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Czym jest narodowe dziedzictwo?
iele jest sposobów definiowania tego pojęcia w zależności od kryterium, jakie się przyj- 
mie do jego określenia. W moim odczuciu pod pojęciem narodowego dziedzictwa kry- 
je się szerokie i różnorodne spektrum dóbr i wartości duchowych, stworzonych z peł
ną świadomością celu przez naszych ojców, na naszym obszarze kulturowym i języko

wym. Uważam, że pojęcie to informuje nas, iż mamy do czynienia ze specyficznym spadkiem z prze
szłości, dotyczącym nie pojedynczej osoby, lecz całego narodu, spadkiem, który następujące po so
bie pokolenia dziedziczyły, niejednokrotnie go pomnażając. Ale bywało w naszej historii i tak, że 
spadek ów był trwoniony łub nawet z premedytacją niszczony, jeśli już nie przez samych Polaków, 
to okupantów. Aby odczuć magiczną moc narodowego dziedzictwa, odwoływać się do jego warto
ści z szacunkiem i odpowiedzialnością, musi istnieć w społeczeństwie świadomość wartości tego 
dziedzictwa, czyli szczególnego rodzaju pamięć historyczna, która pielęgnuje w naszych sercach 
i umysłach to wszystko, co w naszym narodowym dziedzictwie chlubne i cenne, a odrzuca wszyst
ko to, co w nim szkodliwe i bezwartościowe. Ponadto narodowe dziedzictwo jest również, a może 
przede wszystkim depozytem, depozytem wyjątkowym, który los powierzył naszemu pokoleniu po 
to, byśmy go przekazali tym, co po nas przyjdą.

Sądzę, iż podstawowym elementem kształtującym narodowe dziedzictwo, skarbem szczególnie 
cennym, „dziedzictwem - matką”, od której każde następne dziedzictwo, jego nawet najmniejszy 
element bierze swój początek, jest nasz język ojczysty, język polski, wyrosły i uformowany w kultu
rze i tradycji słowiańsko-lacińskiej. Język ten, którym od pokoleń się posługujemy - myślimy, mó
wimy, piszemy - był tym narzędziem naszych ojców, którym kreowali różnorodne dobra i wartości 
dotyczące tak spraw ducha, jak i materii.

Przykładów kreowania naszego dziedzictwa można przytoczyć z minionych epok bardzo wiele! 
Ograniczę się do kilku niezwykle istotnych. Bo przecież np. modlitewnik św. Kingi czy rękopisy dziel 
M. Kopernika lub przez wieki przebudowywany i rozbudowywany Wawel, jego katedra, ale i ruiny 
zamku w Ogrodzieńcu, jak i stara zagroda chłopska na Kaszubach - są ogniwami jednego łańcucha 
historii i tradycji, w którym obecnie ostatnie ogniwo nasze pokolenie wykuwa. Te ogniwa, tradycja 
z nimi związana, ich legenda, ich rzeczywista ranga w przeszłości i teraz, wreszcie osoba lub osoby 
z nimi związane - są żywym i realnym dowodem kreatywnej postawy minionych pokoleń Polaków.

Zatem pojęcie narodowego dziedzictwa jest ciągłym i nieustannym procesem tworzenia (nierzad
ko odtworzenia lub już tylko - zachowaniem pamięci) toczącym się przez wieki, w którym efekt fi
nalny w postaci zasobu posiadanych dóbr na każdym etapie rozwoju możemy zbilansować. Proces 
ten zawsze odbywa się w określonych warunkach politycznych, gospodarczych, społecznych, kultu
rowych, religijnych itd.

Specyficzną cechą narodowego dziedzictwa jest również fakt, że jego zasób tworzony jest przez 
jednostki wybitne, a spadek po nich dziedziczy cały naród, niekoniecznie w swej masie wybitny. Tak 
więc „teraźniejszość” zmusza społeczeństwo do wyłonienia spośród siebie tych, którzy ten spadek- 
-depozyt ochronią i odpowiednio zabezpieczą, aby w sposób najpełniejszy przenieść go w przyszłość. 
Czynności te, biorąc pod uwagę skalę potrzeb, w zestawieniu z koniecznymi środkami finansowy
mi, w wielu wypadkach wykonywane są społecznie (niedochodowo lub niskodochodowo) i są na 
pewno działalnością elitarną. Powyższa myśl jest w pewnym sensie tragiczna, gdyż dowodzi bez
bronności dziedzictwa narodowego i jego pełnego uzależnienia od woli, a czasem zwykłego kapry
su decydenta lub grupy decydentów.

Problem dziedzictwa narodowego, sposób jego ochrony i konserwacji, problem jego nowego, 
współczesnego zdefiniowania tak teoretycznego, jak i praktycznego, na skalę i miarę potrzeb XXI w. 
od kilku już lat jest tematem wielu sympozjów i konferencji UNESCO i ICOMOS. Krąg „reforma
torów” i ich zwolenników z roku na rok się powiększa (w Polsce też). Tak więc najprawdopodob
niej w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami doktrynalnego przewartościowania zasad ochro
ny narodowego dziedzictwa. Kończąc te osobiste rozważania i refleksje o narodowym dziedzictwie, 
pisane w trosce o jego dobro i chwalę - chciałbym prosić i równocześnie przestrzec tych wszystkich, 
od których wprowadzenie nowych doktryn w Polsce będzie zależało (sprawa ta wydaje się przesą
dzona i jest tylko kwestią czasu), aby wszystkie rewolucyjne zmiany wprowadzać z umiarem i roz
tropnością, by nie spowodować w naszej narodowej skarbnicy dziedzictwa sytuacji, w której to 
wszystko, co do tej pory posiadaliśmy i przez wieki znajdowało się w liczniku, po reformie znaj
dzie się w mianowniku!

Leszek Sobol 
Kraków



OD przeglądy 
poglądy

Konserwatorzy zabytków utracili moż
liwość kierowania do prokuratora 
spraw przeciwko niszczycielom 
obiektów zabytkowych. W czasie 
prac nad nowym kodeksem karnym 
dokonano zmian w wielu ustawach, 
m.in. z „Ustawy o ochronie dóbr kul
tury" z 1962 r. wypadt artykuł 73, któ
ry brzmiat: „Kto uszkodzi lub zniszczy 
zabytek, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 5 i grzywny. Jeśli 
sprawca działa nieumyślnie, podlega 
karze aresztu do 6 miesięcy lub 
grzywny do 20 tys. z!" Obecnie od 
niszczycieli zabytków można jedynie 
żądać przywrócenia zabytkowi po
przedniego stanu. Na szczęście, Mi
nisterstwo Sprawiedliwości złożyło 
obietnicę, że przy najbliższej noweli
zacji kodeksu karnego art. 73 zosta
nie przywrócony.

Łańcut ma projekt rewaloryzacji ze
społu rynkowego i jego charakteru 
z XIX w. Jeśli projekt uda się zrealizo
wać, to małomiasteczkowy rynek sta
nie się głównym, reprezentacyjnym 
salonem miasta z ratuszem w środku. 
Planowana jest m.in. likwidacja po
działu placu rynkowego na dwie czę
ści, wymiana instalacji pod płytą ryn
ku oraz odkopanie fundamentów sta
rego ratusza. Odkryte też zostaną 
ciągi podziemnych piwnic, łączących 
różne obiekty w mieście. Koncepcja 
rewaloryzacji łańcuckiego rynku obej
muje także propozycje dotyczące 
okolicznych kamieniczek.
Projekt, wykonany przez zespół pod 
kierunkiem architektów krakowskich 
prof. Kazimierza Kuśnierza i dr. Woj
ciecha Kosińskiego, stanowi pierw
szy etap prac nad zmianą wizerunku 
Łańcuta. Drugi etap ma obejmować 
m.in. przebudowę kamienic wzdłuż 
drogi prowadzącej z rynku do zamku.

W Gdańsku wciąż brakuje funduszy 
na odrestaurowanie wszystkich za
bytkowych budowli. Na odnowienie 
czekają cale zespoły, m.in. Twierdza 
Wisloujście, Wyspa Spichrzów, basz
ta Pod Zrębem. Obecnie prace re
montowe i konserwatorskie prowa
dzone są przy baszcie Zamurze, 
w kościele św. Piotra i Pawła. Przedłu
ża się remont Bramy Wyżynnej. Trwa 
odbudowa kamienic przy Długich 
Ogrodach i przy ul. Szopy. Planuje się 
podjęcie prac przy starych murach 
obronnych. Potrzeby w zakresie re
stauracji gdańskich zabytków są 
ogromne, zdecydowanie przewyż
szające możliwości finansowe bu

dżetu miasta, nie ma też inwestorów, 
którzy uczestniczyliby w kosztownych 
pracach konserwatorskich.

Dobiega końca remont Dworu Miesz
czańskiego w Toruniu. Ten cenny za
bytek z XV w. powraca do swojej 
świetności. W 1996 r. został przeka
zany przez magistrat Stowarzyszeniu

saka i Jana Styki”. Zorganizowana 
została z okazji piętnastej rocznicy 
udostępnienia we wrocławskiej Ro
tundzie słynnego płótna Styki i Kos
saka „Bitwa pod Racławicami”, które 
stanowi jeden z ważniejszych naro
dowych symboli i jest jedyną zacho
waną w całości polską panoramą. Na 
wystawie pokazane są ocalałe frag

(rys. Małgorzata Tabaka)

Współpracy z Miastami Bliźniaczymi 
Torunia (m.in. Lejdą, Getyngą, Fila
delfią) pod warunkiem przeprowa
dzenia remontu. Towarzystwo zdoby
to pieniądze na prace remontowe od 
mieszkańców Lejdy i Fundacji Współ
pracy Polsko-Niemieckiej. Po zakoń
czeniu wszystkich prac, prowadzo
nych pod ścisłym nadzorem konser
watorskim, we wnętrzu Dworu będą 
pokoje gościnne, dydaktyczne do na
uki języków obcych, sale wystawowe 
i klubowe. Oficjalne otwarcie zapla
nowano na jesień br.

W Chełmnie runął fragment średnio
wiecznego muru obronnego - wzdłuż 
ul. Watowej, między kościołami św. 
Ducha i garnizonowym. W mieście 
tym zachował się prawie w całości 
pełny obwód murów obronnych - 
około 2270 m. To jedne z najdłuż
szych murów obronnych w Europie, 
dzięki czemu Chełmno nazywa się 
„Carcassone Północy”. Na kilka dni 
przed katastrofą wykonana została 
pełna dokumentacja stanu murów. 
Część, która się zawaliła, miała być 
remontowana w pierwszej kolejności. 
Teraz już nie wchodzi w grę remont, 
lecz kosztowna rekonstrukcja.

W Muzeum Narodowym we Wrocła
wiu czynna jest do 27 sierpnia br. wy
stawa pt. „Panoramy Wojciecha Kos

menty niektórych innych panoram, 
m.in. „Bitwy pod piramidami", szkice 
rysunkowe, archiwalne fotografie 
ukazujące np. prace przy malowaniu 
postaci „Panoramy Racławickiej”, 
montaż płótna w lwowskiej rotundzie, 
a także olejne szkice tzw. Malej Pano
ramy Racławickiej. Dzięki tym ostat
nim można zobaczyć, jakie zmiany 
w stosunku do wstępnych pomysłów 
wprowadzili artyści w ostatecznej re
alizacji „Panoramy Racławickiej". 
Wszystkie eksponowane zabytki po
chodzą ze zbiorów własnych mu
zeum oraz kilkunastu innych polskich 
muzeów i zbiorów prywatnych.

Wrocławskie Muzeum Architektury 
w maju br. było gospodarzem mię
dzynarodowej konferencji naukowej 
poświęconej ochronie zabytkowych 
terenów zielonych. Konferencji towa
rzyszyły dwie interesujące wystawy - 
wrocławska i berlińska - ukazujące 
sposoby konserwacji dawnych zało
żeń terenów zielonych. Na zdjęciach 
udokumentowano stan parków, ogro
dów i promenad przed laty i obecnie. 
Zaprezentowane zostały także pro
jekty konserwacji i zrealizowane pra
ce przy najciekawszych zabytkach 
zieleni Wrocławia.

W dniach 17-19 maja br. odbyła się 
w Krakowie V Konferencja Naukowo- 

-Techniczna poświęcona „Inżynieryj
nym problemom odnowy staromiej
skich zespołów zabytkowych”. Uczest
niczyło w niej około stu osób świata 
nauki, przedstawicieli małopolskiego 
samorządu oraz gości z kraju i zagra
nicy. Na konferencji mówiono m.in. 
o jakości prac konserwatorskich pro
wadzonych przy obiektach zabytko
wych i całych zespołach, o nowych 
metodach stosowanych przy wyko
nywaniu tych prac. Zastanawiano się 
nad rozwiązaniem trudnego proble
mu: zachowanie autentyzmu zabytku 
a zastosowanie nowoczesnych me
tod technicznych przy nadawaniu 
obiektowi nowych funkcji. Organiza
torami konferencji była Polska Akade
mia Nauk, Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Politechni
ka Krakowska przy współudziale 
Społecznego Komitetu Odnowy Za
bytków Krakowa.

Pracownicy Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdyni, jako jedyni 
w Polsce do konserwacji drewnianej 
lodzi z X w., tzw. dłubanki, użyli roz
tworu cukru. Metoda ta już od dawna 
stosowana była w londyńskim British 
Museum; w Polsce posługiwano się 
metodami dużo droższymi, tak że 
często koszt konserwacji drewna byt 
wielokrotnie wyższy od kosztów kon
serwacji obrazu czy polichromii. 
Wczesnośredniowieczna dłubanka 
z Muzeum Morskiego w Gdyni przez 
pół roku będzie moczyć się w roztwo
rze cukru. W czasie tego procesu z ko
mórek drewna wypłukuje się ich głów
ne tworzywo - celuloza. Jej miejsce 
zajmuje woda. Podczas wysychania 
nasiąknięty zabytek kurczy się, zmienia 
kształt i ulega bezpowrotnemu znisz
czeniu. Aby temu zapobiec, cząsteczki 
wody zastąpione zostały cukrem.

W dniach 25-26 maja br. w siedzibie 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
w Warszawie odbyta się sesja nauko
wa „Mosty - dzieła sztuki i inżynierii - 
zabytki”. Na bogaty program złożyły 
się m.in. referaty: Polskie nazwy prze
praw przez rzeki (prof, dr hab. Kwiry
na Handke), Mosty kamienne. Sztuka 
przeszłości (prof, dr hab. Krzysztof 
Dumała), Mosty Warszawy epoki 
przedrozbiorowej (prof, dr hab. Tere
sa Zarębska), Mosty. Dzieła inżynierii 
i sztuki. Zabytki (prof, dr hab. Kazi
mierz J. Flaga), Mosty Krakowa (mgr 
inż. Mikołaj Kornecki), Przeprawy mo
stowe współczesnej Warszawy (dr 
Bożena Wierzbicka). Teksty referatów 
i wypowiedzi w dyskusji zostaną opu
blikowane w oddzielnej pozycji wy
dawniczej. Sesję zorganizował Za
rząd Główny Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami dzięki pomocy Generalne
go Konserwatora Zabytków.

2



Tysiąc lat konserwacji
w Polsce

TADEUSZ CHRZANOWSKI

o oczywiście przesada, nie było bowiem wów
czas - za Leszka, Mieszka i Popiela - urzędów 

konserwatorskich ani konserwatorów wykształconych 
na wyższych uczelniach, ani nawet pojęcia zabytku. 
Ale istniała już wówczas potrzeba reperowania tego,
czemu upływ czasu dogodził swym okrutnym zębem.

Więc naprawiano, rozbudowywano i upiększano. Kie
dy narodziła się idea odnowień i restauracji, tego nikt 
nie wyjaśnił, chociaż w wielu miejscach natrafiamy na 
ślady takowych działań. Dziś późni wnukowie tam
tych „konserwatorów” raczej nie chcą się do owych 
praszczurów przyznawać, ale tak już w życiu bywa, że 
zawsze na pierwszy ogień krytyki idzie to, co było, 
więc ja - na ten przykład - nie wysłuchałem nigdy od 
współczesnych konserwatorów pochwały jakiegoś 
dawnego, tylko - i owszem - pomstowania, przede 
wszystkim, że przemalowywał, że przerzeźbił, 
a w ogóle to nie miał pojęcia o architekturze dawnej. 
Tak więc jeszcze do wczoraj marzeniem konserwatora 
było usunąć wszystko, co dodano przed nim, stąd - 
w wypadku malowideł ściennych - mieliśmy po kon
serwacji do czynienia raczej z zaciekami na ścianach 
niż wspaniałymi dziełami sztuki.

Tak naprawdę to dopiero od XIX w. zaczyna się co
raz bardziej podparta wiedzą praca nad zabytkiem, zaś 
u wrót ochroniarskiego raju stoi sam Eugene Emma
nuel Viollet-le-Duc, a potem zaczynają się wokół nie
go tłoczyć coraz liczniejsi artyści, architekci i history
cy sztuki, a szczególnie ci ostatni robią okropny rej- 
wach i mądrzą się na potęgę, jak bowiem wiadomo od 
dawna, krytycy mają zawsze więcej do powiedzenia 
niz artyści, bo „oni lepiej wiedzą”. W każdym razie 
ów „tumult i widma” (tytuł znanego zbioru esejów Jó
zefa Czapskiego) trwa do dzisiaj i nic nie wskazuje na 
to, by się miał uspokoić i uciszyć. To byłoby zresztą 
bardzo złe zjawisko, konserwatorów bowiem (zwłasz
cza tych manualnych) trzeba często za rękę trzymać 
i używać młotka do wybijania im z głów niewczesnych 
pomysłów.

W każdym razie już od początku XX w. mamy do 
czynienia z konserwacją i restauracją na coraz wyż
szym poziomie, a rozliczne uczone gremia starają się 
możliwie najprecyzyjniej ustalić kanony zawodu, ma
my więc karty Ateńską, Wenecką i zanosi się na to, że 
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będziemy mieć również krakowską, opatrzoną liczbą 
2000.

Tyle „pół żartem, pół serio”, sam jednak fakt roz
woju konserwacji jako odrębnej dyscypliny sztuki 
i architektury jest zjawiskiem nader pozytywnym. 
Do niedawna bowiem zbyt łatwo przychodziło bu
rzenie i zastępowanie nowym starego, więc jest nie
wątpliwie zasługą Krakowa epoki Młodej Polski, że 
na takich niszczycieli ukuł określenie „burzymurki”. 
Ja sformułowałem też już czas jakiś temu tezę, że 
podstawowym kanonem estetyki sarmackiej było: 

dziedzinach świata i jego mieszkańców. I wiemy tak
że, że krok po kroku dokonuje się w dziedzinie 
ochrony dzieł - świadectw działalności człowieka 
nieustanny postęp, w ostatnich dziesięcioleciach na
der szybki i skuteczny. Dziś na dobrą sprawę nie da 
się powiedzieć, że coś jest w takim stanie, że się już 
uratować nie da, albowiem wszystko można urato
wać, chociaż - oczywiście - nie wszystko ratować 
warto. Byłem na przykład niedawno na konferencji 
dotyczącej żelbetowych słupów ogradzających KL 
Auschwitz i po cichu zadawałem sobie pytanie, czy

„ładne jest to co nowe, a brzydkim to co stare”. Dziś 
jednak wiadomo już na pewno, że kanony piękna 
ulegają przeobrażeniom i ewolucji, że także naj
pierw to, co było wczoraj, przestaje się podobać 
i staje celem kontestacji, że teoria względności jest 
w konserwacji równie wszędobylska, jak w innych 

doprawdy trzeba na to paskudztwo i ludzką hańbę 
aż konserwatorów, jeśli li tylko chodzi o zreperowa- 
nie czy częściowe odtworzenie tych tragarzy drutów 
pod wysokim napięciem? I w tym momencie przy
pomniało mi się zdanie z Nałkowskiej: „Ludzie lu
dziom to uczynili!”
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Nie będę się wypowiadał na temat „polskiej szkoły 
konserwacji”. Uważam bowiem, że takowa istnieje 
z całą pewnością, tyle że określenia nadużywano 
w pewnym okresie jednostronnie i więcej to przynio
sło szkody niż pożytku. Po tamtej „polskiej szkole” zo
stały pełne rekonstrukcje - lepsze czy gorsze - frag
mentów miast oraz wielkie „dziury” w urbanistyce, 
a czego jak czego, ale dziur takowych urbanistyka nie 
znosi. Sprawa rekonstrukcji będzie jeszcze na długie 
lata tematem dyskusji i sporów, jedno wszelako pozo- 
staje faktem: są kraje tak wyjątkowo przeorane przez 
kataklizmy wojen, że dla zdrowia psychicznego społe
czeństwa (w tym, ale - jak się okazało - także w na
stępnych pokoleniach) rekonstrukcje zostały zaakcep
towane, a jeśli nawet nie przez teoretyków konserwa
cji, to w każdym razie przez niektóre kraje i ich miesz
kańców.

Drugi problem, który nawiedzać będzie długo (o ile 
nie wieczyście) społeczeństwa, w tym i konserwato
rów, to problem: co musi się ocalać, a z czego można 
rezygnować. Niedawno, w publikacji o Społecznym 
Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa poświęciłem 
nieco uwagi zbyt kurczowej ochronie byle czego, tyl
ko w oparciu o argument „starości”, przy czym owa 
„starość” jest względna, bowiem owa „kurczowość” 
dotyczy przeważnie pseudozabytków o bardzo mło
dziutkich metrykach. Nad tymi też trzeba się pochylać 
bez doktrynerstwa, ale i bez zajadłości „burzymur- 
kowskiej”.

Wszelako największy na dziś i na jutro problem - to 
sprawa środków na prowadzenie przeważnie bardzo 
kosztownych prac. My, pod Wawelem, znajdujemy się 
w sytuacji rzec można luksusowej, dysponujemy bo
wiem ustawowo zagwarantowanym Narodowym Fun
duszem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, czego 
nam bardzo wielu rodaków zazdrości. A już szczegól
nie owa partyjniacka ferajna, która zdążyła obsiąść 
wszelkie lukratywne grzędy, bowiem - jak wiadomo - 
apetyt rośnie w miarę jedzenia. A przede wszystkim - 
i to jest najważniejsze - miasto, stanowiące skarbnicę 
historii i kultury polskiej, było bardzo nielubiane 
przez władze PRL i karane stałym brakiem dotacji na 
konserwację, tak więc u schyłku socjalizmu stanęło 
w obliczu katastrofy i ówcześni wielkorządcy opamię
tali się, powołując do życia rzeczony Komitet i pod
pierając go równie rzeczonym Narodowym Fundu
szem. Staramy się wywiązywać z powierzonych nam 
zadań możliwie skutecznie i rozsądnie, a skład Komi
tetu zespalający specjalistów różnych branż działa sku
tecznie. Ja w każdym razie cieszę się z tego, że nie
ustannie wysłuchuję pochwał i słów podziwu. Chociaż 

te pochwały zgarniam nie do własnej kiesy, ale w peł
ni świadom naszego rzeczywiście społecznego działa
nia „dla sprawy”.

Trzeba mieć świadomość tego, że żaden ustrój, żad
na sytuacja ekonomiczna konkretnego kraju nie gwa
rantuje, aby właściciele i użytkownicy zabytkowych 
budowli mogli je bez jakiejkolwiek pomocy utrzymać 
w stanie właściwym. Niektórzy właściciele budynków 
mają z nich bardzo dobre dochody, ale większość ta
kiego luksusu nie ma, a szczególnie ograniczenie czyn
szów sprawia, że w tych budynkach, w których nie ma 
lokali handlowych, nie ma także należytych docho
dów. A konserwacja - i będę to powtarzał z uporem 
mocno starszego pana - nigdy się nie kończy. Dlatego 
wszelkie oświadczenia na temat zakończenia jakiejś 
konserwacji w takim czy siakim terminie nie mają żad
nego sensu. Konserwacja jest walką z czasem, a ten, 
byśmy nie wiedzieć co robili, zawsze będzie dokądś 
tam podążał, niszcząc po drodze nasze trudy i doko
nania. Czy to oznacza, że należy zaniechać w ogóle 
konserwacji? Albo że należy uciec się do jeszcze ja
kichś dotychczas niedostatecznie rozpoznanych me
tod? To nie miałoby sensu. Konserwację musi się wy
konywać „na bieżąco” i nigdy nie zapominać o tym, że 
przewlekanie działań koniecznych zawsze tylko więcej 
kosztuje, a więc się nie opłaca. Musimy pocieszać się, 
a jest to pociecha ogromna, że każdorazowa interwen
cja przedłuża jednak egzystencję zabytków i gwaran
tuje im dalsze życie.

Nie zamierzam uciekać się do kazań, homilii czy 
zachęt konserwatorskich - tego rodzaju wypowiedzi 
jest nadmiar i nieraz mogą doprowadzić do skutku 
zupełnie odmiennego od zamierzonego. Niemniej 
jednak trzeba uświadamiać, zwłaszcza tym, którzy na 
ten temat nic albo prawie nic nie wiedzą, jak wielką 
odpowiedzialnością jest piecza nad owymi pozornie 
niemymi świadkami czasów minionych. Wystarczy 
więc powiedzieć najprościej: ile z przeszłości wieków 
uda nam się zachować dla następnych pokoleń, tyle 
będzie zapisane na naszą korzyść. I jeśli istnieje jakiś 
osobny konserwatorski Sąd Ostateczny, to będzie on 
niczym to rosyjskie określenie: „Strasznyj Sud”. Więc 
Michał Archanioł dźwignie wagę, a na jednej szali bę
dą nasze zasługi dla ocalania historii, a na drugiej za
niedbania. I być może będzie to wyglądało, jak na 
tryptyku Hansa Memlinga: bardzo brzydkie diabły 
będą czaić się na tych, u których przeważy ta druga 
szala, gdy w skalnym rozpadlisku buzować już będzie 
infernalny ogień.

Tadeusz Chrzanowski
przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
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„Dzieła, które są tylko użyteczne, starzeją się z każdym dniem. 
Jedną użyteczność zastępuje druga, nowa i prężniejsza.

W ten sposób przemijają całe kultury.
Z działalności człowieka pozostaje nie to, co jest użyteczne, 
lecz to, co pobudza umysły ” Stówa te napisał Le Corbusier 

(1887-1965), francuski architekt, urbanista, malarz i rzeźbiarz, 
jeden z najwybitniejszych twórców i teoretyków 

nowoczesnej architektury.

ANDRZEJ GACZOŁ

raków, dawna stolica Polski, miasto historii, kultury 
i sztuki, stolica kultury europejskiej w 2000 r. ma 

najwięcej pomników przeszłości, świadczących o bogatej 
i różnorodnej twórczości artystycznej Narodu Polskiego. Po
mniki przeszłości, stanowiące bezcenną spuściznę kulturalną, 
zastygłą w murach romańskich, gotyckich, renesansowych 
i barokowych, młodopolskich i modernistycznych - są praw
dziwą ozdobą i chlubą Krakowa, który wraz z Pragą, Wied
niem i Norymbergą ukształtował oblicze Europy Środkowej. 

Na zabytkowy charakter miasta składają się zespoły archi
tektoniczno-urbanistyczne, wzbogacone i rozszerzone w cią
gu wieków, reprezentujące rozmaite nawarstwienia stylów 
i tworzące strukturę urbanistyczną miasta. Obejmują one 
grupy zabudowań sięgające genezą czasów prahistorycznych, 
a wykształcone ostatecznie w średniowieczu. Należą tu:

- zespól zabudowań Wzgórza Wawelskiego z zamkiem 
królewskim i katedrą;

- obszar Starego Miasta ograniczony linią Plant, który 
aktem lokacyjnym z 1257 r. otrzymał regularny kształt śre
dniowiecznego miasta z czworobocznym rynkiem, poprze
cinany siatką ulic i placów, będący skupiskiem kościołów, 
pałaców, kamienic, zawierający elementy stylistyczne od 
XI do XX w. oraz

- średniowieczne miasto Kazimierz ze Stradomiem.

Zespoły te w końcu XVIII i w XIX w. wzbogacone zo

stały przez:
- odrębny zespół miejski Podgórza, założony w 1784 r. 

przez Austriaków jako konkurencyjny dla Krakowa, przy
łączony doń w 1915 r.;

- obszar miejski zawarty w obrębie tzw. II pierścienia 
zabudowy, ograniczony Alejami Trzech Wieszczów, który 
tworzył ongiś przedmieścia i jurydyki rozwijające się od 
średniowiecza. W jego skład weszły historyczne dzielnice: 
Piasek, Kleparz, Wesoła, Nowy Świat, Smoleńska, które 

w drugiej połowie XIX i na początku XX w. wypełniły się 
zespołami architektonicznymi w stylu historyzmu, secesji 
i modernizmu;

- zabytkowe układy historyczno-urbanistyczne otacza
jące te zespoły, z zabudową sięgającą średniowiecza i z re
liktami budownictwa ludowego: Dębniki, Grzegórzki, 
Wola Justowska, Krowodrza, Bronowice, Bielany, Zwie
rzyniec, Przegorzały, Mogiła.

Specyficzna rola przypada zespołom cmentarnym sta
nowiącym zespolone zabytki historii, sztuki ogrodowej, 
małej architektury i rzeźby. Charakterystyczne dla Krako

wa są fortyfikacje austriackiej Twierdzy Kraków, wzniesio
ne w latach 1850-1914, otaczające centrum potrójnym 
pierścieniem, składające się z obiektów i urządzeń obron
nych oraz zaplecza o olbrzymiej skali przestrzennej wkom
ponowanej w zieleń maskującą. Do miejskich wnętrz kraj-
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1.2. Kraków romański: kościół św. Wojciecha na Rynku Głównym 
z początku XII w. (przebudowany w XVIII w.) (1)
i romański portal od strony ul. Grodzkiej (2)

obrazowych należą także obszary zieleni: Planty, ogrody, 
parki miejskie i dworskie. Szczególną rolę odgrywają Bło
nia Krakowskie, wchodzące zielonym klinem w pobliże 

Starego Miasta.
Wymienione zespoły tworzą konglomerat obrazujący 

proces tworzenia się historycznego Śródmieścia, otoczone

go rozwijającymi się, a z czasem wchłanianymi zespołami 
przedmieść i osad podmiejskich. Na specjalne znaczenie 
historycznych zespołów zabytkowych Krakowa wpływa 
fakt przetrwania i zachowania układów urbanistyczno-ar
chitektonicznych w stanie autentycznym, z oryginalnymi 
przekształceniami stylistycznymi. Z uwagi na wyjątkowe 
walory w skali światowej Wzgórze Wawelskie, Stare Mia
sto w obrębie Plant i miasto Kazimierz ze Stradomiem 
w 1978 r. zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzic

twa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
Z kompleksów zabytkowych Krakowa istotne znacze

nie mają:
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1. Zabudowa Wzgórza Wawelskiego, wykorzystująca 
naturalne położenie. Znajdują się tu relikty najstarszego 
osadnictwa, wczesnoromańska rotunda NP Marii (później 
śś. Feliksa i Adaukta), relikty pierwszej Katedry Wawel
skiej, zwanej katedrą Chrobrego (z X w.), kościołów św. 
Michała i św. Jerzego z XII-XV w. Gotycki zrąb obecnej 
katedry okalają pochodzące z różnych epok kaplice fundo
wane przez królów i dostojników kościelnych. Kaplice 
i ich wnętrza, otwierający się arkadowo-kolumnowym 
dziedzińcem zamek budowali m.in. włoscy artyści: Berrec- 
ci, Cini, Padovano, a później Gucci i Trevano.

2. Zespół Starego Miasta, o regularnym kształcie nada
nym mocą prawa magdeburskiego, obwarowany w XIV w. 
fortyfikacjami, z Barbakanem z XV w., ogromnym, kwa
dratowym założeniem Rynku, od wieków centrum życia 
administracyjnego i religijnego. Budowle usytuowane przy 
Rynku Głównym - kościół Mariacki, romańsko-barokowy 
kościółek św. Wojciecha, Sukiennice, Ratusz oraz pałace 
magnackie i kamienice z ozdobnymi fasadami, podwórka
mi, zabudowa ulic Starego Miasta, zwłaszcza ul. Kanoni
czej (z rezydencjami kanoników Kapituły Krakowskiej) - 
stanowią najcenniejsze zabytki architektury z różnych 
epok. Nad Starym Miastem dominują potężne korpusy 
świątyń gotyckich - dominikanów, franciszkanów, Św. 

Krzyża, św. Marka oraz barokowych - śś. Piotra i Pawła, 
św. Anny, spośród nich wysuwa się dwuwieżowa fasada ro
mańskiego kościoła św. Andrzeja. Od średniowiecza cen
trum naukowe Krakowa stanowił zespół budowli uniwer
syteckich, zgrupowanych wokół gotyckiego założenia Col
legium Maius, rozbudowany w ciągu wieków, z neogotyc
kim gmachem Collegium Novum.

3.4. Kraków 
romański: 
kościót 
św. Andrzeja 
przy ul. Grodzkiej 
zbudowany 
w latach 
1079-1098 
(przebudowany 
w XII i XIII w.) (3) 
i romańskie okna 
wieży 
południowej (4)
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3. Specyficzny charakter Kazimierza określony został 
przez wyznania katolickie i żydowskie oraz związaną z ni
mi kulturę i obyczaje. Świadectwem pierwszego z nich są 

potężne kościoły gotyckie Bożego Ciała i św. Katarzyny 
oraz barokowe trynitarzy, paulinów na Skałce oraz bernar
dynów i misjonarzy na Stradomiu. Przejawami żydowskiej 

religii i kultury są synagogi: Stara z XV w., mieszcząca mu
zeum judaistyczne, Remuh, Izaaka, Wysoka, Tempel, cha
rakterystyczna zabudowa mieszkalna i cmentarze. Wymia
nie handlowej służył Plac Wolnica (dawniej Rynek Kazi
mierski) z własnym ratuszem z XVI w., gdzie obecnie mie
ści się Muzeum Etnograficzne.

4. Obszar tzw. II obwodnicy charakteryzuje się w więk
szości zabudową mieszkalną z XIX w. o cechach stylowych 
historyzmu, secesji i modernizmu. Dawniejsza architektu
ra reprezentowana jest przez barokowe kościoły, często 
o średniowiecznej genezie: kapucynów, Bożego Miłosier
dzia, karmelitów na Piasku, wizytek, św. Floriana. Na tym 
obszarze znajdują się oryginalne architektoniczne rozwią
zania secesyjne Talowskiego, Odrzywolskiego, Mączyń- 
skiego - kościół jezuitów przy ul. Kopernika czy gmach 
dawnej siedziby Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. 
Długiej 1. Na tym terenie jest także ogród botaniczny z bo
gactwem różnych gatunków flory europejskiej.

5. Tereny rozciągające się poza linią II obwodnicy za
wierają skupiska osad podmiejskich o rodowodzie sięgają
cym nierzadko wczesnego średniowiecza. Tutaj też znajdu
ją się Błonia, Park Krakowski, Park Jordana. Do najcenniej
szych przykładów budownictwa początku XX w. i między
wojennego należą usytuowane wzdłuż Alei Trzech Wiesz
czów gmachy dawnej Szkoły Przemysłowej, Muzeum Na
rodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Seminarium Duchow
nego, Akademii Górniczo-Hutniczej. W dawnej dzielnicy 
Zwierzyniec skupiają się znakomite budowle sakralne Kra
kowa: pochodzący z XI w. kościół Najświętszego Salwato
ra, klasztor norbertanek z XIII i XVIII w., drewniana kapli
ca św. Małgorzaty z XVII w., neogotycka kaplica bł. Broni
sławy w fortyfikacjach austriackich wokół Kopca Kościusz
ki. Na terenie tzw. Wielkiego Krakowa znajdują się także 
bezcenne zespoły sakralne, jak opactwo benedyktynów 
z XI w. w Tyńcu, opactwo cystersów z XIII w. w Mogile, 
barokowy zespół klasztorny kamedułów na Bielanach, 
a także liczne przykłady architektury pałacowo-parkowej, 
dworsko-parkowej, willowej i wiejskiej. Na Woli Justow- 

skiej wznosi się renesansowa willa Justusa Decjusza, na 
Prądniku Białym - zespół dworski biskupów krakowskich, 
w Bronowicach Małych dworki „Rydlówka” i „Tetmaje- 
rówka”, w Krzesławicach dworek Jana Matejki. Interesują
cy jest zestaw zabytków techniki pochodzących głównie 
z drugiej połowy XIX i początku XX w. Należą do nich 
najstarsze urządzenia kolejowe z Dworcem Głównym, mo
sty, wiadukty, zespół zabytkowej zajezdni tramwajowej 
przy ul. św. Wawrzyńca oraz przyległe do niej kompleksy 
gazowni i elektrowni miejskiej. Odrębną wartość stanowią 
zasoby budownictwa ludowego, a wśród nich do najlepiej 

zachowanych należą Bronowice, Tyniec oraz wsie podkra
kowskie włączone w obręb dzielnicy Nowa Huta-Mogiła, 
Kościelniki, Ruszczą, Wy ciąże, Krzesławice.

Kraków i region krakowski są szczególnie upoważnione 
do poszukiwania najwłaściwszych kierunków polityki 
ochrony dziedzictwa kulturowego w nowych warunkach 
gospodarczych, bowiem to właśnie na tym obszarze, czyli 
w ówczesnej Galicji, została najwcześniej - w pierwszej 
połowie XIX w. - zorganizowana polska służba konserwa
torska (Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej 
i Wschodniej). Równocześnie właśnie w Krakowie w dru
giej połowie XIX w., w ramach kształtujących się stosun
ków kapitalistycznych, doszło do swoistego „wystawienia 
zabytków na sprzedaż”. Uznany za duchową stolicę Polski 
Kraków stał się miastem obowiązkowo odwiedzanym 
przez Polaków ze wszystkich zaborów, a zabytkowe bu
dowle, na których wycisnęła swoje ślady historia, stały się 
„stacjami” na pielgrzymkowej drodze. Naturalne mechani
zmy społeczno-ekonomiczne (m.in. patriotyzm, turystyka) 
wywołały w drugiej połowie XIX w. konieczność prowa
dzenia na szeroką skalę prac konserwatorskich przy naj
wspanialszych krakowskich zabytkach, a to z kolei spowo
dowało narodziny nowoczesnej myśli konserwatorskiej. 
Paweł Popiel (1807-1892), konserwator Galicji Zachod
niej od 1856 r., prof. Józef Łepkowski (1826-1894), zna
komity badacz zabytków archeologicznych i architektury 
na polskich ziemiach, a nieco później dwaj wybitni przed
stawiciele krakowskiego środowiska, ożywionego wspólną 
ideą walki o zachowanie „pamiątek przeszłości”, a zara
zem wybitni uczeni: Stanisław Tomkowicz (1850-1933) 
i Włodzimierz Demetrykiewicz (1859-1937) spopularyzo
wali w 1886 r. termin konserwatorstwo, traktując go jako 
synonim szeroko rozumianej prawnej i legislacyjnej opieki 
nad zabytkami. Na bazie prac wspomnianych najwyższych 
autorytetów w sprawach zabytków zarysowały się tenden
cje formowania konserwacji zabytków jako samodzielnej 
dyscypliny, o własnej metodyce postępowania. Krakow
skie Grono Konserwatorów zapoczątkowało również 
przełom w postrzeganiu zabytku, już nie tylko jako obiek
tu czy zespołu, ale zabytkowego krajobrazu. „Nie dosyć 
jest ochraniać zabytki sztuki. Opiekowano się zamkami 
i kościołami, a dookoła nich traciły swą właściwą cechę 
dziełnice i miasta, które w całości swej godne były nazwy 
»zabytków«” - pisał już w 1909 r. Stanisław Tomkowicz.

Uchwalona w 1985 r. bezprecedensowa ustawa sejmo
wa o powołaniu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa, będąca następstwem wpisania Krako
wa wraz z Kazimierzem i Stradomiem w 1978 r. na Eistę 
Światowego Dziedzictwa, przetrwała zmiany polityczno- 

-społeczne w Polsce i odegrała oraz nadal odgrywa pio
nierską rolę wśród krajów Europy Środkowej w polityce 

ratowania i ożywiania śródmieścia miasta historycznego. 
Dynamikę inwestycyjną wywołują czynniki (w tym wypad
ku Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 
i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa) popy-
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chające właścicieli i inwestorów do podejmowania prac, 
umożliwiających zachowanie lub zwiększenie wartości nie
ruchomości zabytkowych w miastach historycznych.

Działamy w okresie niosącym wiele zagrożeń, także dla 
dziedzictwa kulturowego, ale zarazem w okresie, który 
powinien być wykorzystany do sformułowania polityki 
właściwego ukształtowania kryteriów dopuszczalnej inge
rencji oraz określenia instrumentów prawnych i ekono
micznych koniecznych do skutecznej ochrony i konserwa
cji zabytków w przyszłości. Doświadczenia wojewódzkie
go konserwatora zabytków w Krakowie, oparte na tak 
wspaniałej bazie, jaką stanowią prace naukowe w zakresie 
doktryn i pryncypiów oraz dokonania konserwatorskie 
wybitnych poprzedników, upoważniają mnie do sformuło
wania kilku zasad strategicznej przemiany w podejściu do 
ochrony i konserwacji zabytków:

1) przy ustalaniu pryncypiów konserwatorskich ważną 
rolę odgrywa autentyczność zabytku;

2) przy przyjęciu powyższej zasady systemowym zało
żeniem doktrynalnym jest indywidualny kompromis mię
dzy najwyższymi w skali światowej standardami konserwa
torskimi i rzeczywistością ekonomiczną;

3) gwarancją skutecznej ochrony zespołów zabytko-
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5. Kraków romański: Wzgórze Wawelskie nocą

(zdjęcia: 1-4 - Maksymilian Sudewicz,
5 - Anna Kaczmarz)

wych jest znalezienie właściwego użytkownika, umożli

wiające osiągnięcie wspomnianego kompromisu;
4) problemem zasadniczej wagi są regulacje ekonomiczne: 

system subwencji, pożyczek i ulg podatkowych, które stają się 
zasadniczą częścią działań zmierzających do motywacji róż
nych partnerów procesu rewitalizacji zespołów zabytkowych;

5) ze względu na to, że prawa rynku nie zapewniają re
waloryzacji zespołów zabytkowych i prawidłowego utrzy
mania miast historycznych, konieczne są dotacje państwowe 
i subwencje komunalne wspierające inicjatywy społeczne;

6) doświadczenia Krakowa - miasta, w którym już od 
połowy XIX w. zabytki traktowano jako produkt ekono
miczny i swoiste skarby w gospodarce rynkowej - powin
ny być propagowane i przekazywane innym miastom re
gionu, a także innym miastom zabytkowym w Europie 
Środkowowschodniej.

Andrzej Gaczoł
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków



Wokół jednego zabytku

Warszawski malarz na krakowskich Bielanach

(fot. Janusz Kozina)

Rzadko zdajemy sobie 
sprawę z faktu, że wiele 
dziel ważnych dla sztuki 

Warszawy z czasów nowożytnych 
przechowywanych jest w kościo
łach Krakowa. Sztandarowym te
go przykładem jest wielki obraz 
Jerzego Eleutera Siemiginowskie- 
go z około 1699 r., umieszczony 
w głównym ołtarzu krakowskiego 
kościoła św. Anny w Krakowie, 
przedstawiający patronkę tej 
świątyni. Szczęśliwy traf sprawił, 
że w ostatnich latach udało się zi
dentyfikować ważne dzieło inne
go warszawskiego artysty z tej sa
mej epoki znajdujące się w Kra
kowie. W jednej z kaplic klasztor
nego kościoła kamedulów na 
podkrakowskich Bielanach, no
szącej wezwanie świętych Janów 
(Chrzciciela i Ewangelisty), znaj
duje się sporych rozmiarów obraz 
ołtarzowy (229 x 136,5 cm), przed
stawiający „Kazanie św. Jana 
Chrzciciela”. Konserwacja tego 
płótna, przeprowadzona w 1996 r. 
przez Marię Neczaj-Arendarską, 
nie tylko ujawniła wysoką klasę ar
tystyczną dzieła, dotąd ukrytą 
pod warstwą brudu i przemalo
wać, ale przede wszystkim do
prowadziła do odsłonięcia daty 
i częściowo zachowanej sygnatury malarza: 
„i. Rei(...) Eques 1689". Nie ulega żadnej wąt
pliwości, że mamy tu do czynienia z podpisem 
wybitnego malarza warszawskiego, Jana Rei- 
snera (1655-1713), nadwornego artysty króla 
Jana III Sobieskiego.

Dla badań nad sztuką Warszawy i w ogóle 
Polski odkrycie to ma niebagatelne znaczenie. 
O życiu Reisnera wiadomo bowiem sporo (więk
szość dotyczących go informacji zebrał Mariusz 
Karpowicz), ale jego dorobek artystyczny pozo- 
staje mato znany. Reisner byt stypendystą króla 
Jana III, kształcił się w Rzymie w zakresie archi
tektury i malarstwa, a w 1682 r. został członkiem 
tamtejszej Akademii Św. Łukasza, co dla po
czątkującego malarza było zaszczytem niezwy
kłym i świadczącym o niebagatelnych zdolno
ściach polskiego artysty. Obdarzony przez pa
pieża Orderem Złotej Ostrogi, równoznacznym 
z nadaniem szlachectwa, do końca życia używał 
tytułu „Eques Auratus", uwidocznionego też 
w sygnaturze na krakowskim obrazie. W 1683 r. 
Reisner wrócił do Polski, przez długie lata praco
wał w Wilanowie jako nadworny malarz króla Ja
na, a po jego śmierci przeniósł się do Węgrowa, 
na dwór Jana Dobrogosta Krasińskiego, gdzie 
czynny byt jako architekt.

Po artyście tak głośnym i obsypanym za
szczytami można by się spodziewać licznych

dzieł, ale jak dotąd przypisano mu, i to z wątpli
wościami, zaledwie kilka obrazów - wśród nich 
wielkie „Opłakiwanie Chrystusa” w warszaw
skim kościele wizytek i plafon z przedstawie
niem „Jutrzenki" w pałacu w Wilanowie. Obraz 
u krakowskich kamedutów, którego ufundowa
nie można próbować łączyć bezpośrednio 
z osobą królewskiego protektora Reisnera (wia
domo, że Jan III idąc na odsiecz Wiednia modlił 
się także w kościele na Bielanach pod Krako
wem), doskonale pasuje do tego, co wiemy 
o charakterze twórczości Reisnera. Monumen
talny w wyrazie, o starannie przemyślanej kom
pozycji i dość chłodnej gamie barwnej o cha
rakterystycznym, jakby „metalicznym” połysku, 
stanowi bardzo dobry przykład twórczości 
opartej na wtosko-francuskich wzorach akade
mickiego klasycyzmu. Zyskalibyśmy więc zna
komity punkt wyjścia do badań nad twórczością 
Jana Reisnera, gdyby nie jedno drobne „ale”. 
Obraz u krakowskich kamedutów nie jest jedy
ną tego rodzaju kompozycją znaną polskim hi
storykom sztuki. Badacz recepcji włoskiego 
malarstwa nowożytnego w Polsce, Marcin Kale- 
ciński, wskazał ostatnio kilka bliźniaczo podob
nych obrazów powtarzających dokładnie tę sa
mą kompozycję. Wśród nich dwa najważniej
sze, znajdujące się w krakowskim kościele wi
zytek i w zbiorach monachijskich, związane zo

stały przez Kalecińskiego w dość 
ogólny sposób z warsztatem wy
bitnego rzymskiego malarza Carlo 
Maratty (1625-1713). Bielański ob
raz „Kazanie św. Jana Chrzciciela" 
uznany został za „słabszą arty
stycznie” kopię jednego z tych 
dziel, ale Kaleciński nie miał chy
ba okazji oglądać go po konser
wacji. Mamy tu więc do czynienia 
z typowym dla badań nad daw
nym malarstwem problemem: 
oryginalne dzieło wybitnego mala
rza polskiego czy powtórzenie 
kompozycji jeszcze znakomitsze
go artysty włoskiego?

W czasach nowożytnych, gdy 
zapożyczenia z twórczości innych 
artystów, często dokonywane za 
pośrednictwem grafiki, byty na po
rządku dziennym, nieoryginalność 
dzieła nie była czymś wstydliwym. 
Znamy w ogólnych zarysach po
dobnie ukształtowane przedsta
wienia „Kazania św. Jana" w malar
stwie włoskim, pojawiające się np. 
w twórczości weneckiego malarza 
z przełomu XVII i XVIII w. Sebastia
no Ricciego. Jednak dopóki nie zo
stanie wskazany bezpośredni wło
ski pierwowzór obrazu, mamy pra
wo uważać tę sygnowaną kompo
zycję Jana Reisnera za jego

względnie samodzielne dzieło, stanowiące co 
najwyżej kompilację motywów wywodzących się 
z malarstwa włoskiego. Szczególnie ciekawy wy- 
daje się trop prowadzący do wspomnianej wyżej 
repliki tego obrazu, znajdującej się w krakowskim 
kościele wizytek. Obrazy u kamedutów i wizytek 
są sobie tak bliskie, że można przyjąć, iż mogły 
wyjść z pracowni jednego artysty - właśnie Jana 
Reisnera. W związku z tym frapująca okazuje się 
wiadomość, że krakowski konwent, ufundowany 
w końcu XVII w., dzieła sztuki przeznaczone do 
wystroju nowo wznoszonego kościoła zamawiał 
m.in. w Warszawie, korzystając z pośrednictwa 
klasztoru wizytek w stolicy. Przechowała się wia
domość, że nieznany z nazwiska malarz war
szawski w 1695 r. zrealizował zamówienie kra
kowskiego konwentu i wykonał, zachowany do 
dziś, obraz „Zachwycenie św. Franciszka Saleze- 
go" do ołtarza głównego świątyni. Niewykluczo
ne, że malarzem tym byt właśnie Jan Reisner, jak 
wiadomo z licznych źródeł pisanych, bardzo sil
nie związany z warszawskimi wizytkami; to one 
mogły go polecić krakowskim siostrom.

Wszystko więc wskazuje na to, że klucz do 
rozszyfrowania twórczości jednego z najwybit
niejszych warszawskich i zarazem polskich ma
larzy doby Jana III Sobieskiego znajduje się 
w Krakowie.

Jerzy Żmudziński
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Kościoły drewniane
w Krakowie

zabytkach Krakowa i o drewnia
nych kościołach w Polsce napisa
no bardzo wiele, ale o kościołach 
drewnianych w dawnej stolicy 

Polski mniej się wspomina. Uchodzą one bo
wiem uwagi w konfrontacji z najznakomit
szymi zabytkami architektury monumental
nej, reprezentującymi tu wszystkie style hi
storyczne i to w najlepszych, podręczniko
wych przykładach. A przecież panorama ar
tystyczna drewnianych świątyń Krakowa jest 
bardzo interesująca i chociaż zabytki te nie 
sięgają odległych epok historii miasta (które 
w ciągu wieków niewspółmiernie poszerzyło 

w 1646 r. niewątpliwie jako prowizoryczny, 
istniał 30 lat do czasu wzniesienia obecnego. 
O tych budowlach nic konkretnego nie 
umiemy powiedzieć. Jak dotychczas, arche
olodzy przekazali nam tylko skromne dane 
o reliktach dwóch drewnianych budowli do
by przedlokacyjnej w obrębie obecnego ryn
ku, w których dopatrzono się budowli sa
kralnych. Taki miał być najstarszy kościółek 
poprzedzający wzniesienie kościoła św. Woj
ciecha, datowany jeszcze na wiek X.

W przeglądzie zachowanych obiektów 
trudno przyjąć historyczne usytuowanie za
chowanych kościołów jako zasadę kolejności 

1.2. Widok Krakowa z Salwatorskiego Wzgórza; 
na pierwszym planie po prawej stronie drewniana 
kaplica śś. Małgorzaty i Judyty z 1690 r. 
(litografia wg rysunku J. Brydaka z 1863 r.) (1) 
i stan obecny (2)

się), prezentuje szczególne bogactwo i róż
norodność typów i kreacji, a niekiedy także 
specyficzne zawirowania swych losów.

Nie miejsce tu na dokładne dociekania 
historyczne o początkach wielu świątyń, któ
re zastąpiły wcześniejsze budowle drewnia
ne; wiele z nich zapewne od początku nosiło 
znamiona prowizoriów, poprzedzających 
wzniesienie okazalszych, monumentalnych 
świątyń, fundacji możnowładców i hierar
chów Kościoła. O niektórych zachowały się 
tylko wzmianki archiwalne, brak jednak 
przesłanek dla jakiejkolwiek charakterystyki. 
Wiemy, że zanim wzniesiono budowle muro
wane, m.in. istniał drewniany kościół Sw. 
Krzyża (fundacji bpa Pełki) czy częściowo 
drewniany św. Augustyna i Jana Chrzciciela 
(norbertanek), poświęcony około 1181 r. 
przez bpa Gedkę. W XIV w. powstać miał 
pierwszy, drewniany kościół św. Anny, 
a w połowie XV w. drewniany kościół ber
nardynów, fundacji bpa Oleśnickiego (1453) 
i bernardynek, fundacji Hinczy z Rogowa 
(1459). W mieście wznoszono drewniane 
kościoły także w dobie nowożytnej. I tak: 
kościół bernardynek św. Józefa, zbudowany 

wywodu w świetle dziejów Krakowa, wielo
krotnie powiększanego aż po dzisiejszą roz
ległą aglomerację miejską. Wybierzmy zatem 
porządek według czasu powstania kolejnych 
zabytków, kończąc na budowlach przeniesio
nych z innych miejsc.

Kościół św. Bartłomieja w Mogile usytu
owany został w sąsiedztwie opactwa cyster
sów, a erygowany był jako parafialny dla 
otaczających go wiosek stanowiących wła
sność konwentu. Bezpośrednim fundatorem 
byt opat Piotr Hirszberg z Biecza, a budow
niczym cieśla Maciej Mączka; kościół wznie
siony został w 1466 r. Jest to niewielka świą
tynia trójnawowa, nawiązująca swym roz
wiązaniem konstrukcyjnym do współcze
snych kościołów małopolskich systemu 
„więźbowo-zaskrzynieniowego”. Całość na
krywa wspólny dach o jednej kalenicy, 
wsparty na więźbie storczykowej. Z gotyc
kiego detalu ciesielskiego zachowane są ar
kady międzynawowe, kilka obramień okien
nych, a nade wszystko ostrołukowy portal, 
ozdobiony ornamentalnym reliefem z tarcza
mi herbowymi i minuskułową inskrypcją za
wierającą datę budowy i nazwisko cieśli. 

W 1740 r. kościół rozbudowano przez doda
nie pary kaplic o charakterze transeptu. 
Wtedy też ostatecznie zmieniono wystrój 
wnętrza. Najważniejszym odtąd elementem 
stała się iluzjonistyczna dekoracja malarska 
ścian i stropów, zawierająca motywy figural
ne i heraldyczne. Ale wszystko podporząd
kowane zostało idei iłuzjonistycznego wzbo
gacenia przestrzeni, z pozornymi podziałami 
architektonicznymi, malowanymi oknami, 
draperiami itp. Ukoronowaniem tej idei jest 
bogate malowane retabulum ołtarza główne
go, prezentujące koncepcję „architektonicz
ną” z kolumnami i gzymsami - w tym wy
padku malowanymi na ścianie. Na resztę 
dzisiejszego wyposażenia składają się boczne 
ołtarze, sprzęty i rzeźby z XVII i XVIII w. 
W 1752 r. wzniesiono wolno stojącą bramę- 
-dzwonnicę o udanych proporcjach, nakrytą 
baniastym hełmem.

Kościół Wszystkich Świętych, parafialny 
wsi Górka Kościelnicka, niedawno znalazł 
się w granicach Krakowa. Zbudowany został 
na miejscu starszego w latach 1646-1648, od 
tego czasu był kilkakrotnie odnawiany i wy
posażany. Usytuowany na wzniesieniu pre
zentuje się malowniczo, a zarazem archaicz
nie, gdyż jego układ i proporcje nawiązywa
ły do tradycyjnego wzorca kontynuowanego 
od średniowiecza. Jest to kościół jednona- 
wowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocz- 
nie i kwadratową nawą. Do korpusu przyle
gają: zakrystia i dwie kruchty od południa 
i od zachodu. Strome dachy o wspólnej kale
nicy opierają się na więźbie typu storczyko
wego - to również reminiscencje tradycji go
tyku. Pewne różnice w stosunku do wzorca 
to wsparcie podciągów w zaskrzynieniach 
slupami sugerującymi podział na trzy nawy 
i wprowadzenie pozornych sklepień koleb
kowych. Obecne wyposażenie przenosi nas 
jednak w atmosferę baroku - takie są trzy oł
tarze, ambona i inne sprzęty. Swoistym skar
bem kościoła są haftowane ornaty, w tym ża
łobny z realistycznie przedstawionymi ko
ściotrupami. Otoczenie kościoła wzbogaca 
murowana, klasycystyczna dzwonnica i frag
menty kamiennej balustrady z tralkami, po
chodzącej z zespołu pałacowego w pobli
skich Kościelnikach.

Kaplica śś. Małgorzaty i Judyty na Wzgó
rzu Salwatorskim, zwana niegdyś tradycyjnie 
„gontyną” i odnoszona do legendarnych cza
sów pogańskich, prezentuje całkiem inne 
rozwiązanie przestrzenne oraz ciekawą histo
rię. Powstała jako trzecia na tym miejscu ka
plica cmentarna należąca do pobliskiego 
klasztoru norbertanek. Obecną wzniesiono 
w latach 1689-1690 staraniem ówczesnej 
ksieni Justyny Oraczewskiej. Przez wiele stu
leci, zwłaszcza w XVIII w., chowano tu zmar
łych w czasie grasujących wówczas epidemii. 
Kaplica wzniesiona została na planie ośmio- 
boku i pokryta kopułą zwieńczoną latarnią. 
Nawiązuje do rzadkich w architekturze 
drewnianej centralnych świątyń, będących 
transpozycją kreacji tego typu rozpowszech
nionych w dobie renesansu i baroku. Od
mienna jest geneza ciesielskiego obramienia 
wejścia z wykrojem nadproża o formie koja
rzącej się z gotyckimi lukami „oślego grzbie
tu”; być może jest to pozostałość starszej bu-
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3.4. Mogiła, kościół św. Bartłomieja z 1466 r.
i brama-dzwonnica z 1752 r. (3) oraz obramienie portalu (4)
5. Kościół Wszystkich Świętych w Krakowie-Górce Kościelnickiej 
sprzed potowy XVII w.

6. Kaplica „Kalwaryjka” w ogrodzie ss. wizytek z 1715 r.: 
wnętrze i „Święte Śchody" (6)

dowli. W okresie powojennym kaplica długo 
pozostawała zamknięta; odnowiono ją grun
townie dopiero w latach 1988-1989. Uroczy
ste ponowne poświęcenie odbyło się w 1992. 
Znalazły tu pomieszczenie barokowe ołtarze: 
główny, przeniesiony z pobliskiego kościoła 
Najświętszego Salwatora, i boczny, pocho
dzący z kościoła św. Wojciecha na Rynku 
Głównym.

Kaplica „Kalwaryjka” w zespole klasz
tornym sióstr wizytek, usytuowana w ogro
dzie klasztornym, położonym dziś niemal 
w centrum miasta, pozostaje wciąż zabyt
kiem nieznanym (!). Budowę w latach 1714- 
-1715 zainicjowała przełożona klasztoru Te
resa Szembekówna, koszty pokryli członko
wie rodziny, hierarchowie Kościoła. Budy
nek jest skromny, wzniesiony na planie pro
stokąta, o ścianach i dachu pobitych gonta
mi. Wnętrze aranżują dwa ciągi schodów 
wiodących na galerię, jeden z nich przysto
sowany do wstępowania na kolanach. Całe 
wnętrze pokrywają świetne malowidła figu
ralne obrazujące Drogę Krzyżową, kulminu
jące scenę Ukrzyżowania ponad galerią; pod 
nią przedstawiono Grób Chrystusa. Auto
rem tej dekoracji malarskiej jest zapewne Pa
weł Pieleszyński, przybyły tu z Warszawy 
i będący na usługach krakowskiego konwen
tu. Malarz, jak wynika z analizy, posługiwał 
się rycinami Adriana Collaerta według Mar
tena de Vos, uzupełnionymi obszernymi in
skrypcjami z tekstów biblijnych. Kaplica 
znajduje się w stanie bardzo dobrym. 
W 1988 r. ukończono kompleksową konser
wację jej architektury i wystroju.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski na 
Woli Justowskiej powstał na początku XVI 
w. w Komorowicach koło Bielska, nie do
trwał jednak do naszych czasów w niezmie
nionej postaci. Przed połową XVII w. został 
przebudowany, w 1644 r. uzyskał „gotycką” 
w formie wieżę. Po wzniesieniu we wsi no
wej, murowanej świątyni uległ zaniedbaniu. 
Do Krakowa przeniesiony został w latach 
1948-1950, głównie z inicjatywy prof. Karo
la Estreichera. Niestety, niemal doszczętnie 
spłonął 14 lipca 1978 r. Po długich dysku

sjach na temat projektu nowej świątyni, 
w 1980 r. rozpoczęto dokładną rekonstruk
cję zabytku. Kierował nią arch. Janusz Ga- 
wor, przy współudziale proboszcza ks. Stani
sława Kolarskiego. W obecnej postaci kościół 
dokładnie powtarza dawną świątynię. Nie
wielka zmiana polega na zbudowaniu kościo
ła „dolnego”, tak zręcznie zaprojektowanego 
i zrealizowanego, że w niczym nie naruszył 
harmonijnego wyglądu; przy urządzeniu ko
ścioła dolnego współpracował rzeźbiarz Bro
nisław Chromy. Dużych rozmiarów kościół 
ma układ tradycyjny z trójbocznie zamknię
tym prezbiterium, prostokątną nawą oraz 
wieżą izbicową z hełmem iglicowym, flanko
wanym czterema niskimi wieżyczkami. Ca
łość otaczają soboty. Wnętrze też odtworzo
no wiernie. Główne elementy wystroju - to 
jednak kopie konkretnych zabytków, podob
nych do utraconych. Ołtarz główny wykona
no według oryginału z Drogini, boczne we
dług oryginałów z Jawornika, organy są za
bytkowym instrumentem przeniesionym 
z kościoła w Bieńkówce. Konserwacja instru
mentu i jego wprowadzenie zakończyły trwa
jącą kilkanaście lat odbudowę.

Kościół Św. Krzyża w Nowej Hucie-Krze- 
sławicach powstał w Jaworniku koło Myśle
nic, jako drugi z kolei w tej miejscowości, 
wzniesiony na początku XVII w. Kilkakrot
nie remontowany i rozbudowywany, drew
nianą wieżę uzyskał w 1743 r. Kolejne zmia
ny wprowadzono w XIX w. Przed 1914 r. 
podjęto zamiar stopniowej wymiany budyn
ku na murowany. Początek realizacji objął 
wzniesienie murowanej wieży i zachodniej 
części korpusu nawowego, drewniana wieża 
uległa rozbiórce. Wojna przeszkodziła jed
nak dalszej realizacji, a stan ten przedłużył 
się o lat kilkadziesiąt. Dopiero na początku 
lat osiemdziesiątych podjęto inną koncepcję 
budowy nowego kościoła, oczywiście na 
miejscu zabytku. Dramatycznym epizodem 
była nieuzgodniona rozbiórka kościoła 
drewnianego. Ostatecznie przeniesiony zo
stał do Krakowa, transferem kierował inż. 
Kazimierz Terlecki. Odbudowę kościoła na 
nowym miejscu ukończono pod koniec lat 
osiemdziesiątych, dłużej trwały prace kon
serwatorskie przy przeniesionym wyposaże
niu, ukończone ostatecznie w 1997 r. Ko
ściół prezentuje typ tradycyjny, jednonawo-
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7

7.8. Kościół na Woli Justowskiej 
po pożarze w 1978 r. (7) i po odbudowie (8)
9. Kościół Św. Krzyża w Nowej Hucie- 
-Krzeslawicach przeniesiony z Jawornika

(zdjęcia: 3 - Tadeusz Chrzanowski, 
2, 4, 5, 7, 8, 9- Marian Kornecki, 

6 - Jan Doraczek)

wy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie 
i prostokątną nawą. Zakrystia jest piętrowa, 
podobnie jak boczna kruchta, nakryta od
dzielnym czterospadowym daszkiem. Drew
niana wieża została zrekonstruowana na 
podstawie zachowanych fotografii z począt
ku stulecia. Najcenniejsze elementy wystroju 
- to malowidła ścienne z pierwszej potowy 
XVII w., figuralne w układzie trójstrefowym, 
o różnych wątkach treściowych. Dominują 
tu: scena Sądu Ostatecznego i nadnatural
nych rozmiarów postać św. Krzysztofa. Oka
zały jest ołtarz główny o retabulum architek
tonicznym z około połowy XVIII w. Do cza
su jego ustawienia nad mensą ołtarza zawie
szony był późnogotycki krucyfiks.

Wspomnieć należy, że do 1970 r. istniał 
w Krakowie jeszcze jeden kościół drewniany. 
Wzniesiono go w 1923 r. na Prądniku Czer
wonym w związku z utworzeniem tam nowej 
parafii; projektantem kościoła był Artur Ro
manowski, wykładowca Szkoły Przemysło
wej. Kościół był trójnawowy z wieżą, w syl
wecie nawiązywał do wielowiekowej tradycji 
polskich kościołów drewnianych. Jego ideą 
był występujący w tamtych czasach nurt neo- 
regionalizmu, odnoszony do tradycji „stylu 
narodowego”. Później wzniesiono obok wol
no stojącą dzwonnicę izbicową. Tragiczną 

kartą tego ciekawego ze wszech miar kościo
ła było to, że nigdy nie zainteresowali się nim 
badacze architektury ani konserwatorzy za
bytków, mimo że budynek wpisywał się 
w wielowiekowy tok dziejów drewnianych 
budowli sakralnych w Polsce.

Na koniec kilka uwag, już tylko z pogra
nicza zabytkoznawstwa. Czym są dla nas 
drewniane kościółki Krakowa w swym wie
lowątkowym wymiarze? Każdy z nich inny, 
nie tworzą razem syntezy typologii i prze
mian, lecz składają się na szczególny kon
tekst „jedności w różności”. Ale zarazem 
każdy prezentuje coś indywidualnego o in
nych jeszcze aspektach.

Kościółek mogilski - to jeden z najstar
szych drewnianych kościołów w Polsce. Zna
my jego historię, okoliczności powstania, na
zwiska fundatora i budowniczego, być może 

początkowo budowniczego młynów, jak są
dzić można z nazwiska. Ale Mączka, później 
obdarowany przywilejami, nominowany był 
cieślą królewskim (pracował także na Zamku 
Wawelskim). Kościół ten - to jedyny znany 
nam trójnawowy kościół średniowieczny, do
brze zachowany mimo późniejszej rozbudo
wy. Jego rzeźbiony portal, podobnie jak ilu- 
zjonistyczne malowidła z doby późnego ba
roku, ma znaczenie podręcznikowe. Podobną 
wartość ma legendarna „gontyna” - salwa
torska kaplica śś. Małgorzaty i Judyty, wro
śnięta w panoramę podkrakowskiego niegdyś 
Zwierzyńca, obrosła w tradycję odpustu 
wielkanocnego. Jest ona też przykładem cen
tralnej kaplicy kopułowej, stanowiącej daleki 
refleks rozpowszechnionej od czasu renesan
su formuły, odbijającej dalekim echem wa
welski pierwowzór Kaplicy Zygmuntowskiej, 
jest swoistym unikatem formy i tworzywa. 
W inną atmosferę przenosi nas „Kalwaryjka” 
w klauzurowym ogrodzie sióstr wizytek. Bu
dowla to skromna, ale o charakterystycznym 
wystroju i zdobna bogatymi malowidłami - 

to jakby polskie „Święte Schody” oparte na 
rzymskim pierwowzorze. I nadal paradoksem 
będzie, że kaplica ta współcześnie nadal nie 
jest prawie znana - to efekt jej zacisznej sepa
racji, mimo usytuowania pośród ruchliwego 
i gwarnego wielkomiejskiego kompleksu.

Z kolei kościół w Górce Kościelnickiej 
był i pozostaje wciąż jeszcze tradycyjną para
fialną świątynią wiejską, chociaż znalazł się 
w granicach miasta. Przetrwała tu jeszcze 
dawna atmosfera otoczenia, a także specyfi
ki społeczności lokalnej, skupionej przy 
„swoim” kościółku. Sama budowla jest przy
kładem trwałości konstrukcji typowych dla 
długiego trwania reminiscencji średnio
wiecznych. Takim była, wzniesiona po epi
zodzie reformacji, gdy wracano do wąsko 
rozumianej tradycji, a importowane prądy 
renesansu, potem baroku, nie znajdowały 

odbicia w ówczesnych, izolo
wanych od nich środowi
skach. Kościół jest zadbany, 
w czym niemała zasługa 
obecnego proboszcza, gospo
darza umiłowanej przez nie
go świątyni. M.in. z jego ini
cjatywy powstała tu niezwy
kła i pełna nastroju „Droga 
Krzyżowa” - alejka prowa
dząca na wzgórze kościelne, 
flankowana dziesiątkami sta
rych żelaznych krzyży cmen
tarnych, które niedawno 
ustąpiły miejsca współcze
snym betonowym nagrob
kom.

Osobne miejsce zajmują 
wśród drewnianych kościo
łów dzisiejszego Krakowa 
świątynie przeniesione z in
nych miejscowości, już „nie
potrzebne” w swych rodzin
nych wioskach, a wskutek 
braku zrozumienia narażone 
na bezpośrednie zniszczenie. 
Kościół przeniesiony z Ko
morowie na Wolę Justowską 
jest dobrze znany, także jako 

uosobienie „polskiego kościoła drewniane
go”. Jego przeniesienie zrealizowano wzoro
wo, w myśl zasad konserwatorskich, 
uwzględniając dawną technologię i zgodność 
detali. Wręcz podręcznikowa restytucja spa
lonego zabytku stała się właściwie tylko 
„wymuszoną wymianą substancji” - to ter
min dziś niemal doktrynalny! - a historia 
obiektu ma swoją ciągłość, zaznaczoną tylko 
epizodem tragicznego pożaru. Z kolei ko
ściół przeniesiony z Jawornika na teren daw
nej wsi Krzeslawice, nieopodal dawnego 
dworku Matejki, na tereny o charakterze 
parkowym pełni nadal swoją funkcję kulto
wą, a premią całego przedsięwzięcia było 
nieoczekiwane odkrycie malowideł ścien
nych z XVII w., które odsłonięto i ekspono
wano.

Tak więc dzieje zabytków Krakowa zy
skały jakże ciekawą kartę, pełną nowych, in
tymnych wartości, nie wolną także od dra
matycznych zawirowań. Historia toczy się 
dalej...

Marian Kornecki
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chitektury oraz kapliczki słupowe w wie
lorakich odmianach, szafkowe, krzyże 
i figury oraz groty, tworzące grupę zabyt
ków ruchomych; istotnie często zmienia
ją lokalizacje, zwłaszcza w trakcie moder
nizacji dróg. Rozproszone w pejzażu, 
ogołocone ze „starożytnych” świątków, 
niszczone przez skażone środowisko 
uprzemysłowionego miasta, pochylone 
wiekiem, często ze śladami świeżych de
wastacji, zagłuszane krzykliwą reklamą 
uliczną - oczekują na ochronę prawną, 
profesjonalną konserwację i zapewnienie 
im właściwej ekspozycji. Nie znalazły 
one należytego uznania w przewodni
kach po Krakowie. Dotychczasowe zain
teresowania historyków sztuki koncen
trowały się na wybitniejszych dziełach 
sztuki, pozostawiając obiekty ludowe et
nologom. Z tym większym uznaniem na
leży odnotować renesans zainteresowa
nia w licznych publikacjach pojawiają
cych się w gazetach regionalnych i kato
lickich jako wyraz poszukiwania tożsa
mości „małych ojczyzn”. Już w latach sie
demdziesiątych służba konserwatorska

1. Krzyż z postacią 
Ukrzyżowanego 
wycięte z jednego pnia 
(ul. Ojcowska 27)

2. Postument figury 
Matki Boskiej 
wypełniony postaciami 
świętych, koniec XIX w. 
(ul. Babińskiego 34)

3. Slup Dębnicki 
z przełomu
XVII i XVIII w. przy
Rondzie Grunwaldzkim

(zdjęcia:
Genowefa Zań-Ograbek)

podjęła akcję dokumentowania najcen
niejszych zabytków, sporządzając karty 
ewidencyjne. Należy przypomnieć 
ogromny wkład Komisji Opieki nad Za
bytkami PTTK z Krystyną Pawłowską na 
czele. Opiekunowie zabytków przepro
wadzali systematyczną lustrację stanu ich 
zachowania i sporządzali dokumentację 
fotograficzną mającą dziś wielką wartość 
ikonograficzną.

W 1995 r. Wydział Ochrony Zabyt
ków Urzędu Miasta Krakowa powierzył 
piszącej te słowa sporządzenie inwenta
ryzacji obejmującej wszystkie te zabytki, 
łącznie z ciekawszymi artystycznie 
współczesnymi realizacjami. Głównym 
celem było udokumentowanie ich stanu 
i podjęcie planowej akcji konserwacji 
najbardziej zagrożonych. Jak wynika 
z moich doświadczeń, często trudno 
określić jednoznacznie chronologię za
bytków tego rodzaju. Brakuje na ogół 
dokumentów pisanych (poza samymi in- 

Sacrum i historia
„Bogu na Chwalę, Cierpiącym na Pociechę,

Błądzącym jako drogowskaz”
- napis na krzyżu przydrożnym 

na Osiedlu Kujawy

apliczki, figury i krzyże przy
drożne są dziedzictwem kultu
rowym chrześcijańskiej Europy; 
sakralizując przestrzeń przesła

niem kultowym, zarazem dokumentują 
obyczajowość epoki i poświadczają wy
darzenia historyczne, ważne nie tylko 
dla lokalnej społeczności. Odnajdujemy 
je zarówno w centrum miasta, jak i na 
obszarach peryferyjnych. Posadowione 
na kopcach wyznaczały granice własno
ści, pełniły funkcję rogatek, sygnalizo
wały skrzyżowania dróg, jako tzw. latar
nie umarłych rozpraszały mrok w rejo
nach cmentarzy i szpitali zakaźnych, 
wskazywały drogę do klasztorów i sank
tuariów. Ustawione na placach często są 
śladem wyburzonych świątyń. W krajo
brazie kulturowym miasta bywają ostat
nim reliktem przedmieść i wsi podkra
kowskich. Fundowane były w celach 
wotywnych - ku czci i w podzięce Bogu, 
Bogurodzicy i Świętym Patronom, szcze
gólnie w czas trwogi, jako ratunek „od 
powietrza, głodu, ognia i wojny”. Uświę
cały również radosne wydarzenia, jakimi 
były wizyty monarchów, a w ostatnich 
latach pielgrzymki do ojczyzny papieża 
Jana Pawła II. Niektóre upamiętniają bu
dowę szkół, kolei, linii tramwajowej, 
rocznice narodowe, pełnią także funkcję 
pomników w miejscach martyrologii. 
Poświadczają to stosowne inskrypcje, 
które niestety pomijają milczeniem na
zwiska ich twórców.

Rozkwit idei sacrum w plenerze wy
stąpił w epoce kontrreformacji. Zgodnie 
z doktryną Soboru Trydenckiego (1545- 
-1563) oraz postanowieniami synodu 
krakowskiego (1621) zalecono ich wzno
szenie celem upowszechniania kultu 
świętych oraz propagowania pobożnego 
dydaktyzmu zawartego w sentencjach, 
mających dziś walory zabytkowego pi
śmiennictwa. Forma kapliczek czerpała 
inspiracje ze sztuki oficjalnej i trwała 
przez wieki, ulegając przemianom stylo
wym, swoiście transponowanym przez 
ludowych twórców. Wznoszone były 
z kamienia, murowane, ciosane w drew
nie, w nowszych czasach sporządzano je 
jako odlewy żeliwne i betonowe. Z regu
ły skrzą się żywą polichromią, osłaniane 
malowniczo kształtowanymi daszkami, 
otaczane „świętymi ogródkami.” Inne, 
jako ozdobne szafki mieszczące obraz lub

świątka, zawieszano na drzewach bądź 
na elewacjach budowli. Często towarzy
szą im sędziwe drzewa, równolatki fun
dacji, podkreślające akcent kompozycyj
ny. Wciąż są otaczane żywym kultem: 
majone kwiatami z okazji świąt kościel
nych, migocą przy nich lampki - jako 
wyraz obyczaju i form ludowej pobożno
ści. Budzą wzruszenie naiwnością formy 
nadanej im przez ludowego twórcę, ale 
też i podziw dla kunsztu anonimowego 
profesjonalnego artysty. Zrosło się z nimi 
wiele barwnych legend i praktyk magicz
nych. Są istotnym elementem kultury du
chowej i materialnej, znakiem tożsamości 
krajobrazu kulturowego. W kategorii 
sztuki sakralnej traktuje się je jako obiek
ty dewocyjne przeznaczone do prywat
nego kultu, chociaż były fundowane nie 
tylko przez osoby indywidualne, ale 
i przez lokalne grupy społeczne. W klasy
fikacji zabytków dzielą się na tzw. ka
pliczki domkowe, zaliczane do małej ar
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skrypcjami), księgi parafialne odnoto
wują czasem tylko fakt i okoliczności 
fundacji, analiza przekazów kartogra
ficznych przynosi jedynie stwierdzenie 
istnienia obiektu, ale czy akurat tego, 
skoro bywały wielokrotnie wymieniane, 
przenoszone, modernizowane. Stopień 
zużycia materiału nie jest również cechą 
miarodajną, ponieważ te pomniki nisz
czeją w przyspieszonym tempie. Nie by
ły prowadzone badania architektoniczne 
przy kapliczkach murowanych. Związa
ne z nimi legendy czy ustne przekazy nie 
są, po bliższym sprawdzeniu, w pełni 
wiarygodne, a tradycyjna forma bywała 
kontynuowana przez stulecia.

W granicach administracyjnych mia
sta mamy ogromne bogactwo tych za
bytków - 475 różnych obiektów, w tym 
32 kapliczki domkowe - miniaturowe 
świątynie z ołtarzykiem wewnątrz, 75 
słupowych z wnękami na pomieszczenie 
figur lub obrazów, 20 latarni umarłych, 
44 kapliczki szafkowe, 241 figur prze
ważnie kamiennych (w tym 11 kolumn 
maryjnych oraz 7 kolumn pasyjnych, 
tzw. Boże Męki), 85 krzyży, najczęściej 
drewnianych, osadzonych w ziemi 
z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego bądź 
z metalową pasyjką (2 krzyże z postacią 
Ukrzyżowanego wyciętą z blachy i malo
waną), 19 grot wykonanych z łamanego 
kamienia, mieszczących statuę Matki 
Boskiej z Lourdes, 5 kalwarii urządzo
nych na przyulicznych elewacjach ko
ściołów. W ewidencji uwzględniono tak
że wszystkie odmiany typologiczne znaj
dujące się w wirydarzach i ogrodach 
klasztornych, przy symbolicznych dróż
kach, będące na ogół dziełami artystów 
profesjonalnych, a zarazem prototypa
mi, z których czerpano inspiracje. Naj
większą liczbę (132) odnotowano na te
renie prawobrzeżnej dzielnicy Podgórza. 
Znajdujące się tam wybitne dzieła ludo
wego kamieniarstwa, pochodzące z ka
mieniołomów myślenickich, dobczyc- 
kich oraz wielicko-bocheńskich, wyka
zują odrębność stylową determinowaną 
głównie gustem włościańskich fundato
rów i możliwościami twórców. Nie bez 
znaczenia był również fakt przynależno
ści tego obszaru do 1880 r. do diecezji 
tarnowskiej. Najmniejszą liczbę, bo 106 
obiektów odnotowano na obszarze naj
młodszej dzielnicy Krakowa - w Nowej 
Hucie, gdzie występuje natomiast naj
większe skupisko latarni umarłych przy 
szlaku pielgrzymim prowadzącym do 
średniowiecznego sanktuarium Świętego 
Krzyża w kościele cystersów. W Śród
mieściu dominują figury, choć nie brak 
na wskroś ludowych drewnianych krzy
ży. Tutaj przetrwał jedyny obiekt z epoki 
średniowiecza - gotycka latarnia umar
łych, znajdująca się pierwotnie pod ko
ściołem św. Walentego na Kleparzu, a po 

jego rozbiórce przeniesiona pod kościół 
św. Mikołaja przy ul. Kopernika; w miej
scu kościoła na skwerze przy ul. Długiej 
ustawiono figurę Matki Boskiej na 
kolumnie.

Najciekawsze zabytki pochodzą 
z epoki baroku (przetrwało zaledwie 
59), a ich forma stylowa przenika 
w głąb wieku XIX. Z tego stulecia za
chowało się 181 obiektów, pośród któ
rych przeważa ludowe kamieniarstwo 
z seryjną produkcją odnotowaną w dru
giej połowie wieku. Pod względem sta
tystycznym przeważają obiekty z XX w., 
łącznie 234, z czego 113 wzniesiono 
w pierwszej połowie. Niestety, z ich li
czebnością nie zawsze idzie w parze po
ziom artystyczny, przeważają akademic
kie posągi, produkowane seryjnie w za
kładach kamieniarskich według wzorni
ków, przetwarzane na odlewy, pozba
wione rysów indywidualności artystycz
nej. Zatraca się również forma monu
mentalna na rzecz skromnych realizacji, 
np. szklane gabloty z odpustowymi 
świątkami. Wypierane bywają ze strefy 
przydrożnej na prywatne posesje i dzie
dzińce przykościelne. Dominującym te
matem pośród figur jest Matka Boska 
Niepokalanie Poczęta stojąca na kuli 
ziemskiej, na półksiężycu, depcząca wę
ża (symbol szatana), w nimbie z gwiazd 
lub w królewskiej koronie na głowie. 
Ujęta jako orantka z rękami w modli
tewnym geście, z Dzieciątkiem na ręce 
lub jako Matka Boska Łaskawa łamiąca 
strzały gniewu Syna, ratująca w opre
sjach podczas konfederacji barskiej 
i w czasach zarazy (łącznie 130 obiek
tów). Ważne pod względem ideowym 
i artystycznym były tzw. Boże Męki - 
okazałe kolumny z tematyką pasyjną. 
Najstarsze i najpiękniejsze wykonane 
z czarnego marmuru w warsztatach Zie- 
laskich znajdują się przed klasztorem 
kamedulów na Bielanach i na dziedziń
cu kościoła karmelitanek bosych przy 
ul. Kopernika. Najpopularniejszym 
świętym epoki baroku był św. Jan Nepo
mucen, kanonizowany w 1729 r. - pa
tron dobrej sławy i obrońca przed po
wodzią. Sytuowany bywał z reguły nad 
brzegami wód i przy mostach (zachowa
ło się zaledwie osiem posągów). Św. Sta
nisław Szczepanowski - patron Krako
wa i Polski - uwieczniony został pomni
kiem przed klasztorem paulinów na 
Skałce, na dziedzińcu przy ul. Kanoni
czej 21 i przy ul. Łokietka 267 (tutaj 
z racji pobytu w Krakowie króla Stani
sława Poniatowskiego w 1781 r.). Dru
giemu patronowi miasta - św. Floriano
wi, obrońcy przed pożogą, poświęcono 
trzy figury. Pojedyncze odnoszą się do 
św. Antoniego i św. Stanisława Kostki. 
Do oryginalniejszych rzeźb tej epoki na
leży figura Chrystusa Salwatora Mundi 

w Branicach. Najstarsza kapliczka dom- 
kowa, z 1637 r., z cennym renesanso
wym ołtarzykiem przeniesionym z kate
dry wawelskiej, znajduje się w Bodzo- 
wie. Na przełom XVII i XVIII w. datuje 
się tzw. Słup Dębnicki przy Rondzie 
Grunwaldzkim, pierwotnie zdobiony 
majolikowymi obrazkami, najokazalszy 
przykład w typie latarni umarłych, 
związany z przeprawą przez Wisłę 
i traktem prowadzącym do klasztoru be
nedyktynów w Tyńcu. W XIX w., obok 
masowo pojawiających się figur Naj
świętszej Marii Panny dużą popularno
ścią cieszył się św. Józef z Dzieciątkiem 
na ręku - patron rodziny i działalności 
charytatywnej klasztorów, ustawiany 
w ich rejonie. Sporadycznie występują: 
św. Wojciech, św. Barbara, św. Franci
szek, śś. Piotr i Paweł, św. Andrzej. Po
czesne miejsce zajmują przedstawienia 
chrystologiczne w wersjach Chrystusa 
Frasobliwego, Nazareńskiego, Serca Pa
na Jezusa, a przede wszystkim Chrystu
sa Ukrzyżowanego rozpiętego na drew
nianych krzyżach; figura jest najczęściej 
wyciosana przez ludowego snycerza. 
Dużo bogatych przedstawień wniosły 
wsie przyłączone do Wielkiego Krako
wa w 1910 r. Wspomnieć należy rów
nież o krzyżach na powstańczych mogi
łach, z których najokazalszy, związany 
z wydarzeniami konfederacji barskiej, 
ustawiono przed kościołem kapucynów. 
Odzyskanie autonomii i przywrócenie 
władz samorządowych gmin znaczą 
okazałe fundacje pomnikowe, akcentu
jące centra dawnych wsi.

Z satysfakcją należy odnotować za
biegi władz terenowych o wpisanie do 
rejestru zabytków tych cennych pamią
tek kultury duchowej i materialnej. Wpis 
zobowiązuje do prawnej opieki i daje 
możliwość uzyskania dotacji na przepro
wadzenie prawidłowej konserwacji. 
Ważnym elementem rewaloryzacji jest 
zwrócenie uwagi na oświetlenie przy
drożnych i przyulicznych pomników. 
Światło bowiem jest elementem symbo
licznym w programie kultowym, a zara
zem narzędziem pozwalającym na eks
pozycję, jest również formą ich zabezpie
czenia. Na większości obiektów zacho
wały się ozdobne lampy, dzieła rzemieśl
ników, które należy zakonserwować. 
W ramach profilaktyki należy zadbać 
o ogrodzenia, należytą pielęgnację 
drzew i zieleni. Zwraca się też uwagę, by 
nie niszczyć tych obiektów np. podczas 
nieprofesjonalnych renowacji, z użyciem 
cementu i emulsyjnych powłok malar
skich. Kontakt ze służbą konserwatorską 
daje możliwość uzyskania fachowych 
wskazówek, ale z żalem trzeba wyznać, 
że o pieniądze należy starać się u zamoż
niejszych sponsorów.

Genowefa Zań-Ograbek
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Akcja dwory

W cieniu
raków to nie tylko Wawel, Ry
nek i Droga Królewska. Wiele tu 
zabytków mniej znanych, a god
nych uwagi. Nawet w krajobra

zie tak młodej dzielnicy, jak Nowa Huta, 
zabytkami zapisane są losy pokoleń. Cza
sem niełatwo je dostrzec. Rezydencje zie
miańskie rozsiane wokół kombinatu me
talurgicznego, niegdyś imienia Włodzi
mierza Lenina, to zabytki szczególne, to 
znaczące dzieła architektury, a zarazem 
świadkowie trudnych i nie zawsze po
myślnych polskich losów. W krajobrazie 
Nowej Huty dominują kominy kombina
tu. W ich sąsiedztwie, wśród bloków 
mieszkalnych lub wśród hałd można od
szukać inne ślady historii.

O powstaniu i charakterze Nowej Huty 
decydowały arbitralne decyzje polityczne. 
Nowe robotnicze miasto (bo w istocie pro
jektowano samodzielne miasto) miało stać 
się przeciwwagą i konkurencją dla „reak
cyjnego” i konserwatywnego Krakowa. 
Nowa Huta powstawała od 1948 r. Trzo
nem założenia stał się kombinat metalur
giczny, od 1954 r. noszący imię Lenina (do 
1989 r., kiedy hutę przemianowano, obie
rając na patrona Tadeusza Sendzimira, me
talurga i wynalazcę pracującego do śmier
ci w 1989 r. w USA). Wokół huty powsta
ły liczne osiedla bloków - sypialnie pra
cownicze. Całe założenie zostało zlokali
zowane na terenach kilku podkrakow
skich wsi, które dotąd stanowiły rolnicze 
zaplecze miasta. Budowano w rejonie wsi 
Pleszów, na gruntach cysterskiej Mogiły 
oraz w Czyżynach, Bieńczycach i Krzesła- 
wicach. Z czasem Nowa Huta wchłonęła 
dalsze wsie i na miejscu tradycyjnego, rol
niczego krajobrazu kulturowego pojawił 
się rozległy zespół przemysłowo-mieszkal- 
ny. Huta, wbrew intencjom pomysłodaw
ców, nie stała się matecznikiem komuni
zmu. Przeciwnie - robotnicy kombinatu 
żywiołowo manifestowali przywiązanie do 
religii, odegrali istotną rolę w tworzeniu 
„Solidarności” oraz stanowili liczącą się si
łę w czasach demontażu rządów totalitar
nych w Polsce. Obecnie urbanistyka i za
budowa centrum Nowej Huty oraz budyn
ki Centrum Administracyjnego kombinatu 
są uważane za interesujące przykłady sztu
ki socrealizmu, jednak nie brak tu znacznie 
dawniejszych dzieł sztuki budowania.

kombinatu
Do tych ostatnich należą dwory, z któ

rymi los obszedł się po macoszemu. Naj
pierw zostali rozproszeni ludzie związani 
z fenomenem kulturowym, jakim był 
dwór polski. Później nastąpiła degradacja 
kompozycji parkowej, architektury, zabu
dowań gospodarczych, rabunek wyposa
żenia. Działania te były zgodne z intencja
mi ideologicznymi twórców „socjalistycz
nego miasta”. To, co ocalało, tym wy
mowniej służyć może wielowątkowej lek
cji historii. Wokół kombinatu zachowało 
się osiem dawnych rezydencji. Wśród 
nich najokazalszy jest pałac w Kościelni- 
kach, położony na wschodnich rubieżach 
dzisiejszego Krakowa. Mimo że pozostaje 
w ruinie, prezentuje znaczne walory ar
chitektoniczne. Rangę budowli podnosi 
historia, w której nie brak znamienitych 
właścicieli, a wśród gości znajdziemy na
wet króla Stanisława Augusta Poniatow
skiego, którego wizytę w 1787 r. upamięt
niono pomnikiem. W Kościelnikach znaj
duje się założenie w typie entre cour et jar- 
din, z dwiema oficynami, piętrowym pała
cem i parkiem. Pałac został wzniesiony 
w latach 1708-1727 dla Morsztynów we
dług projektu Józefa Pioli. W latach 
1773-1945 należał do rodziny Wodzic- 
kich, dla których w latach 1788-1789 Jó
zef Le Brun przebudował wnętrza. 
W pierwszej ćwierci XIX w. bryłę pałacu 
wzbogacono klasycystycznym portykiem 
z herbami właścicieli. W latach 1811- 
-1825 inżynier Theinert przekomponował 
ogród, tworząc rozległe założenie krajo
brazowe, w które wplótł również elemen
ty wodne, wykorzystując lokalne strumie
nie. Dla mocno zdewastowanego po woj
nie zespołu pojawia się obecnie promyk 
nadziei na przetrwanie - znalazł się bo
wiem w rękach właścicieli, którzy pragną 
przywrócić jego świetność.

Niedaleko od Kościelnik położone są 
Branice, gdzie znajduje się nie mniej cenny 
zespół dworski. Tamtejszy dwór stanowi 
doskonały przykład niewielkiej rezydencji 
w stylu klasycystycznym z początku XIX 
w. Portyk kolumnowy od frontu i drugi 
z półkolumnami wtopiony w elewację 
ogrodową nadają skromnej architekturze 
monumentalny wyraz. W końcu XIX w. 
dwór był przebudowany według projektu 
Tadeusza Stryjeńskiego. Obok wznosi się 

znacznie starsza budowla - lamus pocho
dzący z około 1603 r. i należący do kla
sycznych przykładów zabytków renesan
sowych. Zbudowany na planie kwadratu 
ma jedną salę na piętrze oraz pogrążony 
dach w typie włoskim, przesłonięty wydat
ną attyką. We wnętrzu budowli znajdują 
się bogaty portal i kominek, każdy z her
bem Gryf Branickich, którzy przez wiele 
wieków władali tą włością. Zmiana nastą
piła dopiero po 1800 r., gdy majątek prze
szedł w posiadanie Badenich. Założenie 
dworskie dopełniał słynący w okolicy 
ogród, o którym jeszcze w 1947 r. tak pi
sał krakowski krajoznawca Kazimierz So
snowski: „A park pałacowy - to już istny 
poemacik drzewny. Pod ścianami dworu 
wysepki kwiatów, ujęte w szpalery stulet
niego bukszpanu, ku starym cieplarniom 
idą różne aleje z drzewami, przed którymi 
pokłony bić można. Więc aleja wiązów 
z dwoma 500 letn. staruchami, sędziwa li
pa a la czarnoleska, kasztan plączący, któ
rego konary płożą się po ziemi, a wreszcie 
grupa osobliwych brzostów z konarami 
w kształt sklepienia gotyckiego skonfiguro
wanymi. Figura M. Bożej i zakrystia z krze
wów czynią ten zakątek jakby kościółkiem 
Z drzew żywych. ” Niestety, mimo że dwór 
utrzymany jest w dobrym stanie, powojen
ne lata spowodowały znaczne przerzedze
nie i zubożenie parku.

Stosunkowo dobrze zachował się park 
w sąsiednim Pleszowie. Pałac został do
słownie wtłoczony między kombinat 
i hałdy, a jednak w jego otoczeniu pozo
stała piękna aleja grabowa oraz wiele oka
zów egzotycznych drzew i starodrzewu. 
Dobra w Pleszowie należały przez wiele 
lat do Czartoryskich, następnie do Poniń- 
skich. Swe powstanie pałac zawdzięcza in
nym właścicielom. Został wzniesiony 
w drugiej ćwierci XIX w. dla Kirchmaye- 
rów - zasłużonej rodziny krakowskich 
kupców i przemysłowców, m.in. właści
cieli i wydawców „Czasu”. Dla nich 
wzniesiono również kaplicę-mauzoleum 
rodowe na pobliskim cmentarzu; neogo
tycka, elegancka budowla z około 1858 r. 
przypisywana jest Filipowi Pokutyńskie- 
mu. Po upadku fortuny Kirchmayerów, 
po 1872 r. doskonale zagospodarowany 
zespół kilkakrotnie zmieniał właścicieli, 
by w 1902 r. stać się własnością kolejnego 
przemysłowca - Kazimierza Rudolfa 
Osiecimskiego, od 1908 r. posługującego 
się tytułem hrabiowskim. Jego herb Lu
bicz i Leliwa żony - Marii Sniadeckiej 
ozdobiły wieżę pałacyku, a budowla uzy
skała stylowe formy zmodernizowanego 
neobaroku. Obecnie w pałacu mieści się 
ośrodek readaptacji „Monaru”.
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W sąsiedniej Ruszczy park uległ dużo 
większej dewastacji, a opuszczony obecnie 
dwór z około 1900 r. prezentuje stylowe 
formy późnego historyzmu z XIX w., na
wiązując do wzorów willi włoskich. Jako 
ciekawostkę należy odnotować żeliwne 
kolumny zastosowane we frontowym 
ganku. Elewację zdobi ponadto majoliko- 
we tondo, naśladujące dzieła renesansu 
florenckiego. Dobra w Ruszczy należały 
przez wieki do Branickich. Wśród ostat
nich właścicieli i dzierżawców znaleźli się 
Rostworowscy; pisarz Karol Hubert Ro
stworowski bywał tu częstym gościem.

Inny artysta przez kilka lat władał 
dworem położonym obecnie po przeciw
nej stronie nowohuckiego kombinatu. 
Skromny dworek w Krzesławicach był od 
1876 r. własnością Jana Matejki. Malarz 
nabył folwarczek wraz z dworem za ho
norarium za obraz „Batory pod Psko
wem”. Murowany dworek z XVIII w. zo
stał powiększony przez Matejkę, który 
dobudował tam pracownię. Obecnie po- 

zostaje we władaniu Towarzystwa Przyja
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie i stanowi 
malowniczy przykład skromnej rezydencji 
wiejskiej w otoczeniu parkowym.

Znacznie okazalsza rezydencja znajduje 
się w pobliskich Łuczanowicach. Tutejszy 
murowany dwór został zbudowany 
w 1902 r. według projektu Tadeusza Stry- 
jeńskiego. Nowa budowla, pomyślana jako 
rozbudowa dawnego dworu, wchłonęła 
w swą bryłę między innymi kaplicę z XVI- 
-XVII w. Znajdujący się w pobliżu „stary” 
dwór z lat 1626-1636 został w 1952 r. ro
zebrany. Wokół dworu znajduje się zdewa
stowany park krajobrazowy z XIX w.

Lepiej zachowany jest dwór w Wado
wic. Jest to kolejny przykład architekto
nicznego historyzmu. Neorenesansowy 
dwór został wzniesiony w 1874 r. na miej
scu starszego, według projektu Antoniego 
Łuszczkiewicza, dla Józefa i Heleny z Wę
żyków Badenich. Ich herby i dewiza 
„Z darów Bożych” zdobią arkadowo-fila- 
rową loggię w elewacji północnej. Dwór

1. Frontowy portyk pałacu 
w Kościelnikach
2.3. Dwór (2) i lamus (3)
w Branicach
4.5. Pałac (4) i kaplica grobowa 
Kirchmayerów (5) w Pleszowie
6. Dwór w Ruszczy
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otacza rozległy park krajobrazowy z licz
nymi okazami drzew egzotycznych i po
mnikowych. Najskromniejszy z nowohuc
kich dworów jest dworski zespół norber- 
tański w Luboczy. Znajduje się tam bez- 
stylowy budynek dawnej rządcówki fol
warcznej z drugiej połowy XIX w., obec
nie w użytkowaniu Parafii Najświętszego 
Serca Jezusa w Luboczy.

Przegląd rezydencji w sąsiedztwie 
kombinatu metalurgicznego uświadamia, 
jak bogate były to ziemie i jak mocna by
ła tradycja rolniczego zagospodarowania 
żyznych terenów nadwiślańskich. Nowo
huckie dwory tworzą barwną mozaikę 
stylów architektonicznych od renesansu 
przez barok, klasycyzm i liczne odmiany 
kostiumów historycznych. Parki mimo 
dewastacji zachowują okazy dendrolo
giczne i walory kompozycji zielonych. 
Wśród właścicieli dworów odnajdujemy

9 7. Dwór w Krzestawicach

8. Dwór w Łuczanowicach
- elewacja frontowa

9. Loggia dworu w Wadowie

(zdjęcia: 2 - Katarzyna Gabryś,
3-9 - Andrzej Siwek)

wiele nazwisk osób zasłużonych dla dzie
jów ojczystych. Mimo zepchnięcia 
w cień kombinatu i niegdyś świadomego 
skazania na zagładę - dwory przetrwały. 
Są dziś zabytkami architektury i historii 
narodowej, są cennym dziedzictwem kul
turowym. Świadczą najdobitniej o tożsa
mości kulturowej tej mniej znanej części 
Krakowa.

Andrzej Siwek

Akcja cmentarze

Dziś mato kto wie, że lewobrzeżna 

część Krakowa stanowiła odrębne mia
sto. Założone w 1784 r. przez Austriaków 
Królewskie Wolne Miasto Podgórze mia
ło swój cmentarz, którego tylko skrawek 
przetrwał do dziś. Nie zachowały się żad
ne dokumenty wskazujące datę jego za
łożenia, zniszczeniu uległy również pierw
sze nagrobki. Kilkakrotnie powiększany 
zajmował powierzchnię 1,5 ha i przez ca
ły XIX w. był główną nekropolią Podgórza. 
Spoczęło tu wiele osób na trwale wpisa
nych w historię i kulturę Polski, m.in.

ZNIKAJĄCY CMENTARZ

Edward Dembowski - przywódca kra
kowskiego powstania, Aleksander Kotsis 
- malarz pejzażysta, Wojciech Eliasz-Ra- 
dzikowski - malarz religijny. Pod koniec 
XIX w. cmentarz zaczął się wypełniać 
i w 1900 r. został zamknięty.

Rozpoczął się gwałtownie postępują
cy proces dewastacji. W czasie drugiej 
wojny światowej Niemcy zniwelowali 
pod budowę linii kolejowej ponad 1/3 
cmentarza, niszcząc wiele zabytkowych 
nagrobków. Jeszcze większego spusto
szenia dokonano w latach siedemdzie

siątych XX w. podczas budowy drogi 
szybkiego ruchu, kiedy został okrojony 
do 1/4 pierwotnej powierzchni. Niewiel
ką część grobów przeniesiono na nowy 
cmentarz, jednak większość uległa 
zniszczeniu. Planowane lapidarium stało 
się bezładnym zbiorem poniszczonych 
detali porzuconych pod murem. To, co 
pozostało z Podgórskiego cmentarza, 
stanowi dziś smutny obraz. Trudno zna
leźć jedną kompletną rzeźbę, coraz 
mniej napisów można odczytać, a solid
ne kaplice rodzinne coraz bardziej przy
pominają sterty kamiennych płyt. 
W 1998 r. odnowiono ogrodzenie, bra
mę wejściową i grób Dembowskiego, 
jednak cmentarz znika na naszych 
oczac'1 2 Pawet Kubisztal

1. Fragment głównej alei 
z odnowioną bramą
2. Jeden ze zniszczonych nagrobków

(zdjęcia: Paweł Kubisztal)
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Legionowy styl
óźną jesienią 1915 r. Legiony 
Polskie obsadziły pozycje mię
dzy Styrem i Stochodem na 
Wołyniu. Trzy brygady prze

bywały tutaj przez ponad pół roku. Po
szczególne pułki budowały osady - wo
jenne kwatery, które stały się „polskimi 
enklawami” wśród lasów, bagien i piasz
czystych wzniesień Wołynia. Oprócz ty

nym projektantem był urodzony na 
Podhalu i pochodzący z góralskiej ro
dziny Andrzej Galica, inżynier dróg 
i mostów. Dumą czwartaków była zie
mianka komendanta. Nad wejściem 
dwie belki tworzyły tzw. śparogi. Na 
nich spoczywał duży biały orzeł 
z brzeziny - wzór dla orłów powsta
łych w siedzibach innych oddziałów.

„Styl dworkowy” najlepiej uwidocz
nił się w Legionowie, osadzie założonej 
kilka kilometrów od Wołczecka (całko
wicie spalonej wsi), wokół starej leśni
czówki: „Miasto zaczęto wznosić na 
bagnach i biocie ! (...) Część domków 
budowano w stylu dworków polskich, 
budząc nostalgię za krajem dalekim 
i przywodząc na pamięć rozkosze wie- 
śne, polne i leśne”, jak pisał H. Lewar- 
towski (Święta Legionów na Polesiu 
w r. 1915, Lwów 1916). Wśród kwater 
oficerskich, zwanych willami, najład
niejsza była „Hellmanówka” - miesz
kał w niej komendant kompanii tech
nicznej, kierujący budową Legionowa,

1. Kaplica czwartacka, 
zdjęcie z wiosny 1916 r.

powych umocnień frontowych wzno
szono ziemianki, baraki, budynki miesz
czące kwatery oficerskie, szpitale, łaźnie, 
kuchnie, jadalnie, szkoły, kina, magazy
ny, stajnie i kapliczki. Materiału do bu
dowy dostarczały wołyńskie lasy. Uży
wano drewnianych bali, często nieoko- 
rowanych okrąglaków, głównie sosno
wych. Wykorzystywano także drewno 
brzozy. Z gałęzi robiono bramy, ogro
dzenia, altanki, ławeczki, ozdoby i napi
sy o charakterze narodowym i wojsko
wym. Adaptowano również elementy 
przywożone z pobliskich, częściowo 
ocalałych, wiejskich zabudowań. Bu
dynki kryto papą lub dranicami.

W Legionach służyli artyści - mala
rze, rzeźbiarze, architekci - w więk
szości pochodzący z Galicji, związani 
ze środowiskiem krakowskim. Stąd 
w powstałych osadach uwidocznił się 
wpływ „stylu zakopiańskiego” i „sty
lu dworkowego”. Używając ostatnie
go terminu, miano na uwadze wyko
rzystanie podstawowego elementu 
klasycystycznego dworu polskiego, 
jakim jest kolumnowy portyk. Wzo
rem dla wielu budowli stały się obiek
ty wzniesione w Rojowym Osiedlu 
pod Optową (nazwa miejsca od na
zwiska dowódcy 4. Pułku Piechoty 
płk. Bolesława Roji), których głów-

2. „Hellmanówka” 
w czerwcu 1916 r.

3. Kaplica w Legionowie 
i komunia wielkanocna 
20 kwietnia 1916 r.

Prawdziwą chlubą była też kaplica, 
wykonana według projektu por. Wi
tolda Grzybowskiego i mjr. Andrzeja 
Galicy. Nakryto ją strzelistym wielo- 
połaciowym dachem, od frontu 
z podcieniem wspartym na czterech 
kolumnach i „zakopiańskim” deta
lem. Jej istniejącą do dzisiaj wierną 
kopię wzniesiono w połowie lat trzy
dziestych na terenie jednostki 4. Puł
ku Piechoty Legionów w Kielcach. 
Oddział saperów 4. pułku wybudo
wał wiele ziemianek, magazynów, 
mostów, dróg, kładek, placów i boisk 
sportowych. Jego dziełem były także 
kwatery w Nowym Jastkowie, nawią
zujące do architektury podhalańskiej.

Włodzimierz Hellman. Był to przytulo
ny do ziemi dom z okrąglaków sosno
wych, nakryty czterospadowym da
chem z dymnikami. Wejście akcento
wał portyk o dwóch kolumnach. Dru
gim interesującym dziełem była mena- 
ża oficerska, rozbudowana według po
mysłu ułana sztabowego, artysty mala
rza i rzeźbiarza Stanisława Rzeckiego. 
„Z prostego domku, menaży (cztery 
ściany, dach z facjatkami), dodając sze
roki okap na kolumnach drewnianych, 
pobielonych, ganek z przybudówką 
i barokowo-polskim dachem nad gan
kiem, zrobił bardzo ładny stary dwo
rek” - wspominał A. Krasicki w Dzien
niku z kampanii rosyjskiej 1914-1916 
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(Warszawa 1988). Dopracowany wy
gląd miała siedziba Komendy Legio
nów. Na dwóch wybrzuszonych ko
lumnach umieszczono nieco cofnięty 
przyczółek z namalowanym białym or
łem. Wyżej powiewała polska chorą
giew. W willi „Zakopianka”, mieszczą
cej kancelarię kompanii technicznej, 
wejście od strony szczytowej zaznaczo
no dwoma słupami dźwigającymi bal
kon ozdobiony ciętymi w drewnie ro
zetkami i parzenicą.

Szczególnie ważnym obiektem 
w Legionowie była kaplica, wykona
na według projektu sierżanta Doczka- 
ła. Z przodu, nad zamykanym wej- 

cy siedzibą ppłk. Edwarda Rydza- 
-Smigłego, z wykształcenia artysty- 
-malarza. Tutaj wystawiono „przepięk
ny dworek na lesistym wzgórzu (...), 
gdzie prostota mebli szła w zawody 
z artystyczną dekoracją ścian, a piękne 
na slupach z białej sośniny wsparte 
podsienie, rywalizowało z prostym 
kontynowym dachem” [M. Dąbrow
ski, Z cyklu: Żołnierz 1 Brygady. Kam
pania na Wołyniu (2/IX 1915 r. - 
8/X 1916 r.), Warszawa 1919].

Komenda III Brygady w Nowych 
Kuklach mieściła się w budynku o wy
szukanym ganku: cztery brzozowe 
okrąglaki wspierały daszek zwieńczo- 

a ściany ozdobiono portretami wyko
nanymi przez Leopolda Gottlieba. 
Osiedla łączyły z frontem drogi wyło
żone w grząskich miejscach belkami 
oraz sieć torów kolejki konnej.

Wojenna architektura miała pełnić 
nie tylko funkcję użytkowo-mieszkal- 
ną, ale również estetyczną i symbolicz
ną. Jej celem było podkreślenie jedno
ści i narodowego charakteru Legionów 
Polskich. Swojskość w znaczeniu mate
rialnym i duchowym miała przenikać 
„legionowe państwo”. Na wygląd po
wstałych budowli miały wpływ warun
ki wojenne, wykształcenie i pochodze
nie artystów-legionistów oraz swoisty

4. Kaplica
w Wotczecku,
19 kwietnia 1916 r. 
(pierwszy z prawej 
Wincenty 
Wodzinowski)

5. Nabożeństwo 
w kapliczce
w Lasku Polskim 
w 1916 r.

(ilustracje ze zb. 
Centralnego

Archiwum Wojskowego 
w Warszawie)

ściem niewielki szczyt oparto na 
dwóch pękatych kolumnach. Między 
jego połaciami umieszczono brzezino
wego orła z rozpostartymi skrzydła
mi, całość nakryto czterospadowym 
dachem z ostrosłupową sygnaturką 
zwieńczoną krzyżem. Do architektury 
ogrodowej nawiązywała otwarta alta
na z ośmiobocznym dachem na słu
pach oraz willa „Szrapnel”. Ten drugi 
budynek miał wygląd pocisku - był to 
piętrowy obiekt na planie koła, do
łem zabudowany (tu mieli kwaterę re
ferenci amunicyjni), u góry nakryty 
kopulastą formą werandy.

W Wołczecku, przy zakładzie sani
tarnym Komendy Legionów, wzniesio
no według projektu malarza Wincente
go Wodzinowskiego kaplicę o wyglą
dzie - jak określano w legionowej lite
raturze - szopki krakowskiej. Było to 
połączenie dwóch kapliczek zwieńczo
nych czterospadowymi daszkami. Sta
nowiły one obramowanie dla środko
wej, cofniętej części z ołtarzem, za
mkniętej szczytem. Dzięki staranności 
wykonania, zdobnictwu o motywach 
religijnych i narodowych, kontrastowej 
fakturze bryły stanowiła ona niezwykle 
malowniczy fragment krajobrazu.

Ważnym miejscem na mapie legio
nowego osadnictwa był Anielin, będą- 

ny dużym legionowym orłem na tarczy 
amazonek. W Lasku Polskim usytu
owano kasyno z wyeksponowanym 
wojskowym krzyżem nad wejściem. 
W jego pobliżu, tuż za frontem 3. Puł
ku Piechoty wzniesiono według pro
jektu artysty malarza chorążego Stani
sława Janowskiego kapliczkę nakrytą 
strzechą; przy niej znajdował się żoł
nierski cmentarz.

Legioniści I Brygady usadowili się 
w Leszniewce i Karasinie. W tej dru
giej wsi kwaterował Józef Piłsudski. 
Uporządkowano ocalałe chaty. Za
dbano, jak we wszystkich legiono
wych osiedlach, o otoczenie. Zrobio
no płotki, bramy, alejki, klomby, na 
domach i przy uliczkach umieszczono 
tabliczki z nazwami stacjonujących 
oddziałów.

Znaczącym uzupełnieniem architek
tury było wyposażenie izb budynków. 
Na ścianach umieszczano fotografie 
członków rodziny, postaci świętych lub 
osób zasłużonych w historii Polski, ryn
grafy, skrzyżowane szable i karabiny. 
Menażę oficerską w osadzie atylerii le
gionowej mjr. Ottokara Brzozy-Brzezi- 
ny udekorowano pracami wojennych 
malarzy. Największą salę kasyna oficer
skiego 2. Pułku Piechoty obito tekturą 
i przystrojono gałązkami świerkowymi, 

polski romantyzm. Wznoszone obiekty 
stały się odbiciem poszukiwań korzeni 
narodowej architektury, wzmocnio
nych istniejącą sytuacją polityczną.

W czerwcu 1916 r. ruszyła wielka 
ofensywa rosyjska gen. Aleksieja Brusi- 
łowa. Około 7 tysięcy legionistów 
(z 16 tysięcy przebywających na Woły
niu) wzięło udział na początku lipca 
w krwawych walkach pod Kostiuch- 
nówką. W trakcie tych bojów Legiony 
straciły 2 tysiące ludzi - poległych, 
rannych, zaginionych. Całkowitemu 
zniszczeniu uległy żołnierskie osady. 
Zniknęło to, co już współcześni pró
bowali określać „legionowym stylem”. 
W okresie międzywojennym miejsca te 
upamiętniono tablicami i głazami, or
ganizowano marsze szlakiem walk, 
a pod Kostiuchnówką na Polskiej Gó
rze usypano pamiątkowy kopiec.

O budownictwie wojennym tych 
czasów świadczą liczne źródła ikono
graficzne i fotografie, które najpełniej 
utrwaliły życie polskich żołnierzy na 
froncie wołyńskim w 1915 i 1916 r.

Urszula Oettingen

Artykuł przygotowano na podstawie literatury 
wspomnieniowej i prasy z lat 1915-1939, archiwaliów 
zgromadzonych w Centralnym Archiwum Wojsko
wym w Warszawie oraz dokumentacji fotograficznej.
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Godła kamienic
odia - to zabytki rzeźby i malar
stwa, stanowiące istotny element 
wystroju elewacji domów krakow
skich. Umieszczane nad wejściem 

głównym lub na narożnikach reprezentują 
często dobry poziom artystyczny i wpisują się 
w historyczny pejzaż Krakowa. Temat ten bu
dził zainteresowania wielu badaczy. Adolf 
Sternschuss w publikacji Godła domów kra
kowskich, która ukazała się w 1899 r.

w „Roczniku Krakowskim”, po raz pierwszy 
zwrócił uwagę na walory historyczne tej spe
cyficznej dekoracji plastycznej domów. Omó
wił przykłady godeł od średniowiecza do 
końca XIX w. i podzielił je na cztery grupy: 
dewocyjne, architektoniczne, kupieckie i her
bowe. Tradycja stosowania godeł odrodziła 
się w okresie międzywojennym, o czym pisał 
Jan Samek w artykule zatytułowanym Godła 
kamienic krakowskich w dwudziestoleciu 
1919-1939. O godłach pisał również Henryk 
Świątek w artykule Rzeźby i emblematy pa
triotyczne na kamienicach krakowskich na 
przełomie XIX/XX. Kilka średniowiecznych 
godeł omówił Tadeusz Dobrowolski w Sztu
ce Krakowa. Rozpoczęta w 1996 r. w Woje
wódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabyt
ków inwentaryzacja godeł ma na celu okre
ślenie ich stanu zachowania i objęła dotąd 
okres od średniowiecza do końca XIX w.

Zwyczaj umieszczania godeł na kamieni
cach trwał od średniowiecza do XVIII w., 
następnie powrócił w końcu XIX w. Najczę
ściej były to przedstawienia rzeźbione lub 
płaskorzeźbione, wykonane z piaskowca lub 
wapienia, często polichromowane, ale także

z drewna. Te ostatnie raczej nie zachowały 
się do naszych czasów. W XIX w. pojawiły 
się też odlewy gipsowe. Wśród godeł były 
również obrazy malowane olejno na płót
nie, blasze lub w technice fresku. Cel ich 
umieszczania był wieloraki. Stanowiły ro
dzaj szyldu, lokalizowały kamienicę (nume
rację domów wprowadzono później), okre
ślały właściciela, ale miały też cel wotywny 
- polecały dom opiece boskiej. Przedstawia-

1. Najstarsze godło „Podelwie”
z końca XIV w. (ul. Grodzka 32)
2. Renesansowe godto kamienicy 
„Pod Barankiem” (ul. Szewska 7)
3. Wielka płaskorzeźba św. Floriana 
z potowy XVI w. (Rynek Główny 7)
4. Godto apteki „Pod Murzyny”
z końca XVI w. (narożnik ul. Floriańskiej
i Placu Mariackiego)
5. Godto apteki „Pod Białym Orłem” 
(Rynek Główny 45)

(zdjęcia: Irena Palca)

ły motywy zwierzęce, realne i fantastyczne, 
mające znaczenie symboliczne, najczęściej 
orły, lwy, baranki, słonie, smoki. Bardzo czę
sto poświęcone są Bogu, Matce Boskiej 
i świętym patronom, szczególnie św. Floria
nowi, ale także śś. Krzysztofowi, Janowi Ka- 
pistranowi, Janowi Nepomucenowi. Nie by
ły trwałym elementem dekoracji. W związ
ku z przekształceniami domów często zmie
niały miejsce, jak godło kamienicy „Pod 
Złotym Karpiem” przy Rynku Głównym 10 
przeniesione na podwórze domu nr 11. 
Czasem stare godła zastępowano nowymi, 

jak w pałacu „Pod Baranami”, gdzie godło 
umieszczone w szczycie budynku, przedsta
wiające dwa barany o jednej głowie, strąco
no w XVIII w., zastępując baranimi głowami 
podtrzymującymi balkon. Czasem godło 
znikało zupełnie, ale pozostawała nazwa bu
dynku, jak pałac „Pod Krzysztofory” przy 
Rynku Głównym 35. Najwięcej godeł z cza
sów średniowiecznych i nowożytnych znaj
duje się w Śródmieściu: przy Rynku Głów
nym i ulicach: Floriańskiej, Szewskiej, 
Grodzkiej i Szpitalnej. Ciekawy zespół pła
skorzeźb z XVIII i z przełomu XVIII i XIX 
w. znajdujemy w dzielnicy Podgórze.

Najstarsze zachowane godło pochodzi 
z końca XIV w. Jest to „Podelwie” (czyli „po
de lwem”) przy ul. Grodzkiej 32, umieszczo
ne w prostokątnej wnęce nad wejściem do 
kamienicy. Realistycznie rzeźbiony lew jest 
polichromowany, a tło wnęki wypełniają sty
lizowane motywy roślinne. Na XV w. dato
wana jest płaskorzeźba przedstawiająca gło
wę św. Jana Chrzciciela na misie adorowaną 
przez dwa anioły, tzw. godło „Pod Ściętą 
Głową”. Umieszczona jest, prawdopodobnie 
wtórnie, na elewacji frontowej kamienicy 
przy Rynku Głównym 44. Ze względu na 
konieczność ochrony lub zły stan zachowa
nia oryginał często zastępowano kopią. Tak 
było w wypadku godeł „Pod Jaszczurami” 
przy Rynku Głównym 8 oraz godła „Św. 
Trójcy” przy ul. Stolarskiej 13, oba z XV w.; 
oryginały znajdują się w Muzeum Narodo
wym i Muzeum Collegium Maius. Z tego sa
mego powodu Bogusław Langman wykonał 
kopię rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego 
z XVII w. na elewacji domu „Pod Krzyżem” 
przy ul. Szpitalnej 21. W dosyć dobrym sta
nie zachowały się renesansowe godła przed
stawiające aniołka przy ul. Floriańskiej 11, 
„Pod Barankiem” przy ul. Szewskiej 7 oraz 
„Pod Lwem” przy ul. Szewskiej 18.

Popularnym tematem były malowane lub 
rzeźbione wizerunki Matki Boskiej, fundowa
ne ku czci i w podzięce, np. za ocalenie życia. 
Do najciekawszych przykładów należy wcze- 
snobarokowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem znajdująca się obecnie na elewacji ka
mienicy przy ul. Floriańskiej 7. Z czasów 
szwedzkiego „potopu” lub konfederacji bar
skiej pochodzi barokowy obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem ze śladami po kulach na elewa
cji Domu Długosza przy ul. Kanoniczej 25. 
Matce Boskiej poświęcone jest malowidło 
umieszczone na elewacji frontowej kamienicy 
przy Rynku Głównym 19 z napisem „Pod 
Twoją Obronę”. Powstało ono w 1844 r. jako 
powtórzenie wcześniejszego obrazu z 1718 r. 
Późnobarokowa jest rzeźba Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem wypełniająca narożnik domu 
przy ul. Dominikańskiej 3. Z XIX w. pocho
dzą rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy 
narożniku ulic Św. Krzyża i Na Gródku oraz 
Matka Boska Niepokalanie Poczęta, zwana 
„wędrowniczką” przy narożniku ul. Grodz
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kiej i Placu Dominikańskiego 6. Jest to kopia 
barokowej rzeźby, która ocalała z pożaru 
w 1850 r., oryginał został przeniesiony do 
klasztoru oo. kapucynów.

Liczne były przedstawienia świętych pa
tronów. Szczególną popularnością cieszył się 
chroniący od ognia św. Florian. Najokazal
sza płaskorzeźba tego świętego usytuowana 
jest w sieni kamienicy przy Rynku Głównym 7. 
Kazimiera Furmankiewiczówna w publikacji 
Sw. Florian w zabytkach Krakowa, która 
ukazała się w „Roczniku Krakowskim” 
w 1918 r., datuje ją na połowę XVI w., pi- 
sząc, że pierwotnie zdobiła prawdopodob
nie fasadę. Na narożniku kamienicy przy 
Rynku Głównym 26 znajduje się barokowa 
rzeźba św. Jana Kapistrana. Według tradycji 
w kamienicy tej zatrzymał się święty pod
czas pobytu w Krakowie w 1453-1454 r. 
W XIX w. pojawiły się figury św. Józefa 
z Dzieciątkiem.

Przykładem szyldu jest godło kamienicy 
„Pod Trzema Dzwonami” przy ul. Floriań
skiej 24. Kamienica ta od początku XVI w. 
była w rękach rzemieślników trudniących się 
odlewnictwem. W 1830 r. dom odnowił ów
czesny właściciel Józef Weiss, ludwisarz; pa
miątką po renowacji jest godło z datą 
„1830”. W domu tym mieściła się również 
winiarnia, stąd drugi znak plastyczny - kiść 
winogron. Do tej samej grupy można zali
czyć również godło kamienicy „Pod Ra
kiem” przy ul. Szpitalnej 7.

Odrębną grupę tematyczną stanowią godła 
aptek krakowskich, o których pisał Wojciech 
Roeske w artykule Dawne godła polskich ap
tek i problem ich ochrony („Ochrona Zabyt
ków”, 1973). W tym wypadku najczęściej wy
stępują godła zaczerpnięte z mitologii grecko- 
-rzymskiej, np. Temida, Eskulap, z symboliki 
biblijnej, np. Opatrzność, anioł, postacie świę
tych, ze świata fauny, np. orły, lwy, tygrysy 
i słonie, sięgano także po postacie historyczne. 
W Rynku Głównym 35 w końcu XIV w. mie
ściła się apteka „Pod św. Krzysztofem”, którą 
w 1398 r. prowadził Krzysztof, aptekarz ro

dem z Ferrary. Z tego czasu pochodzi godło 
przedstawiające tego świętego wykonane 
z mieszaniny gliny i gipsu. Zdjęto je w 1792 r., 
być może ze względu na duże zniszczenie i li
kwidację apteki. Obecnie oryginał przechowy
wany jest w Muzeum Narodowym, a kopia 
w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. 
Z końca XVI w. pochodzi godło apteki „Pod 
Murzyny” przy narożniku ul. Floriańskiej 
i Placu Mariackiego. Jest to płaskorzeźbione 
przedstawienie dwóch Murzynów trzymają
cych kosz z owocami. W aptekach, których 
w Krakowie XVI i XVII w. było wiele, można 
było kupić zioła i korzenie z egzotycznych kra
jów, a egzotyczne nazwy aptek miały związek 
z odkryciami geograficznymi. Do takich moż
na zaliczyć godło „Pod Elefanty” w kamienicy 
przy ul. Grodzkiej róg ul. Poselskiej. W XVII 
w. dom ten należał do Bonifacego Cantellego, 
aptekarza krakowskiego, który miał tu prowa
dzić aptekę „Pod Złotym Słoniem”. Motyw 
ten został powtórzony w latach czterdziestych 
XX w., gdy Tadeusz Oświęcimski nadawał go
dło swojej aptece przy ul. Grodzkiej 17. Dość 
często apteka przejmowała nazwę kamienicy, 
np. „Pod Złotą Głową” przy Rynku Głównym 
13 lub „Pod Białym Orłem” przy Rynku 
Głównym 45. W tym drugim wypadku pierw
sza apteka działała do 1577 r. Ponownie zało
żył ją Franciszek Bugayski w 1793 r., nadając 
nazwę „Pod Białym Orłem”. Do tradycji 
umieszczania godeł aptecznych powrócono 
w końcu XIX w., z tego okresu pochodzi go
dło „Pod Złotym Tygrysem” przy ul. Szcze
pańskiej róg Sławkowskiej i mozaika przedsta
wiająca lwa przy ul. Długiej 4 z 1910 r.

Godła jako elementy plastyczne są skrom
nymi dziełami sztuki, wykonywanymi przez 
anonimowych artystów cechowych. Na uwa
gę zasługują godła „Podelwie” i „Św. Krzysz
tof”, przypisywane przez T. Dobrowolskiego 
architektowi i rzeźbiarzowi Henrykowi Par- 
lerowi, pracującemu w Krakowie pod koniec 
XIV w., lub rzeźbiarzom wrocławskim, jak 
np. godło „Św. Jan Chrzciciel na misie”. 
Z Witem Stwoszem łączone jest godło „Pod 

Jaszczury”, zaś z artystami włoskimi płasko
rzeźba „Św. Floriana” w Rynku Głównym 7. 
Godło „Pod Meduzą” przy Brackiej 6 wyko
nał w pierwszej połowie XIX w. Józef 
Schmelzer, profesor rzeźby na Oddziale 
Sztuk Pięknych UJ. Autoryzowana jest także 
rzeźba „Garncarza” umieszczona na elewacji 
budynku przy ul. Garncarskiej 16, wykonana 
w 1872 r. przez Tadeusza Błotnickiego. Wła
dysław Chrośnikiewicz, rzeźbiarz i architekt, 
był autorem godeł „Pod Osłem” przy ul. Re
toryka 5, „Pod Śpiewającą Żabą” przy ul. Re
toryka 1 oraz „Pod Pająkiem” przy ul. Kar
melickiej 37. Projektantem tych domów, a za
razem inicjatorem wykonania godeł był mło
dy wówczas architekt Teodor Talowski. 
W domu „Pod Śpiewającą Żabą” znajdowała 
się szkoła muzyczna, a w pobliżu płynęła Ru
dawa pełna rechoczących żab i stąd wzięła się 
ta nazwa. Podobne topograficzne znaczenie 
ma godło „Pod Trzema Lipkami” przy ul. Mi
kołajskiej 16. W miejscu kamienicy miał stać 
niegdyś dworek, a przy nim rosnąć lipy. Pod
czas przebudowy lipy wycięto, a właściciel 
dla upamiętnienia tego faktu umieścił w arka
dach płaskorzeźbę przedstawiającą te trzy 
stylizowane drzewa.

Oryginalna forma godeł ze względu na 
konieczność ochrony lub daleko idące znisz
czenie bywa zastępowana kopią. W pełni 
wiarygodne datowanie mogą przynieść do
piero badania konserwatorskie. Szczególnie 
trudne jest datowanie godeł z XIX w., kiedy 
odtwarzano je w duchu historyzmu, nie za
wsze według oryginału czy ikonografii, nie
mniej jednak wszystkie godła kamienic są ele
mentem dekoracyjnym, a zarazem historycz
nym, związanym z tradycją, funkcją i nazwi
skiem właścicieli. Bywają informacją o dzie
jach kamienicy, zdobią, a zarazem są doku
mentem. Należy je wydobywać, eksponować 
oraz odtwarzać na podstawie ikonografii 
przy okazji prac konserwatorskich prowa
dzonych na dużą skalę w Krakowie.

Irena Palca

LATARNIE

Ulice średniowiecznego Krakowa pogrążone 

byty w mroku. Jedynie przed cmentarzami, czasem 
też przed szpitalami i przytułkami plonęty tzw. latar
nie umarłych - kamienne slupy, na których umiesz
czano kaganki. Nie tylko wskazywały one drogę, 
ale też przypominały o modlitwie, chroniły przed 
złymi duchami, symbolizowały śmierć, a zarazem 
dawały nadzieję na zbawienie. Właśnie w Krakowie 
znajduje się najstarsza w Polsce latarnia umartych. 
W XIV w. ustawiono ją przed wejściem na cmentarz 
okalający kościół św. Walentego i szpital dla trędo
watych. Gdy obiekty te zostały wyburzone w XIX w., 
latarnię przeniesiono na ul. Kopernika, w sąsiedz
two kościoła św. Mikołaja, gdzie znajduje się do 
dziś. Kamienny ośmiokątny ostrosłup ma 3,5 
m wysokości. Zdobią go laskowania zakończone 
charakterystycznymi gotyckimi lukami, całość

UMARŁYCH

zwieńcza krzyż. Umieszczane na szczycie światło 
wciągane było na linie otworem umieszczonym 
w środku. Latarnia jest odnowiona, choć nieco za
pomniana i bez tablicy informującej o jej wcześniej
szej funkcji.

Funkcję latarni pełniła też kapliczka stojąca na 
Plantach, na tyłach hotelu „Royal”. Również ona zmie
niła miejsce, gdy średniowieczny szpital św. Sebastia
na został zniszczony przez huragan pod koniec XVIII 
w. Dziś bardziej przypomina przydrożną kapliczkę, bo
wiem w miejscu, gdzie umieszczano płonący kaganek 
znajduje się obecnie figura Chrystusa. Zmianie uległ 
również wygląd dwóch kolejnych domniemanych la
tarni umartych. Pierwsza, stojąca przy Placu Inwalidów 
podzielona jest na kilka poziomów, niższe zapełniają 
rzeźby świętych i tylko prześwit na najwyższej kondy
gnacji przypomina o jej pierwotnej funkcji. Druga

1.2. Latarnie umarłych: najstarsza przy
ul. Kopernika (1) i przy Placu Inwalidów (2)

(zd/ęcia: Pawet Kubisztal)

wznosi się przy wysokim klasztornym murze przy ul. 
Kopernika; miejsce przeznaczone na umieszczenie 
światła zasłonięto wyblakłymi malowidłami.

Pawet Kubisztal
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Problemy z miejską rzeźnią
decydowana większość obiek
tów związanych z dawną tech
niką skazana jest nieuchronnie 
na likwidację i powolne zapo

mnienie. Prawidłowość ta znana jest na 
całym świecie. Nie jest wyjątkowa rów
nież w Krakowie. Kto bowiem pamięta 
np. o hucie i walcowni żelaza w Borku 
Fałęckim, istniejących jeszcze na począt
ku XX w.? Coraz bardziej zaciera się 
w pamięci krakowian „Solvay”, na tere
nie którego zlokalizowane są obecnie 

stają się niezwykle interesujące dla 
współczesnych inwestorów, a nieubłaga
ne prawo rynku przyspiesza ich destruk
cję. Ten splot okoliczności tworzy nowe, 
trudne do pogodzenia ze sobą warunki 
podejmowania decyzji o przyszłości tak 
obiektów, jak i samego terenu. Najnow
szym przykładem poszukiwań najwła
ściwszego rozwiązania jest rzeźnia miej
ska w Krakowie. Historia tego zespołu 
rozpoczyna się w 1878 r. Na przedmie
ściu Krakowa, zwanym wówczas Wesoła 

go w 1876 r. Rada Miasta podjęła decy
zję budowy nowej rzeźni. Zlokalizowa
no ją na odległych od centrum terenach 
gminy Grzegórzki, w zakolu Wisły i Sta
rej Wisły, naprzeciw cmentarza żydow
skiego oddzielonego od rzeźni Starą Wi
słą. Dojazd do terenu przeznaczonego 
pod rzeźnię prowadził od ul. Grzegó
rzeckiej, jeszcze wówczas bardzo skąpo 
zabudowanej, ulicą, która nawet w 1878 
r. nazywała się po prostu „ulicą prowa
dzącą do rzeźni”.

Opracowanie projektu rzeźni powie
rzono ówczesnemu dyrektorowi Miej
skiego Budownictwa Maciejowi Mora- 
czewskiemu. Architekt, technik, budow
niczy, absolwent berlińskiej Bau-Akade- 
mii, przebywający w Krakowie zaledwie

1.2. Budynki administracyjne rzeźni 
z 1910 r.

3. Przejazd między budynkami 
administracyjnymi z 1910 r.

4. Stajnie i wozownia z 1878 r., 
przebudowane w 1910 r.

5. Wieża ciśnień z 1878 r., 
przebudowana w 1931 r.

(zdjęcia: Jerzy Duda)

supermarkety i centra sprzedaży mate
riałów budowlanych. A przecież jeszcze 
kilkanaście lat temu produkcja szła tu 
pełną parą. Podobny los wyznacza się 
browarowi przy ul. Lubicz czy ostatnio 
rzeźni miejskiej. Wszystko przez to, że 
wiele obiektów znajdujących się dawniej 
na obrzeżach miasta, dzisiaj jest w jego 
centrum. Również postęp techniczny 
wprowadza nowoczesne linie technolo
giczne. Wreszcie wiele zakładów prze- 
staje być rentownymi, nie wytrzymuje 
konkurencji, co kwalifikuje je do czę
ściowej lub całkowitej likwidacji. Tere
ny, na których zlokalizowane są zakłady, 

i stanowiącym VI dzielnicę, znajdowało 
się targowisko bydła (a jeszcze dawniej 
na tym terenie mieściła się strzelnica 
„pod Gródkiem”) oraz grunty gminne 
miasta Krakowa, na których położona 
była ulica rzeźnicza z zabudowaniami 
„po rzezalni, które w roku bieżącym ma
ją być zniesione”. Zamierzano przemia
nować ulicę Wielopole na ulicę Rzeźni
czą, gdyż obie łączyły się ze sobą, prowa
dząc pod wiadukt kolei żelaznej Karola 
Ludwika i nad brzeg Starej Wisły. Istnie
jąca „rzezalnia” nie wystarczała już roz
budowującemu się miastu, którego licz
ba ludności sięgnęła 59 tys., wobec cze- 

siedem lat (1874-1881) na zaproszenie 
prezydenta miasta Mikołaja Zyblikiewi- 
cza, wykazał się nie tylko zdolnościami 
projektowymi (poza rzeźnią projektował 
budynki Koszar Straży Pożarnej, Szkoły 
Sztuk Pięknych, dwóch szkół miejskich), 
ale znany jest do dzisiaj także jako 
sprawny budowniczy i organizator życia 
technicznego. Za jego dyrektorowania 
powstało wiele obiektów architektury, 
dróg i ulic, których budowy sam nadzo
rował, powstało także wiele opracowań 
przygotowujących ważne dla miasta in
westycje, np. budowę tramwaju konne
go. Był także inicjatorem i założycielem 
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jednego z najstarszych towarzystw tech
nicznych w Europie, Krakowskiego To
warzystwa Technicznego (istniejącego 
do dzisiaj). W krótkim czasie powstał nie 
tylko nowocześnie przygotowany pro
jekt, ale także sam zespół, który już jesie- 
nią 1878 r. został oddany do użytku.

Rzeźnia składała się z osiowo rozpla
nowanych obiektów kubaturowych, do 
których zaliczono bójnie, czyli rzeźnie 
bydła rogatego, stajnie, „fabryczkę” (tak 
nazywano topiarnię łoju), zaplecze tech
niczne i wieżę ciśnień (rzeźnia miała 
własne ujęcie wody) oraz bójnię niero
gacizny, a także willę mieszczącą miesz
kanie dyrektora i część administracyjną. 
Wszystkie obiekty położone były na ob
szarze zbliżonym w kształcie do prosto

Wobec wzrastających potrzeb pro
dukcyjnych, jeszcze przed 1900 r. nastą
piła rozbudowa rzeźni przez postawie
nie dodatkowych budynków: budynku 
rzeźni rogacizny, rzeźni nierogacizny, 
przy północnym murze granicznym ma
gazynów, stajni i stolarni. Wszystkie bu
dynki, poza magazynami, były murowa
ne z cegły i nawiązywały architekturą do 
istniejących obiektów projektu Mora- 
czewskiego. Do 1901 r. rzeźnia leżała na 
terenie gminy Grzegórzki, łącznie z dro
gą, która prowadziła od ulicy Grzegó
rzeckiej. Po włączeniu Grzegórzek 
w granice Krakowa w 1909 r. nastąpił 
dalszy rozwój rzeźni, powiększenie tere
nu zajmowanego przez zespół oraz 
zmiany w zabudowie. Do najważniej

kąta, z półkolistym aneksem po stronie 
południowej. Całość otoczono cegla
nym murem. Zresztą wszystkie obiekty 
zbudowane zostały z cegły, a elewacje 
utrzymane w charakterystycznej dla 
Moraczewskiego manierze gotycyzują- 
cej, z prostą ornamentyką gzymsów i pi- 
lastrów. Budynki miały dwuspadowe 
dachy kryte dachówką. Jako dekoracje 
zastosowano tonda z płaskorzeźbami 
przedstawiającymi naturalistycznie wy
konane głowy zwierząt. Willa oraz fa
bryczka były obiektami dwukondygna
cyjnymi z przełamanymi dachami i ak
centowanymi wejściami.

szych zalicza się wybudowanie na nowo 
pozyskanym terenie chłodni z halą ma
szyn i kotłownią, dwóch budynków ad
ministracyjnych od południa, budynku 
jatki, wyburzenie pierwszej (wybudowa
nej w 1878 r.) bójni nierogacizny. Oko
ło 1911 r. przebudowano dawną fa
bryczkę oraz zlikwidowano starą wieżę 
ciśnień (nową wzniesiono w 1931 r.). 
Należy podkreślić fakt utrzymania ist
niejącego charakteru wystroju i detali 
architektonicznych wszystkich nowych 
obiektów. Rozwój urbanistyczny obsza
ru, na którym znajdowała się rzeźnia 
i późniejszy zespół targowicy, wynikał 

ze wzrastających potrzeb miasta oraz 
dostosowywania kompleksu budynków 
do wymogów unowocześnianej techno
logii produkcji. Wytworzona z czasem, 
znajdująca się wewnątrz obszaru rzeźni, 
ulica Rzeźnicza jest przykładem nie tyl
ko zachowania logicznego ciągu techno
logicznego, ale również dbałości o ar
chitektoniczny wygląd całości zespołu. 
Pomimo ponad 100-letnich uzupełnień 
zabudowy, różnych przeróbek, unowo
cześnień technologicznych i stałego 
zwiększania powierzchni zespół stanowi 
wprawdzie niejednolity, ałe ciekawy 
kompleks architektoniczny, związany ze 
specyficznym typem działalności gospo
darczej, daje też świadectwo przemian 
w technice przetwórstwa żywności. Na
leży zwrócić uwagę na powiązania tego 
obszaru z zasłużonym Cechem Rzeźni- 
ków, który na tym terenie zlokalizował 
wiele swoich obiektów. Zachowanie hi
storycznych budynków na terenie rzeź
ni, które są świadectwem kolejnych 
okresów jej rozwoju, także dbałość za
rządu rzeźni o historyczną spuściznę 
oraz docenienie wartości kompleksu ar
chitektonicznego przez konserwatorów 
zabytków spowodowało wpisanie całe
go obszaru do rejestru zabytków.

Dzisiaj teren, który jest własnością 
gminy, staje się obiektem olbrzymiego 
zainteresowania różnych inwestorów. 
Wobec tego Krakowskie Towarzystwo 
Ochrony Zabytków Techniki przygoto
wało własne kierunki adaptacji zespołu. 
Proponuje się:

- zachowanie charakteru ul. Rzeźni
czej, która stanie się na powrót ciągiem 
publicznym;

- wyeksponowanie wieży ciśnień, 
oglądanej z głównej osi obszaru, czyli ul. 
Rzemieślniczej i nieprzysłanianie jej wy
sokimi budynkami;

- zabiegi architektoniczne pozwala
jące np. odtworzyć pewne zarysy waż
nych ciągów technologicznych i likwi
dowanych obiektów kubaturowych;

- wykorzystanie surowej cegły na 
podkreślenie „przynależności” wybra
nych nowych obiektów do zespołu Mo
raczewskiego;

- zarysowanie dawnych ciągów tech
nologicznych przez np. zaprojektowanie 
ciągów pieszych, rowerowych, z wyraź
nym zaznaczeniem również wybranych 
obiektów oraz

- zachowanie małej architektury, np. 
istniejących bruków, godeł kamiennych 
w budynkach itd.

Jerzy Duda
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Błonia
iększość krakowian nie wy
obraża sobie miasta bez zie
lonego klina wbijającego się 
od strony Jury Krakowskiej 

i sięgającego niemal do Rynku Głów
nego. Stąd właśnie roztacza się naj
piękniejszy widok na Kopiec Ko
ściuszki i wzniesienie Lasu Wolskiego 
oraz dachy i kościelne wieże Starego 
Miasta. Jest to zaledwie mały frag
ment dawnych błoń miejskich, od 
wieków pomniejszanych i oddawa
nych pod zabudowę. Pierwotny jego 
kształt wyznaczały nurty Wisły i Ru

chód, na zewnątrz od tzw. drugiej ob
wodnicy Krakowa - Alei Trzech 
Wieszczów. Zasadniczą część Błoń 
stanowi płaska, trawiasta przestrzeń 
o powierzchni blisko 1 km2, otoczona 
od północy potrójną linią starodrze
wu, a od południa młodym szpalerem.

Trudno dzielić przeszłość Błoń na 
precyzyjne fazy historyczne. Naj
prostsze byłoby odnotowanie kolej
nych ograniczeń ich areału. Takie 
ujęcie traktuje jednak Błonia jak każ
dy inny grunt budowlany, nie ukazu
jąc ich znaczenia niematerialnego.

W 1256 r. potwierdzono istnienie 
między Krakowem i wsią Zwierzyniec 
pojedynczych skupisk osadniczych, 
o czym wspomina dokument lokacyj
ny miasta (1257). W 1358 r. Kazi
mierz Wielki wydał przywilej zała
twiający wiele spornych spraw miej

1. Krowy pasą się tu od 1366 r.
2. Szpaler lipowy

(zdjęcia: Zbigniew Myczkowski)

dawy. Narażony na częste powodzie 
obszar początkowo uznano za nie
atrakcyjny pod względem osiedleń
czym i zrezygnowano z jego trwałej 
zabudowy. Rozsądek i konserwatywne 
odczucia krakowian pozwoliły na 
utrzymanie jego części do naszych cza
sów, mimo że przedsiębiorcy budow
lani przyglądali mu się chciwie od 
dziesięcioleci. W 2000 r. Małopolski 
Konserwator Zabytków wpisał Błonia 
do rejestru zabytków. Rozciągają się 
one na długości 1,5 km przy szeroko
ści do 500 m w kierunku wschód-za

skich, w tym także sprawę granic 
Błoń. Pastwiska stanowiły rodzaj miej
skiej „spiżarni”, bowiem wypasane 
tam bydło było podstawą materialnej 
pomyślności wielu rzemieślników na
leżących do krakowskich cechów. 
W 1363 r. Rada miasta Krakowa sta
rała się o wykupienie z rąk króla ob
szarów przed Bramą Szewską i na tzw. 
Pobrzeżu - rozlewiskach między 
Zwierzyńcem i Czarną Wsią. Dopeł
nieniem tych starań była zamiana 
w 1366 r. pastwisk należących do 
konwentu panien norbertanek na 

Zwierzyńcu na kamienicę przy ul. Flo
riańskiej. Błonia zostały oddane Kra
kowowi z zastrzeżeniem, że mieszkań
cy wsi podmiejskich - Zwierzyńca 
i Nowej Wsi - mogą na nich swobod
nie wypasać bydło. Gdy w 1910 r. 
przyłączono Zwierzyniec do Krako
wa, miasto potwierdziło przywileje 
włościańskie, a także zobowiązało się 
do wykopania na Błoniach studni 
i zrobienia poideł dla zwierząt.

Z dokumentu z 1375 r. (dotyczył 
kolejnego sporu między Krakowem 
a norbertankami) wynika, że na koszt 
miasta została przekopana fosa od 
przepływającej w tym rejonie Rudawy 
ku Wiśle, nad którą stał młyn i cegiel
nie. W 1402 r. po raz pierwszy poja
wia się wzmianka określająca pastwi
ska miejskie mianem „Błonę”. W XVI 
i XVII w., gdy Kraków przeżywał 

okres spokoju i względnej prosperity, 
Błonia zaczęły się kurczyć. Okoliczne 
wsie (Czarna Wieś, Zwierzyniec, Ka
wiory) rozbudowywały się, wchodząc 
swymi opłotkami na miejskie pastwi
ska. W XIX w. znaczenie gospodarcze 
Błoń zmalało, a po usprawnieniu 
transportu upadło. W drugiej poło
wie XIX w. większą część obszaru wy
dzierżawiono armii austriackiej jako 
teren wojskowych manewrów. W la
tach 1890-1910 ożywienie ruchu bu
dowlanego w mieście sprawiło, że 
rozległe przestrzenie przyciągnęły 
uwagę inwestorów. Dowództwo gar
nizonu musiało się ugiąć i wyrazić 
zgodę na okrojenie obrzeży pastwisk 
i oddanie ich pod zabudowę.
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Już w XVIII w. na Błoniach odby
wały się ćwiczenia stacjonującego 
w Krakowie regimentu pieszego arty
lerii koronnej. Były one dla ludności 
prawdziwym utrapieniem, jako że 
głównym „przeciwnikiem” żołnierzy 
były komory przedmieszczan i cnota 
ich córek. Wielu z rozrzewnieniem 
wspominało przemarsz przez Kraków 
wojsk austriackich w 1759 r. Trzyma
ni w surowej dyscyplinie żołnierze sta
wiani byli za wzór rodzimym „swa- 
wolnikom” w uniformach. W czasie 
rosyjskiego oblężenia Krakowa pod
czas konfederacji barskiej na Błoniach 
stacjonowały przesłonowe oddziały 
kawalerii. W 1802 r. oddziały au
striackie pod dowództwem arcyksię- 
cia Karola urządziły na Błoniach para
dę wojskową. Po rozbiciu wojsk au
striackich armia księcia Józefa Ponia
towskiego odbyła na Błoniach uroczy
stą rewię wojskową (15 VIII 1809). 
Ćwiczenia prowadzone na Błoniach 
przez oddziały Gwardii Narodowej 
i kompanie ochotnicze w burzliwym 
roku 1848 były tylko niewiele znaczą
cymi epizodami. W maju 1849 r. car 
Mikołaj I wizytował na Błoniach ro
syjską armię maszerującą przeciw wę
gierskim powstańcom. W XIX w. Bło
nia przed zabudowaniem i zniszcze
niem chroniło głównie to, że były te
renem ćwiczebnym wojsk stacjonują
cych w Twierdzy Kraków.

6 sierpnia 1914 r. z powystawo- 
wych terenów, tzw. Oleandrów, wyru
szyła w stronę Kielc kompania kadro
wa Józefa Piłsudskiego. Strzelcy ze
brali się na Błoniach 3 sierpnia, a 4 
września na trawiastej równinie zło
żyli uroczystą przysięgę. Piłsudski 
wrócił na Błonia we wrześniu 1933 r. 
już jako marszałek Polski i odbierał 
rewię kawalerii, urządzoną w 250. 
rocznicę wiedeńskiej wiktorii Jana III 
Sobieskiego. W miejscu podium, 
z którego obserwował wojska, usta
wiono pamiątkowy głaz, usunięty po 
ostatniej wojnie. Rewia dała początek 
corocznym paradom wojskowym 
w rocznicę Konstytucji 3 maja. 29 
maja 1938 r. na Błoniach odbyła się 
uroczystość poświęcenia i wręczenia 
ufundowanych przez społeczeństwo 
sztandarów ośmiu pułkom artylerii. 
W 1939 r. pokazy wojskowe zorgani
zowano na większą niż dotąd skalę, 
z udziałem kawalerii i czołgów. 

Uczczono nimi zjazd legionistów (5-6 
sierpnia), zakończony ślubowaniem 
na Błoniach tysięcy ludzi, którzy 
w odpowiedzi na orędzie marszałka 
Edwarda Rydza-Smigłego przyrzekali 
bronić Ojczyzny w razie wybuchu 
wojny. Po drugiej wojnie światowej 
Błonia stały się terenem wykorzysty
wanym przez wojsko i rozmaite orga
nizacje do pokazów sprawności bojo
wej, skoków spadochronowych, pa
rad lotniczych i balonowych. Na wiel
ką skalę zorganizowano tu w 1983 r. 
obchody w 300. rocznicę odsieczy 
wiedeńskiej.

Od trzeciej ćwierci XIX w. domi
nuje reprezentacyjno-wypoczynko- 
wa funkcja Błoń. Przełomowym mo
mentem była organizacja w 1887 r., 
z inicjatywy burmistrza Feliksa 
Szlachtowskiego, Wystawy Krajo
wej, niezwykle modnej w końcu 
XIX w. formy przedstawiania do
robku kulturalnego i gospodarcze
go. Na Błoniach urządzono tymcza
sową wystawę działu rolniczo-prze
mysłowego, której pawilony przy
ciągnęły tłumy zwiedzających 
z wszystkich trzech zaborów i Euro
py Zachodniej. Na czas wystawy 
wzniesiono prowizoryczne pawilo
ny, w których umieszczono ekspona
ty i modele. Towarzyszyły im lekkie 
w konstrukcji kawiarnie i „lokale 
śniadankowe”, w których pokrze
piali się rozentuzjazmowani widzo
wie. Krakowianie zorientowali się, 
że te zaniedbane podmiejskie pa
stwiska, na których z rzadka już tyl
ko widziano zwierzynieckie krowy, 
mogą stać się znakomitym terenem 
rekreacyjnym. Ich atutem była prze
strzeń i piękny widok na stary Kra
ków. Panoramę tę raczył komple
mentować tragiczny bohater afery 
w Mayerlingu, arcyksiążę Rudolf 
Habsburg, kiedy wraz z małżonką 
odwiedził wystawę w końcu czerwca 
1887 r. Powszechny posłuch znalazł 
dr Henryk Jordan, który na tere
nach po zlikwidowanej Wystawie 
Krajowej zaproponował utworzenie 
Parku Miejskiego. Na samych wyłą
czonych spod zabudowy Błoniach 
nie wznoszono żadnych obiektów, 
prócz budek z wodą sodową i słody
czami, stawianych w bardziej 
uczęszczanych miejscach. Wszystkie 
zniknęły podczas katastrofalnego 

wylewu Wisły w 1903 r., gdy 12 lip- 
ca Błonia znalazły się pod wodą.

Na Błoniach urządzano zawody 
sportowe, pokazy, loty balonowe 
i kiermasze, rzadziej widowiska arty
styczne. Po inwestycjach „wystawo
wych” i wytyczeniu alei, Błonia zmie
niły swój ludyczny charakter. W 1910 
r. urządzono tam zawody sportowe 
uczestników V Zlotu Sokolstwa Pol
skiego. W tym samym roku z Błoń 
startował pierwszy w Krakowie aero
plan. Na obrzeżach powstawały 
pierwsze stałe boiska-w 1911 r. Cra- 
covii, a w 1914 r. rywalizującej z nią 
Wisły. W latach dwudziestych, na 
drugim krańcu równiny zbudowano 
obiekty klubu sportowego Juvenia 
oraz basen Cracovii.

Najważniejszymi wydarzeniami 
w dziejach Błoń były msze święte od
prawiane przez papieża Jana Pawła II 
podczas kolejnych pielgrzymek do 
Polski. W 1997 r. papieska msza św. 
z okazji kanonizacji królowej Jadwigi 
zgromadziła około 1,5 miliona wier
nych. Nie po raz pierwszy z Błoń do 
Krakowa spływała łaska kanonizacji. 
To tutaj w 1254 r. witano posłów 
wiozących bullę kanonizacyjną św. 
Stanisława. Tu, w 1983 r. Jan Paweł II 
beatyfikował brata Alberta Chmie
lowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. 
Miejsce, w którym stał papieski oł
tarz, upamiętniono w 1997 r. - nie
stety, bez zachowania należytej proce
dury konserwatorskiej - okoliczno
ściowym głazem zaprojektowanym 
przez Stefana Dousę.

Trzeba tu podkreślić smutną regu
larność, z jaką nad Błoniami pojawia
ją się groźby: projekty częściowej za
budowy lub tylko „ozdobienia” jej 
pomnikiem czy innym zbytecznym 
dodatkiem. Wielu nie chce się pogo
dzić z prostą prawdą: jedynym dodat
kiem do zieleni Błoń, tej najniezwy- 
klejszej polskiej łąki, mogą być co naj
wyżej krowy pasące się tam w maje
stacie prawa od 1366 r. Już samo to 
jest wartością kulturową, którą trzeba 
chronić, a może wręcz popierać. Jeże
li Rzym ma w klatce żywą wilczycę, 
to krakowski magistrat mógłby zdo
być się na wypasanie na Błoniach 
symbolicznej krowy. I nieważne, że 
byłby to anachronizm. W Krakowie 
to uchodzi...

Roman Marcinek
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Akcja cmentarze T "■ * 1 *Jedna z nielicznych
Krakowie przetrwały stosunko
wo liczne materialne ślady hi
storii wojennej z lat 1914-1918. 
Najokazalsze - to dzieła obron

ne Twierdzy Kraków, będące cennymi za
bytkami architektury militarnej. Drugą 
znaczącą grupą obiektów związanych bez
pośrednio z działaniami zbrojnymi są żoł
nierskie groby i cmentarze wojenne. Formy 
artystyczne wielu cmentarzy i mogił wojen
nych powodują, że stały się one dobrem 
kultury. Rozwój badań historycznych po
zwolił na wyodrębnienie z szerszej grupy

Pochówkami żołnierskimi w armii au- 
stro-węgierskiej zajmowały się wyspecjali
zowane i rozbudowane oddziały wojsko- 
wo-inżynieryjne. Odrębne ramy organiza
cyjne stworzono w tym zakresie dla Twier
dzy Kraków. Powstał tu Roboczy Oddział 
Grobów Wojennych, podporządkowany 
bezpośrednio dowództwu Twierdzy. Od
dział miał swoją bazę na Prądniku Czerwo
nym, wówczas pod Krakowem. Wokół 
Twierdzy Kraków prace nad okazalszym 
upamiętnieniem mogił żołnierskich rozpo
częto dopiero w 1917 r., natomiast od

1.2. Fragmenty 
kwatery wojennej 
na„Nowym” 
cmentarzu 
żydowskim

(zdjęcia: 
Andrzej Siwek)

cmentarzy zachodniogalicyjskich cmentarzy 
Twierdzy Kraków, charakteryzowanych 
w opracowaniach Beaty Nykiel, Jana Schu
berta i Pawła Pencakowskiego.

Kraków pełnił funkcję nadgranicznej 
twierdzy, garnizonu wojskowego oraz ośrod
ka administracyjnego i odegrał istotną rolę 
w początkowym etapie pierwszej wojny 
światowej. Już 3 sierpnia 1914 r. wyruszył 
z Krakowa „za kordon” pierwszy patrol 
strzelecki - siódemka beliniaków, inauguru
jąc działania bojowe na przedpolu twierdzy. 
W listopadzie 1914 r. Rosjanie zbliżyli się do 
Krakowa. W dniach 16-28 listopada 1914 r. 
rozegrana została tzw. bitwa krakowska, 
w wyniku której na odcinku północnym ode
pchnięto Rosjan na linię rzeki Szreniawy. Jed
nak w tym czasie wojska rosyjskie zagroziły 
miastu również od południowego wschodu, 
osaczając armie austro-węgierskie. Na od
cinku Bieżanów-Bogucice doszło do walk 5 
grudnia 1914 r. 6 grudnia kontrnatarcie 
wspierane przez artylerię z fortów krakow
skich doprowadziło do odparcia Rosjan pod 
Wieliczkę i Dobczyce. Zagrożenie Krakowa 
oraz kierunku na Bramę Morawską i Wiedeń 
zostało ostatecznie zażegnane dopiero w wy
niku operacji limanowsko-łapanowskiej 
w dniach 2-12 grudnia 1914 r. Front został 
odsunięty od Krakowa i nie wrócił już pod 
forty twierdzy. W garnizonie nieprzerwanie 
działały szpitale dla chorych lub rannych na 
froncie i nadal marli żołnierze - ofiary wojny.

1915 r. trwały roboty budowlane w głów
nej kwaterze wojennej na cmentarzu Rako
wickim w Krakowie.

Cmentarze i pomnikowe mogiły w gra
nicach Twierdzy są wkomponowane 
w tkankę miasta lub znajdują się wśród pod
miejskiej zabudowy. Najbardziej reprezenta
cyjnymi stały się kwatery na cmentarzach 
komunalnym i wyznaniowych. Do chwili 
obecnej okazałością i rozległością wyróżnia 
się kwatera z Rakowic, gdzie według niepeł
nych danych spoczywa co najmniej 6585 
poległych i zmarłych wielu narodowości. 
Charakter wielonarodowościowych nekro
polii mają również kwatery wojenne na 
cmentarzu Podgórskim oraz na cmentarzu 
przyszpitalnym (zakaźnym) w Łagiewni
kach. Żołnierzy wyznania mojżeszowego, 
niezależnie od przynależności do armii wła
snej lub wrogiej, grzebano we wspólnej 
kwaterze wojennej na cmentarzu żydow
skim przy ul. Miodowej. Wśród krakow
skich mogił wojennych z pierwszej wojny 
światowej, kwatera na cmentarzu żydow
skim jest najmniej znana. Cmentarz ten na
zywany jest „Nowym” w przeciwieństwie 
do starego cmentarza Remuh, czynnego od 
połowy XVI w. przy ul. Szerokiej, w sercu 
dzielnicy żydowskiej - Kazimierza. Cmen
tarz przy ul. Miodowej został założony 
u schyłku XVIII w. i przez cały XIX i XX w. 
służył jako miejsce pochówku krakowskich 
Żydów. Wśród pochowanych tu osób nie 

brak luminarzy nauki i kultury, profesorów 
krakowskich uczelni, artystów. Spoczęli tu 
m.in. malarz Maurycy Gottlieb i wiceprezy
dent miasta Józef Sarę.

Kwatera wojenna znajduje się przy mu
rze ogrodzeniowym oddzielającym cmen
tarz od torów kolejowych (od północy). Po
chowano tu w 14 grobach zbiorowych i 161 
pojedynczych żołnierzy armii austro-wę- 
gierskiej i rosyjskiej narodowości żydow
skiej poległych w grudniu 1914 r. oraz 
zmarłych w krakowskich szpitalach wojsko
wych do końca 1918 r. Kwatera jest długa, 
wąska, podniesiona tarasowo powyżej po
ziomu cmentarza, wydzielona od pozosta
łych jego partii betonowymi blokami - gra- 
nicznikami. Macewy z formowanego beto
nu mają nieco uproszczony i zgeometryzo- 
wany, ale tradycyjny kształt żydowskiej steli 
nagrobnej. Opatrzone są inskrypcją alfabe
tem łacińskim z imieniem, nazwiskiem, 
stopniem i datą śmierci poległego oraz napi
sem hebrajskim. Ponad napisami umieszcza
na była Gwiazda Dawida, w większości wy
padków obecnie zniszczona i nieczytelna. 
Macewy ustawione są w rzędzie równolegle 
do muru. Nie został zrealizowany centralny 
pomnik projektowany przez Hansa Mayra, 
jednego z cenionych artystów zaangażowa
nych w pracach Oddziału Grobów Wojen
nych (projekt jest znany z dokumentów ar
chiwalnych). Zagospodarowanie kwatery 
i projektowany pomnik finansowane były 
przez władającą cmentarzem krakowską 
Gminę Żydowską. Obecnie usytuowane na 
uboczu, zatopione w zieleni macewy Zy- 
dów-żołnierzy stanowią malowniczy i istot
ny historycznie element cmentarza. Proste, 
stojące w szeregu żołnierskie nagrobki wy
różniają się wśród kamiennych, często bo
gato zdobionych steli nagrobnych w pozo
stałych częściach cmentarza. Ascetyczna 
forma i niemal wojskowy ordynek doskona
le charakteryzują tę grupę nagrobków, do
kumentujących totalny charakter pierwszej 
z wojen światowych. Rangę tej kwatery 
podnosi fakt, że należy do nielicznych 
w Galicji zachowanych do dziś wojennych 
nekropolii żydowskich z lat 1914-1918. 
Druga, niewielka kwatera wojenna znajdo
wała się na cmentarzu żydowskim w Podgó
rzu, jednak nie zachowała się.

W pamięci społeczeństwa wydarzenia 
pierwszej wojny przyćmiły krwawe zmaga
nia i martyrologia drugiej wojny świato
wej. A przecież ta pierwsza była istotnym 
czynnikiem kształtującym obraz współcze
snego świata. Pamięć o tych zmaganiach 
powinna przetrwać w zbiorowej świado
mości i stać się jednym ze składników 
świadomości historycznej. Zaduma nad 
mogiłami poległych żołnierzy różnych wy
znań i narodowości może być też doskona
łym pretekstem do ogólniejszych refleksji 
nad losami Europy w XX w. To jeszcze jed
na z funkcji, jaką pełnią wojenne cmenta
rze z lat 1914-1918 u progu trzeciego ty
siąclecia.

Andrzej Siwek
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Brukowanie Wawelu
dwiedzający w czasie wakacji 
Zamek Królewski na Wawe
lu zwrócą zapewne uwagę na 
zmiany, jakie nastąpiły na 

Dziedzińcu Arkadowym. Na miejscu 
dotychczasowej nawierzchni, stano
wiącej grunt nasypowy, gruz pomie
szany z kamieniem wapiennym, na 
który trzeba było wysypywać dla wy
gody zwiedzających i zabezpieczenia 
zbiorów ścieżki ze żwirem, pojawiła 
się godna tego wnętrza architekto- 

archeologicznych. Wcześniejsze in
formacje o bruku na dziedzińcu ze
brane są w materiałach archiwalnych, 
przygotowanych przez Adama Chmie
lą i wydanych w 1913 r. Wiadomo, że 
w 1564 r. wielkorządca „bruk wszy
stek w dziedzińcu dal nowy, który 
prowadził drogą aż do bramy dolnej”. 
Rachunki z 1583 i 1585 r. dowodzą, 
że brukarz „brukował zamek przed 
łaźnią”, a także, że „brukowali w bro
nie wielkiej bo się bruk bardzo popso- 

kim (zapewne wapieniem), który przy 
zwiększonym obciążeniu nawierzchni 
w czasie dokonywania zmian w kruż
gankach został zniszczony. Tyle zapi
ski, na bazie których trudno było 
podjąć zasadnicze kroki zmierzające 
do zmiany nawierzchni dziedzińca.

Dopiero w 1993 r. podjęto profe
sjonalne przygotowania tego przed
sięwzięcia. Przede wszystkim rozpo
częto od szczegółowych badań arche
ologicznych i po raz pierwszy zadano 
sobie pytanie, jak wyglądał dziedzi
niec w XVI w., w czasie budowy kruż
ganków. Po dwuletnich badaniach 
prowadzonych przez dr. hab. Zbi
gniewa Pijanowskiego i wielu sensa
cyjnych odkryciach można było nie 
tylko określić renesansową warstwę

nicznego nawierzchnia kamienna. 
Czas na tę zmianę był już najwyższy 
zarówno ze względów estetycznych, 
jak i ze względu na niszczenie zbiorów 
gromadzonych w komnatach, gdyż 
ilość pyłu wznoszona przez ponad 
dwumilionową rzeszę zwiedzających 
rocznie stwarzała bezpośrednie zagro
żenie dla zabytków i pracowników.

Nie znaczy to, że wcześniej nie my
ślano o zmianie nawierzchni, jednak 
prace prowadzone przez specjalistów 
od dróg nie znalazły wystarczającego 
uznania wśród historyków i konser
watorów zabytków. Brakowało także 
wytycznych opartych na badaniach 

wał". Przy okazji restauracji zamku 
w 1692 r. „bruk w dziedzińcu miej
scami nowymi, miejscami starymi ka
mieniami położono”. Pod datą 1793 
zapisano, że „dziedziniec wszystek ka
mieniami prostymi wybrukowany, 
trawa zarasta, który wychędożenia 
potrzebuje”, zaś w 1787 r.: „dziedzi
niec, w którym dookoła na sążni 5 
szerokos'ci od galerji bruk nowodany 
jako w bramę i za bramą do kanału 
idącego na wały, rynsztoki formowa
ne, środek zaś przebudowany i miej
scami zreperowany”. Sądzić także na
leży, że i na początku XIX w. dziedzi
niec był brukowany materiałem mięk- 

1.2. Wygląd dziedzińca w 1996 r.: 
przy arkadach skrzydła wschodniego 
z kostki porfirowej (1)
i ścieżka z drobnego kamienia 
prowadząca do skrzydła wschodniego (2)

dziedzińca, ale także przygotować 
wytyczne archeologiczne do projektu 
architektonicznego i technologiczne
go oraz projektu sieci podziemnych. 
Należy bowiem pamiętać, że pod na
wierzchnią dziedzińca znajdowała się 
plątanina różnorodnych instalacji, 
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budowanych i przebudowywanych 
przez dziesiątki lat. Projektowaniem 
nowego ich rozwiązania zajął się ar
chitekt Piotr Stępień z zespołem, na-

wystawę informującą o ich postępie. 
Na wystawie zaprezentowano także 
komputerową wizję przygotowaną 
przez firmę AC Konserwacja Zabyt-

tomiast projektem architektonicznym 
wraz z częścią technologiczną zespół: 
arch. Jan Kisielewski i inż. Henryk 
Ciońćka. Prace trwały do 1998 r. 
Nadano im bardzo szeroki rozgłos 
przez przygotowanie materiałów na 

3.4. Prace przy nowej nawierzchni: 
brukowanie opaski z kostki porfirowej (3) 
i układanie bruku z płyt wapiennych (4)

(zdjęcia: Jerzy Duda) 

ków Edwarda Kosakowskiego i Mo
niki Okoń, na bazie zdjęć Pawła Gą
siora (należy podkreślić, że dzięki 
wirtualnemu obrazowi dokonano ko
rekty projektu nawierzchni). Na dzie
dzińcu ułożono poletka z różnych 
materiałów kamiennych, m.in. z ko
stek porfirowych brukowych i płyt 
wapiennych. Wiadomo już było, że 
wśród specjalistów podjęto decyzję 
o wykonaniu nawierzchni z kamien
nego materiału brukarskiego z wyko
rzystaniem tradycyjnych dla Krakowa 
rodzajów kamienia, tzn. wapienia 
i porfiru.

Prace przygotowawcze realizowa
no w 1998 i częściowo 1999 r. 
W 1999 r. poszukiwano odpowied
niego kamienia brukarskiego. W trak
cie przetargu wybrane zostały dwa 
kamieniołomy: niemiecki i turecki. 
Ich produkty w pełni odpowiadały 
warunkom konserwatorskim. Po wie
lu szczegółowych obserwacjach za
chowywania się obu rodzajów kamie
nia w specyficznych warunkach dzie
dzińca dokonano ostatecznego wybo
ru kamienia z Turcji. Do wykonania 
nawierzchni wytypowano w drodze 
przetargu doświadczoną firmę DO- 
LMAR. W tym czasie wykonany zo
stał ostateczny projekt nawierzchni 
dziedzińca, opracowany przez dr. inż. 
arch. Zdzisława K. Bastera, na pod
stawie znowelizowanego projektu ar
chitektonicznego arch. Jana Kisielew
skiego.

Kolejne zagadnienie dotyczyło 
konstrukcji nawierzchni i odpowie
dzi na pytanie, jaka winna być pod
budowa bruku - sztywna czy ela
styczna, jakie stosować spoiny 
i czym je wypełniać, jakie stosować 
moduły kamieni i w jaki sposób 
wkomponowywać w nawierzchnię 
elementy infrastruktury, m.in. po
krywy, włazy itp. Nowa nawierzch
nia dla jednych będzie rozwiąza
niem najwłaściwszym, dla innych 
obiektem krytyki, w każdym razie 
zawsze będzie wzbudzać emocje, bo 
dotyczy wnętrza o takim znaczeniu 
kulturowym, emocjonalnym i spo
łecznym, jak Zamek Królewski na 
Wawelu. Jedno jest pewne - budo
wa nawierzchni na Dziedzińcu Ar
kadowym jest najbardziej spektaku
larną robotą brukarską roku 2000!

Jerzy Duda
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jest jako późniejszy, z około połowy 
wieku. Rzeźby Matki Boskiej i aposto
ła cechuje jeszcze typowe dla sztuki 
późnogotyckiej, dekoracyjne, bujne 
udrapowanie szat oraz dążenie do re
alistycznego przedstawienia twarzy 
(szczególnie indywidualnie potrakto
wanej w wypadku św. Jana). Dokładny 
czas i okoliczności powstania, jak rów
nież początkowe dzieje omawianych 
rzeźb nie są znane. Przypuszczalnie 
tworzyły one grupę pasyjną w tęczy ko
ścioła - dość powszechnego w kościo
łach przedstawienia Ukrzyżowania na 
belce umieszczanej wysoko w arkadzie 
oddzielającej część nawową od prezbi

terium (świadczy o tym 
staranne opracowanie fi
gur także od tyłu). Nie jest 
pewne czy rzeźby Golgoty 
pochodzą z kościoła św. 
Marka, czy też może, jak 
przypuszczają niektórzy 
badacze, z rozebranego 
w XIX w. kościoła św. 
Szczepana w Krakowie. 
Ich historię prześledzić 
można dopiero od XIX w. 
W 1805 r. na wschodniej, 
zewnętrznej ścianie pre
zbiterium kościoła św. 
Marka umieszczono Gol
gotę złożoną z drewniane
go krucyfiksu i malowane
go na tynku tła wyobraża
jącego Jerozolimę. Funda
torem tego zespołu był 
Franciszek Schlegel z War
szawy - rezydent Domu 
Księży Emerytów, zajmu
jącego przykościelny bu
dynek dawnego klasztoru, 
tzw. marków. Warto do
dać, że mniej lub bardziej 
rozbudowane przedsta
wienia Ukrzyżowania na 
zewnątrz kościołów sytu
owano najczęściej właśnie 
na wschodniej ścianie pre
zbiterium (np. tak, jak to 
było niegdyś w krakow
skich kościołach oo. fran
ciszkanów i Wszystkich

Świętych i, jak to można dziś oglądać, 
przy kolegiacie św. Floriana).

Golgotę przy ul. Sławkowskiej wy
różnia spośród innych kamienna ława 
„dla dziadów”. Dwie rzeźby: Matki 
Boskiej i św. Jana ustawiono po bo

Grupa Ukrzyżowania
- oiyginal i kopia

ostatnich latach na terenie 
Krakowa zrealizowano wie
le prac konserwatorskich 
dzięki pomocy finansowej 

państwa w ramach Narodowego Fun
duszu Rewaloryzacji Zabyt
ków Krakowa. Środki te po
zwalają na prowadzenie sze
roko zakrojonych, komplek
sowych zabiegów zarówno 
przy zabytkach nierucho
mych, tj. elementach kon
strukcyjnych i architekto
nicznych, jak i ruchomych, 
czyli wystroju architekto- 
niczno-plastycznym oraz 
wyposażeniu. Efekty tych 
prac są najlepiej widoczne 
w zespołach sakralnych. Jed
nym z nich jest krakowski 
kościół św. Marka przy ul. 
Sławkowskiej - gotycka 
świątynia, niegdyś o dwuna- 
wowym i halowym wnętrzu, 
przekształconym w XVII w. 
w barokową bazylikę. W la
tach dziewięćdziesiątych prze
prowadzono tu badania ar
cheologiczne, prace konser
watorskie przy elementach 
architektonicznych oraz za
bytkowym wyposażeniu. 
Należy do niego, odznacza
jący się wysokimi walorami 
artystycznymi zespół rzeź
biarski grupy Ukrzyżowania, 
zwany popularnie Golgotą. 
Zespół ten umieszczono na 
wschodniej, zewnętrznej 
ścianie prezbiterium, najbar
dziej eksponowanej elewacji 
kościoła przy odchodzącej 
z Rynku Głównego ul. Sławkowskiej. 
Nie jest to jednak jego pierwotne usy
tuowanie. Zawiłe i niewyjaśnione do 
końca dzieje Golgoty w przekonujący 
sposób dowodzić mogą zasadności 
terminu „zabytek ruchomy”.

Zgodnie z ustaloną tradycją ikono
graficzną opartą na Ewangelii według 
św. Jana, cała grupa składa się z posta
ci ukrzyżowanego Chrystusa oraz Mat
ki Boskiej i św. Jana. Wszystkie trzy 

rzeźby zdaniem historyków sztuki po
wstały w XVI w. Nie wszystkie jednak 
pochodzą dokładnie z tego samego 
czasu: figury Marii Panny i św. Jana są 
nieco starsze i datowane na początek 
stulecia, natomiast krucyfiks określany 
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kach krzyża najprawdopodobniej do
piero na początku XX w. Starsze zdję
cia bowiem ich nie ukazują. W latach 
trzydziestych pod skałą - cokołem 
krzyża umieszczono metalową, 
ozdobną lampę w kształcie domku. 
Z biegiem lat rzeźby, wykonane 
z drewna lipowego i pokryte tempero
wą polichromią, narażone na działa
nie czynników atmosferycznych ule
gały stopniowo coraz większemu 
zniszczeniu. Konserwacje dokonane 
w latach 1955-1956 i 1965 nie zapo
biegły temu procesowi, dlatego 
w trakcie kolejnej konserwacji prze
prowadzonej w latach 1979-1981 
zdecydowano się przenieść je do wnę
trza kościoła (autorami prac konser
watorskich byli: Aleksandra Bogda
nowska, Krystyna Sokół-Gujda i Hen
ryk Gujda). Postępująca destrukcja 
rzeźb została zahamowana, niemniej 
jednak zewnętrzny wygląd kościoła 
od strony ul. Sławkowskiej został zu
bożony - z dawnego założenia Golgo
ty pozostało tylko zadaszenie, ka
mienny, stylizowany pagórek, lampa 
oraz negatywowe odbicia rzeźb na sta
rym tynku. Z tego powodu postano
wiono przywrócić rzeźbiarski zespól 
na starym miejscu. Brano przy tym 
pod uwagę dwie możliwości: nową 
formę plastyczną zaprojektowaną na 
podstawie ogłoszonego konkursu lub 
powtórzenie dawnej poprzez skopio
wanie autentyków. Do realizacji jed
nak w tym czasie nie doszło.

Wreszcie w 1994 r. Golgota została 
zrekonstruowana. Na podstawie ory
ginałów z XVI w. wykonano kopie - 
imitacje, które ustawiono w miejscu 
dawnego usytuowania. Ponowne 
umieszczenie autentyków na zewnątrz 
kościoła naraziłoby je bowiem na dal
sze niszczenie. Za pozostawieniem 
drewnianych rzeźb w kościele, poza 
opisanymi względami konserwator
skimi, przemawiały w części także 
względy historyczne. Rzeźby były bo
wiem pierwotnie przeznaczone do 
wnętrza kościoła (stąd też zastosowa
no mniej trwały materiał), a ich eks
ponowanie na zewnątrz łączyło się 
z ich wtórną już funkcją, nadaną im 
dopiero w XIX w. Przy okazji wyko
nania kopii autentyczne rzeźby pod
dano niezbędnym zabiegom konser
watorskim i pozostawiono we wnę
trzu północnej nawy bocznej. Kopie 
rzeźb wykonano w technice odlewu 

z tworzywa syntetycznego imitującego 
drewno (masa Modelparten ZV427), 
pokrywając je polichromią i złocenia
mi na wzór polichromii i złoceń 
z XVIII w. na oryginałach. Renowacji 
poddano też pozostałe elementy Gol
goty: tynki, skałkę i metalową lampę. 
W ten sposób ul. Sławkowskiej przy
wrócono jej najpiękniejszy zaułek. 
Niestety, z uwagi na niemal całkowite 
zniszczenie, nie udało się zrekonstru
ować malowanego tła przedstawiają
cego widok Jerozolimy.

Przykład Golgoty z kościoła św. 
Marka ilustruje szerszy problem kon
serwatorski zastępowania przez ko
pie oryginalnych i mających szczegól
ną wartość elementów zabytkowego 
wystroju zewnętrznego budowli. Jest 
to rozwiązanie kompromisowe. Naj
wierniej wykonane kopie i przy za
stosowaniu tego samego materiału 
oraz techniki nie będą miały wartości 
autentyku. Niemniej jednak w wy
padku pewnych dzieł sztuki narażo
nych na niszczące działanie czynni
ków atmosferycznych, nawet zasto
sowanie udoskonalonych, nowocze
snych zabiegów i środków konserwa
torskich nie może im zapewnić pełnej 
odporności na niszczenie. Dotyczy to 
zwłaszcza mniej trwałych materia
łów, jak drewno. W takich wypad
kach najwłaściwszym rozwiązaniem 
staje się przeniesienie dzieła sztuki do 
bezpiecznego pomieszczenia, w któ
rym może być udostępniane, i zastą
pienie go w miejscu dawnej ekspozy
cji kopią. Metoda ta jest już wypró
bowanym i znanym sposobem ochro
ny szczególnie cennych dzieł sztuki. 
Powinna być jednak zawsze rozwią
zaniem ostatecznym, stosowanym 
tylko wtedy, gdy pozostawienie ory
ginału na pierwotnym miejscu wiąże 
się z jego szybką destrukcją. Ostatnia 
konserwacja i aranżacja Golgoty 
z kościoła św. Marka, dokonana 
przez konserwatorów z krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, prof. Ma
riana Paciorka i Wojciecha Kurdziela, 
dowodzą trafności zastosowanej me
tody do tego dzieła sztuki.

Paweł Dettloff

W artykule wykorzystano informacje zawarte 
w maszynopisach: Dokumentacja prac konserwa
torskich przy Ukrzyżowaniu z kościoła św. Marka 
w Krakowie, opr. A. Bogdanowska, Kraków 
1981 oraz Studium historyczne krakowskich ka
pliczek autorstwa Genowefy Zań-Ograbek.

Bronowe
ronowice Małe położone są 
5 km na północny zachód od 
centrum Krakowa, na terenie 
dzisiejszej Dzielnicy VI. Pod 

względem geograficznym znajdują się 
na południowym skraju Wierzchowiny 
Jurajskiej, w dziale wodnym Rudawy 
i Prądnika. Teren historycznych Brono
wie zajmuje stok opadający ku dolinie 
Rudawy oraz część samej doliny. Od 
początku XIV w. płynęła tędy Mły
nówka Królewska, biorąc swój począ
tek w sąsiednich Mydlnikach. Według 
podania, rycerz imieniem Bruno roz
dzielił swe dobra, otrzymane od króla 
polskiego, pomiędzy dwóch synów - 
Brunowiców. Od ich imienia wzięły na
zwę osady: Małe i Wielkie Brunowice, 
a z czasem Bronowice.

Wieś była lokowana w 1294 r. na 
prawie magdeburskim przez Reinhol
da, plebana kościoła Mariackiego 
w Krakowie, aktem z 9 maja. Lokację 
powierzono mieszczanom krakow
skim: Dytmarowi Ketscherowi i jego 
synowi, Krystianowi. Obaj kolejno zo
stali sołtysami wsi. Nie została założo
na na tzw. surowym korzeniu, w czasie 
nadawania przywileju miała już swoją 
nazwę - Brunowice i właściciela - pa
rafię Najświętszej Marii Panny w Kra
kowie (od około 1264 r.). Liczyła kil
kunastu mieszkańców, którzy mieli do
mostwa w najstarszej części wsi. Sołec
two Bronowickie często bywało przed
miotem różnych transakcji - kupna, 
sprzedaży, zastawów, podziałów. 
W końcu - na fali masowych wyku
pów sołectw przez szlachtę i kościół - 
w 1537 r. przeszło na własność pro
boszcza kościoła Mariackiego. Odtąd 
we wsi rządził sołtys mianowany przez 
tego proboszcza, niedziedziczny, zwa
ny popularnie wójtem. W uposażeniu 
kościoła wieś pozostała do parcelacji 

w 1833 r.
Dwór plebański w Bronowicach wy

budowano w XVI w., dokładnie w tym 
miejscu, gdzie obecnie stoi kościół pa
rafialny św. Antoniego. Kolejny budy
nek dworski, na miejscu poprzedniego,
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wzniesiono w XVIII w. Był to obiekt 
drewniany, parterowy z gankiem i do
mową kaplicą; miejscowa ludność na
zywała go pałacem. W 1946 r. dwór 
archiprezbitera Mariackiego, częścio
wo już przebudowany, zamieniony zo
stał w jednym skrzydle na kaplicę, 
a w 1949 r. powołana została parafia. 
W latach 1963-1980 na miejscu dworu 
zbudowano obecny kościół św. Anto
niego. Dwór plebański więc już nie ist
nieje, ale zachowały się dwa dworki - 
„Rydlówka” i „Tetmajerówka”. Dzieje 
związane z tymi dworkami i ich wpływ 
na życie Bronowie oraz Krakowa (i nie 
tylko) były dość szczególne. W 1889 r. 
młody malarz Ludwik de Laveaux za
mieszkał w Bronowicach Małych i oże
nił się z Marią, córką bronowickiego 
kmiecia Jacentego Mikołajczyka. 
W 1890 r. przyjechał tu młody malarz 
Włodzimierz Tetmajer, ożenił się z dru
gą córką Jacentego - Anną. W 1900 r. 
zamieszkał w Bronowicach młody po
eta Lucjan Rydel i pojął za żonę trzecią 
córkę Jadwigę. W domu Włodzimierza 
Tetmajera (obecnie zwanym „Rydłów- 
ką”) odbyło się wesele Jadwigi i Lucja
na. Już 16 marca 1901 r. na scenie Te-

1. Dworek „Tetmajerówka” na akwareli 
Władysława Klimczyka
(ojca obecnej właścicielki)
(ze zbiorów E. i Z. Konstantych)

2. Zespól dworku „Tetmajerówka"
- wyremontowana pracownia malarska 
Włodzimierza Tetmajera

atru im. Juliusza Słowackiego w Kra
kowie po raz pierwszy wystawiono 
dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. 
Wesele. I tak Bronowice weszły do kla
syki literatury polskiej.

Dworek „Rydlówka” wybudowany 
został w 1894 r. przez miejscowych 
majstrów dla malarza i poety Włodzi
mierza Tetmajera. Drewniany, o kon
strukcji zrębowej, pierwotnie był par
terowy, kryty strzechą. Częściowo 
podpiwniczony, miał sień przelotową 
na osi i dwie pary izb po bokach, od 
północy kuchnię i tzw. izbę taneczną, 
od południa alkierz i tzw. izbę wesel
ną. Od wschodu na osi był drewniany

ganek. W 1902 r. Włodzimerz Tet
majer opuścił dworek i zakupił leżący 
nieopodal dworek pofranciszkański. 
Z kolei w 1908 r. dwór kupił Lucjan 
Rydel iprzebudował go według pro
jektu Filipa Pokutyńskiego. Z lewej 
strony dobudowano świetlicę z pięter
kiem, dach pokryto dachówką, a daw
ną izbę taneczną poszerzono, dołącza
jąc do niej sień. Dworek do chwili 
obecnej pozostaje własnością rodziny 
Rydlów (oprócz lat 1914-1915, kiedy 
stacjonowali tu oficerowie austriac
cy). Mieści się w nim Muzeum Młodej 
Polski, kultywujące tradycje brono
wickie.
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Dworek „Tetmajerówka” wybudo
wał klasztor oo. franciszkanów w 1862 
r. W 1902 r. dworek ten wraz z zabu
dowaniami gospodarczymi zakupił 
Włodzimierz Tetmajer. Wyremontował 
budynki i zbudował murowaną pra
cownię malarską. Tetmajer zmarł 
w 1923 r., pozostawiając w dworku 
żonę Annę z dziećmi. Około 1934 r. 
zięć Anny Tetmajerowej (mąż córki 
Klementyny), Jan Rybicki odkupił od 
teściowej dworek wraz z ziemią. 
W 1954 r. umarła Anna Tetmajerowa, 
a w 1956 r. do dworku wprowadziła 
się jej wnuczka, Anna Kłimczykowa. 
W 1971 r., na mocy ustawy o uregulo
waniu własności gospodarstw rolnych, 

tych - skupia elitę artystyczną Krako
wa, podobnie jak za czasów Tetmajera.

Typowa chałupa bronowicka była 
drewniana, konstrukcji zrębowej. 
Konstrukcja składała się z długich 
i grubych bali, na które mogli sobie 
pozwolić bogaci gospodarze. Mniej 
zamożni budowali chałupy w kon
strukcji zrębowo-słupowej. Dach czte
rospadowy kryty był słomą „na gład
ko” (ułożoną „schodkami” nad oka
pem). Większość chałup była malowa
na na niebiesko. Malowano całe lica 
ścian lub tylko uszczelnienia między 
belkami, co dawało efekt chałupy „pa
siastej”. Chałupy były szerokofronto- 
we, najczęściej jednotraktowe, składa- 

skórzany nabijany był mosiężnymi 
gwoździami i miał kieszonkę na pie
niądze. Na głowie noszono magierkę, 
czyli czapkę z włóczki, a od święta wy
soki filcowy kapelusz, ozdobiony czer
woną wstążką, czasem pawim piórem. 
W zimie noszono wyszywany na czer
wono biały, barani kożuch. Strój ko
biecy składał się z białej, lnianej koszu
li, granatowego, zielonego, niebieskie
go lub czerwonego, czasem czarnego 
aksamitnego gorsetu obszywanego gu
ziczkami, haftowanego kaftana z dłu
gimi rękawami, białej, zielonej, niebie
skiej, czerwonej spódnicy w kwiaty 
oraz drugiej białej haftowanej noszo
nej pod kolorową. Na głowie znajdo-

północna część zespołu wraz z zabudo
waniami gospodarczymi i pracownią 
malarską przypadła innemu właścicie
lowi. Dopiero w 1991 r. udało się cór
ce Anny Klimczykowej, Elżbiecie Kon
stanty, odzyskać całość założenia. Sam 
dworek zbudowany jest z drewna i gli
ny, w konstrukcji zrębowej, częściowo 
podmurowany, z bielonymi ścianami, 
parterowy, z gankiem na osi, nad któ
rym góruje facjatka. Pokryty został da
chem łamanym, przyczółkowo-naczół
kowym z gontu. W ostatnich latach 
poddano go gruntownemu remontowi. 
We wnętrzu zachowały się obrazy 
Włodzimierza Tetmajera oraz jego cór
ki, Jadwigi Naimskiej. Murowana pra
cownia malarska po kompleksowej re
waloryzacji mieści muzeum związane 
z tradycją Bronowie. Dworek, wła
sność Elżbiety i Zbigniewa Konstan

ty się z sieni na osi oraz izby i komory 
po bokach. Do izby przylegała stajnia 
połączona z oborą. Tylko najbogatsi 
gospodarze budowali osobno stajnie 
i stodoły. Wnętrze wyposażone było 
w meble malowane w kwiaty, z któ
rych najbardziej charakterystyczna by
ła skrzynia krakowska na odzież. Lico 
skrzyni najczęściej pokrywano ziele
nią, czasem kolorem żółtym, rzadko 
niebieskim i na takim tle malowano 
ornamentykę roślinną. Strój zamożne
go bronowickiego chłopa składał się 
z białej sukmany z czerwoną obla
mówką i podszyciem, ozdobionej czer
wonymi frędzlami, sukiennego, grana
towego kaftana podbitego czerwonym 
suknem, zdobionego z przodu, białej 
płóciennej koszuli oraz portek w bia
ło-czerwone pionowe paski, wpusz
czanych w cholewkę buta. Szeroki pas

3.4. Wnętrze dworku „Rydlówka”
- Muzeum Mtodej Polski

(zdjęcia: 1 - Tomasz Kalarus,
2 - Jerzy Lejmel, 3,4- Olga Dyba)

wała się zapaska, a na nogach czerwo
ne, sznurowane buciki. Stroju dopeł
niała wielobarwna, wzorzysta chusta 
na ramionach oraz korale - zwykle 
trzy, czasem pięć, siedem, a nawet 
dziewięć sznurów.

Bronowice Małe wtopiły się niero
zerwalnie w krajobraz Polski, jej histo
rię i literaturę. Konieczne jest opraco
wanie monografii dawnej wsi właśnie 
na tle wszystkich tradycyjnych warto
ści, jakie wniosła.

Olga Dyba
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Karlsbad, 
czyli Karłowe Wary

rozwoju Czech za panowania Karola IV 
z dynastii luksemburskiej, króla niemieckie
go i czeskiego od 1346 r. Władca ten ulep
sza! gospodarkę kraju m.in. przez zakłada
nie nowych miast. Karlsbad otrzymał prawa 
miejskie w 1370 r., rozszerzono je w 1401 r.

Najstarszym budynkiem w mieście jest ko
ściół św. Urbana z drugiej połowy XIII w. 
W środku miasta góruje barokowy kościół 
rzymskokatolicki św. Marii Magdaleny, zbu-

grudniu 1899 r. humorysta napi
sał we wspomnieniach warszaw
skiego kupca: „Ja pamiętam, że 
daumemi czasy to na świecie ku

piec byl sobie król, on sobie handlował, robił 
dobre interesy, miał pieniądze, miał dużo ład
nych dzieci, mógł sobie kupić pana hrabiego 
na zięcia, mógł co rok jeździć do Karlsbad”. 
Nazwa Karlsbad ma przywoływać dawne cza
sy życiowego komfortu, choć i dzisiejsze Kar
łowe Wary są z wielu powodów atrakcyjną 
miejscowością.

Współczesne miasto zawdzięcza swoją 
urodę stopniowo rewaloryzowanej zabudo
wie z ostatniej ćwierci XIX i początku XX 
w., z okresu wielkiego boomu budowlanego. 
Było i jest uzdrowiskiem o światowej sławie, 
wyposażonym przez naturę w cieplice, czyli 
gorące źródła mineralne o temperaturze od 
41 do 72°C, na których lecznicze zalety skła
da się około 40 różnych składników, wody te 
polecane są przy chorobach układu pokar
mowego, dróg moczowych i cukrzycy. Do
dajmy, że są przy tym po prostu smaczne. 
Karłowe Wary kojarzone są z odbywającym 
się tu co dwa lata międzynarodowym festi
walem filmowym. Symbolem miasta jest tak
że słynny likier ziołowy, oczywiście o walo
rach leczniczych - tradycyjna Becherovka.

Miasto rozbudowało się na południo
wych stokach Rudaw (Kraśne hory), nad 
dwiema rzekami: większą, płynącą z zacho
du na wschód Ohrzą i wpadającą do niej od 
południa Tępią. W dolinie Tepli znajduje się 
główna uzdrowiskowa i kulturalna część 
Karłowych Warów. Kąpielisko lecznicze 
funkcjonowało tutaj od XVI w., jednak mia
sto powstało wcześniej, w okresie wielkiego 

dowany w latach 1732-1736 według projektu 
K.I. Dienzenhofena. Wyróżniają się też złoco
ne kopułki cerkwi prawosławnej śś. Piotra 
i Pawła z lat 1893-1897 (proj. G. Wieder- 
mann), dla której wzorem była staroruska cer
kiew w Ostankino koło Moskwy. Z 1791 r. 
zachowała się klasycystyczna „altana Doro
ty”, wystawiona z inicjatywy hrabiego Chri
stiana Clam-Gallas jako miejsce letnich ren-
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dez-vous, do dziś słynąca z faktu, że korzystał 
z niej sam Casanova.

W mieście znajdują się liczne łaźnie i inne 
budowle kuracyjne (kurhausy), powstałe od 
połowy XIX do początku XX w. we wszyst
kich stylach historycznych. Na przykład ar
chitekt W Hagenhauer wzniósł w latach 
1850-1855 Vojensky kompleks sanatoryjny 
w stylu neorenesansowym, natomiast zespół 
w składzie L. Renner, Labitzky i Hein zbudo
wał w latach 1863-1866 Kurhaus w kostiu
mie gotyku angielskiego. W latach 1871- 
-1881 architekt Josef Zitek wzniósł neorene- 
sansową Młyńską Kolonadę, która w 1892 r. 
została rozbudowana; balustradę jej górnego 
tarasu ozdabiają posągi 12 miesięcy.

W latach osiemdziesiątych XIX w. dużo 
zamówień zrealizowała w Karlsbadzie znana 
wiedeńska spółka architektoniczna Ferdi
nand Fellner i Hermann Helmer (twórcy 
m.in. teatru w Berlinie, Konzerthausu 
w Wiedniu, neobarokowego gmachu teatru 
w Budapeszcie). W Karlsbadzie m.in. wznie

śli w latach 1884-1886 teatr miejski. Budow
lę tę, o cechach neobarokowych z elementa
mi rokokowymi, ozdobił freskami m.in. 
sławny austriacki malarz Gustaw Klimt, póź
niej jeden z założycieli Secesji Wiedeńskiej. 
Nie brakuje też atrakcyjnych budowli sece
syjnych, z których za najładniejszą uchodzi 
kamienica Felixa Zawojskiego, wzniesiona 
w latach 1897-1900 według projektu K. 
Haybacka.

W Karlsbadzie leczył się wybitny war
szawski ogrodnik Edmund Jankowski. Wyje

chał tam po raz pierwszy w 1884 r. i wielo
krotnie wracał. Po pierwszym pobycie napi
sał: „przyjrzałem się uważnie przystrajaniu 
roślinami domów, kawiarni i restauracji, 
urządzaniu ogródków przed domami i innym 
pracom około upiększania siedzib, w czym 
Niemcy wielkie mają zamiłowanie. Nie wszę
dzie znać dobry smak, ale wszędzie pełno by
ło krzewów, kwiatów, a dzikie wino, jak np. 
na Parkstrasse, zwieszało się z murów aż do 
ziemi. Zachwycałem się też lasami jodłowymi 
i świerkowymi, którymi z największym stara
niem obsadzono górki naokoło miasta i dale
ko poza nim, nad doliną Tepli, aż do Chebu”.

Karłowe Wary jako ośrodek leczniczy i tu
rystyczny oferują dobry europejski standard 
wszelkich usług. Oprócz kin, teatrów, galerii 
sztuki, można też zwiedzić muzea, w tym pre
zentujące tutejsze specjalności - porcelanę

1. Widok wzdłuż doliny Tepli,
w głębi hotel „Imperial”
2. Fragment głównej promenady
3. Fragment zabudowy na zboczu 
doliny Tepli
4. Młyńska Kolonada
5. Parkowy pawilon
6. Secesyjna kamienica
Felixa Zawojskiego

(zdjęcia: Daria Wierzbicka)

i szkło. Okoliczne zalesione wzgórza (miasto 
leży na wysokości 379 m n.p.m.) wyposażo
ne są w kolejki linowe i znajdują się na nich 
liczne atrakcje: zabytkowe ruiny (np. romań
skiego kościółka św. Linharta), wieże wido
kowe z pobliskimi restauracjami, rzeźby ple
nerowe i altany. Szlaki turystyczne nazwano 
na cześć dawnych, sławnych bywalców 
uzdrowiska: ścieżka Chopina, ścieżka Turgie
niewa, ścieżka Gogola.

Bożena Wierzbicka
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Muzeum krakowskiej

Muzeum Inżynierii Miejskiej 
utworzone zostało w Kra

kowie w 1998 r. jako instytucja 
kultury mająca na celu gro
madzenie, dokumentowanie, 
ochronę i udostępnianie za
bytków techniki związanych 
z komunikacją miejską, moto
ryzacją, gospodarką komunal
ną, inżynierią miejską (założe
niami i infrastrukturą komuni
kacyjną, energetyczną, ga
zowniczą, wodociągową, ka
nalizacyjną, telekomunikacyj
ną, forteczną). Powstanie tej 
placówki było efektem wspól
nych działań samorządu gmin
nego, przedsiębiorstw komu
nalnych i miłośników zabytków 
skupionych w Krakowskim To
warzystwie Ochrony Zabytków 
Techniki.

Siedzibą muzeum jest uni
katowy zespół zajezdni tram
wajowych przy ul. Św. Waw
rzyńca na krakowskim Kazi
mierzu, powstały w latach 
1882-1913 i później wielokrot
nie przebudowywany. W jego 
skład wchodzą budynki remi
zy tramwaju konnego, zajezd
nie tramwaju wąskotorowego, 
zajezdnie tramwaju normalno
torowego, garaż dla autobu
sów, budynki zaplecza tech
nicznego i socjalnego. Cały 
teren, wraz ze stojącymi na 
nim budynkami i placami, zo
stał w 1985 r. wpisany do reje
stru zabytków. Jego północna 
strona znajduje się obecnie 
we władaniu xx kanoników la
terańskich, strona południowa 
jest własnością komunalną 
i na części tego obszaru (1900 
m2) usytuowane jest Muzeum 
Inżynierii Miejskiej. Do tego te
renu bezpośrednio przylegają 
zabytkowe budynki z począt
ku XX w., użytkowane przez 
zakłady gazowniczy i energe
tyczny. Plany odnowienia tego 
obszaru zakładają rewaloryza
cję kluczowych budynków 
i założeń inżynieryjnych oraz 
wprowadzenie funkcji umożli
wiających zachowanie tradycji 
i kultury przemysłowej.

Muzeum o profilu technicz
nym ma w takiej sytuacji do

inżynierii

2. Wagon tramwaju konnego

(zdjęcia ze zb. Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie)

odegrania istotną rolę zarówno 
jako instytucja muzealna, jak 
i ośrodek kulturotwórczy. Jego 
zadaniem jest przede wszyst
kim gromadzenie obiektów tech
niki o charakterze zabytkowym 
i materiałów dokumentacyj
nych, ich inwentaryzowanie, 
katalogowanie i naukowe opra
cowywanie, konserwowanie 
oraz udostępnianie.

Niewątpliwie najbardziej 
efektowną działalnością są 
wystawy. State wystawy ilu
strują i komentują historię oraz 
funkcjonowanie infrastruktury 
i pojazdów komunikacyjnych. 
Widzowie mogą zapoznać się 
np. z funkcjonowaniem układu 
napędowego i trakcji elek
trycznej dzięki wykorzystaniu 
w ekspozycji m.in. autentycz
nych elementów i podzespo
łów pojazdu tramwajowego. 
Na wystawach zobaczyć moż
na również materiał ilustrujący 
przeobrażenia historycznej in
frastruktury i założeń komuni
kacyjnych: archiwalną doku
mentację techniczną wybra
nych odcinków tras, fotografie 
archiwalne, dawne elementy 
infrastruktury sieciowej, doku
mentację dotyczącą budowy 
i przemian zespołu zajezdni 

przy ul. Św. Wawrzyńca itd. 
Kilka wystaw czasowych po
święconych było historii tech
niki. Pokazano na nich m.in. 
historię krakowskiej wytwórni 
świec woskowych A. Rothe, 
dzieje motoryzacji w Krakowie 

w latach 1895-1918 i krakow
skich wodociągów. Zwiedza
jący często dopiero na wysta
wie uświadamiają sobie, że 
widoczne nawierzchnie ulic, 
pokrywy włazów kanalizacyj
nych, tory tramwajowe, hy
dranty, stupy i latarnie są jedy
nie elementem infrastruktury 
technicznej, której ogromna 
część kryje się pod ziemią. In
nym zamierzonym celem jest 
„uszlachetnienie” urządzeń 
w świadomości odbiorcy. Po
kazany na wystawie obiekt 
techniczny odbierany jest jako 
„pełnoprawny” zabytek.

Popularyzacji historii tech
niki służą również muzealne 
wydawnictwa i otwarte promo
cje wydawnictw naukowo- 
-technicznych. W tym samym 
celu muzeum zorganizowało 
w 1999 r. seminarium na temat 

ochrony zabytków techniki 
(wspólnie z krakowskim od
działem Stowarzyszenia Inży
nierów i Techników Komunika
cji). Na rok bieżący zaplano
wano kolejne seminarium na 
ten temat, a w 2001 r. odbę
dzie się konferencja naukowa 
na temat historii krakowskiej 
inżynierii miejskiej (przygoto
wywana wspólnie z Krakow
skim Towarzystwem Ochrony 
Zabytków Techniki).

Istotne znaczenie ma 
współpraca z wyższymi uczel
niami i instytutami naukowo- 
-badawczymi. Szczególnie 
obiecujący jest, realizowany 
z Instytutem Architektury Kraj
obrazu Politechniki Krakow
skiej, proces dydaktyczny 
obejmujący ćwiczenia projek
towe oraz praktyki inwentary- 
zacyjno-projektowe studen
tów, których tematem są daw

ne założenia i wybrane bu
dowle inżynieryjne (ujęcia wo
dy, przystanki tramwajowe, 
stupy trakcyjne komunikacji 
tramwajowej, latarnie uliczne 
itp.). Muzeum organizuje rów
nież lekcje muzealne, zajęcia 
integracyjne z wykorzystaniem 
zabytków techniki („terapia 
przez zabytki techniki”) i wy
stawy oświatowe. Regularnie 
udostępnia również wnętrza 
zajezdni do nagrań telewizyj
nych programów edukacyj
nych. Z akcji urządzanych 
przez muzeum poza siedzibą 
należy wymienić uruchomie
nie w 1999 r. turystycznych 
przejazdów omnibusem kon
nym na trasie nawiązującej do 
pierwszej krakowskiej regular
nej linii komunikacyjnej.

Stanisław Pochwala

1. Jeden z budynków 
muzealnych
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Przypadkowy podarunek
Spośród kościołów krakowskich 

wyróżniają go dwie cechy: jest 
wzorcowym przykładem neogotyku 
oraz jedynym zabytkiem, który Kra
ków zyskał dzięki... Warszawie! Sta
nowi to prawdziwy ewenement i jest 
faktem nieznanym w dziejach histo
rycznej stolicy Polski. Usytuowany 
przy Rynku Podgórskim, wyniesiony 
ponad jego poziom, zamyka u góry 
trójkąt utworzony przez Rynek. Monu
mentalny kościół św. Józefa - bo 
o nim tu mowa - zbudowany został

w latach 1905-1909, a projektował go 
znany architekt tamtej doby, Jan Sas- 
-Zubrzycki. Według tego projektu miał 
być ewentualnie zbudowany kościół 
Najświętszego Zbawiciela w Warsza
wie, do realizacji jednak nie doszło

1. Fasada kościoła św. Józefa

2. Widok od strony 
prezbiterium z wieżą 
wzorowaną na hejnałowej 
kościoła Mariackiego

(zdjęcia: Pawet Grawicz) 

i trafił na Podgórze, gdzie istniała pilna 
potrzeba budowy nowego kościoła, 
ponieważ stary, z 1832 r, byt w złym 
stanie i nie mieścił wiernych.

Budowę, po dokonaniu pew
nych zmian w projekcie, rozpoczę
to 13 maja 1905 r. Po upływie czte
rech lat i pięciu miesięcy, 24 paź
dziernika 1909 r. biskup Anatol No
wak, sufragan krakowski, dokonał 
aktu konsekracji kompletnie wypo
sażonego kościoła. Tempo prac 
budowlanych i wykończeniowych 
przy dużym i niełatwym w realizacji 
obiekcie było jak na tamte czasy 
bardzo dobre.

Reprezentacyjna elewacja fron
towa kościoła przypomina fasady 
gotyckich katedr, zwłaszcza fran
cuskich. Nad głównym wejściem 
umieszczono olbrzymich rozmia
rów okno, w bogatej oprawie wzo
rowanej na przykładach ozdobne
go późnego gotyku. Flankują je po 
obu stronach dwie wieże-kapliczki, 
nakryte wysmukłymi kamiennymi 
hełmami. W elewacji głównej znaj
dują się figury polskich świętych: 
św. Jana Kantego, bl. Salomei, św. 
Kingi i św. Kazimierza. Na połu
dniowej wieży prawej znajdują się 
postacie św. Stanisława Szczepa- 
nowskiego i św. Pawła Apostoła, na 
lewej - św. Piotra Apostola i św. 
Wojciecha. Autorami wszystkich 
tych rzeźb byli krakowscy artyści: 
Stanisław Wójcik i Jan Tombiński.

Nad Rynkiem Podgórskim gó
ruje widoczna z daleka główna wie
ża kościoła, wysokości 74 m. Swo
im wyglądem przypomina wyższą 
wieżę kościoła Mariackiego (hejna
łową) - jej hełm ma wyraźnie prze- 
stylizowany kształt tamtej wieży.

Trójnawowa budowla, z tran- 
septem oraz ambitem okalającym 
prezbiterium, otoczona jest wień
cem kaplic w nawach bocznych 
i ambicie. Wysokie neogotyckie 
wnętrze tonie w mroku, ściany 
i sklepienie pokrywa polichromia, 
w prezbiterium i transepcie figural
na; pochodzi ona z czasu budowy 
kościoła. Charakterystycznym wy
różnikiem wnętrza są empory 
umieszczone nad nawami boczny
mi nieco poniżej chóru muzyczne
go, otwarte do głównej nawy i tran- 
septu. W wyposażeniu zwraca 
uwagę pięknie rzeźbiona ambona, 
która, wraz z ołtarzami, jest dziełem 
mistrzów podgórskich - Wita Wisza 
i Maksymiliana Krzyka. Wysokiej 

rangi artystycznej kamienną figurę 
św. Józefa wykonał znany rzeźbiarz 
Zygmunt Langman w 1908 r.

Warto wspomnieć też o stojącej 
obok kościoła plebanii z XIX w., pod 
którą znajduje się „Kamieniołom" im. 
Jana Pawła II (oddany do użytku 
w marcu 1980 r.) - obszerne po
mieszczenia piwniczne, służące 
m.in. oazowym spotkaniom młodzie
ży oraz różnym zebraniom i impre
zom organizowanym przez parafię.

Od kilku lat trwa generalny re
mont kościoła, prowadzony głów
nie za pieniądze z datków parafian. 
Prace rozpoczęto od strony ze
wnętrznej: umocniono zniszczone 
kamienne detale grożące odpad
nięciem, odwodniono obejście wo
kół kościoła, solidnie wzmocniono 
pękniętą wieżę główną (na przecię
ciu nawy z transeptem), dach w ca
łości pokryty został dachówką, 
oczyszczono też ceglane mury 
świątyni. We wnętrzu zakończono 
gruntowną restaurację obu naw 
bocznych i ambitu. W odremonto
wanych kaplicach odnowiono 
wszystkie ołtarze. Do remontu po
została jeszcze nawa główna, po
towa transeptu oraz prezbiterium. 
Wydaje się pewne, że początek XXI 
w. i Trzeciego Tysiąclecia Chrześci
jaństwa (1 stycznia 2001 r.) wierni 
witać będą uroczyście już w kom
pletnie odnowionym podgórskim 
Domu Bożym.

Ireneusz Kasprzysiak

Mija właśnie 500 lat od zapo
czątkowania działalności gór

niczej i hutniczej w Tatrach. Począt
kowo prowadzono kopalnictwo 
kruszcowe, w następnych wiekach 
wydobywano rudę żelaza na obsza
rze od Morskiego Oka do Doliny 
Chochołowskiej. Dymiły wówczas 
mielerze, w których wypalano węgiel 
drzewny z tatrzańskich lasów, iskrzy
ły się prymitywne dymarki i fryszerki. 
W Dolinie Kościeliskiej powstało 
górnicze osiedle, a w zakopiańskich 
Kuźnicach zakład wytopu i przerobu 
żelaza. Prawdziwy rozkwit górskich 
hamrów przypadl na okres, kiedy 
zostały one wykupione przez Homo- 
lacsów, węgierską rodzinę przemy
słowców, która osiadła w Zakopa
nem na początku XIX w. Prac wydo
bywczych i przetopowych zaniecha
no w 1880 r. i jedynym śladem są 
zarośnięte sztolnie i hałdy oraz nikle 
pozostałości po hutach i urządze
niach górniczych.

Od tego czasu zaznaczył się 
całkowity brak zainteresowania 
utrzymaniem pamiątek po daw
nym kopalnictwie górskim, co za
wdzięczać należy austriackiemu 
zaborcy oraz niestety również dzia
łaczom powstałego w 1873 r. To
warzystwa Tatrzańskiego. Obecnie 
tatrzańskie górnictwo i hutnictwo 
przeżywa okres swojego kolejnego 
rozkwitu, tym razem jednak w for
mie ratowania i ocalenia jego ni
kłych śladów. Z inicjatywy autora 

Dwudziestolecie Instytutu
IRSA

Uroczystą sesją w Krakowie 
uczczono w dniu 13 maja br. 
dwudziestolecie działalności Insty

tutu Badań nad Sztuką IRSA (Insti
tute per te Ricerche di Storia dell' Arte) 
oraz wydawanego przez tę instytu
cję pisma naukowego „artibus et 
historiae”. Rocznicowe obchody 
zyskały wyjątkowo piękną oprawę, 
wkomponowując się niejako w cykl 
imprez organizowanych w tym cza
sie w podwawelskim grodzie z oka
zji 600-lecia Odnowienia Akademii 
Krakowskiej. Zaproszeni goście - 
a zebrało się na jubileuszu Instytu
tu IRSA ponad 200 osób - mieli 
okazję wysłuchać okolicznościo
wych przemówień oraz odczytów 
we wspaniałej auli Collegium No
vum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Poza informacją na temat historii

powstania Instytutu oraz jego osią
gnięć zebrani wysłuchali też dwóch 
odczytów: Józefa Grabskiego 
„VICTORIA AMORIS": Wenus 
z Urbino Tycjana - komemoratywna 
alegoria miłości małżeńskiej oraz 
Andrei Baldinottiego Dama z ła
siczką Leonarda da Vinci jako ale
goria „Nobilitas", będących, jak 
podkreślono to w okolicznościowej 
ulotce, „nowymi refleksjami po
wstałymi pod wpływem wymiany 
wystaw obu obrazów między muze
ami w Polsce i we Włoszech’. War
to przy tym dodać, że pierwszy 
z wymienionych odczytów w formie 
artykułu (już bez skrótów niezbęd
nych przy przyjętej na czas uroczy
stości formie odczytu) otwiera naj
nowszy, 4O.numer „artibus et histo
riae”, a jego autor - dr Józef Grab-
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Narodziny muzeum

opracowano nowoczesną koncep
cję działania placówki muzealnej, 
opartą na uruchomieniu modeli 
urządzeń, służących do prac wydo
bywczych, wytopowych i obróbki 
metalu. W Muzeum Górnictwa 
i Hutnictwa Tatr zrekonstruowane 
zostaną kuźnickie młoty i dymarka, 
napędzane wspólnym kotem wod
nym, dającym siłę kucia i nadmu

chu powietrznego. Na podstawie 
dawnych opisów literackich odtwo
rzone zostaną pierwotne wózki ly- 
trowe i sankowozy, używane nie
gdyś do transportu rudy. Elemen
tem ekspozycji zewnętrznej będzie 
również prezentacja fragmentu 
dawnego ogrodzenia fontanny 
z dworu Homolacsów w Kuźnicach. 
Wkomponowane w cmentarne lapi
darium, utworzone z bezimiennych 
krzyży żeliwnych, odlewanych 
w zakopiańskich kuźnicach, będzie 
pierwszym w Europie, swoistym 
muzeum pamięci po przodkach 
i ich rzemiośle. W sali kinowej mu
zeum przedstawiana będzie wirtu
alna rekonstrukcja nieistniejących 
już obiektów górniczych i hutni
czych: odlewni, modelarni, walcow
ni oraz osiedlowej architektury za
kładów górniczych - karczmy, 
domków hawiarskich, dworu. Eks
pozycja wewnętrzna - to liczne do
kumenty, zdjęcia oraz eksponaty 
rudy kopalnej, żużla wielkopieco
wego i wyrobów hutniczych. W zlo
kalizowanej przy muzeum kuźni bę
dzie można jak dawniej podkuć ko
nia, usprawnić sprzęty i spotkać 
przy tych czynnościach prawdziwe
go kowala artystę. Obsługa mu

1. Krzyż odlewany
w Kuźnicach na cmentarzu 
we wsi Jabłonka na Orawie

zeum ubrana będzie w dawne gór
nicze stroje.

Konsultantem naukowym pro
jektu całego muzealnego założenia

2. Model wejścia
do przyszłego muzeum

3. Kapliczka na terenie 
dawnego osiedla górniczego 
w Starym Kościelisku;
na dachu widoczny górniczy 
symbol - dwa skrzyżowane młotki

jest dr Henryk Jost, autor wielu 
opracowań książkowych i uczest
nik Zespołu do Badań Górnictwa 
i Hutnictwa Tatrzańskiego. Autora
mi projektu przestrzennego założe
nia architektonicznych obiektów 
muzealnych w Kirach u wylotu Doli
ny Kościeliskiej są Sebastian Pitoń 
i autor informacji.

Marian Matusiak

Okładka ostatniego numeru 
„artibus et historiae”

ski jest Polakiem, założycielem 
i współtwórcą Instytutu IRSA, jego 
dyrektorem oraz redaktorem na
czelnym pisma.

Instytut IRSA powołany został 
w 1980 r. w efekcie działań podję
tych bezpośrednio po ożywionej 
dyskusji, która toczyła się w kulu
arach Międzynarodowego Kongre
su Historii Sztuki w Bolonii w 1979 r. 

na temat potrzeby międzynarodo
wej współpracy historyków sztuki 
oraz wymiany doświadczeń w za
kresie prowadzonych przez nich 
badań interdyscyplinarnych. Taką 
też funkcję od dwudziestu lat pełni 
zarówno sam Instytut, jak i jego wy
dawnictwo. „Nazwa »artibus et hi- 
storiae* - objaśnia założyciel pisma 
- oddaje hold przeszłości i dokona
niom współczesnym. Pierwszy 
człon (»artibus«) powtarza napis, ja
ki znajduje się na frontonie war
szawskiej “Zachęty--, drugi (»histo- 
riae«) to ukłon i podziękowanie skie
rowane do Pani Profesor Karoliny 
Lanckorońskiej, w latach 1976- 
-1993 Kierownika Polskiego Instytu
tu Historycznego w Rzymie, za Jej 
zaangażowaną postawę oraz osobi
sty wkład do nauki i kultury’. Dodaj
my, że wydawnictwo to ukazuje się 
z nazwami trzech miejscowości 
w stopce (Wiedeń-Sendai-Kraków), 
artykuły drukowane są w nim 
w czterech językach (angielskim, 
włoskim, niemieckim lub francu
skim), a autorzy tych artykułów - to 

najwybitniejsi w swojej dyscyplinie 
naukowcy z całego świata.

IRSA zajmuje się też opracowy
waniem zbiorów sztuki, ich promo
cją, także organizacją wystaw dziel 
sztuki, którym zawsze towarzyszą 
starannie przygotowane pod 
względem merytorycznym i edytor
skim katalogi. Przykładem tego ty
pu wydawnictw mogą być katalogi 
wystaw: „OPUS SACRUM ze zbio
rów Barbary Piaseckiej-Johnson” 
na Zamku Królewskim w Warsza
wie (1990), „ECOLE DE PARIS - ar
tyści żydowscy z Polski w kolekcji 
Wojciecha Fibaka” w Pałacu Sztuki 
TPSP w Krakowie oraz w Pałacu 
Poznańskich w Lodzi (obie wysta
wy - 1998), „STASYS 50" - wysta
wa retrospektywna Stasysa Eidri- 
geviciusa" w Pałacu Sztuki TPSP 
w Krakowie (1999), a także opraco
wanie przygotowane w związku 
z pobytem najcenniejszego obrazu 
z kolekcji Czartoryskich „Damy z ła
siczką” Leonarda da Vinci za oce
anem na wystawie zorganizowanej 
z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki 

(„Circa 1492. Art in the Age of Explo
ration”, Waszyngton 1991/1992).

Osobom zasłużonym dla Insty
tutu IRSA dr Józef Grabski wręczył 
pamiątkowe medale, zaprojekto
wane przez profesora krakowskiej 
ASR Jerzego Nowakowskiego. 
W auli Collegium Novum otrzymali 
je profesorowie: Andrzej Rotter- 
mund (dyrektor Zamku Królewskie
go w Warszawie), Jan K. Ostrowski 
(dyrektor Zamku Królewskiego na 
Wawelu), Juliusz Chrościcki (Uni
wersytet Warszawski) oraz Hidemi- 
chi Tanaka (Tohoku University, Sen
dai, Japonia). Ponadto medalami 
takimi wyróżniono artystów: Stasy
sa Eidrigeviciusa i niedawno zmar
łego Jerzego Tchorzewskiego (me
dal odebrał syn), a także dyrektora 
drukarni „Lettra-Graphic" w Krako
wie, Wiesława Czubta. Medale 
przyznane również zostały nie
obecnym na sesji paniom: prof. 
Karolinie Lanckorońskiej i Barbarze 
Piaseckiej-Johnson.

Wojciech Przybyszewski

39



ROZMAITOŚCI

Pamięć o zabytkach techniki
W1999 r. Krakowskie Towarzy

stwo Ochrony Zabytków Tech
niki opracowało, we współpracy 
z Małopolskim Wojewódzkim Kon
serwatorem Zabytków oraz Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Kata
log nieistniejących zabytków techniki

w Sidzinie, Wieliczce i Bochni. Eks
ploatowano ją już w czasach wcze- 
snohistorycznych. W XIII i XIV w. na 
obrzeżach miasta lokacyjnego znaj
dowały się młyny, ważne wówczas 
zakłady produkcyjne wykorzystują
ce silę wodną do przemiału ziarna 

cząt porządkować tę dziedzinę życia. 
W 1362 r. wymieniani są krakowscy 
brukarze, a w rachunkach z ostatnich 
lat XIV w. pojawiają się coroczne wy
datki na bruki. Wodociągi były już 
w 1399 r., przez cały XV w. spotykamy 
liczne dokumenty rajców, nadające 
prawo poboru wody z rur miejskich 
tym, którzy rury wodociągowe przez 
swoje realności pozwolili przeprowa
dzić.

go w 1901 r., uruchomienie w 1927 
r. pierwszej linii autobusowej, rozbu
dowa komunikacji lotniczej (lotnisko 
wojskowe na Rakowicach powstało 
w 1912 r. jako jedno z pierwszych 
w Europie) - to ważne elementy no
woczesnego miasta. Rozwój komu
nikacji drogowej i kolejowej łączył 
się z budową mostów i wiaduktów. 
Most pontonowy istniał w Krakowie 
już w XVIII w., a pierwszy most stały
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w Krakowie. Opracowanie składa się 
ze wstępu opisującego historię tech
niki i sztuki inżynierskiej w Krakowie, 
katalogu nieistniejących zabytków 
techniki, omówienia 41 wybranych, 
ważniejszych w dziejach miasta za
kładów przemysłowych i rzemieślni
czych, wykazu istniejących zespołów 
i obiektów zabytkowych związanych 
z techniką oraz z części ilustracyjnej. 
W 2000 r. zaplanowano wydanie dru
kiem przewodnika po tych zabytkach 
oraz mapy z ich lokalizacją.

Technika kojarzy się najczęściej 
z wytwórczością rzemieślniczą, 
przemysłem, transportem, organi
zacjami technicznymi i tzw. inżynie
rią miejską, do której zalicza się za
opatrzenie miasta w wodę, gaz, 
elektryczność, komunikację miej
ską, budowę dróg i ulic, zabezpie
czenie przed powodzią, nawet forty
fikacje. Dzieje techniki w Krakowie 
i na ziemi krakowskiej mają tradycje 
sięgające I-II w. n.e. Dymarki do wy
topu żelaza z tych czasów odkryto 
w trakcie badań archeologicznych 
w Igolomii. Opodal, w Zofipolu, od
naleziono piece garncarskie z IV- 
-V w. W VIII-X w. powstały pod Kra
kowem kamieniołomy, w których 
wydobywano kamień na najstarsze 
krakowskie budowle. Duże znacze
nie nie tylko gospodarcze, ale także 
polityczne miała sól występująca 

na mąkę i innych celów przemysło
wych (stępy, tartaki, szlifiernie, kuź
nice). Również za miastem znalazły 
się: rzeźnia, urządzenia do produk
cji tkanin (blech i kleparz), warsztaty 
garbarskie, cegielnia wzmiankowa
na na początku XIV w. itd. W śre
dniowiecznym Krakowie na szeroką 
skalę prowadzono planowe roboty 
melioracyjne i prace przy fortyfiko- 
waniu miasta. Zamknięcie u schyłku 
XIII w. całego obszaru miejskiego 
murami obronnymi, najpierw poje
dynczymi, a w XIV-XV w. podwójny
mi, nawet potrójnymi z basztami 
warownymi, bramami, m.in. Bramą 
Floriańską, w połączeniu z Barbaka
nem, było zadaniem technicznym 
przeprowadzonym na wielką skalę.

Z ciekawszych przejawów wy
twórczości rzemieślniczej w śre
dniowieczu można podać stosun
kowo wczesne powstanie drukarń. 
Pierwszy druk na ziemiach polskich 
- kalendarz na rok 1474 - wydany 
został w tym właśnie roku w Krako
wie. Wyszedł on, jak się przypusz
cza, spod ręki Kaspra Straube, ce
chowego drukarza pochodzącego 
z Bawarii. W końcu XV w. zapewne 
istniała w Krakowie jeszcze jedna 
drukarnia - Szwajpolta Fioła. Naj
większa liczba drukarń zaczęta po
jawiać się od 1503 r„ kiedy drukarz 
Kasper Mochfeder urządził swój 
warsztat typograficzny w domu bo
gatego kupca krakowskiego Jana 
Hallera przy ul. św. Anny 3.

O rozwoju miasta i jego bogac
twie świadczyły prace związane z in
żynierią miejską, szczególnie budo
wa dróg oraz brukowanie ulic i pla
ców, a także zakładanie wodocią
gów. W porównaniu z miastami za
granicznymi, Kraków wcześnie za- 

W pierwszej połowie XVI w. znaj
dowało się na terenie miasta ponad 
100 warsztatów murarsko-kamieniar- 
skich. Pod kierunkiem inżynierów wło
skich Bartłomieja Berrecciego i Miko
łaja Castiglione rozbudowywano Za
mek Królewski, a w drugiej połowie 
XVI w. powiększono fortyfikacje przez 
wzniesienie 13 baszt i 2 barbakanów. 
Po okresie upadku miasta, od końca 
XVIII w. zaczęta się jego powolna od
budowa. Tworzyły się wówczas zaląż
ki przemysłu w postaci manufaktur 
mieszczańskich, m.in. J. Frysztacki 
założył manufakturę wyrobów wełnia
nych, F. Masłowski i Trojanowski ma
nufakturę wyrabiającą pasy, a Krum- 
pholz fabrykę śrutu i prochu. Moderni
zacja miasta wymagała ludzi o wy
kształceniu technicznym, stąd podej
mowano próby wprowadzenia nauk 
technicznych na Uniwersytecie Ja
giellońskim, powołania Instytutu Tech
nicznego - pólwyższej szkoły kształ
cącej techników, sieci szkolnictwa za
wodowego, wreszcie Akademii Górni
czo-Hutniczej. Od połowy XIX w. roz
począł się rozwój przemysłu, zapo
czątkowany otwarciem w 1847 r. linii 
kolejowej (wraz z warsztatami kolejo
wymi), zamianą Krakowa na twierdzę 
przez Austriaków (decyzja cesarza 
z 1849 r.) oraz otwarciem Fabryki Ma
szyn Rolniczych Ludwika Zieleniew
skiego w 1851 r.

Kraków nabierał cech miasta 
europejskiego również przez mo
dernizację całej sfery gospodarki 
komunalnej, transportu i komunika
cji. Wybudowanie w 1857 r. gazow
ni miejskiej, w 1901 r. wodociągów, 
rozbudowa stacji i dworców kolejo
wych, wprowadzenie omnibusu 
w 1867 r., później w 1882 r. tramwa
ju konnego i tramwaju elektryczne

ZYGMUNT WASILKOWSKI
frzedil'blarca robot ufallawyck.

(tzw. most Karola) został wybudo
wany na Wiśle w 1802 r. Około 1884 
r. wzniesiono pierwszy most kolejo
wy na Wiśle, w 1863 r. wiadukt nad 
ul. Grzegórzecką, w 1897 r. wiadukt 
projektu Teodora Talowskiego nad 
ul. Lubicz oraz wiadukty skrzyżowań 
dróg fortecznych (ul. Waszyngtona 
- około 1860 r., w Toniach - około 
1885 r.). Podjęto także przełożenie 
i zasklepienie rzeki Rudawy oraz bu
dowę watów ochronnych zabezpie
czających przed powodzią.

Gazowe oświetlenie ulic wpro
wadzone zostało po 1809 r. w Lon
dynie: tytułem próby także w Krako
wie w 1830 r. założono kilka lamp 
gazowych przy ul. Gołębiej (gaz 
z przenośnych pojemników). Od 22 
grudnia 1857 r. Rynek i wybrane uli
ce oświetlone byty lampami gazo
wymi z własnej gazowni wybudowa
nej „na gruntach Riedmullerów". 
W 1883 r. po raz pierwszy w Krako
wie użyto maszyn dynamoelektrycz- 
nych do oświetlenia Rynku na uro
czystość 200. rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej, o których czytamy 
w Dziejach Krakowa K. Bąkowskie- 
go: „lokomobila ustawiona w szopie 
pod wieżą ratuszową poruszała dy- 
namomaszyny dostarczające prądu 
kilkunastu lampom lukowym rozsta
wionym na stupach wśród Rynku".

Chlubną kartą kultury technicznej 
było zorganizowanie i działalność 
przez blisko 90 lat Miejskiego Mu
zeum Przemysłowego im. dra Adria
na Baranieckiego. Muzeum to - 
utworzone w 1868 r. jako pierwsze te
go typu muzeum na ziemiach pol
skich - zawdzięczało powstanie A. 
Baranieckiemu, który ofiarował wła
sne zbiory i bibliotekę, a do 1891 r., tj. 
do swojej śmierci, prowadził działal
ność również o charakterze pedago
gicznym. Można więc powiedzieć, że 
Kraków „nie tylko Wawelem stoi”.

Olga Dyba 
Jerzy Duda
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TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI

oferuje atrakcyjny i przydatny, książkowy

MIŁOŚNIKA ZABYTKÓW
na rok 2001

biogramy architektów i budowniczych działających w Polsce w XVI -XX w. 
oraz dzieła ich rąk i umysłów

• rady i przestrogi dla właścicieli i użytkowników zabytkowych parków, 
zabytków budownictwa, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego

• adresy służby konserwatorskiej w Polsce oraz instytucji i organizacji 
zajmujących się ochroną zabytków

• podstawowe prawa i obowiązki właściciela i użytkownika zabytku

Szczegółowe informacje
ul. Piękna 44a 

00 - 672 Warszawa 
teł. (0-22) 629 62 26 
fax (0-22) 622 46 63

W SPRZEDAŻY JUŻ WE WRZEŚNIU !

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/War- 
szawa nr 11101024-421020002418 (na załą
czonym w numerze przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpla- 
taj.Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. w I półroczu 
2000 r. - 4zł, w II półroczu - 4,50 zł. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.

Pocztę Polską — przedpłaty przyjmowane są 
we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów poczto
wych jest utrudniony. Urzędy pocztowe wła
ściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują 
przedpłaty w terminach: do 30 listopada na 
okres od 1 stycznia następnego roku, do koń
ca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja 
na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres 
od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. — zamówienia na prenumeratę na 
IV kwartał 2000 r. przyjmowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w księgarni 
naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali 
„Na Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muze
alnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego 
kraju.




