukaszewicz. W momencie 

wznowienia działalności prezentowano zale- 

dwie 150 zwierząt – mniej niż w chwili utwo- 

rzenia ogrodu. W 1957 r. ogród został po- 

większony o sąsiadujące tereny, na których 

zorganizowano w 1948 r. Wystawę Ziem 

Odzyskanych. Od tamtej chwili główne wejście 

do ogrodu znajduje się poprzez wzniesioną 

w 1935 r. według projektu przez Richarda 

Konwiarza bramę znajdującą się naprzeciw 

Hali Stulecia. Brama ta wcześniej prowadziła  

na tereny wystawowe. 

W 1966 r. kierowanie placówką przejął Antoni  

Gucwiński. Za jego dyrekcji na terenie zoo zmo-

dernizowano wiele obiektów, w tym małpiar-

nię, słoniarnię, pawilon dużych drapieżników, 

przebudowano dawną restaurację na gadziar- 

nię. Powstały też nowe budynki, m.in. gorylar-

nia, wybiegi dla wielbłądów, lam i łosi, wybiegi 

dla zwierząt afrykańskich. W 1999 r. oddano 

Baszta Niedźwiedzi, lata 70. XIX w.,  
fot. zbiory Zoo Wrocław za: www.polska-org.pl 

Staw we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, 1899 r.,  
fot. za: www.polska-org.pl

Dawny Konzerthaus, obecnie terrarium, fot. za: www.polska-org.pl 
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do użytku wybieg dla wilków z przerzuconą 

nad nim kładką dla zwiedzających, a w 2005 r.  

– wybieg dla tygrysów. Dzięki prowadzonym 

przez małżeństwo Gucwińskich popularnym 

przez długie lata telewizyjnym programom 

„Z kamerą wśród zwierząt” wrocławski ogród  

stał się znany w całej Polsce [zob. także Wroc-

ławskie Historie z 29 kwietnia – „Gucwińscy 

w milionach polskich domów”]. W 1970 r.  

wrocławskie zoo przyjęte zostało do Między-

narodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoolo-

gicznych, goszcząc w 1986 r. uczestników obrad 

tej organizacji.

W styczniu 2007 r. nastąpiła zmiana na stanowi- 

sku dyrektora zoo – funkcję tę objął Radosław  

Ratajszczak, wcześniej związany z ogrodem zoo- 

logicznym w Poznaniu. Dzięki jego działaniom 

dokonano wielu rewolucyjnych zmian zgodnych 

z najnowszymi światowymi trendami. Zaczęto 

remontować istniejące obiekty i budować no- 

we, polepszając tym samym warunki bytowe  

zwierząt. Zmieniono również sposób prezenta- 

cji zwierząt, na które obecnie można spoglądać  

zza ogromnych tafli szkła, a nie jak dotychczas 

zza krat. Niewątpliwie największym dotych- 

czasowym sukcesem nowego dyrektora jest  

opracowanie koncepcji i wybudowanie w la- 

tach 2012–2014 Afrykarium. W unikatowym  

na skalę kraju – a nawet Europy – obiekcie zapre- 

zentowano różnorodne ekosystemy związane 

ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. No- 

watorskie i nieszablonowe podejście do pre- 

zentacji licznych gatunków zwierząt zamiesz-

kujących Afrykę zapewniło niebywały sukces 

wrocławskiemu ogrodowi. W ciągu niespełna 

pięciu lat odwiedziło go 8 mln osób.  

Historia wrocławskiego zoo nierozerwalnie wią- 

że się z bardzo charakterystycznym wejściem  

– bramą, nad którą umieszczony jest emblemat  

w postaci sympatycznego lwa z napisem ZOO.  

To właśnie ten lew na długie lata stał się sym-

bolem wrocławskiego ogrodu. Zaprojektowany 

przez Stanisława Chronowskiego na bramie 

wejściowej pojawił się w 1961 r. Wykonane  

z blachy żółta sylwetka lwa i zielony napis ZOO 

zostały obwiedzione neonem, by w dzień i nocy 

Ogród restauracyjny mieszczący gospodę, fot. za: www.polska-org.pl  

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/fbc33a4b28af742b098568367fd9b0e1ea5eb302.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/fbc33a4b28af742b098568367fd9b0e1ea5eb302.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/fbc33a4b28af742b098568367fd9b0e1ea5eb302.pdf
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wskazywać tę atrakcję miasta. Logo z miejsca 

zyskało sympatię odwiedzających, stając się  

nieodzownym elementem pejzażu okolic ogro- 

du. Wryło się ono tak mocno w świadomość 

społeczną, że nawet wprowadzenie 1 kwietnia 

2010 r. nowego logotypu nie zachwiało pozycją 

sympatycznego zwierzaka. Dopiero wichura  

z niedzieli 19 lipca 2015 r. strąciła, dosłownie,  

z piedestału króla zoo. Odrestaurowany powró-

cił na swoje miejsce, ale utraconej pozycji już 

nie odzyskał. Obecnie nowe logo to napis ZOO 

Wrocław, w którym w litery ZOO wrysowano 

trzy zwierzęta symbolizujące faunę Afryki  

– egzotyczną rybę, lemura katta i zebrę. Nowy 

logotyp symbolizuje nowe czasy, w których 

priorytetem jest ratowanie zagrożonych gatun-

ków, bo taka jest współczesna rola wszystkich 

ogrodów zoologicznych, w tym wrocławskiego.  

Obecnie teren wrocławskiego ogrodu zoolo-

gicznego liczy 33 ha, na których mieszka ok. 

10,5 tys. osobników reprezentujących ponad 

1,1 tys. gatunków zwierząt, w tym wiele zagro-

żonych wyginięciem, a nawet takich, które już 

nie występują w swoim naturalnym środowisku. 

W powojennej historii ogrodu rekord frekwen-

cyjny padł w niedzielę 14 sierpnia 2016 r., gdy 

odwiedziło go 23,5 tys. osób. Do historycznego 

rekordu z 3 lipca 1904 r. i ponad 41 tys. osób 

jeszcze trochę brakuje, ale z okazji 155-lecia 

istnienia placówki, życzymy szybkiego jego 

pobicia.

dr Krzysztof Popiński
historyk 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Michał Karczmarek
wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Nowe logo wrocławskiego zoo prezentowane przy służbowym wejściu 
na teren ogrodu, fot. Michał Karczmarek

Brama wzniesiona w 1935 r. według projektu Richarda Konwiarza,  
od lat 60. XX w. główne wejście do zoo, widok współczesny,  

fot. Michał Karczmarek

Polecamy stronę internetową www.zoo.wroclaw.pl. 6

http://zoo.wroclaw.pl/

