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Sztuk Pięknych w Krakowie

150 lat dobrych i złych 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie 
Jerzy Madeyski

Polskie towarzystwa przyjaciół sztuki
Franciszek Midura
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Kościół św. Józefa na Podgórzu
Elżbieta Lang

Spotkanie z książką: Przewodnik po Podgórzu

Małopolski szlak architektury drewnianej

Spotkanie z książką: Skarby małopolskich muzeów 

Z WARSZTATU 
KONSERWATORA
Zapomniane pastele Stanisława
Wyspiańskiego
Agnieszka Janczyk
Ewa Pietrzak

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Wodociągi na Bielanach
Marek Barszcz

Kraty Józefa Góreckiego
Monika Paś

ROZMAITOŚCI
Krzyż żałoby narodowej 
Andrzej Nazar

Jubileusz 125-lecia Muzeum Narodowego w Krakowie: 
Pierwsze donacje

Zabytki na znaczkach:
Znajomy ze studzienki-pomnika
Wojciech Przybyszewski

Synagoga w Sopoćkiniach  
Listy 

NA OKŁADCE:
Fragment obrazu Jana Nepomucena Głowackiego „Wawel od 
północnego zachodu”, 1847 (?), ze zbiorów Zamku Królewskiego 
na Wawelu. To znakomite dzieło jednego z najwybitniejszych 
polskich pejzażystów, po ostatniej konserwacji, przeprowadzo
nej w związku z przygotowaniami do wystawy „Polski Korona. 
Motywy wawelskie w sztuce polskiej 1800-1939” (lipiec-wrze- 
sień 2005), nabrało nowego, pięknego kolorytu.

(fot. Stanislaw Michta)
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Z ostatniej chwili: decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 

(WA. XIX NS-REJ.KRS/19329/4/212) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Od redakcji
l/ończy się rok wielkich jubileuszy. Sześćdziesiąta rocznica Powstania Warszawskiego stała 
l\się nie tylko okazją do przypomnienia największego w dziejach Europy heroicznego zrywu 

niepodległościowego czasów drugiej wojny światowej, ale także - po wielu latach niepotrzeb
nych sporów i dyskusji - do wywiązania się z danego kombatantom słowa: utworzenia Muzeum 
Powstania Warszawskiego. W jubileuszowe uroczystości znakomicie wkomponowała się też 
wystawa „Pro memoria. Warszawskie biblioteki naukowe w latach okupacji 1939-1945”, zorga
nizowana przez Bibliotekę Narodową w jej głównej siedzibie przy al. Niepodległości 213 w War
szawie (sierpień-listopad 2004 r.) oraz związana z nią okolicznościowa sesja naukowa „Droga 

do Okólnika” (19 października 2004 r, organizatorzy Biblio
teka Narodowa i Polskie Towarzystwo Bibliologiczne), pod
czas której przypomniane zostały m.in. dzieje Biblioteki 
i Muzeum Ordynacji Krasińskich, spalonej przez okupanta 
po upadku Powstania Warszawskiego (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, 2004, nr 10, s. 40). Z kolei jednym z ostat
nich akcentów obchodów Roku Witolda Gombrowicza by
ło odsłonięcie na ścianie domu przy ul. Chocimskiej 35 
w Warszawie tablicy pamiątkowej poświęconej autorowi 
„Ferdydurke” (autor projektu Zbigniew Wilma). Uroczy
stość, w której wzięło udział wielu znakomitych gości, z Ri
tą Gombrowicz, wdową po pisarzu na czele, zorganizowa
na została w iście gombrowiczowskim stylu. Szybko też 
przerodziła się w artystyczny piknik na chodniku, przed je
dynym ocalałym domem warszawskim, w którym pisarz 

mieszkał w ostatnich latach swego pobytu w Polsce. Wiadomość o odsłonięciu tej tablicy ucie
szy zapewne wielu naszych czytelników, szczególnie zaś - mamy nadzieję - pana Kazimierza 
Robaka z USA, który przed rokiem, w liście skierowanym do redakcji, podsuną! tę myśl organi
zatorom obchodów 100. rocznicy urodzin Witolda Gombrowicza.

Swój jubileusz obchodzi w tym roku także utworzone przed trzydziestu laty Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami - nasz wydawca, organizacja społeczna, będąca spadkobiercą i konty
nuatorem działalności założonego w 1906 r. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 
Do tematu związanego z tym jubileuszem wrócimy w najbliższych numerach pisma. Tu zapo
wiadamy jedynie, że uroczysty koncert z okazji trzydziestolecia TOnZ-u odbędzie się 10 grud
nia br. w Królewskich Łazienkach w Warszawie.

Rok 2004 - to wreszcie rok jubileuszy, o których - silą rzeczy - najgłośniej było dotąd w Kra
kowie. O inauguracji obchodów dwudziestopięciolecia Społecznego Komitetu Odnowy Zabyt
ków Krakowa, stupięćdziesięciolecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz 
studwudziestopięciolecia Muzeum Narodowego w Krakowie wspominaliśmy już w poprzednich 
numerach. Teraz wracamy do tych tematów w szerszym ujęciu („Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa”, s. 8, „Czeka nas jeszcze wiele pracy...”, s. 9, „Pałac Sztuki ma prezento
wać polską sztukę i polskich artystów”, s. 11, „ 150 lat dobrych i złych Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie", s. 12, „Polskie towarzystwa przyjaciół sztuki", s. 15, „Jubileusz 
125-lecia Muzeum Narodowego w Krakowie. Pierwsze donacje", s. 37), zapowiadając jedno
cześnie jeszcze jeden ważny jubileusz - przypadającą w 2005 r. setną rocznicę odzyskania dla 
narodu Wawelu. Obejmując patronatem medialnym obchody tej rocznicy, mamy przyjemność 
już teraz zaprezentować pierwsze poświęcone im artykuły („Wawel odwiedza milion osób rocz
nie", s. 3, „Stulecie odzyskania Wawelu dla narodu", s. 4, „Zapomniane pastele Stanisława Wy
spiańskiego", s. 30). A że w Krakowie i w całym województwie małopolskim dzieje się ostatnio 
z zabytkami wiele dobrego (zob. np. „Małopolski szlak architektury drewnianej", s. 22, „W dia
logu z krakowskim Rynkiem - kamienica „Pod Kruki", s. 26) - tegoroczny świąteczny numer 
„Spotkań z Zabytkami" postanowiliśmy w całości przeznaczyć na prezentację związanych 
z Małopolską tematów.

---------- ---------- Wesołych Świąt! Przyjemnej lektury!

Projekt zrealizowany 
przy wsparciu finansowym 

Województwa MałopolskiegoWojewództwo
Mało polskie



przeglądy 
poglądy

W grudniu br. mija 50 lat od sporządze
nia w Paryżu Europejskiej Konwencji 
Kulturalnej. Jej sygnatariuszami są rzą
dy państw należących do Rady Europy 
i innych państw europejskich; w 1989 r. 
konwencję podpisała także Polska. 
Każda ze stron konwencji zadeklarowa
ła, że podejmie odpowiednie kroki w ce
lu ochrony i popierania rozwoju jej naro
dowego wkładu do wspólnego dzie
dzictwa kulturalnego Europy. Uznano, 
że osiągnięcie tego celu byłoby ułatwio
ne przez wzajemne zrozumienie między 
europejskimi narodami oraz prowadze
nie wspólnych działań w kierunku 
ochrony i rozwoju kultury europejskiej.

W bieżącym roku Muzeum Narodowe 
w Krakowie obchodzi jubileusz 125-le- 
cia. Powstało 7 października 1879 r. ja
ko pierwsze narodowe muzeum na zie
miach polskich, podzielonych zabora
mi. Utworzone początkowo jako insty
tucja gromadząca dzieła współczesnej 
sztuki polskiej, głównie malarstwa 
i rzeźby, szybko zmieniło się w skarbni
cę wszelkiego rodzaju zabytków historii 
i kultury polskiej, a z czasem i świato
wej. Obecnie jest najbogatszą - zarów
no pod względem liczby muzealiów, jak 
i oddziałów - instytucją muzealną 
w Polsce. Muzeum przechowuje, opra
cowuje naukowo i konserwuje powie
rzone mu dziedzictwo narodowe oraz 
je upowszechnia poprzez wystawy, sta
le galerie, wydawnictwa. Prowadzi tak
że rozmaite zajęcia edukacyjne, organi
zuje spotkania, wykłady i koncerty.
Z okazji jubileuszu krakowskie Muzeum 
Narodowe przygotowało liczne wysta
wy oraz imprezy uświetniające to wyda
rzenie. W Galerii Sztuki Polskiej XIX w. 
w Sukiennicach 7 października zorgani
zowano uroczystość, na której po raz 
pierwszy po konserwacji pokazany zo
stał obraz Henryka Siemiradzkiego 
„Pochodnie Nerona”, który byl zacząt
kiem zbiorów Muzeum. Na Plantach 
krakowskich urządzono ekspozycję 18 
reprodukcji malarstwa młodopolskiego 
z kolekcji Muzeum, będącą zapowie
dzią otwarcia Galerii Sztuki Polskiej XX 
w. Przed Gmachem Głównym w formie 
citylight prezentowane były w ramach 
„Galerii jednego obrazu”, m.in. „Dziew
czynka z chryzantemami” Olgi Boznań- 
skiej, „Demon” Wojciecha Weissa, 
„Portret Feliksa Jasieńskiego" Jacka 
Malczewskiego, „Złote rybki” Józefa 
Pankiewicza. Z kolei 23 października 
zorganizowano Dzień Otwarty, w któ
rym byt wstęp wolny na wszystkie wy
stawy w oddziałach Muzeum.

Organizacje związane z krakowskim 
Kazimierzem wystosowały list otwarty 
do prezydenta Krakowa z apelem 
o ograniczenie narastającej chaotycz
nej zabudowy tej dzielnicy. Autorzy listu 
uważają, że ostatnie działania inwesto
rów na Kazimierzu świadczą o stworze
niu im znakomitych warunków do nie
kontrolowanej działalności inwestycyj

nej i zniszczenia zabytków. Jako dra
styczny przykład adaptacji i nadbudowy 
podają budynek przy ul. Szerokiej 12, 
gdzie dwupiętrową kamienicę zamierza 
się podwyższyć o trzy kondygnacje. Od 
małopolskiego wojewódzkiego konser
watora zabytków domagają się konse
kwentnej realizacji wytyczonych zadań, 
a od miejskiego konserwatora - aktyw
nego włączania się w proces opieki nad 
zabytkowym układem urbanistycznym 
na Kazimierzu. Autorzy apelu domagają 
się też, by Urząd Miasta realizował zapi
sy „Strategii Rozwoju Krakowa” oraz 
politykę przestrzenną miasta, zgodnie 
z przyjętym w 2003 r. „Studium uwarun
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa". Fakt 
wpisania Kazimierza na Listę Światowe
go Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO 
powinien - zdaniem autorów listu - 
mieć nie tylko znaczenie promujące, ale 
powinien też obligować do zdecydowa
nych działań w zakresie ochrony jego 
tkanki urbanistycznej oraz szacunku dla 
historycznej zabudowy.

Z okazji przygotowań do wpisu układu 
urbanistycznego Nowej Huty do reje
stru zabytków małopolski konserwator 

dziś przerażenie: zamurowane cegłą 
okna i rozeta nad wejściem, zdewasto
wany detal, szczątkowe ogrodzenie 
i wszechobecne chwasty - to przykry wi
dok dla miłośników architektury. Jest 
jednak szansa, aby budowla odzyskała 
dawny blask, łącznie z odtworzeniem 
wystroju wnętrza i wszystkich figur mu
zykujących aniołów (autorstwa Andrzeja 
Prószyńskiego). Od dwóch lat nad głów
nym wejściem widnieje pierwotny napis: 
„Pamięci Karola Scheiblera - dzieło Fun
dacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola 
Scheiblera". Pieniądze pochodzą z do
rocznych kwest w dniu Wszystkich Świę
tych na Starym Cmentarzu.

Odrestaurowana została osiemnasto
wieczna pieta, odnaleziona przypadko
wo przed kilkoma laty na strychu ko
ścioła Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Brzegu. Jest to rzeźba niezwykła, 
rzadkość w całej Europie. Maria za
miast chusty ma na głowie włosy, kor
pus z ruchomymi elementami i ubrana 
jest w sukienkę z tkaniny. Nadzwyczaj 
naturalistycznie opracowane jest też 
martwe ciało Chrystusa. Analiza styli
styczna brzeskiego dzieła sugeruje łą
czenie go z włoskimi rzeźbiarzami, 

zabytków mgr inż. arch. Jan Janczy- 
kowski stwierdził, że „obiekty wpisywa
ne do rejestru zabytków muszą repre
zentować istotne wartości dla historii 
sztuki. Nowa Huta jest np. świadec
twem pewnej epoki, a jej układ urbani
styczny ma niepowtarzalny charakter. Li
mit czasowy nie ma w tym przypadku 
większego znaczenia, choć, oczywi
ście, potrzebny jest pewien dystans, 
aby dostrzec wartości kulturowe, które 
chcemy chronić. Dziś wpisujemy do re
jestru obiekty socrealistyczne, a wkrót
ce mogą się w nim znaleźć budynki re
prezentujące współczesną sztukę ar
chitektoniczną. VV studium zagospoda
rowania przestrzennego miasta Krako
wa jako obiekty chronione znalazły się 
np. kino «Kijów» i hotel «Cracovia», 
a także nowohucki kościół Arka Pana".

Neogotycka kaplica-mauzoleum Karola 
Scheiblera, jedna z ciekawszych bu
dowli sakralnych nie tylko w Lodzi, ale 
i w całym kraju, odzyskała zabytkowe 
drzwi, wyremontowane wysiłkiem Towa
rzystwa Opieki nad Starym Cmenta
rzem. Ma to zapoczątkować dalszą re
nowację zabytku, wzniesionego w la
tach 1885-1888 według projektu Edwar
da Lilpopa i Józefa Dziekońskiego. Stan 
techniczny obiektu, znajdującego się 
w ewangelicko-augsburskiej części 
cmentarza przy ul. Ogrodowej, budzi 

działającymi około XVIII w. w okolicach 
Neapolu, lub z artystami z Hiszpanii. 
W południowych Włoszech i Hiszpanii 
w tym okresie specjalizowano się 
w tworzeniu marionetkowych figur. 
Z czasem obyczaj ten dotarł do innych 
części Europy. Przypuszcza się, że do 
Brzegu pieta trafiła w latach 1681 -1776, 
kiedy działali tu jezuici; ruchoma pieta 
wykorzystywana była prawdopodobnie 
do organizowanych misteriów.
Konserwacja rzeźby trwała ponad rok. 
Oczyszczono i usunięto przemalowa
nia, wzmocniono strukturę drewna, 
uzupełniono ubytki, zrekonstruowano 
polichromię. Osobnym zadaniem było 
uszycie sukienki i zrobienie peruki 
z ludzkich włosów.

Zakończyły się prace konserwatorskie 
przy herbach, rozecie i portalu płockiej 
katedry. Oczyszczone zostały wszystkie 
detale, uzupełnione ubytki, wzmocniony 
kamień. Prace te nadzorowała dr Jadwi
ga Łukaszewicz z Uniwersytetu im. M. 
Kopernika w Toruniu. Usunięte też zosta
ły przez konserwatorów z Akademii 
Śztuk Pięknych w Warszawie satani
styczne krzyże, namalowane przez wan
dali na zabytkowej polichromii katedry.

W Warszawskim Muzeum Narodowym 
od 18 września br. trwa wielka wysta

wa „Transalpinum - od Giorgiona 
i Durera do Tycjana i Rubensa". Zapre
zentowane na niej arcydzieła malar
stwa europejskiego, powstałe między 
XIV i XVII w., należą - poza wymienio
nymi w tytule - do tej miary artystów, 
jak van Eyck, Cranach, Botticelli, Bru
egel, Caravaggio. Potowa ekspona
tów wypożyczona została z wiedeń
skiego Kunsthistorisches Museum, 
pozostałe pochodzą ze zbiorów mu
zeów narodowych w Warszawie 
i Gdańsku. Wystawa podzielona jest 
na dwie części: pierwsza poświęcona 
została tematom i gatunkom uprawia
nym przez artystów, druga dotyczy hi
storii ważnych kulturalnych ośrodków. 
Wystawa w Warszawie będzie czynna 
do 10 grudnia br., a potem - do 15 lu
tego 2005 r. w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku.

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
czynna jest (do 28 lutego 2005 r.) wy
stawa „Dom Śląski - dom europejski”. 
Wystawa prezentuje w syntetycznej 
formie świat mieszkańców Europy 
XVIII w. Jest świadectwem epoki, 
w której nasz kontynent znalazł się na 
progu przejścia ze „starego świata” do 
nowoczesności, z cywilizacji dawnej 
do tej, która z pewnymi zmianami trwa 
po naszą współczesność. Ukazuje wy
strój wnętrz mieszkalnych, urządzo
nych zgodnie z modą i zwyczajami pa
nującymi w różnych krajach i regio
nach (Anglia, Włochy, Holandia, Niem
cy, Saksonia i Śląsk). Widzowie mogą 
poznać gusty i wrażliwość estetyczną 
dawnych Europejczyków - meble, wy
roby ceramiczne, szkło, tkaniny, dzieła 
malarskie, rozmaite przedmioty, które 
uprzyjemniały życie, zdobiły i tworzyły 
klimat w domach XVIII w. Wielka róż
norodność i wysoki poziom artystycz
ny sprzętów stanowią potwierdzenie 
wielokulturowości i bogactwa Śląska; 
wszystkie prezentowane obiekty i me
ble pochodzą bowiem z kolekcji wro
cławskiego muzeum, która utworzona 
została z zabytków pochodzących 
z pałaców, dworów, rezydencji i do
mów położonych na terenie Dolnego 
Śląska. Wystawie towarzyszy katalog 
zbiorów (autorstwa Małgorzaty Korżel- 
-Kraśnej), omawiający kolekcję mebli 
z XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodo
wego we Wrocławiu, liczącą ponad 
300 zabytków.

Ukazał się kolejny, 17 tom serii I Atla
su Twierdzy Kraków. Atlas jest wydaw
nictwem ciągłym, redagowanym 
przez członków Krakowskiego Od
działu Towarzystwa Przyjaciół Fortyfi
kacji, a wydawanym przez Oddział 
Ochrony Zabytków Wydziału Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Miasta Krakowa. Wydawnictwo to ma 
na celu upowszechnienie wiedzy 
o Twierdzy Kraków, o wszelkich 
aspektach jej funkcjonowania oraz 
o poszczególnych dziełach obron
nych. Powinno też ułatwić prowadze
nie badań naukowych i prac konser
watorskich, a także pomóc w przeła
maniu stereotypów o nikłej wartości 
zachowanych dzieł obronnych twier
dzy i ich niewielkich walorach ada
ptacyjnych.
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Wawel odwiedza milion osób rocznie
Rozmowa z prof. dr. hab. Janem K. Ostrowskim, dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu

H Które zdarzenia na wzgórzu wawelskim uznałby Pan za 
najważniejsze w mijającym roku?

- Przez ostatnie piętnaście lat najważniejsze problemy 
wzgórza wawelskiego były związane z konserwacją, która 
objęła zarówno Zamek Królewski, jak i katedrę. Po kilkuna
stu latach bardzo intensywnych prac te dwa główne zabytki 
Wawelu są w zasadzie we właściwym stanie. Najważniejszym 
prowadzonym obecnie zadaniem jest konserwacja wnętrza 
kaplicy Zygmuntowskiej, przy której są stosowane najnow
sze metody techniczne. Prace te przynoszą na bieżąco bardzo 
istotne wyniki naukowe, m.in. natrafiono na zupełnie nie
znane wcześniej elementy dekoracyjne, ukryte pod konsola
mi wspierającymi rzeźby. Najogólniej rzecz biorąc, wnętrze 
kaplicy okazało się zniszczone w większym stopniu, niż do
tychczas sądzono, co znacznie wydłużyło prace i zrodziło ko
nieczność podejmowania wielu trudnych decyzji. Prace roz
winęły się w tym kierunku, żeby w miarę możności przywró
cić kaplicy stan zbliżony do pierwotnego. Ukończone już 
górne partie wnętrza dowodzą, że to niezwykłe dzieło 
w znacznym stopniu odzyskuje swą oryginalną urodę.

Drugie z kolei zadanie - to rekonstrukcja ogrodów królew
skich przed wschodnią elewacją zamku. Podjęliśmy bardzo po
ważne prace archeologiczne, a częściowo już także budowla
ne, które w ciągu przyszłego roku powinny zaowocować re
konstrukcją pierwszego fragmentu ogrodu. Nareszcie wiemy, 
jak powinien wyglądać ogród górny, znajdujący się na terasie 
bezpośrednio przylegającej do zamku. Ogród ten chcemy udo
stępnić publiczności już w przyszłym roku - jubileuszowym. 
Ogród dolny, znacznie obszerniejszy, 
jest obecnie w fazie głębokich rozko
pów archeologicznych. Przynoszą one 
bardzo ciekawe odkrycia: zaczyna się 
tam rysować cały system pozostałości 
różnych budowli, które trzeba jeszcze 
rozpoznać i zinterpretować. We wtór
nych warstwach zasypowych znalezio
no m.in. duży zespół elementów rzeź
biarskich z pierwszej połowy XVI w., 
które są obecnie poddawane konser
wacji i wstępnie składane w większe 
całości. Trudno na razie stwierdzić, 
z jakiego typu struktury pochodzą od
nalezione fragmenty. Najbardziej 
prawdopodobna jest monumentalna 
renesansowa fontanna ogrodowa, ale 
wyników nie chcę jeszcze przesądzać. 
Urządzenie dolnych ogrodów zajmie 
jeszcze sporo czasu.

Kolejny ważny temat - to budynek 
nr 5 [siedziba Dyrekcji - przyp. aut.]. 
W tej chwili trwa pierwszy etap prac 
polegający na przebudowie ryzalitu 
północnego, gdzie na strychu zostanie 
urządzony nowoczesny magazyn dla 

biblioteki. Rewaloryzacji wymaga jednak cały budynek i to jest 
zadanie na następne trzy lata. W tym wypadku liczymy na fun
dusze unijne.

Stosunkowo mniejszą pracą jest wymiana nawierzchni 
podejścia na wzgórze od strony ul. Kanoniczej, bo obecny 
stan, zwłaszcza zimą, jest po prostu niebezpieczny. Zmieni 
się geometria tego podejścia, zostaną wprowadzone tzw. 
końskie stopnie, czyli niskie schodki o wysokości 7 cm. 
Prace rozpoczną się na wiosnę przyszłego roku.

H A czy turystyka daje na tyle duże dochody, aby brane by
ły pod uwagę plany dłuższych godzin otwarcia ekspozycji 
dla zwiedzających?

- Turystyka jest bardzo ważnym źródłem naszych przycho
dów, co jednak nie znaczy, żeby należało zmieniać godziny 
otwarcia muzeum. O masowym ruchu po godz. 16.00 nie ma 
mowy. Obecny system wynika z wieloletnich doświadczeń 
i jest optymalny w obecnych warunkach. Jego korektę w przy
szłości mogą wymusić np. zasadnicze zmiany w organizacji ca
łej turystyki w Krakowie, na co się jednak na razie nie zanosi.

H Czy może Pan zdradzić coś na temat przygotowywanych 
przez Wawel na rok 2005 wystaw z okazji jubileuszu 100- 
lecia odzyskania Wawelu z rąk austriackich?

— Chcemy ten fakt uczcić pewną liczbą wydarzeń o charak
terze muzealnym i wydawniczym. Planujemy otworzyć trasę za 
zamkiem, pomiędzy południowym wejściem na dziedziniec ar
kadowy a pomnikiem Kościuszki, obejmującą górny ogród, 

o którym już była mowa. Przewidujemy 
też dwie wystawy: poświęconą doku
mentacji konserwatorskiej Wawelu, 
obejmującą m.in. dawne projekty i foto
grafie, a nawet specjalnie w tym celu od
nowiony fotoplastykon z widokami Wa
welu oraz ekspozycję dotyczącą Wawelu 
jako motywu artystycznego w dziełach 
artystów polskich. Oprócz tego planuje
my serię wydawnictw, tu jednak 
w znacznym stopniu uzależnieni jeste
śmy od sponsorów.

H Jakie są szanse na pozyskanie 
środków z zewnątrz?

-Jestem dosyć rozczarowany, jeże
li chodzi o postawę ewentualnych 
sponsorów, zainteresowanych głównie 
imprezami masowymi i sportem. Mo
im zdaniem jest to błąd ich kalkulacji, 
bo na wzgórzu mamy milion osób 
rocznie. Poza tym, działając w Krako
wie, mamy utrudniony dostęp do naj
wyższych progów wielkich firm.

(Rozmowę przeprowadziła Jolanta Gumula)(fot. Jolanta Gumula)
Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
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Pytając o ważne wydarzenie w Krakowie w 1905 r„ możemy otrzymać bardzo różne odpowiedzi, 
z pewnością jednak tylko nielicznym data ta będzie się kojarzyć z odzyskaniem Wawelu dla narodu. 

W świadomości wielu osób dawna siedziba królów nigdy nie przestała być polska. Takie przekonanie jest 
częściowo uzasadnione, gdyż Wawel przez cały okres zaborów pozostawał symbolem polskości, na co 
niewątpliwy wpływ miały literatura i sztuka, nieustannie podkreślające ciągłość tradycji. Dopiero jednak 

7 sierpnia 1905 r. podpisany został akt przekazania zamku wawelskiego na własność kraju.

Stulecie odzyskania
Wawelu dla narodu

AGNIESZKA JANCZYK 

rzeci rozbiór Polski (1795 r.) sprawił, że Kraków 
I znalazł się w granicach Austrii, a trzy lata później Wa- 
I wel został przekazany na koszary armii austriackiej. Po- 

JL- wstała wówczas idea - na szczęście niezrealizowana - 
by katedrę wawelską zamienić na kościół garnizonowy, 
a groby królewskie przenieść do kościoła św. św. Piotra 
i Pawła. W czasie okupacji austriackiej dostosowano za
mek do pełnienia nowych funkcji, m.in. dzieląc komnaty 
na mniejsze sale; zmianom uległ również dziedziniec arka
dowy, rozpoczęto bowiem obmurowywanie kolumn kruż
ganków. Podczas porządkowania dziedzińca zewnętrzne
go wyburzono kościoły św. Michała i św. Jerzego. Na Wa
welu zapanował względny spokój, kiedy Kraków znalazł 
się w granicach Księstwa Warszawskiego (1809-1815), 
a następnie został ogłoszony Wolnym Miastem (1815- 
-1846). W katedrze odbywały się wówczas wielkie uroczy

stości pogrzebowe księcia Józefa Poniatowskiego (1817) 
i Tadeusza Kościuszki (1818), przeradzające się w manife
stacje patriotyczne. Kres marzeń o wolności nastąpił 
w 1846 r., po upadku rewolucji krakowskiej - Kraków zo
stał ponownie wcielony do Austrii, a zamek przeznaczony 
na koszary. Okupanci stopniowo przekształcali Wawel 
w górującą nad miastem cytadelę. Myśli o odzyskaniu 
zamku dla narodu jednak nie porzucono.

Pobyt cesarza Franciszka Józefa I w Krakowie we wrze
śniu 1880 r. wykorzystała wyłoniona przez sejm galicyjski 
delegacja, na której czele stał marszałek krajowy Ludwik 
Wodzicki, i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, złożyła 
na ręce monarchy specjalną petycję: „Odpowiadając po
wszechnemu uczuciu i gorącemu pragnieniu kraju, postano
wił sejm królestw Twoich Galicji i Lodomerii wraz z Wiel
kim Księstwem Krakowskim, zanieść do Waszej Cesarskiej 
i Królewskiej, Apostolskiej Mości najuniżeńszą prośbę, aże
byś Najjaśniejszy Panie zamek ten do dawnej świetności 
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przywrócić, uznać go za swą siedzibę i w czasach pobytu 
w Galicji zamieszkać go raczył” (wszystkie wydarzenia i cy
taty podane za: R. Skowron, Wawel. Kronika dziejów, Kra
ków 2001). W następnych latach architekt Tomasz Pryliń- 
ski na zlecenie Wydziału Krajowego wykonał pełną doku
mentację dawnej siedziby królów polskich. W 1882 r. Jan 
Matejko ofiarował do jednej z sal „Hołd Pruski”, który 
zgodnie z jego wolą miał być w przyszłości eksponowany 
w odrestaurowanym wnętrzu. Prowadzono także dalsze per
traktacje. Uchwała sejmu galicyjskiego z 8 lutego 1897 r., 
zaaprobowana przez cesarza, głosiła: „Celem uczczenia jubi
leuszu 50 letniego panowania króla Franciszka Józefa, Sejm 
krajowy postanawia wybudować w Krakowie kosztem kra
ju i oddać na własność c.k. skarbu wojskowego nowe bu
dynki i zakłady dla c.k. wojska, a to w tych rozmiarach, ja
kich potrzeba dla obecnej załogi i zakładów wojskowych, 
pomieszczonych w zabudowaniach Wawelu. Po zupełnym 
opróżnieniu w ten sposób Wawelu, złoży Sejm u stóp Tronu 
ponowną prośbę, by Najjaśniejszy Pan zamek Wawelski 
w swe posiadanie objąć raczył. Zarazem Sejm wyznaczać 
będzie co roku w budżecie odpowiednią sumę na odbudo
wanie zamku królewskiego na Wawelu”.

W styczniu 1902 r. Ministerstwo Wojny zobowiązało 
się do wycofania wojsk z Wawelu do 31 grudnia 1909 r., 
a w 1903 podpisano umowę w sprawie przeznaczenia 
zamku na siedzibę austriackiego monarchy, na mocy któ
rej zamek przechodził w polskie ręce. Na początku 1905 r. 
powołano Komitet Krajowy, który miał doradzać i roz
strzygać w sprawach restauracji zamku, a w maju cesarz, 
zwracając się do namiestnika Galicji hr. Potockiego, 
wspomniał o przeznaczeniu części zamku na mu
zeum pamiątek narodowych i dzieł sztuki oraz 
wyznaczył coroczną dotację na renowację zam
ku. Długo oczekiwana przez wszystkich chwila 
nadeszła 7 sierpnia 1905 r., gdy na Wawelu sy
gnowano uroczyście akt przekazania zamku wa
welskiego na własność kraju. Wojska austriac
kie opuszczały stopniowo Wawel, ostatni żoł
nierze odeszli dopiero 1 lipca 1911 r.

W związku ze stuleciem odzyskania 
zamku, jego dzisiejszy gospodarz - mu
zeum Zamek Królewski na Wawelu przy
gotowuje dwie wystawy jubileuszowe: 
„Wawel Narodowi przywrócony” (ma- 
rzec-maj 2005) oraz „Polski Korona. 
Motywy wawelskie w sztuce polskiej 
1800-1939” (lipiec-wrzesień 2005). 
Pierwsza z nich będzie poświęcona 
skomplikowanej problematyce odzyski
wania Wawelu oraz jego restauracji. 
Z kolei „Polski Korona” - przygotowy
wana przez autorkę niniejszego artykułu 
- ma być prezentacją dzieł sztuki oraz 
wytworów rzemiosła artystycznego,

1. Zofia Stankiewicz, „Widok Wawelu od północnego 
zachodu” (fragment), litografia, po 1921
2. Antoni Kurzawa, „Wisła i Wawel”, rzeźba, 1878 

które łączy wspólny, wawelski motyw oraz przyświecający 
ich twórcom cel - ocalenie dawnych tradycji i ducha naro
dowego wśród Polaków wszystkich trzech zaborów.

„Polski Korona” będzie ekspozycją wielowątkową, 
każdą z jej sześciu części poświęcono odmiennemu zagad
nieniu. W trakcie prac nad scenariuszem autorka starała 
się ukazać związki łączące literaturę i sztuki plastyczne 
w XIX i XX w., toteż tytuły prawie wszystkich działów 
zostały zaczerpnięte z ówczesnych publikacji. Nie wydaje 
się zresztą możliwe rozdzielenie literatury i dzieł plastycz
nych, zwłaszcza w odniesieniu do XIX w., gdyż podobne 
sposoby przedstawiania Wawelu występują m.in. w obra
zach i rzeźbach oraz w poezji. W pierwszej części będzie 
eksponowana rzeźba „Wisła i Wawel” Antoniego Kurzawy, 
powstała w 1878 r., nasuwająca skojarzenia z wcześniej
szym o kilkadziesiąt lat utworem krakowskiego poety Ed
munda Wasilewskiego: „Na skalistym brzegu stary zamek 
siedzi. Siwą głowę schylił, z myślami się biedzi”. Słowa Wa
silewskiego są zarazem tytułem tej części ekspozycji, 
w której zaprezentowane zostaną obrazy dziewiętnasto
wiecznej szkoły krakowskiej, autorstwa Józefa Brodow
skiego, Aleksandra Płonczyńskiego, wybitnego pejzażysty 
i profesora Jana Nepomucena Głowackiego, Leona Dem
bowskiego oraz Saturnina Świerzyńskiego.

Drugą część przypisano królewskiej legendzie, stale ży
wej w XIX w. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wów
czas utwory literackie poświęcone tej tematyce, czasem 
podkreślające oprócz patriotycznego także inne wątki, 

m.in. romansowy, na ich kanwie powsta
wały liczne prace malarzy i grafików. Uka
zywano legendarnych władców Wawelu - 
Kraka i Wandę, a także królową Jadwigę 
i Władysława Jagiełłę oraz ostatnich Ja
giellonów. Utwór Alojzego Felińskiego 
Barbara Radziwiłłówna (1811 r.) zainspi
rował Józefa Simmlera do namalowania 
słynnego obrazu „Śmierć Barbary Ra
dziwiłłówny”. Stanisław Wyspiański 
wielokrotnie powracał w swej twór

czości literackiej i plastycznej do te
matyki wawelskiej i królewskiej, 
mniej znane są dwa jego pastele 
przedstawiające Zygmunta Sta
rego oraz Zygmunta Augusta 
(zob. s. 30). Osobne zagadnienie 
stanowiły obrazy najwybitniej

szego polskiego malarza scen hi
storycznych - Jana Matejki, 

w których mistrz często powracał 
do królewskiej świetności Wawelu. 

Rola edukacyjna malarstwa - też mi
niaturowego na porcelanie - widocz
na była w zdobieniu naczyń wize

runkami królów polskich, najczę
ściej Jagiellonów i Jana III So
bieskiego, oraz scenami histo
rycznymi. Takie przedmioty 
wytwarzane były m.in. w Nie
borowie i Lubartowie, znane 
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były filiżanki z Tomaszowa Lubelskiego, dekorowane wi
zerunkami władców.

W malarstwie, rzeźbie i grafice często występował mo
tyw grobów królewskich, podejmowany przez dziewiętna
stowiecznych artystów. Przede wszystkim należy wspo
mnieć tu o monumentalnym dziele Fryderyka Dietricha 
Monumenta Regum Poloniae Cracouiensia opracowanym 
na podstawie rysunków Michała Stachowicza oraz o pracy 
Aleksandra Płonczyńskiego Groby i pomniki królów oraz 
sławniejszych mężów polskich. Nieco później w zakładzie 
litograficznym Marcina Salby w Krakowie wydano Pomni
ki królów polskich w świątyniach krakowskich. Przez cały 
XIX w. powstawały prace olejne, dokumentujące monarsze 
pomniki nagrobne oraz sarkofagi, autorstwa Antoniego 
Kozakiewicza, Aleksandra Gryglewskiego, Stanisława Bry- 
niarskiego, Jana Kantego Wojnarowskiego oraz Saturnina 
Swierzyńskiego. Ten motyw pojawia się też w twórczości 
Leona Wyczółkowskiego. Oprócz obrazów dużą rolę w roz
powszechnianiu przedstawień sarkofagów odgrywały ich 
redukcje, często służące jako szkatułki, wytwarzane przede 
wszystkim przez fabrykę Karola Mintera w Warszawie. 
W najtrudniejszych chwilach przypominano sobie znamien
ne słowa księdza Szymona Starowolskiego, wygłoszone do 
króla szwedzkiego Karola Gustawa u grobu Władysława 
Łokietka: „Deus mirabilis, Fortuna variabilis”, a wydarzenie 
to ukazali na swoich obrazach Feliks Sypniewski i Jan Ma
tejko. W XIX i XX w. Wawel powoli stawał się narodowym 
Panteonem, w krypcie Św. Leonarda pochowano kolejno 
bohaterów narodowych „królom równych” - Tadeusza Ko
ściuszkę (1818) oraz ks. Józefa Poniatowskiego (1817), 
a następnie w krypcie Wieszczów - Adama Mickiewicza 
(1890) oraz Juliusza Słowackiego (1927). Marszałek Józef 
Piłsudski, twórca niepodległego państwa polskiego, spoczął 
początkowo w krypcie Św. Leonarda (1935), a rok później 
w specjalnie przygotowanej krypcie pod wieżą Srebrnych 
Dzwonów.

„Na Wawel, na Wawel, krakowiaku żwawy, Podumaj, 
potęsknij nad pomnikiem sławy. Dzieje twojej ziemi na 
grobowcach czytaj, Twoich wodzów groby uściskiem powi
taj” - zachęcał w swoim poemacie Edmund Wasilewski. 
W okresie zaborów wzgórze wawelskie było miejscem 
pielgrzymek rodaków rozdzielonych granicami państw. 
Wizerunki, będących symbolem Polski budowli wawel
skich - katedry i zamku, pojawiały się nie tylko w malar
stwie pejzażowym czy grafice, ale także na przedmiotach 
codziennego użytku. Wiele takich przedstawień udało się 
odszukać i zostaną zaprezentowane w trzeciej części eks
pozycji. Ciekawą grupą obiektów są drobiazgi ozdobione 
widokami wawelskiej rezydencji - papeteria, nalepki, re
klamy, pudełko na cygara, a także nuty pieśni narodo
wych. Wawel odgrywał szczególną rolę w ruchu niepod
ległościowym, jego przedstawienia pojawiały się na pa
triotycznych drukach i kartkach, często łączone z wize
runkami bohaterów narodowych lub wieszczów, wystę
powały w tle sceny alegorycznej z zakutą w kajdany Polo
nią, na drukach, medalach i plakietach towarzyszących 
obchodom rocznic narodowych.

Ciekawym zagadnieniem, któremu zostanie poświęco
na czwarta część, są niezrealizowane, niekiedy bardzo fan-

3. Karol Frycz, Helena Lustgarten-Ogrodzka, Projekt „japoński” restauracji 
Wawelu
4. Eugeniusz Geppert, projekt plafonu do sali Kawalerii Polskiej
na Wawelu, 1936
5. Leon Wyczółkowski, Sypialnia prezydenta Rzeczypospolitej, 1927

(obiekty w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu; zdjęcia: Stanislaw Michta)

tastyczne, projekty odnowienia siedziby królów. Najwięcej 
z nich powstało około 1905 r., kiedy zaczęła urzeczywist
niać się idea odzyskania Wawelu. Najbardziej znany to 
„Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego i Władysława 
Ekielskiego, do zapomnianych należy zaliczyć projekt Pan
teonu narodowego w formie korony Chrobrego, autor
stwa popularnego malarza Ludwika Stasiaka oraz saty
ryczne projekty odnowienia Wawelu rodem z Zielonego 
Balonika Karola Frycza i Kazimierza Sichulskiego. Oży
wioną dyskusję w prasie wywołał nieco późniejszy „Po
chód na Wawel” Wacława Szymanowskiego, o którym je
go twórca mówił: „Niech próżnię zamknie artystyczne 
dzieło, mające być równocześnie olbrzymim pomnikiem hi
storii Zamku, zarazem Polski i które ma stworzyć artystycz
ną syntezę ]ej poetycznej wielkości”. Rzeźbiarski korowód 
postaci historycznych nadnaturalnej wielkości, umieszczo
ny na specjalnej galerii, zamykającej skrzydła zamku, miał 
zająć miejsce budynku dawnych kuchni królewskich. 
W latach dwudziestych XX w. przyszła kolej na szalone 
wizje założyciela Szczepu Rogate Serce - Stanisława Szu- 
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kalskiego, który zaproponował utworzenie Duchtyni - 
Panteonu bohaterów narodowych w Smoczej Jamie, chciał 
również umieścić na Wawelu kilka pomników. Do grupy 
projektów niezrealizowanych wypada też zaliczyć rzeźbio
ne głowy wawelskie Xawerego Dunikowskiego, mające 
uzupełnić brakujące w stropie Sali Poselskiej zamku. Ta ga
leria sławnych Polaków została wykonana przez artystę je
dynie częściowo, nie zajęła też godnego miejsca w zamku 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 2004).

W lutym 1920 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę, 
w wyniku której zamek stał się gmachem reprezentacyj
nym Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonym do użytku 
naczelnika państwa. Sale pierwszego piętra miały mieć 
charakter prywatny, natomiast drugiego (skrzydło 
wschodnie i północne) - recepcyjny. Na czele Kierownic
twa Odnowienia Zamku Królewskiego stał prof. Adolf 

Szyszko-Bohusz, który w związku z brakiem wystarczają
cych funduszy zaproponował na początku lat trzydzie
stych, by odnawianiu poszczególnych sal zamkowych pa
tronowało wojsko polskie. Odnowione wnętrza miały 
być przyporządkowane różnym rodzajom broni i stano
wić swego rodzaju pomnik ich bitewnej chwały. Temu za
gadnieniu będzie poświęcona piąta część ekspozycji.

Sala kolumnowa na pierwszym piętrze zamku została 
oddana kawalerii, jej treści ideowe zostały dokładnie opi
sane w Księdze Jazdy Polskiej: „By zapewnić pamiątkom 
pozostałym po naszych wielkich przodkach godne pomiesz
czenie, odrestaurowano wspólnym sumptem wszystkich 
pułków kawalerii 2 sale na wawelskim Zamku Królewskim, 
nadając im charakter świątyni chwały kawalerii polskiej. 
[...] Zbroje, rzędy, broń, chorągwie i sztandary służyć mają 
dla podniesienia uroczystego i podniosłego nastroju płyną

cego z owych sal, które stać się winny relikwiarzem 
idei kawaleryjskiej, prawdziwym sanktuarium du
cha i myśli kawaleryjskiej i panteonem chwały na
szej przeszłości, źródłem natchnienia dla przyszłych 
pokoleń”. Rozpisany w 1935 r. konkurs na salę Ka
walerii Polskiej wygrał rok później projekt Felicja
na Szczęsnego Kowarskiego i Jana Sokołowskiego, 
miejsce drugie zajął Eugeniusz Geppert, trzecie 
- Zbigniew Pronaszko i Józef Polkowski oraz dru
gi zespół - Czesław Rzepiński i Stefan Zbignie- 
wicz. Zachowała się jedynie część przedstawio
nych komisji prac, wszystkie zostaną zaprezento
wane na wystawie.

Sala Senatorska była poświęcona piechocie, pro
jekt aranżacji opracował Szyszko-Bohusz. Głównymi 
akcentami miały być „Hołd Pruski” Jana Matejki, 
ofiarowany przez artystę w 1882 r., oraz kopie cho
rągwi krzyżackich, zdobytych pod Grunwaldem. 
„Tradycja polskiego piechura, pisana krwią na pobojo
wiskach w czasach świetności Rzeczpospolitej, w okre
sie niewoli oraz w Odrodzonej Ojczyźnie powinna 
znaleźć godne jej sanktuarium na Wawelu, pomniku 
rycerskiej przeszłości Narodu” pisano w Księdze Pie
choty. Salę urządzano jeszcze przed wybuchem dru
giej wojny światowej, jednak obraz nie został wów
czas sprowadzony na Wawel.

Szósta, zamykająca ekspozycję część pokaże 
Wawel odrestaurowany, jak zawsze będący sercem 
Polski, chociaż teraz zamek miał służyć nie kró
lom, lecz prezydentowi Rzeczypospolitej. Przez 
bardzo krótki czas, w którym Polska cieszyła się 
niepodległością, można było podziwiać zamek 
oraz katedrę. Zainteresowanie tematyką wawel
ską wśród artystów nie zakończyło się, jak można 
by mniemać, wraz z wiekiem XIX, także w dwu
dziestoleciu międzywojennym powstawały intere
sujące prace, przede wszystkim Leona Wyczół
kowskiego, Zofii Stankiewicz, Zbigniewa Pro
naszki czy Henryka Uziembły. Motyw wzgórza 
pojawił się również w twórczości Zygmunta Wali- 
szewskiego, Leopolda Lewickiego oraz Edwarda 
Matuszczaka.

5 Agnieszka Janczyk
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Kończący się rok obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia działalności Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa jest okazją nie tylko do krótkiego przypomnienia historii tej organizacji, ale także 
do przedstawienia przynajmniej kilku ostatnich jej dokonań oraz planów na najbliższą przyszłość.

Społeczny Komitet
Odnowy Zabytków Krakowa

S
połeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa 
(SKOZK) powołany został przez Ogólnopolski Komitet 
Frontu Jedności Narodu 12 grudnia 1978 r. W swoim 
pierwszym składzie Komitet pracował pod przewodnictwem 

ówczesnego przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka 
Jabłońskiego, z udziałem 176 członków, początkowo skrom
nie reprezentowanych przez środowiska naukowe, konserwa
torskie i twórcze. W lutym 1990 r., w wyniku sugestii prze
kazanych Prezydentowi Rzeczypospolitej Wojciechowi Jaru
zelskiemu za pośrednictwem Obywatelskiego Klubu Parla
mentarnego przez środowiska konserwatorskie Krakowa, 
w odnowionym składzie Komitetu znalazło się już tylko 123 
członków. Byli wśród nich konserwatorzy zabytków, history
cy sztuki, architekci, urbaniści, artyści plastycy, a także przed
stawiciele różnych ugrupowań politycznych, budujących 
Trzecią Rzeczpospolitą, przedstawiciele Kościoła i moralne 
autorytety, ze Stanisławem Lemem na czele, w funkcji prze
wodniczącego Komitetu. Od 1991 r. do dzisiaj Społecznemu 
Komitetowi nieprzerwanie przewodniczy wybitny krakowski 
historyk sztuki i humanista prof, dr hab. Tadeusz Chrzanow
ski, od wielu lat związany także z naszym miesięcznikiem.

Z perspektywy lat wyraźnie widać, że utworzenie Spo
łecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa było dla ra
towania zagrożonej przez wieloletnie zaniedbania, brak fun
duszy i błędną politykę rozwoju urbanistycznego miasta za
bytkowej substancji Krakowa rozwiązaniem nie tylko ko
niecznym, ale i podjętym niemal w ostatniej chwili. Według 
opinii wiceprzewodniczącego SKOZK dr. Bogusława Krasno- 
wolskiego „Rozwój konserwatorskiej myśli teoretycznej pozo
stawał w latach siedemdziesiątych w rażącej sprzeczności z ka
tastrofalną sytuacją krakowskich zabytków. Sytuacji tej nie 
zmieniały pojedyncze działania, zaś naukowe sukcesy związa
ne z początkami [prowadzonych wówczas] prac w zespole ul. 
Kanoniczej szybko przerodziły się w niepowodzenia komplek
sowej rewaloryzacji, spowodowane brakiem wystarczających 
środków finansowania i realnych programów zagospodarowa
nia. Krakowianie z obawą spoglądali na nieopatrznie odsłonię
te dekoracje malarskie i kamienne detale, latami pozbawione 
konserwacji, poddawane niszczącym działaniom krakowskich 
«kwaśnych deszczów». Kryzys ekologiczny - zatrucie atmosfe
ry, powietrza i gleby - dochodził do swego punktu kulminacyj
nego, rzutując zarówno na destrukcję substancji zabytkowej 
(rozpad kamienia następował w tempie co najmniej kilkakrot
nie, niekiedy nawet stukrotnie szybszym, niż w warunkach 
normalnych), jak i na zdrowie mieszkańców. Ustawiczny, «na- 
pędzany» przez ekstensywny przemysł ciężki rozrost miasta 
i lawinowy wzrost liczby jego mieszkańców sytuację tę stale 
pogarszał. Nowe inwestycje - będące konsekwencją owego 
rozrostu - agresywnie wdzierały się w historyczne panoramy 
miasta; symbolem ówczesnych przekształceń stały się zbiorni

ki i kominy elektrociepłowni w Łęgu, jako tło dla Wawelu 
w najatrakcyjniejszej panoramie starego Krakowa, oglądanej 
z Kopca Kościuszki. Kolejne plany urbanistyczne - w ich licz
bie plan tzw. Krakowskiego Zespołu Miejskiego z 1977 r. - za
grożenia te sankcjonowały i potęgowały, zakładając utworze
nie molocha liczącego ponad milion mieszkańców, z blokowi
skami rozciągającymi się od Skawiny po Niepołomice.

[Na szczęście] zamierzenia te spotkały się z gruntowną kryty
ką środowisk konserwatorskich; na dewastację historycznego 
krajobrazu wskazywał prof. ]anusz Bogdanowski wraz z kierowa
nym przez niego Zakładem Architektury Krajobrazu Politechniki 
Krakowskiej, postulując uwzględnienie zasad konserwatorskich

Przewodniczący 
SKOZK 
prof. Tadeusz 
Chrzanowski 
z kardynałem 
Franciszkiem 
Macharskim, 
po wręczeniu 
odznaczenia 
Stolicy 
Apostolskiej, 
Krzyża Wielkiego 
Orderu Św.
Grzegorza

w planowaniu przestrzennym. Konieczność szybkich zmian rozu
miało zarówno społeczeństwo, jak władza, a przynajmniej jej 
światlejsi przedstawiciele. Charakterystycznym wyrazem ówcze
snych nastrojów był «Memoriał w sprawie ochrony i rewaloryza
cji zabytków Krakowa», wystosowany 14 marca 1974 r. przez 
pięć stowarzyszeń twórczych i naukowych (krakowskie oddziały 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Polskich 
Artystów Plastyków oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Za
bytków Krakowa) do prezydenta miasta” (B. Krasnowolski, Stan 
i ochrona krakowskich zabytków przed utworzeniem Społeczne
go Komitetu, [w:] Odnowa zabytków Krakowa. Geneza, cele, 
osiągnięcia, zamierzenia, Kraków 2004, s. 20-22).

Memoriał nie doczekał się wprawdzie odpowiedzi, ale za
warte w nim idee przetrwały, tworząc podatny grunt dla po
wołania ogólnopolskiej organizacji społecznej, która we 
współdziałaniu z władzami Krakowa mogłaby stanowić 
kompetentną i odpowiedzialną pomoc przy realizacji wielo
letniego programu odnowy Krakowa. Tą organizacją - jak 
już wiemy - od dwudziestu pięciu lat jest Społeczny Komitet 
Odnowy Zabytków Krakowa.
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Czeka nas jeszcze wiele pracy...
Rozmowa z dr. Bogusławem Krasnowolskim, 

wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

I Czym Państwo zajmowali się w okresie ostatniego roku, 
jakie sukcesy i trudności wystąpiły w działalności SKOZK?

- Najważniejsze nasze realizacje w zeszłym roku związa
ne były z Wawelem. Numer jeden - to kaplica Zygmuntow- 
ska. Mamy tu do czynienia z naprawdę światowymi osią
gnięciami sztuki konserwatorskiej, m.in. chyba po raz pierw
szy w świecie zastosowano przy konserwacji laser na tak 
wielką skalę. Drugą rzeczą jest zespół wspaniałych pałaców 
przy ul. Kanoniczej. W tej chwili na pewno najświetniejszym 
zadaniem jest pałac biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoni
czej 17 - wspaniała rezydencja gotycko-renesansowa. Odkry
ta jest już sień wjazdowa, podzielona na dwie nawy późno- 
gotyckimi filarami - kolumnami, wspierającymi również go
tyckie arkady. Cały czas dochodzi do kolejnych odkryć. 
Ostatnia nowość - to zachowana szczątkowo iluzjonistyczna 
polichromia barokowa z około 1720 r. w reprezentacyjnym 
pomieszczeniu frontowym na pierwszym piętrze. Kończą się 
też prace w Pałacu Górków przy ul. Kanoniczej 24 - wyeks
ponowany został manierystyczny dziedziniec arkadowy 
z około 1580 r.

Kolejnymi ważnymi zadaniami są świątynie w obrębie 
Plant. W kościele Mariackim trwają wciąż ostatnie prace. 
Poważnym problemem konserwatorskim i technicznym jest 
kościół św. Barbary. Wewnątrz trzeba odsłonić osiemnasto
wieczne polichromie Franciszka Molitora, niemal gruntow
nie przemalowane w XIX i XX w. Problem polega na tym, 
że sklepienie jest zagrożone konstrukcyjnie. Debatujemy, co 
zrobić, aby zabezpieczając sklepienie, nie zniszczyć malowi
deł. Od trzydziestu lat toczą się też prace przy kościele św. 
św. Piotra i Pawła. Przeprowadzona została niemal pełna 
konserwacja wnętrza, trwają jeszcze prace przy ostatnich ka
plicach, następnym zagadnieniem będzie chór muzyczny. Po
zostanie problem kopii rzeźb dwunastu apostołów sprzed fa
sady. Oryginały są destruktami i niszczeją, w tej chwili zesta
wione są na malutkim dziedzińczyku w zabudowie między

1. Dziedziniec Pałacu Górków w toku prac konserwatorskich
2. Fragment elewacji kościoła Mariackiego po konserwacji

kościołem a Plantami. Jest pomysł, aby je konserwować jako 
destrukty, ustawić na cokołach i w ten sposób zaaranżować 
ten niewielki dziedziniec. Powstaje taki projekt, w przyszłym 
roku będziemy go chyba finansować. Trwają też prace w ko
ściele i w klasztorze Dominikanów i w klasztorze kościoła 
Franciszkanów, gdzie dokonuje się odkryć, np. nieznanych 
malowideł średniowiecznych. Nadał prowadzone są prace 
w uniwersyteckim Collegium Maius. Towarzyszy im pro
blem teoretyczny: jak traktować wielką, lecz kontrowersyjną 
z dzisiejszego punktu widzenia konserwację prof. Karola Es
treichera juniora.

Na Kazimierzu cały czas prowadzimy prace na obu 
cmentarzach żydowskich: Remuh i tzw. Nowym. Idzie to 
dość powoli, zadanie swoją skalą niemal przekracza nasze 
możliwości. W kościele św. Katarzyny wiele prac mamy już 
za sobą, ale i wiele zostało. Natomiast w kościele Bożego 
Ciała jest co robić jeszcze przez najbliższe ćwierć wieku. Po
za dokończeniem konserwacji elewacji czeka nas pełna kon
serwacja wyposażenia kościoła, najbogatszego w Krakowie

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2004



3. Brama Floriańska
po konserwacji
4. Architektoniczno-rzeźbiarskie 
ujęcie Sadzawki św. Stanisława 
na Skałce (XVII w.) w oczekiwaniu 
na konserwację

(zdjęcia pochodzą z albumu 
„Odnowa zabytków Krakowa.

Geneza, cele, osiągnięcia, 
zamierzenia’’, Kraków 2004)

po katedrze i kościele Mariackim. Zbicie tynków we wnę
trzu świątyni, dokonane w latach międzywojennych XX w., 
przyniosło całkowite zniszczenie warstw malarskich; prze
trwały one za stallami, gdzie - równocześnie z konserwacją 
stall - są badane, dokumentowane i zabezpieczane. W klasz
torze Paulinów na Skałce ważnym tematem jest sadzawka, 
której stan jest tragiczny. Stale zajmujemy się też Tyńcem, 
Bielanami, Mogiłą, gdzie być może natrafi się na kolejne, 
nieznane malowidła ścienne Stanisława Samostrzelnika.

Tematem nie do końca zgodnie przez wszystkich prezento
wanym i widzianym jest problem Rynku i Sukiennic. Projekt 
zmiany nawierzchni Rynku przewiduje utrzymanie koncepcji 
prof. Wiktora Zina sprzed 40 lat, z wymianą kamienia i zasto
sowaniem nieco mniejszych płytek, oraz zaznaczenie zarysu 
dawnych kramów bogatych, wagi wielkiej i małej, Ratusza. Wa
dliwy harmonogram prac - badania archeologiczne prowadzo

ne niewyprzedzająco, lecz równocześnie z realizacją, to jedna 
z kontrowersji. Druga - moim zdaniem - to nieszczęśliwy za
miar podpiwniczenia hali Sukiennic, z czym wiązałoby się 
wybranie wielkich ilości ziemi, a więc warstw archeologicznych.

I Z jakimi problemami najczęściej spotyka się SKOZK?
- Podstawową bolączką jest problem uregulowania sto

sunków własnościowych obiektów zabytkowych, bez czego 
nie możemy przystąpić do prac konserwatorskich. I jeszcze 
jeden trudny problem konserwatorsko-techniczny: w Krako
wie efekty naszych prac psują stosunki wodne, kłopoty zwią
zane z wilgocią. Po pracach konserwatorskich niekiedy poja
wiają się wysolenia i wykwity.

Czeka nas jeszcze wiele pracy...

(Rozmowę przeprowadziła Jolanta Gumula)

Spotkanie z książką
ODNOWA ZABYTKÓW KRAKOWA

Dwudziestopięciolecie działalności Społecznego Komitetu Odnowy Za
bytków Krakowa, przypadające w br., uczczone zostało m.in. wyda
niem albumu Odnowa zabytków Krakowa. Geneza, cele, osiągnięcia, za

mierzenia (wydawca: Agencja Informacyjno-Promocyjna „raport", „Reno
wacje i Zabytki”, Kraków 2004). Album opatrzony został wstępem przez 
prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, co niewątpliwie podnosi ran
gę publikacji. Jak natomiast czytamy w przedmowie do książki pióra Bo
gusława Krasnowolskiego (autora wszystkich tekstów do albumu): „Ma 
ona [publikacja] charakter popularny, a zarazem syntetyczny, stara się od
powiedzieć na pytanie, w jaki sposób Komitet realizował i nadal realizuje 
priorytety, które przyjął w swoich programach i deklaracjach ideowych".

Tytuły poszczególnych rozdziałów, uzupełnione krótki
mi notkami, w pełni oddają zawartość książki. Najpierw 
więc poznajemy rolę Krakowa w kulturze Polski i Europy, 
widzimy miasto jako ośrodek i symbol władzy, Kraków 
książęcy, królewski i biskupi, Kraków świętych i uczonych, 
artystów i polityków, Kraków wielokulturowy. W kolejnych 
częściach publikacji dowiadujemy się o stanie i ochronie 
krakowskich zabytków przed utworzeniem SKOZK. Opisa
ne zostały tu rozmaite formy ochrony „narodowych pamią
tek”, realizowane przez krakowskie środowisko uczonych 
i mecenasów sztuki. Następnie ukazano powstanie i po
czątkowy okres aktywności Społecznego Komitetu Odno
wy Zabytków Krakowa w latach 1978-1989 oraz jego dzia
łalność od 1990 r. (struktura i organizacja prac Komitetu, 

jego współpraca z władzami, program i postawy ideowe, środki fi
nansowe i ich pozyskiwanie). W dalszych rozdziałach zaprezentowa
ny został przegląd najważniejszych realizacji Komitetu; w ciągu 25 lat 
działalności przyczynił się on do poddania kompleksowym pracom 
konserwatorskim ponad 200 zabytków, a remontom w mniejszym za
kresie - 1 300 obiektów. Wieloletnie prace konserwatorskie zahamo
wały postępującą od drugiej wojny światowej degradację zespołów 
zabytkowych miasta.

Końcowy rozdział książki zawiera opracowany przez Komitet pro
gram prac konserwatorskich w Krakowie na lata 2004-2010. Oszacowa
ne wstępnie ich koszty wynoszą około 65 min zł rocznie. Najpilniejsze 

będą prace na Wawelu - konserwacja wawelskich fortyfika
cji, a w mieście m.in. przy najcenniejszym budynku uniwer
syteckim, Collegium Maius, kościele Mariackim, Sukienni
cach. Jak czytamy w podsumowaniu publikacji: „Troska o za
chowanie zabytków [...] nigdy nie może się skończyć. Nigdy 
nie zakończy się proces konserwacji krakowskich zabytków, 
bo nigdy nie zlikwidujemy niszczącego działania czasu".

W albumie zamieszczono niezwykle atrakcyjny pod 
względem plastycznym, perspektywiczny plan miasta, przy
gotowany przez Wydawnictwo TERRA nostra s. c. i 330 zdjęć 
Krakowa-krajobrazowych, dokumentacyjnych, poszczegól
nych obiektów i ich detali. Publikację można nabyć u wydaw
cy: Agencja Informacyjno-Promocyjna „raport”, 30-404 Kra
ków, ul. Cegielniana 30/II, tel. (0-12) 267-32-99. (ek)

ODNOWA ZABYTKÓW
KRAKOWA
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Pałac Sztuki ma prezentować 
polską sztukę i polskich artystów

Rozmowa ze Zbigniewem K. Witkiem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

I Jakie były najważniejsze wydarzenia kończącego się wła
śnie Roku Jubileuszowego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych?

- Towarzystwo powstało 21 stycznia 1854 r. i dokładnie 
w tym dniu, po 150 latach, w dworku Jana Matejki w Krzesła- 
wicach spotkały się władze TPSP z zaproszonymi gośćmi. Był 
obecny zarząd TPSP, rektorzy, dziennikarze, którzy z nami 
współpracują. Spotkanie miało charakter wspomnieniowy, 
podniosły; odczytywano dokumenty, które legły u podstaw za
łożenia TPSP. Natomiast główne obchody Jubileuszu odbyły się 
8 maja w Teatrze Słowackiego w Krakowie. To była wspaniała 
uroczystość, a jej jądro stanowił fakt ufundowania sztandaru 
TPSP, co nigdy wcześniej nie udało się naszym poprzednikom. 
Sztandar-feretron został poświęcony, można go oglądać w Pa
łacu Sztuki. Honorowo odznaczono też zasłużonych dla TPSP 
ludzi, odbył się spektakl „Zielona gęś”, a po nim - bankiet.

Jubileusz - to także refleksja nad tym, jaką drogę przeby
ło TPSP przez 150 lat i co ma teraz do zaoferowania.

W ostatnim czasie udało nam się wydać pierwsze trzy to
my Pamiętników Estreichera, na wydanie czekają kolejne czę
ści. Niezwykle ważną pozycją, pomocną w tej chwili do wy
ceniania strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką, są 
dwuczęściowe Straty kultury - książka mojego pomysłu, dla 
której inspiracją były wydane przez Karola Estreichera 
w Londynie w 1944 r. Straty kultury polskiej pod okupacją 
niemiecką, nigdy nieprzetłumaczone na język polski. Rewe
lacyjnym dodatkiem jest tutaj ujawnienie oryginalnych do
kumentów niemieckiej grabieży w Polsce, na które natkną
łem się właściwie przez przypadek, przeszukując archiwum 
rodu Estreichera.

Udało nam się też wydać wiele pięknych, często wieloję
zycznych albumów. TPSP - to Towarzystwo intelektualne, 
gdzie robi się coś z niczego. Potrafię przekonać wiele osób 
do pracy za darmo, ale generalnie zawsze mamy wielu prze
ciwko sobie, ponieważ jesteśmy niezależni, a niezależność 
budzi emocje i niechęć. Ale elitarny krąg entuzjastów na
szych działań szybko rośnie. Udało nam się zrealizować już 
10 filmów o sztuce, tworzących cykl pt. „Galeria artystów 
Pałacu Sztuki”. Ich celem jest przechowanie dla potomności 
sylwetek artystów oraz pokazywanie rodzimej sztuki.

Wydajemy płyty DVD, na których można obejrzeć syl
wetki i twórczość związanych z nami artystów. Tak przedsta
wia się jeden nurt naszej działalności - promowanie i popu
laryzowanie (w dobrym tego słowa znaczeniu) twórczości 
artystów. Drugim nurtem są wystawy patriotyczne. W Pała
cu Sztuki odbyła się wystawa „Służby Specjalne NRD”. Po
kazaliśmy też „Polaków na Syberii”, „Słynne procesy poli
tyczne”, „Powstanie Warszawskie 44”, a obecnie „Zbrodnie 
Wehrmachtu w Polsce we wrześniu i październiku 1939 r.”. 
Popularyzujemy więc także nurt patriotyczny.

Pałac jest otwarty dla młodzieży. Wydałem ponad 5 tysię
cy bezterminowych kart wolnego wstępu dla wszystkich 
szkół w Małopolsce. Ogromna grupa ludzi wchodzi tu za

Pałac Sztuki w Krakowie
(fot. Przemysław J. Witek)

darmo. Zależy nam na popularyzacji. Nasze dochody z bile
tów są śladowe, ale chodzi o to, żeby Pałac był otwarty, że
by biło w nim serce Polski. To jest to wszystko, co robimy 
z okazji 150-lecia powstania TPSP.

I A jak wygląda sprawa restauracji willi Karola Estreichera?
- Willa była remontowana z pieniędzy SKOZK, zanim 

zostałem prezesem. Remont został przeprowadzony w taki 
sposób, że nie mogłem go przyjąć i zaakceptować. Nikt 
oczywiście nie poczuwał się do odpowiedzialności, pienię
dzy na nowy remont nie zebrałem. W tej chwili stronę finan
sową będziemy już mieć zagwarantowaną - dostaliśmy zgo
dę na sprzedaż części działki w tylnej części całego założenia. 
W ciągu jednego sezonu willa będzie wyremontowana 
i zgodnie z testamentem prof. Karola Estreichera będzie do
mem pracy twórczej i mini-muzeum wielkiego Polaka.

I A co z renowacją dworku Matejki w Krzesławicach?
- Jest już wyremontowany z zewnątrz. Wymieniono 

wszystkie instalacje, konserwowano dach i wszystkie po
mieszczenia. Zostały do zrobienia tylko meble i brama, stan 
ogólny jest już dobry.

Moją ideą jest, żeby Pałac Sztuki prezentował polską sztu
kę i polskich artystów. Tę najwyższych lotów, i tę młodzieży. 
Początkujący artyści też muszą przecież gdzieś wystawiać. Pa
łac Sztuki jest właśnie dla nich i dla przyszłych pokoleń.

(Rozmowę przeprowadziła Jolanta Gumula)

11SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2004

-



Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie - powstałe w 1854 r. - kwitnie, 
gdy na jego czele stoi człowiek nie tylko wybitny, lecz również opanowany poczuciem misji 

i posłannictwa, podupada zaś pod rządami układnych miernot i najsolidniejszych 
nawet urzędników „od kultury”.

150 lat dobrych i złych
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

■” JERZY MADEYSKI

AA raków połowy XIX w. był małym, zapyziałym, pro- 
I wincjonalnym miasteczkiem o wielkiej przeszłości, 

co ukazuje w sposób niezwykle sugestywny jego 
A. ^^panorama, utrwalona na fotografii Walerego 
Rzewuskiego, a zamieszczona w V wydaniu Kraków i je
go okolice z 1866 r. Ambrożego Grabowskiego (skądinąd 
pradziada Karola Estreichera). Widnieje na niej okazały 
kościół na Skałce, za nim masyw Wawelu, kościół św. Ka
tarzyny, w dali majaczą wyniosłe wieże Mariackiej świą
tyni, a widok zamyka monumentalna bryła kościoła Bo
żego Ciała. Poza nimi nie ma już nic lub tylko mizerne 
domki, bo nawet „Bram cztery ułomki”, o których pisał 
biskup Ignacy Krasicki, zostały już rozebrane. Podobnie, 
jak mury obronne i kilkanaście kościołów, których nie by
ło za co ani dla kogo utrzymywać, gdyż Stołeczne Kró
lewskie Miasto liczyło podówczas niewiele ponad 40 ty
sięcy mieszkańców.

Zycie intelektualne i artystyczne Krakowa nie odbiega
ło od jego wyglądu. Owszem, działała Akademia Krakow
ska, czyli Uniwersytet Jagielloński, owszem, pod jej skrzy
dłami funkcjonowała Szkoła Malarska i organizowała 
w gmachu Uniwersytetu wystawy swych uczniów i profeso
rów, lecz na tym życie sztuki się w zasadzie kończyło. Dość 
powiedzieć, że niekwestionowanym autorytetem pierwszej 
ćwierci stulecia był „malarz poczciwy”, Michał Stachowicz, 
o którym znany animator życia naukowego i artystycznego 
w Krakowie, także malarz, Władysław Łuszczkiewicz napi
sał trafnie, „że nie umiał ani rysować ani malować, jednak 
był on wiernym odbiciem społeczeństwa, w którym się znaj
dował”. Potem sytuacja nieco się poprawiła. W Rzeczypo
spolitej Krakowskiej działała już grupa ambitnych malarzy: 
Józefowie Brodowski, Peszka, Sonntag... W czwartej deka
dzie wieku warunki znów się poprawiły - Szkoła Malarska 
rozrosła się, powstał „Projekt do urządzenia Akademii 
Sztuk Pięknych” (1831-1832), rozpoczęli działalność Woj
ciech Korneli Startler i Jan Nepomucen Głowacki. Atmosfe
ra powoli zaczęła dojrzewać do powstania nowej, niezależ
nej od Akademii instytucji, o jakiej marzyli artyści, z Józe
fem Brodowskim na czele, lecz rektor Uniwersytetu, Seba
stian Girtler, rozwiał ich niewczesne rojenia i przywołał do 
porządku. Myśl jednak przetrwała.

Już rok po śmierci Brodowskiego, 21 stycznia 1854 r. 
powstało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, za 
sprawą człowieka z zewnątrz, spoza branży artystycznej 
i sfer uniwersyteckich zarazem. Był nim Mikołaj Walery 
Wielogłowski, syn sekretarza Stanisława Augusta - liche
go króla, ale za to ministra kultury jakiegośmy ani przed
tem, ani później nie mieli - zamożny ziemianin, a poza 
tym szef sztabu gen. Karola Różyckiego i Kawaler Krzy
ża Virtuti Militari, na jaki sobie w polu zasłużył. Po 
upadku powstania listopadowego zaś biedny wygnaniec: 
jego majątki uległy konfiskacie, a on sam wylądował 
w Paryżu, skąd po licznych perypetiach i powtórnym

1. Mikołaj Walery Wielogłowski, pomysłodawca i założyciel TPSP 
w Krakowie
2. Edward hr. Raczyński, IV prezes TPSP w Krakowie
3. Jacek Malczewski prezentuje projekt fryzu mającego ozdobić 
elewacje Pałacu Sztuki
4. Pałac Sztuki, otwarty 11 maja 1901 r.

bankructwie przybył do Krakowa. Założył księgarnię, 
sam wiele pisał, zasiadał w towarzystwach naukowych, 
stawał się powoli mieszczaninem, lecz kontaktu ze swoją 
warstwą nie tracił, dlatego na czele „pierwszej Dyrekcyi 
TPSP” stanął książę Władysław Sanguszko z Gumnisk, 
wiceprezesem został Henryk hr. Wodzicki, sekretarzem
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sam Mikołaj Walery Wielogłowski, a człon
kami Zarządu: Władysław Dąmbski, Euge
niusz hr. Dzieduszycki, Ambroży Grabow
ski, Michał Łuszczkiewicz, Adam hr. Potoc
ki i Wincenty Siemieński, Hilary Męciszew- 
ski, Franciszek Paszkowski, Wincenty 
Kirchmajer i Karol Kremer, ludzie szano
wani i zamożni; pierwszą siedzibą Towarzy
stwa stały się sale wynajęte w pałacu baro
na Karola Larischa. Taż „Dyrekcyja” zamie
ściła w krakowskim „Czasie” uprzejmą 
prośbę, by jego czytelnicy „nastręczyli środ
ków potrzebnych ku ustaleniu Stowarzysze
nia i ku rozwinięciu sztuki”. Towarzystwo 
ruszyło z kopyta, budując od pierwszego 
roku swego istnienia niezmienioną do dziś 
tradycję: kwitnie, gdy na jego czele stoi 
człowiek nie tylko wybitny, lecz również 
opanowany poczuciem misji i posłannictwa, podupada 
zaś pod rządami układnych miernot i najsolidniejszych 
nawet urzędników „od kultury”.

Pierwszym na liście Wielkich Prezesów był sam Wie
logłowski, acz nigdy oficjalnie po tę godność nie sięgnął, 
komentując się rolą Szarej Eminencji - zaczynu i jądra 
krystalizacji TPSP, zdolnego nakłonić innych do działa
nia, a nawet niemałej ofiarności. Już w pierwszym roku 
zaczęło przybywać akcjonariuszy, którzy za swoje pienią
dze otrzymywali bezpłatny bilet na wystawy i reproduk
cję jednego obrazu. Pierwszą doroczną premią była ryci
na „Obrony Częstochowy” według Januarego Suchodol
skiego, Władysław Dąmbski natomiast przekazał mu 
w bezterminowy depozyt rodzinną galerię obrazów, 
a wśród nich trzy van Dycki, dwa Mengsy i jednego 
Mantegnę.

Towarzystwo kwitnie. W jego salach wystawiają Grott
ger, Matejko i Brandt. Liczba akcjonariuszy rośnie lawino
wo - w 1870 r. jest ich 2 372, sześć lat później już 3 725, 
by osiągnąć w końcu rekordową liczbę 9 417. Parotygo- 
dniowe doroczne wystawy przekształcają się w nieustają

ce, bo jest co pokazać i komu oglądać. Towarzystwo obra
sta w piórka, więc stać je na zakup rysunków do „Lituanii” 
Grottgera, ba, rzuca wielkopańskim gestem aż 5 400 zło
tych reńskich na odnowienie sześciu sal wypalonego wiel
kim pożarem Krakowa w 1850 r. Pałacu Biskupiego dla 
swych celów, gdyż baron Larisch kręci nosem na błoto, ja
kim mu widzowie wystaw paskudzą wzorzyste parkiety.

Dokonywane przez TPSP zakupy rosną równie szybko, 
osiągając w pierwszym ćwierćwieczu jego działalności 
kwotę 315 463 koron i 62 halerzy, podczas gdy prywatni 
nabywcy wydali za jego pośrednictwem na dzieła sztuki 
81 901 koron i 40 halerzy, w sumie 397 265 koron i 2 ha
lerze, jak wylicza z niemałą dumą pierwszy kronikarz To
warzystwa, Emmanuel Swieykowski. I ma rację, bo kwo
ta, jaką TPSP zasiliło chude pugilaresy twórców, była 
ogromna. A wiadomo, że na przekór romantycznym de
klaracjom, sztuka rozkwita pod strugą złota, by ledwie we
getować tam, gdzie kapie ono z rzadka i niechętnie. 
W międzyczasie jednak umiera Władysław Sanguszko. 
W fotelu prezesa zastępuje go drugi książę, Marceli Czar
toryski. Amplituda sukcesu nieco spada. Umiera Matejko, 
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filar i opoka Towarzystwa. Zaczynają się kwasy i spory po
między artystami a ich protektorami. Linia powodzenia 
kieruje się stromo w dół. Prezesem zostaje Henryk Roda
kowski. Leje oliwę na wzburzone fale, lecz umiera. Zastę
puje go Edward hr. Raczyński ze znanej familii mecenasów 
sztuki, człowiek znacznej fortuny, a ponadto kolekcjoner 
obrazów i przyjaciel Jacka Malczewskiego. I postanawia 
doprowadzić do budowy własnej siedziby, o której Towa
rzystwo od dawna, choć platonicznie dumało.

Niestety, Magistrat trzykrotnie odrzucił wniosek o przy
dział parceli - w latach 1884, 1888 i 1892. Raczyński nie 
zrezygnował jednak: kupił 200 sążni, czyli 730 m2 gruntu 
o wartości 6 090 zł reńskich za rysunki do „Lituanii”. Loka
ta w dziełach sztuki okazała się trafna. Umowę kupna pod
pisano w Magistracie 23 grudnia 1897 r., z zastrzeżeniem, 
że plany budynku zostaną przez Gminę Miasta Krakowa 
przyjęte. Znów odżyło roztrząsane od lat pytanie - jak bu
dować? Jaka powinna być pierwsza w mieście świątynia

5. Prof. Karol Estreicher, XI prezes TPSP w Krakowie
6. Zbigniew Kazimierz Witek, XIV prezes TPSP w Krakowie

(zdjęcia ze zbiorów TPSP w Krakowie, fot. 4 - Ignacy Krieger)

sztuk? Piękna, jak one - to oczywiste. Do czego jednak po
winna nawiązywać i jaką swym stylem wskazywać drogę?

Ewolucję projektu „Domu”, jak go skromnie zwano, 
można uznać za signum temporis. Pierwszy, Tomasza Pry- 
lińskiego, z 1882 r. jeszcze, utrzymany jest w duchu tak 
przez niego łubianego renesansu florenckiego. Zrezygno
wano z niego, gdyż przewidywał aż 1231 m2 powierzchni 
pod zabudowę. Późniejsze nieco projekty Karola Zarem
by są okazalsze, lecz wciąż historyzujące, czyli eklektycz
ne po prostu. Również autor koncepcji „słowiańskiego 
prałęku”, Jan Sas-Zubrzycki, wykoncypował coś w rodza
ju greckiej siedziby muz, skrzyżowanej ze sieneńską forte
cą z XVI w. Dopiero młody Franciszek Mączyński wpadł 
na właściwy trop, nadając swemu projektowi wyraźnie se
cesyjną nutę, a Raczyński ją zaaprobował. Działo się to 
w latach, kiedy opiniotwórcze „Le Figaro” grzmiało prze
ciw secesji na świat cały: „To sztuka wściekłych Anglików, 
morfinistów, Żydów i belgijskich spekulantów”, a Karol 
Irzykowski podsumował je w swej Palubie - „Kto budował 
w stylu secesyjnym musiał być przez to samo socjalistą, 

ateistą, anarchistą, apostatą. Nie był nawet Polakiem ani 
go Matka Polka nie karmiła”.

Raczyński zgodził się zostać prezesem na kilka mie
sięcy. Został długie 26 lat. Dla Towarzystwa świetnych, 
o czym świadczą również nasilające się ataki malkonten
tów i poprawiaczy, a jest to czuły barometr naszego, pol
skiego sukcesu. „Dominują sztuczki kolorystyczne według 
wyniesionej z pracowni Mistrza recepty” - pisze Adam Ła
da Cybulski w eseju pod symptomatycznym tytułem 
W bagnie polskiej sztuki - „której skuteczność słabnie 
szybko, by ustąpić miejsca zupełnej a brutalnej banalno
ści, pustce, bankructwu... przechadzka po zwykłej naszej 
wystawie nieustającej (niestety!) przy pl. Szczepańskim 
jest... torturą nie do opisania... jednym tchem, jak ongiś 
Matejko-Siemiradzki, recytuje się dziś i ten nonsens: Wy- 
spiański-Mehoffer... ”

Wszystkich wielkich prezesów zepchnął jednak w cień 
Karol Estreicher junior. Swą energią, zapałem, autoryte
tem, horyzontami i nieustępliwością, jakie wykazał w naj
cięższych dla Towarzystwa czasach socjalizmu. I zwyciężył 
na wszystkich frontach. Po pierwsze - zachował niezależ
ność Towarzystwa od władz PRL i uratował tym samym 
twarz TPSP, po drugie - wzbogacił zasoby dworkiem Ma
tejki (kupionym przez malarza za honorarium otrzymane 
za „Batorego pod Pskowem”), co graniczy z cudem, po 
trzecie - stał się największym dobrodziejem Towarzystwa, 
zapisując mu w testamencie willę, a nade wszystko całe, 
gromadzone przez dwa wieki zbiory światłej rodziny 
wpierw Oestreicherów, a potem Estreicherów.

Po śmierci Karola Estreichera (1984 r.) zaczęła się 
szybka degrengolada. W fizycznym i gorszym od niego, bo 
prestiżowym wymiarze: wystawiał kto popadnie, budynki 
niszczały, zbiory rozkradano. Towarzystwo straciło twarz, 
sięgnęło dna. Odbiło się od niego z niespodziewaną siłą 
pod rządami odrodzonego Zarządu i XIV prezesa Zbignie
wa Kazimierza Witka (wybory w marcu 1996 r.), odzysku
jąc stracone pozycje i zdobywając nowe. Znów wystawie
nie prac w jego murach nobilituje artystę, a wystaw otwie
ra się rocznie od 25 do 30. Powołany został Instytut Ba
dań, Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. K. Estrei
chera, uzdrowiono finanse, spłacając krociowe długi, Pałac 
Sztuki i dworek Matejki doprowadzono do idealnego sta
nu, odnowiono i otwarto zamknięte od czasów Raczyń
skiego sale wystawowe tzw. Dolnego pałacu. TPSP stało 
się najnowocześniejszą pod względem technicznym pla
cówką artystyczną Krakowa, z elektroniczną inwentaryza
cją zbiorów i takimż ich zabezpieczeniem. Ponadto TPSP 
odzyskuje, pozycja po pozycji, skradzione eksponaty, pro
wadzi działalność wydawniczą i rozwija ją błyskawicznie - 
jego nakładem ukazał się pomnikowy Dziennik wypadków 
Karola Estreichera i jego Straty kultury polskiej oraz liczne 
albumy, a ostatnio Poczet królów Matejki jako jaskółka po
wrotu do dorocznych „praemiów”, kręci filmy monogra
ficzne i wydaje własną gazetę.

Ostatnio znów mnożą się ataki prasy na TPSP, a jest to 
od stu pięćdziesięciu już lat nieomylna oznaka wejścia To
warzystwa w ponowną fazę świetności.

Jerzy Madeyski
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Polskie towarzystwa przyjaciół sztuki

N
ajstarsze organizacje zajmujące się wystawami sztuki 
oraz pośrednictwem między artystą a odbiorcą sztuki 
zaczęły powstawać w Anglii w drugiej połowie XVIII 
w., jednak organizacje w pełni ukształtowane, działające we

dług określonych statutów i funkcjonujące wiele lat, pojawiły 
się w Europie dopiero w latach dwudziestych XIX w. Najwię
cej tego typu organizacji powstało w Niemczech i we Francji, 
m.in. w Monachium (1823), Berlinie (1825), Avignionie 
(1827), Paryżu (1830) (por. J. Wiercińska, Towarzystwo Za
chęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Zarys działalności, Wro
cław, Warszawa, Kraków 1968, s. 12). W tym samym czasie za
częto organizować wystawy artystyczne, a Polacy należeli do 
pierwszych, którzy upowszechnili instytucję wystaw artystycz
nych. Towarzystwa podejmujące zagadnienia upowszechniania 
sztuki i pomocy artystom nie mogły wówczas-powstać na zie
miach polskich ze względu na restrykcje władz zaborczych.

W Polsce pierwszy projekt zorganizowania miłośników 
malarstwa w określoną grupę, która miałaby odgrywać rolę 
mecenasa sztuki, zgłosił malarz krakowski Józef Brodowski. 
W 1822 r. przedstawił on „Projekt ustawy Towarzystwa Ama
torów Sztuk Pięknych”. Do jego realizacji doszło dopiero po 
32 latach (W. Slesiński, Starożytnictwo małopolskie w latach 
1800-1863, [w:] Sztuka i Krytyka, Materiały do studiów i dys
kusji, nr 1-2, Warszawa 1956, s. 257). Władze okupacyjne 
uniemożliwiały powołanie polskich instytucji kulturalnych, 
stosując też wiele ograniczeń do tych, które otrzymały zezwo
lenie na działalność. Na przełomie 1836 i 1837 r. powstało 
w Poznaniu Towarzystwo Sztuk Pięknych dla Wielkiego Księ
stwa Poznańskiego. Towarzystwo to zorganizowało łącznie 
osiem wystaw malarskich, jednak w 1862 r. zostało rozwiąza
ne. W Królestwie Polskim natomiast organizowane z powo
dzeniem od 1819 r. publiczne wystawy sztuki po powstaniu li
stopadowym zostały czasowo zabronione. Wznowione 
w 1836 r. odbyły się jeszcze czterokrotnie, w 1848 r. ustąpiły 
miejsca wystawom rękodzielniczo-przemysłowym. Mniej wię
cej w tym samym czasie organizowano też w Warszawie wy
stawy w salonach prywatnych, np. u Aleksandra Kokulara, 
malarza i kolekcjonera, oraz pokazy prac uczniów Szkoły 
Sztuk Pięknych (od 1844 r.).

Dziesięć lat później powstało w Krakowie Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Na sytuację Krakowa w połowie 
XIX w. szczególny wpływ miała rabacja Jakuba Szeli, Wiosna 
Ludów i długie rządy twardej ręki kanclerza Metternicha. Wy
darzenia te osłabiły na jakiś czas aktywność naukową, kultural
ną i społeczną. Pewne ożywienie spowodowała działalność Mi
kołaja Walerego Wielogłowskiego, który „przesiedlił się z Pary
ża, otworzył księgarnię, założył dzienniki, wydawał mnóstwo 
pożytecznych książek. Nawiązał kontakty artystyczne z wielo
ma twórcami, zjednoczył grono osób mających ducha obywatel
skiego i obmyślił organizacje Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych na wzór kilku istniejących wówczas w stolicach Za
chodu” (S. Tomkowicz, Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, „Architekt”, rok II, nr 2, 1901, 
s. 18). Pierwszym prezesem Towarzystwa został książę Włady
sław Sanguszko, wiceprezesem hr. Henryk Wodzicki, a sekre
tarzem inicjator przedsięwzięcia. Do tzw. dyrekcji, czyli zarzą
du Towarzystwa, powołani zostali znani miłośnicy zabytków 
Ambroży Grabowski, hr. Adam Potocki i Karol Kremer 

(E. Świeykowski, Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych w Krakowie, 1854-1904, Kraków 1905, s. XII). Towarzy
stwo zajmowało się przede wszystkim ułatwianiem społeczeń
stwu bezpośredniego kontaktu ze sztuką polską, organizowa
niem wystaw, udzielaniem pomocy artystom, z których znacz
na część miała bardzo trudne warunki materialne. Była to nie 
tylko pomoc materialna, ale również moralna i ideowa, która 
torowała drogę polskiej sztuce narodowej. Artystom i kryty
kom toczącym spory o przyszłość sztuki narodowej wskazała 
kierunek rosnąca świadomość społeczna i potrzeba artystycz
nego objaśniania historii (por. M. Porębski, Polskie malarstwo 
historyczne doby romantyzmu a rozwój historycznej świadomo
ści narodu, [w:] „Materiały do studiów i dyskusji”, nr 1-2, 
1956, ss. 74-101). W 1869 r. liczba nadsyłanych z różnych 
stron kraju dzieł sztuki była tak znaczna, że pozwoliła zamie
nić wystawy czasowe na stałą ekspozycję sztuki polskiej.

Działalność Towarzystwa przyczyniła się do zainteresowania 
społeczeństwa malarstwem historycznym, które dominowało na 
wystawach oraz zakupach indywidualnych i muzealnych. Twór
czość Jana Matejki stała się elementem walki o niepodległość oj
czyzny, a zabytek stanowić będzie ważny dokument i źródło in
spiracji. W 1873 r. został on dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych 
w Krakowie, znalazł się też w Zarządzie Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, w 1882 r. przekazał miastu „Hołd 
Pruski”, z przeznaczeniem do przyszłego muzeum na Wawelu 
(por. A. Chowański, Jak odbudowywano Wawel, [w:] Ziemia, 
1983, s. 155). Jan Matejko odegrał wielką rolę nie tylko jako 
malarz - interpretator historii, ale również miłośnik „starożyt
ności ojczystych”, wykonując cykl 37 prac drukowanych w „Ty
godniku Ilustrowanym” i „Kłosach” (por. J. Wiercińska, Staro
żytności ojczyste Jana Matejki, „Rocznik Historii Sztuki”, 
t. XVII, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988, ss. 
411-422 oraz J. Krawczyk, Matejko i historia, Warszawa 1999).

Pierwsze wystawy Towarzystwa cieszyły się powodzeniem 
zwiedzających i kupujących. Przy okazji każdej wystawy sprze
dawano kilkanaście obrazów polskich artystów, a wszyscy 
członkowie Towarzystwa brali udział w losowaniu nagród. 
Zdarzały się też dary, np. jeden z kolekcjonerów, Władysław 
Dąmbski, przekazał Towarzystwu zbiór dwustu oryginalnych 
obrazów i kopii dawnych mistrzów, aby stały się zalążkiem 
miejskiej galerii czy muzeum. Spowodowało to spory wśród 
członków Towarzystwa, gdyż niektórzy byli przeciwni przyjmo
waniu daru, który otrzymał negatywną ocenę ekspertów - ma
larzy Władysława Łuszczkiewicza i Franciszka Paszkowskiego. 
W każdym roku kupowano najcenniejsze dzieła sztuki dla mu
zeów. Ta forma mecenatu nad zbiorami muzealnymi nabrała 
szczególnego znaczenia po utworzeniu w 1879 r. Muzeum Na
rodowego w Sukiennicach, które niedługo później udostępnio
no społeczeństwu. W tym samym roku siedzibę Towarzystwa 
przeniesiono z Pałacu Biskupów Krakowskich do Sukiennic. 
Od 1883 r. dyrekcja Towarzystwa przekazywała muzeum dzie
ła, które jej zdaniem powinny się tam znaleźć, m.in. „Gladiato
ra” Piusa Wielońskiego i portret Władysława Jagiełły. Ponadto 
trzecia część dochodów z wystawy przeznaczona była na zaku
py dzieł dla Muzeum Narodowego w Krakowie.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych wspierało nie tyl
ko zakupy muzealne, ale przyczyniło się też do przeprowadzenia 
konserwacji ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim oraz 
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do konserwacji kościoła Franciszkanów w Krakowie i zabyt
ków w Żółkwi. Docenianie sztuki dawnej i przeznaczanie 
środków na ratowanie zabytków stawiały Towarzystwo 
w rzędzie tych organizacji społecznych i kulturalnych, które 
niezależnie od profilu swojej działalności przyczyniły się do 
rozwijania idei opieki nad zabytkami, uznając, iż ochrona 
dziedzictwa jest nadrzędnym celem organizacji o charakterze 
kulturalnym. Jak napisał później Stanislaw Tomkowicz, „in
stytucja o słabych początkach stanęła moralnie na silnych no
gach, gdyż przebrała rozmiary sprawy krajowej, obywatelskiej” 
(S. Tomkowicz, Z dziejów..., s. 19). Dla artystów pozbawio
nych opieki najważniejsze było to, że do ich kieszeni przeka
zana została ze sprzedaży ich dzieł pokaźna kwota 1 340 000 
koron, nie licząc dodatkowych korzyści wynikających z czę
sto ogłaszanych konkursów i przyznawanych stypendiów.

W 1866 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk
nych we Lwowie. Jego założycielem był Stanisław Kunasiewicz 
(1842-1879), redaktor „Kuriera Polskiego” i „Gońca Lwow
skiego”. Zajmował się on archeologią i numizmatyką oraz 
współpracował z konserwatorem starożytności galicyjskich we 
Lwowie, Mieczysławem Ludwikiem Potockim, na stałe za
mieszkałym w Kociubińczykach. Te zainteresowania twórcy 
lwowskiego TPSP ukierunkowały jego działalność nie tylko na 
popieranie artystów i sztuki współczesnej, ale na wyekspono
wanie sztuki dawnej i zabytków. Po dwudziestu latach działal
ności, już po śmierci swego założyciela lwowskie Towarzystwo 
połączyło się z krakowskim. Jednak po kilku latach trudności 
finansowe spowodowały, że centrala w Krakowie zmuszona by
ła zrezygnować ze wspomagania filii we Lwowie i powołanej 
w 1888 r. filii w Poznaniu. Od 1894 r. prezesem samodzielne
go Towarzystwa Sztuk Pięknych we Lwowie został wybitny pisarz, 
historyk, działacz polityczny Władysław Łoziński (1843-1913), 
co nadało rangę społeczną wszystkim poczynaniom Towarzy
stwa w środowisku lwowskim i w całej Galicji.

Działalność towarzystw sztuk pięknych, prężnych placówek 
artystycznych, przyczyniała się do podnoszenia znaczenia sztu
ki polskiej, która w przeciwieństwie do sztuki obcej, nie miała 
państwowych protektorów. Towarzystwa wpływały na rozwój 
sztuki, inspirowały artystów do prezentacji interesujących wy
staw, popularyzowały zabytki, gromadziły zbiory muzealne.

W Krakowie, Warszawie, Lwowie i Poznaniu działalność 
towarzystw wpłynęła głównie na rozwój i popularyzację sztuki 
polskiej, dając wyraźny impuls twórczy artystom. W wielu wy
stawach prezentowane były również najwybitniejsze prace arty
stów polskich działających za granicą, a także dzieła wybitnych 
artystów niedawno zmarłych. Z kolei wystawa retrospektywna 
przygotowana na 50-lecie Towarzystwa w Krakowie, pokazują
ca ostatnie stulecie sztuki polskiej, zgromadziła 1400 cennych 
prac, w tym mało znane dzieła z XVIII w. Przygotowanie tak 
ogromnej ekspozycji było wielkim osiągnięciem Towarzystwa, 
które zmobilizowało wielu kolekcjonerów i miłośników sztuki 
ze wszystkich zaborów. Wystawa udowodniła, jak bogaty jest 
dorobek polskiej sztuki, mającej - wbrew oponentom - swój 
narodowy' charakter i wysoki poziom artystyczny.

Towarzystwa sztuk pięknych, popularyzując i troszcząc się 
o rozwój sztuki współczesnej, oddziaływały pozytywnie na po
dejmowanie działań dotyczących zabytków oraz sztuki daw
nej. Zrozumienie i docenianie sztuki współczesnej budziło sza
cunek do sztuki dawnej, podkreślało jej rolę w historii narodu, 
pozbawionego własnego państwa. Włączając dzieła sztuki 
dawnej i współczesnej w obrót dobrami kultury, towarzystwa 
przyjaciół sztuk pięknych przyczyniały się do ich szerokiej po
pularyzacji w społeczeństwie.

Spotkanie z książką

TESTAMENT PROFESORA ESTREICHERA

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP) 
w Krakowie ukazały się trzy pierwsze tomy dzienników, prowa
dzonych w latach 1939-1984 przez Karola Estreichera juniora 
(1906-1984) - historyka sztuki, twórcę Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w murach Collegium Maius i jego pierwszego 
dyrektora, w latach 1959-1984 prezesa TPSP w Krakowie. 
O fascynujących i nie do końca poznanych losach tych zapi
sków, nazwanych przez Estreichera Dziennikiem wypadków, 
przepisanych z oryginałów i przygotowanych do druku przez 
Annę Marię Joniak (AJ), głównego inwentaryzatora i konser
watora zbiorów TPSP, tak pisze we wstępie do wydawnictwa 
jego edytor Zbigniew Kazimierz Witek - XIV prezes TPSP 
w Krakowie, założyciel i szef działającego przy TPSP w Krako
wie Instytutu Badań, Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki 
im. Karola Estreichera:

„Dzienniki wojenne, z lat 1939-1945, pozostawi! Karol w prze
chowaniu u siostry Ewy w Londynie, gdyż bal się, że zostaną skon
fiskowane przez Urząd Bezpieczeństwa. Powróciły do Polski tajem
niczymi sposobami w latach sześćdziesiątych. Dzienniki po 1946 r. 
nie byty już pisane “tekstem otwartym*, część z nich z czasów sta
linowskich były to zapisy na oddzielnych kartkach, nie byty prze
chowywane w Willi [profesora na Woli Justowskiej], lecz u słynnej 
cioci-babci Mani (Estreicher liczy! się z możliwością rewizji, konfi
skat i oskarżeń...). Pierwsze informacje o nieznanych dotąd “Dzien
nikach* przekazała ml w 1995 r, nieżyjąca już pani Irena Gradziń- 
ska, historyk sztuki, zaufany współpracownik prof. Karola Estreiche
ra, do 1994 r. opiekun zbiorów Estreichera w kamienicy przy ul. Ka
noniczej 6 [...]. Upublicznienie “Dzienników*, zgodnie z wolą Pro
fesora, miało nastąpić po roku 2000 [...]. Od 1982 r. całość “Dzien
ników* była przechowywana w dobrze chronionym pomieszczeniu 
przy ul. Kanoniczej 6, w kamienicy przekazanej przez władze mia
sta Estreicherowi w latach 70. Kamienicę wyremontował z przezna
czeniem na Muzeum Estreicherów [...].

Po odwołaniu poprzedniego i powołaniu Odrodzonego Zarzą
du TPSP w marcu 1996 r. [...] okazało się, że [...] część archiwum 
przewieziono do Pałacu Sztuki bez należytej kontroli i odpowiedniej 
procedury; pudla z archiwaliami i pamiątkami po Estreicherach by
ty przeglądane, wyciągano z nich co cenniejsze obiekty, mogły się 
tam dostać również inne nieupoważnione osoby. Poszukiwania 
brakujących “Dzienników* (w archiwum była tylko ich część) trwa
ły od marca do sierpnia 1996 r. Większość rozproszonych “Dzien
ników* udało się zgromadzić w kasach pancernych Pałacu Sztuki, 
niestety nadal brakowało kilku, głównie z okresu stalinowskiego 
i wczesnych lat sześćdziesiątych.

W końcu sierpnia 1996 r, podczas remontu suteren, [...] nie
spodziewanie ujrzeliśmy “magazyn*; w przygotowanych paczkach 
umieszczono bardzo cenne i szerzej nieznane [...] rysunki Stanisła
wa Wyspiańskiego ze zbiorów Estreicherów oraz paczkę z pozosta
łymi, poszukiwanymi przez nas, “Dziennikami*. Odetchnęliśmy 
z ulgą, mieliśmy komplet. Można więc było przystąpić do prac przy
gotowawczych, związanych z wydaniem “Dzienników*, na co, 
zgodnie z wolą zmarłego Profesora, mieliśmy 5 lat" (t. II, s. 11-12).

Tematów poruszonych w Dziennikach Karola Estreichera jest bar
dzo wiele. Obejmują one szeroko pojmowaną problematykę sytuacji 
społeczno-politycznej w Polsce i na świecie, kwestie dotyczące histo
rii, historii sztuki, muzealnictwa i konserwacji zabytków. Dotykają też 
wątków bardzo osobistych autora zapisków. Oto kilka wybranych 
fragmentów z Dziennika wypadków Karola Estreichera juniora:

„Intermezzo, Lato 1945
[...] Postanowiłem wracać. Tu na emigracji nie było dla mnie miej

sca. Ciągnął mnie Kraków, Uniwersytet..., Teresa [Lasocka, przyszła 
żona Karola Estreichera], która żyła i przeszła zawieruchę wojny... cią
gnęła mnie Polska. Na emigracji nie miałem co robić. Jako historyk 
sztuki związany z Polską nie czułem sil, by się expatryjowac, angiel- 
czyć, «brać posadę* w muzeum, jako krakowianin, zwolennik pracy 



Karol Estreicher jr
organicznie pojętej, nie wierzyłem i nie widziałem celu w spiskach, 
w polityce emigracyjnej... Dalsza włóczęga po świecie obrzydła mi.

Nadto miałem dwa ważne obowiązki do wypełnienia. To ja wywio
złem z Krakowa do Sandomierza Ołtarz Mariacki i ja go rozebrałem 
w sierpniu 1939 r.-ja byłem za to odpowiedzialny. Przywrócić go Kra
kowowi było moją ambicją i obowiązkiem. [...]

Moim drugim ważnym obowiązkiem była “Bibliografia Polska». 
Po śmierci ojca stałem się właścicielem rękopisu, a tradycja, i wy
chowanie, i wykształcenie, i zamiłowanie pchały mnie nieodparcie 
do tego, aby to monumentalne dzieło, chluba Estreicherów i nauki 
polskiej, nie przeszło w obce ręce. [...]" (t. II, s. 17-18).

„18 marca 1946
Dziś rano zawinięte w gobelin sandomierski, odnalazłem przy

padkiem obrazy Canaletta. Komplet. Jakaż moja radość. Natych
miast nadaję depeszę do Warszawy.

Nadałem depeszę do Berlina, do naszej misji - odebrała Role- 
wiczówna. Wyobrażam sobie radość w Warszawie z powodu odna
lezienia Canaletta. Powinien mi być Lorenz wdzięczny i Warszawia
nie. Dla Warszawy Canaletto to tyle, co Ołtarz Mariacki dla Krakowa. 
Nie śpię w nocy z radości. To mój wielki wewnętrzny tryumf. Już 
chciatem gobelin z Sandomierskiej Katedry odłożyć na bok jako 
mało wartościowy (znalem go dobrze, przed wojna wziąłem go do 
Muzeum UJ do naprawy w Muzeum Przemysłowym) - widocznie 
Niemcy trafili na niego. Zwróciło moją uwagę, dlaczego tak mato 
wartościowy gobelin jest nawinięty na bęben? Rozpakowałem. Za
częły chrzęścić obrazy Canaletta!" (t. II, s. 44).

„5 maja 1946
Na trzeci dzień po przyjeździe Ołtarza Mariackiego, po podpisaniu 

niezbędnych kwitów i sprawozdań - zapakowawszy w kocyk “Cecylię 
Gallerani» Leonarda - zadowolony, że ten zabytek udało się odzyskać 
dla Polski, wybrałem się z Adamem Bochnakiem do Muzeum Czarto
ryskich, by tam wręczyć dyrektorowi Stanisławowi Gąsiorowskiemu to 
bezcenne arcydzieło. Spodziewałem się jakiegoś godnego przyjęcia, 
dowodu uprzejmości i wdzięczności. Przecie telefonowałem uprzed
nio do Gąsiorowskiego i wiedział, że przyjdę i przyniosę obraz. Zapo
wiedziałem także, że w najbliższym czasie zwrócę “Samarytanina* 
Rembrandta. Wierzyłem, że może Gąsiorowski w obecności persone
lu Muzeum, a może i przedstawicieli władz, a może jakiegoś przedsta
wiciela prasy i fotoreporterów, obraz odbierze.

Kiedy z Bochnakiem zjawiliśmy się w Muzeum Czartoryskich, 
zastaliśmy drzwi zamknięte, woźny na dole nic nie wiedział o na
szym przyjściu. Telefonował dopiero do sekretariatu, zapytał sekre
tarkę, wreszcie pozwolono nam wejść do dyrekcji. W przedpokoju 
czekaliśmy na wejście do gabinetu Gąsiorowskiego, niczym natręt
ni petenci w przedpokoju u pana starosty. Wreszcie, dosłownie po 
pól godzinie, Gąsiorowski przyjął nas bez wytłumaczenia.

Sucho, wręcz niegrzecznie nas przyjął, oświadczył, że dosłownie: 
«nie czas, nie pora w tych przełomowych chwilach na podejmowanie 
decyzji w sprawie tego i innych bezcennych obrazów, że odzyskiwa
nie obrazów nastąpiło bez porozumienia z rodziną Czartoryskich...*. 
Nagle zostałem potraktowany przez Gąsiorowskiego w sposób wręcz 
wrogi, arogancki i nieskończenie głupi... [...]” (t. II, s. 47-48).

„1 czerwca 1946
[...] Marzy mi się - marzy nie od dzisiaj - założenie w Collegium 

Maius Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. [...]
Z rewindykacji przywiozę niejedno. Pełno jest bezpańskich sre

ber, kosztowności, dywanów, mebli. Oddam je Collegium Maius.
Marzy mi się (już przed wojną namawiałem Pagaczewskiego 

i Bochnaka) przywrócenie gmachu do stanu z czasów Śniadeckie
go. Na podobieństwo oxfordzkich Col lege'ów. Poważne, głębokie, 
ciemne w tonie, z boazeriami, stolami, salami poświęconymi nauce. 
Równocześnie żywe. Bez sztywności Wawelu. Odtworzenie Stuby 
Communis, Auli, Librarii. Ławy, stoły, półki, księgi i przyrządy, skar
biec z berłami, nadto owe tankwardy, kielichy, ornaty, stół Dominika 
Estreichera - to wszystko za złotą kratą z Biblioteki Jagiellońskiej. 
Niech w tych wnętrzach odbywają się zebrania profesorów, przyjęcia 
dla gości. Tu powinien mieć miejsce za lat osiemnaście wielki jubi
leusz 600-lecia Uniwersytetu. [...]” (t. II, s. 52).

„17 kwietnia [1951]
[...] Wawel nie miał szczęścia do swych odnowicieli. Odrzywol- 

ski nader solidny, uczciwy architekt, był twardy i sztywny, jeżeli idzie 
o wnętrze katedry. Zbytnio wypucował ją. Z kościoła koronacyjnego 
królów polskich zrobił bazylikę arcybiskupią. Zatarł intymny charak
ter katedry. Nawet teraz, jeszcze w sześćdziesiąt lat po odnowieniu, 
katedra nie odzyskała owej intymności, owej królewskiej, odwiecz
nej powagi, która spływa tu z murów. Szyszko-Bohusz byt świetnym 
organizatorem, miłośnikiem Krakowa, zwłaszcza Zamku Wawelskie
go, ale nie był krakowianinem. Wykształcony w Petersburgu, osiadł 
we Lwowie, potem w Krakowie, ale dziejów sztuki nie znal, jak nale
ży. Znał, odczytywał archeologie architektury.

Miał wielkie zasługi. To on nadal zamkowi na Wawelu (już po Hen- 
dlu od 1914) mocne, czyste, ale zimne cechy renesansu. Odkrył pre
historię Wawelu (św. Adaukta i Feliksa), a potem urządził wnętrza. Ale 
zbyt odnowił detale. Nie znosił patyny, nadszarpniętego wiekiem ka
mienia, drzwi zmurszałych i rdzą zjedzonej blachy. Zaraz kazał robić 
sztywne, zimne kopie. Ściany tynkował marmurowym gipsem, po
sadzki kładł jasne dębowe «pod jodełkę* lub marmurowe, szlifowane. 
Pamiętam dobrze, jak w roku 1919 odkryto kamienne, białe z wapie
nia, wgłębione poręcze senatorskich schodów - na ich miejsce (bo 
były spękane, szorstkie) Bohusz wprowadził takie same, ale z brzyd
kiego kieleckiego marmuru. A ileż bez sensu poszło oryginalnych 
drzwi, podziałów okiennych - ileż starych belek wymieniono niepo
trzebnie? Dodano mnóstwo szczegółów nie krakowskich, nie staro
polskich: bogate kolumny na II piętrze, na balkonie Kurzej Stopy, ko- 
miny-fajki, jakich nigdy nie było, drewnianą stolarkę na wysoki połysk. 
Wielką zasługą Bohusza stało się odnowienie Wawelu, ale ubogace
nie, wyczyszczenie pałacu królewskiego z patyny to byt błąd. Dziś 
wnętrza Zamku Wawelskiego przypominają nie siedzibę królewską 
(wnętrza wawelskie były cieple: boazerie, piece, lawy, dywany i gobe
liny, futra i aksamity, dymiące kominki, podłogi z naszych drzew daw
nego dębu, jesionów, malowane meble, skrzynie wyprawne, ptaki cie
sielskie z rozszczepionymi wzdłuż słojów jodłowych skrzydłami, etz.). 
Takie wnętrza wawelskie przypominały siedziby zamkowe furstów i hra
biów w Austrii i Czechach - a nie wnętrza pałacu Pittich lub Uffizzich.

Po roku 1926, gdy Szyszko-Bohusz pokazał społeczeństwu 
wnętrza wawelskiego pałacu urządzone kunsztownie samymi orygi
nałami - społeczeństwo polskie ryknęło z zachwytu. Bohusz tryum
fował, a odnowienie Wawelu stało się wzorem dla konserwacji dziel 
sztuki w Polsce. Wzorem i wyrocznią.
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Nie podobało mi się odnowienie Wawelu. Dziś, po 50 latach, 
patrzę na nie o wiele łagodniej, niż wtedy, gdy jako miody historyk 
sztuki wróciłem z Wioch w roku 1934. Tam zobaczyłem, że Włosi 
szanują patynę, co więcej, że umieją ją robić. Zrozumiałem też, że 
odnawianie zabytków (zwłaszcza wnętrz architektonicznych) musi 
polegać na tym, by konserwatora nie było widać. Nie wolno robić 
dziwactw, nie wolno za żadną cenę (nieprawdal nieprawda!) od
miennym materiałem czynić wstawki lub uzupełnienia (wielki grzech 
Mariana Bukowskiego, że w Katedrze Wrocławskiej pozostawił uzu
pełnienia kamienne niespatynowane). Tam gdzie da się odczytać 
pierwotny styl, należy go przywrócić lub dyskretnie uzupełnić. Reguł 
nie ma. Od wypadku, do wypadku należy postępować. Szyszko-Bo
husz zaciążył na konserwatorstwie polskim na długie lata. Twardość 
różnych odnowień we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie to często 
owoc tych pomyłek, które brano za wzór.

W Collegium Maius idę odmienną drogą. Doszedłem do wnio
sku, że Collegium przed odnowieniem Kremera było malowniczym 
budynkiem z końca XV i pocz. XV/ wieku, że było wyrazem wpływów 
włoskich na naszą uniwersytecką kulturę, że było wyrazem swoiście 
pojętego renesansu, który nie byl renesansem, ale był humani
zmem. [...]" (t. II, s. 277-280).

„List do żony XXI
[Ottawa] Wtorek 17X11 1957
Kochana. Wczoraj wieczór miałem poważną 

rozmowę z inżynierem Polkowskim, który siedzi 
tutaj na arrasach wawelskich (złożonych 
w Quebecu w Muzeum) oraz na skarbach wa
welskich i Szczerbcu (złożonych w Bank of 
Montreal w Ottawie). Byłby on skłonny przyje
chać z tymi ostatnimi rzeczami do Polski na "Ba
torym”. Jeżeli to prawda, to choćby częściowo 
sprawa zwrotu skarbów wawelskich byłaby zała
twiona. [...]” (t. II, s. 536).

„List do [Stanisława] Kota 
Londyn 21 wtorek 1958
[...] Co do Arrasów sytuacja jest prosta. Ośrodki emigracyjne 

z Londynu nie chcą za nic zgodzić się na powrót arrasów, ponie
waż dopóki są one w Kanadzie wydaje się Zal. (Zaleskiemu? 
- przyp. AJ), Pająkowi i Andersowi, że coś znaczą. Arrasy są w mu
zeum w Quebec złożone we czworo, co niej jest dla nich dobrze, 
mimo, że są 2 razy w roku przewietrzane i oczyszczane. Powinny 
jednak wisieć.

Gorzej z rękopisami Szopena, "Psałterzem Floriańskim”, Manu
skryptami i iluminacjami, «Biblią» Gutenberga. Te zostały złożone 
przed 12 laty w oddziale banku of Montreal w Ottawie i od tego cza
su nikt do nich nie zaglądał, ani ich nie przewietrzał, bo Bank wymy
śla jakieś tam trudności prawne po śmierci Świerza-Zaleskiego.

Mimo wszystko jestem jednak optymistą. Poprzez Departament 
Stanu mam wiadomości, że po wyborach w Kanadzie, tj. na wiosnę, 
sprawa ruszy jednak z miejsca. Rząd kanadyjski widzi nonsens dal
szego przetrzymywania ich. [...]” (t. II, s. 565-566).

„3 lutego [1959] wtorek
We wtorek uroczyste posiedzenie komisji powołanej przez mini

stra Tadeusza Galińskiego dla odbioru części skarbów przywiezio
nych z Kanady.

Był tam Szabłowski - Morelowski - Markoni - Drzewiecki - Malcu- 
żyński. Polkowski i stojąca za nim emigracja czując, że przegrają spra
wę - zgodzili się na wydanie części przechowywanej w banku w Otta
wie. Szczegóły do znudzenia powtarza prasa. [...]” (t. II, s. 608-609).

„1 stycznia [1962] poniedziałek
[...] Byłem w Collegium Maius, potem o 9-tejposzedłem do Su

kiennic na kawę.
Rynek byl pusty. Mgła, odwilż, nikogo; ani przechodniów, ani 

aut. W kawiarni Noworolskiego pod arkadami Sukiennic zabawa 
personelu trwała. Kelnerki i kelnerzy tańczyli walczyka podochoceni 
mocno. Ulicą św. Jana przejechał fiakier, stary krakowski fiakier (je
den z 25, którzy ocaleli) wioząc zawianych, śpiewających gości.

Gdy 9-tą rano obwieszczał trębacz z wieży mariackiej Sylwestrowa 
noc jeszcze trwała w Krakowie. Tak jest w społeczeństwie, mimo, że 
życie jest trudne, potrzeba zabawy. [...]” (t. III, s. 166).

„11 maja [1962] piątek
[...]. Dziś rano o 10-tej odbyło się podpisanie przez Marię z Cy

bulskich Burzyńską aktu darowizny domu Jana Matejki w Krzeslawi- 
cach.

Piękny, acz bardzo zniszczony dworek ofiarowała pani Maria Bu
rzyńska Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych. Z Warszawy, z Mini
sterstwa Kultury i Sztuki otrzymaliśmy kredyty na odnowienie. [...].

Objęcie przez nas domu Matejki w Krzeslawicach jest 
wzmocnieniem sytuacji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie. W powietrzu wisi jakaś akcja przeciwko naszej nieza
leżności i działalności. Rosną zarzuty, pretensje, fikcyjne błędy 
powiększane przez aparat partyjny do rozmiarów zbrodni. Trzeba 
będzie znowu bronić jego egzystencji. Czy to się uda? Contra 
spem spero... [...].

Po wyremontowaniu domu I jego odbudowie, zamyślamy 
w Krzeslawicach założyć małe muzeum Matejki. [...] ” (t. III, s. 233).

1.2. Profesor Karol Estreicher z królową Elżbietą Belgijską (1) 
i na krakowskim Rynku (2)

„Środa 1 czerwca 1966
Siedzę jako przewodniczący na Walnym Zgromadzeniu Towa

rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w 114 roku jego istnienia. Nasi za
łożyciele urodzili się jeszcze w XV/// w., działali w XIX wieku, my dzia
łamy w XX w., najmłodsi nasi członkowie - jak Michał Rożek - niech 
dożyją szczęśliwie wieku XXI. W ten sposób razem, są wokół nas 
cztery wieki dziejów polskiej kultury. Mało które towarzystwo w Pol
sce może się pochlubić taką tradycją, takim wiekiem.

Członków nie przyszło wielu. Tylko 30 osób - mate zaintereso
wanie - szczęśliwie nikogo z Rady Miejskiej. Była obawa, żeby nie 
przyszli ci nieżyczliwi z Wydziału Kultury. [...].

Zostaję wybrany członkiem honorowym. Korpal [Tadeusz Kor- 
pal, malarz] nagle zgłosił ten wniosek - zupełnie niepotrzebnie, go
tów obudzić czujność.

Kupiłem 1 litr wódki. Piliśmy po kieliszku, po wyborach, po, po! 
posiedzeniu.

Sami starzy ludzie - żadnej młodzieży. Zainteresowanie mło
dych jest dalekie od Towarzystwa. Ostatni Mohikanie. Smutno. [...]” 
(t. III, s. 780).

Redakcja składa podziękowanie Prezesowi TPSP w Krakowie Zbigniewowi K. 
Witkowi za wyrażenie zgody na opublikowanie na lamach „Spotkań z Zabytkami” 
fragmentów Dziennika wypadków Karola Estreichera juniora.

Nakładem TPSP w Krakowie ukazały się ponadto dwie inne publikacje zwią
zane z archiwum Karola Estreichera jr.: K. Estreicher jr., Straty kultury polskiej 
pod okupacją niemiecką 1939-1944 wraz z oryginalnymi dokumentami grabie
ży, Kraków 2003 i Z. K. Witek, Dokumenty strat kultury polskiej pod okupacją 
niemiecką 1939-1944 z archiwum Karola Estreichera, Kraków 2003.

(WP)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kościół św. Józefa na Podgórzu

P
rzy Rynku Podgórskim w Krako
wie wznosi się wspaniały, strzeli
sty kościół św. Józefa, pełniący 
funkcję głównej świątyni parafii, utwo

rzonej w 1832 r. Twórca kościoła, Jan 
Sas-Zubrzycki, czerpiąc motywy z re
pertuaru sztuki średniowiecznej pol
skiej i europejskiej, stworzył niezwykle 
oryginalne dzieło, które miało stać się 
symbolem polskości i tożsamości naro
dowej oraz nadać zaledwie stuletniemu 
Podgórzu klimat archaiczności.

Pierwszy podgórski kościół para
fialny, o formach klasycystycznych, 
został wzniesiony w 1832 r. według 
austriackich planów Franciszka Brot- 
schneidera. Jednak już pod koniec 
XIX w. zły stan techniczny oraz nie
wystarczająca dla rozrastającego się 
miasta skala budynku zmusiły podgó- 
rzan do jego rozbiórki w 1905 r. 
Wcześniej, w 1893 r. Komitet Budowy 
Kościoła ogłosił konkurs na nową 
świątynię, w którym zwyciężył projekt 
autorstwa dwóch krakowskich archi
tektów: Józefa Kryłowskiego i Ignace
go Sowińskiego. Zaprojektowana 
przez nich jednowieżowa budowla, 
nawiązująca do tzw. stylu józefińskie
go, nie została jednak zrealizowana 
z powodu trudności finansowych, 
które pojawiły się w tym okresie.

Jan Sas-Zubrzycki urodził się w 1860 r. na 
Podolu. Studiował architekturę na Politechni
ce Lwowskiej. Był pierwszym cywilnym archi
tektem w magistrackim Urzędzie Budownic
twa w Krakowie. W 1919 r. otrzymał cesarską 
nominację na profesora Politechniki Lwow
skiej. Zasłynął jako wybitny architekt, teoretyk 
architektury, inwentaryzator i konserwator 
sztuki. Opublikował liczne prace poświęcone 
architekturze polskiej, zawierające ideali
styczne rozważania na temat polskiego stylu 
narodowego. Byl wyznawcą hasta „piękna 
forma i piękna treść”. W swoich pracach 
wskazywał na oryginalne, rodzime cechy 
polskiej architektury. Tytuły prac - to m.in. Fi
lozofia architektury, jej teoria i estetyka (1894), 
Skarby architektury w Polsce (1907-1916), 
Utwór kształtu (1912-1915). Byt bardzo popu
larnym architektem sakralnym na początku 
XX w.; wzniósł ponad 80 kościołów w stylu hi- 
storyzmu i stworzył wiele interesujących pro
jektów. Zmart w 1935 r. we Lwowie, został po
chowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

W kilka lat później, w 1902 r. został 
zgłoszony drugi projekt, o formach hi
storyzujących autorstwa wybitnego pol
skiego architekta Jana Sasa-Zubrzyckie- 
go. Był to zmodyfikowany projekt ko-

1. Elewacja północna kościoła św. Józefa 
w Krakowie, zdjęcie archiwalne 
(udostępnione przez Dom Historii Podgórza) 

ścioła Zbawiciela w Warszawie, wyko
nany na konkurs w 1901 r., w którym 
zdobył II nagrodę. Kościół został zbu
dowany w nieco uproszczonych for
mach w latach 1905-1909, stając się 
niezwykle malowniczą budowlą, góru
jącą w panoramie Podgórza. Będąc do
skonałym przykładem tzw. stylu nad
wiślańskiego, nawiązującym do miej
scowych, historycznych form architek
tonicznych, miał w intencji autora 
przyćmić budowle Krakowa.

Ceglana, trójnawowa bazylika 
z ambitem obejmującym proste prezbi
terium, jednonawowym transeptem 
o wysokości nawy głównej, wieńcem 
półkolistych kaplic, trzema potężnymi 
wieżami i bogato zdobioną fasadą spra
wia ogromne i niezapomniane wraże
nie. Forma architektoniczna, smukłość 
i monumentalność świątyni, spotęgo

wane przez usytuowanie jej na kilku
stopniowym tarasie, przy krótszym bo
ku trapezoidalnego placu (wschodnia 
pierzeja Rynku Podgórskiego) oraz bo
gactwo dekoracji kamieniarskiej spra
wiają, że jest to jeden z najwybitniej
szych przykładów architektury neogo
tyckiej w Krakowie, a nawet w Polsce, 
nawiązującej do średniowiecznego bu
downictwa sakralnego. Dominującym 
elementem bryły świątyni jest potężna 
80-metrowa wieża zegarowa z kamien
nym ganeczkiem, wzniesiona na prze
cięciu nawy z transeptem. Wieńczy ją 
strzelisty hełm wieżyczkowy, kryty zie
loną blachą, o wysokiej iglicy zdobio
nej koroną cierniową, złotą kulą i pię
ciometrowym krzyżem żeliwnym. 
Swoim bogatym kształtem nawiązuje 
on do wspaniałego, średniowiecznego 
hełmu wyższej wieży kościoła Mariac
kiego, z 1478 r. (autorstwa Macieja 
Heringka).

Najbardziej dekoracyjnym ele
mentem bryły jest dwukondygnacyj
na fasada (od strony Rynku), flanko
wana dwoma ukośnie ustawionymi 
czworobocznymi wieżami, o strzeli
stych, kamiennych daszkach namio
towych. W dolnej kondygnacji znaj
duje się trójarkadowy portal o ka
miennej okładzinie, bogato zdobiony 
(wimpergami i łaskowaniem), pro
wadzący do wnętrza świątyni; ponad 
nim rozpościera się szeroki taras wi
dokowy z ażurową balustradą ka
mienną. Górna kondygnacja fasady, 
przepruta potężnym oknem dekoro
wanym wimpergą, zwieńczona jest 
schodkowym szczytem. Cała fasada 
pokryta jest malowniczą dekoracją 
kamieniarską autorstwa Stanisława 
Wójcika i Jana Tombińskiego. Two
rzą ją monstrualne stwory, gargulce, 
maszkarony i umieszczone pod deko
racyjnymi, ażurowymi baldachimami 
ponadnaturalnej wielkości posągi 
świętych: św. Kazimierza, św. Jana 
Kantego (profesora Akademii Kra
kowskiej), św. Jadwigi (królowej Pol
ski) i św. Kunegundy, Apostołów 
(w narożnikach wież): św. św. Piotra 
i Pawła oraz świętych biskupów mę-
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2.3. Kościół św. Józefa obecnie (2) i jego wieża (3)
4. Widok wnętrza kościoła
5. Jeden z elementów dekoracji rzeźbiarskiej na ścianie wschodniej 
kościoła

(zdjęcia: Paweł Kubisztal)

czenników, patronów Polski w stro
jach pontyfikalnych - św. Wojciecha 
i św. Stanisława. Nad głównym wej
ściem widnieje kamienna tarcza 
z herbem architekta „Sas” i datą 
wzniesienia świątyni „1901-1909” 
oraz łacińską inskrypcją „SUTINAE” 
(tj. „Podtrzymaj, nie pozwól upaść”).

Kościół, o przestronnym, nieco 
ascetycznym wnętrzu, utrzymanym 
w jasnej, monochromatycznej kolo
rystyce, ma bogate, neogotyckie wy
posażenie, wykonane w latach 1909- 
-1911 przez podgórskich rzeźbiarzy 
Wita Wisza i Maksymiliana Krzyka. 
Najważniejszym elementem wystroju 
wnętrza jest potężny ołtarz główny 

z figurą patrona świątyni, św. Józefa 
z Dzieciątkiem, dłuta krakowskiego 
rzeźbiarza Zygmunta Langmana, 
oraz umieszczonymi po bokach posą
gami św. Anny i św. Joachima. Prosta 
mensa ołtarzowa i tabernakulum 
w formie średniowiecznych skrzyń 
relikwiarzowych zaprojektowane zo
stały przez samego twórcę świątyni 
(co potwierdza napis na tabernaku
lum: „wymyślone przez Jana Sasa- 
-Znbrzyckiego”). Obecnie na mensie 
ustawiona została bogata, potężna 
nastawa, nawiązująca do form póź- 
nogotyckich, która pochodzi z ołta
rza Zwiastowania NMP (dawniej sto
jąca w prawym ramieniu transeptu).

Za ołtarzem głównym, w kaplicy 
św. Krzyża, szczególną uwagę zwraca 
przepiękny krucyfiks z 1909 r., wy
konany przez Zygmunta Langmana, 
a wyraźnie wzorowany na słynnym, 
piętnastowiecznym tzw. Krucyfiksie 
Slackera z bazyliki Mariackiej, autor
stwa Wita Stwosza.

Z działalnością Wita Wisza, Mak
symiliana Krzyka i Jana Józefa Gó
reckiego związane są ołtarze boczne 
i ambona z 1910 r., o wspaniałej 
strukturze architektonicznej i bogatej 
symbolicznej dekoracji, wzorowanej 
na neogotyckiej ambonie z kościoła 
Mariackiego (z lat osiemdziesiątych 
XIX w.). Wśród płaskorzeźbionych
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przedstawień dostrzec można: atry
buty ewangelistów, personifikacje: 
Wiary, Nadziei i Miłości, wyobraże
nia siedmiu grzechów głównych pod 
postaciami zwierząt oraz Chrystusa 
jako Dobrego Pasterza (ujętego w de
koracyjne przedstawienia delfinów 
- symbole zmartwychwstania). Cało
ści dopełniają figury pod bogatymi 
baldachimami czterech ewangelistów 
i doktorów kościoła.

Najpóźniejszym elementem neo- 
stylowego wyposażenia kościoła jest, 
wykonana przez miejscowych rze
mieślników w 1946 r., chrzcielnica 
z czarnego marmuru, przykryta 
drewnianą pokrywą.

Niezwykłe dopełnienie wnętrza 
stanowi jeden z bogatszych w Krako
wie, o monumentalnych formach 
neogotyckich zespół lamp oraz wspa
niałe organy, wykonane przed pierw
szą wojną światową w firmie Adolfa 
Hermana (pierwotnie przeznaczone 
do kościoła w Baku na Kaukazie), 
umieszczone tutaj w 1922 r.

Po gruntownej restauracji, przepro
wadzonej w 1999 r., świątynia odzy
skała swoją pierwotną formę i wystrój 
wnętrz, a piękną sylwetkę budowli 
i bogatą dekorację podkreśla obecnie 
wspaniała świetlna iluminacja.

Elżbieta Lang

' Spotkanie z książką
PRZEWODNIK PO PODGÓRZU

W2004 r. ukazała się książka Podgórze. Przewodnik po Podgórzu, 
prawobrzeżnej części Krakowa, opublikowana przez krakowskie 
Wydawnictwo vis-a-vis /Etiuda. Redakcję naukową przewodnika spra

wował i opatrzył go wstępem Jacek Salwiński, kustosz Muzeum Histo
rycznego Miasta Krakowa, a teksty wyszły spod piór związanych z Pod
górzem przewodników, dziennikarzy i miłośników tej dzielnicy. Książka 
składa się z czterech części. Pierwsza - wstęp - to dzieje Wolnego Kró
lewskiego Miasta Podgórza, historia samodzielnego organizmu miej
skiego i jego postępującej integracji z Krakowem. Charakterystyczne 
dla omawianego obszaru obiekty przedstawione zostały w kolejnej 
części przewodnika. Oprócz kościołów, cmentarzy, kapliczek i figur, 
pomników i fortów ukazane tu zostały zabytkowe zegary 
(nie tylko z kościelnych wież), budynek elektrowni miej
skiej, rezerwat i uzdrowisko. Jeden z ciekawszych roz
działów poświęcono historii Fabryki Oskara Schindlera 
„Emalia", najczęściej odwiedzanemu budynkowi przemy
słowemu Podgórza. To właśnie na jej terenie Steven Spiel
berg realizował zdjęcia do filmu „Lista Schindlera".

Trzecia część książki prezentuje trasy wycieczkowe 
po Podgórzu. Posługując się przewodnikiem możemy 
przejść ulicami, przy których umieszczone zostały herby, 
zabytki techniki czy zwiedzić przylegający do Podgórza 
Ludwinów. Turyści dysponujący większą ilością wolnego 
czasu mogą skorzystać z propozycji spaceru wzdłuż Wi
sty; wycieczka nadrzeczną promenadą pozwoli obejrzeć 
sześć podgórskich mostów. Czas drugiej wojny światowej 

przypomni trasa wiodąca przez dawne getto i obóz w Ptaszowie. War
to wspomnieć, że mapę obozu narysował jego były więzień Józef Bau. 
Ciekawie zapowiada się możliwość zwiedzania Podgórza szlakiem le
gend, wyznaczających niezwykłą oś - od Kopca Krakusa (mogiły mi
tycznego założyciela Krakowa) po Park Bednarskiego (gdzie ponoć 
mistrz Twardowski uczył czarnej magii). Intrygująca wydaje się propo
zycja obejrzenia podgórskich ulicznych schodów, które przedstawiono 
w przewodniku w konwencji literackiej impresji. Właśnie schody, we
dług słów autora opisanej trasy dzielące „dwa rodzaje oczekiwań - cie
kawość tego, co jest na górze i niepokój przed tym, co być może znaj
duje się na dole [...] Są wyzwaniem dla wyobraźni architekta, łączą lub 

dzielą ludzi, ulice, piętra". Końcowe rozdziały publikacji za
wierają słownik powiedzonek i pojęć, charakterystycznych 
dla mieszkańców Podgórza oraz informacje praktyczne 
(adresy muzeów, galerii, domów noclegowych, restaura
cji). Przewodnik został bogato zilustrowany; autorem więk
szości współczesnych zdjęć jest znany z wielu publikacji 
na tamach „Spotkań z Zabytkami" Paweł Kubisztal, pomy
słodawca patronującego książce portalu internetowego 
www.podgorze.pl. Wartość merytoryczną przewodnika 
podnoszą liczne reprodukcje fotografii i dokumentów ar
chiwalnych oraz pocztówek ze zbiorów kolekcjonera Mar
ka Sosen ki.

Publikację można nabyć w większych księgarniach na 
terenie kraju i Wydawnictwie vis-a-vis /Etiuda (30-535 Kra
ków, ul. Rękawka 47/3, tel. 0-12 423-52-74). (ek)
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Małopolski szlak 
architektury drewnianej

B
ogactwo i atrakcyjność drew
nianej architektury Małopolski 
zarówno pod względem kultu
rowym, jak i turystycznym zadecydo

wały o opracowaniu Koncepcji Szla
ku Architektury Drewnianej. Na szla
ku o długości ponad 1500 km 237 
obiektów budownictwa drewnianego 
uznano za wyjątkowo wartościowe 
w zasobie kulturowym regionu. 
Wśród tych obiektów znalazło się aż 
118 kościołów, 40 cerkwi, 28 zespo
łów zabudowy wiejskiej i małomia
steczkowej, 9 skansenów, 11 dworów 
i 31 innych zabytków budownictwa 
drewnianego. W grupie najliczniej
szej, obejmującej kościoły, znajdują 
się m.in. cztery świątynie wpisane 
w 2003 r. na Listę Światowego Dzie

dzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO - kościoły w Sękowej, Bi- 
narowej, Dębnie, Lipnicy Murowanej 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 
2004), a także kościoły w Trybszu 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
2004), Dąbrowie Tarnowskiej, Kruż
lowej, Nowym Sączu. Z kolei wśród 
cerkwi są świątynie z Andrzejówki, 
Bartnego (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 12, 2003), Mochnaczki Niż
nej, Owczar, Szczawnika. Dwory 
można obejrzeć m.in. w Goszycach, 
Łopusznej, Miechowie. Wyjątkowo 
godnych zwiedzenia jest aż osiem 
muzeów na wolnym powietrzu, m.in. 
w Dobczycach, Nowym Sączu, Szym
barku, Zubrzycy Górnej. W grupie 
innych zabudowań drewnianych

zwraca uwagę zespół 56 szałasów pa
sterskich na Polanie Podkólne koło 
Jurgowa w gminie Bukowina Tatrzań
ska. Szałasy zostały przeniesione na 
obecne miejsce po 1879 r. z polan Ja
worzyny Spiskiej; są one unikatowy
mi zabytkami archaicznej kultury ma
terialnej ziem górskich.
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Cały Szlak Architektury Drewnia
nej regionu małopolskiego podzielo
ny został na sześć tras:

■ trasa nr I - Region Jurajsko- 
-Nadwiślański (Jurajsko-Oświęcimski)
■ trasa nr I A - wariant Mogilsko- 
-Proszowicki
■ trasa nr II - Region Nadwiślański
■ trasa nr III - Region Orawsko- 
-Podhalańsko-Pieniński
■ trasa nr IV - Region Pogórza 
Beskidzkiego
■ trasa nr IV B - wariant lokalny 
Limanowsko-Sądecki
■ trasa nr V - Region Krynicko- 
-Gorlicki
■ trasa nr VI - trasa łącznikowa 
(do trasy IV)

1. Kościół św. Elżbiety Węgierskiej 
w Trybszu z drugiej potowy XVI w.
2. Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy 
(obecnie kościół rzymskokatolicki)
w Andrzejówce z drugiej połowy XIX w.
3. Dwór w Łopusznej z końca XVIII w., 
obecnie Muzeum Kultury Szlacheckiej 
- Oddział Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem
4. Szałasy w Jurgowie
5. Fragment skansenu w Dobczycach, 
który tworzą zabudowania wiejskie
z okolic Dobczyc i Myślenic 

Wszystkie obiekty na szlaku są ozna
kowane, a przy drogach dojazdowych 
ustawione są drogowskazy informacyjne.

Małopolski Szlak Architektury 
Drewnianej we wrześniu 2004 r. otrzy
mał Certyfikat Polskiej Organizacji Tu
rystycznej w konkursie na najlepszy pro

dukt turystyczny roku. Konkurs ma na 
celu wyłonienie najbardziej nowator
skich i atrakcyjnych tzw. produktów tu
rystycznych. Każdego roku certyfikaty 
wręczane są podczas Międzynarodo
wych Targów Turystycznych „TT War
saw Tour + Travel” w Warszawie.

Spotkanie z książką

i SKARBY MAŁOPOLSKICH MUZEÓW

Burzliwe dzieje Polski nie sprzyjały gromadzeniu kolekcji dzieł 
sztuki, jednak w naszych muzeach zachowało się ich całkiem 
sporo. Można się o tym przekonać, oglądając album Skarby muze

ów Małopolski (wydawca: Wydawnictwo M i Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, Kraków 2004). Album prezentuje kolekcje z ponad 30 
muzeów małopolskich - od Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu do 
Muzeum Parafialnego w Złotej przy parafii Matki Boskiej Nieustają
cej Pomocy. To zbiory mato znane, a przecież bardzo 
cenne; inicjatywa ich publikacji godna jest uznania.

W klimat albumu wprowadza nas wstęp pióra Mar
szalka Województwa Małopolskiego Janusza Sepiota, 
autora koncepcji publikacji. Warto zacytować fragment 
jego wypowiedzi: „Muzea trzeba przeżywać jako swo
iste dzieło sztuki, jako niezwykły film, gdzie to nie kame
ra, ale widz jest w ruchu. Tego doświadczenia nie za
stąpi żaden katalog ani album, tak jak zielnik nie zastą
pi łąki”. Przedmową opatrzył książkę natomiast dyrek
tor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Adam Bartosz. 
Zaprezentował tu historię powstania Muzeum Narodo
wego w Krakowie, a także małopolskich muzeów re
gionalnych, diecezjalnych, biograficznych i rezyden- 
cjonalnych.

Album składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy przedstawia mało
polskie kolekcje malarstwa. Wśród reprodukcji 92 obrazów znajdują się 
zarówno dzieła artystów nieznanych, jak i takich sław, jak np. Marcello 
Bacciarelli, Jan Matejko, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Teodor Axento- 
wicz, Jacek Malczewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Tadeusz Kantor, Je
rzy Nowosielski czy Władysław Hasior. Kolejne części publikacji prezentu
ją małopolskie zbiory rzeźby (m.in. Konstantego Laszczki, Bronisława 

Chromego), rysunków i grafik (Canaletta, Leona Wyczół
kowskiego, Xawerego Dunikowskiego, Józefa Szajny, Pa- 
bla Picassa), rzemiosła artystycznego, judaików, sztuki na
iwnej (rysunki Nikifora). W ostatnim rozdziale zaprezentowa
ne zostały wyposażenia wnętrz w małopolskich zamkach 
(Dębno, Niedzica) i dworach (Stryszów, Dołęga). Aż trudno 
uwierzyć, że te wspaniałe eksponaty są rzadko oglądane.

Obiekty opublikowane w poszczególnych rozdzia
łach zostały szczegółowo opisane, a na końcu albumu 
zamieszczono alfabetyczny spis muzeów, z których 
eksponaty pochodzą; każde muzeum opatrzono notą 
informacyjną. Album zawiera również wersję angielską 
tekstów. Można go nabyć w Wydawnictwie M (31-429 
Kraków, ul. Łukasiewicza 1, tel. 0-12 617-75-90, www. 
wydawnictwom, pi) oraz w małopolskich muzeach, (ek)
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Pałac Decjusza
na Woli Justowskiej

H
istoria pełnej uroku dzielnicy 
Krakowa - Woli Justowskiej 
nierozerwalnie związana jest 
z dziejami pałacu Decjusza. Losy tego 

wysokiej klasy zabytku były dość burz
liwe. Pałac przez sześć wieków swego 
istnienia przeżywał okresy świetności 
i upadków. Obecnie, po okresie całko
witej dewastacji ponownie tętni ży
ciem, stając się miejscem spotkań śro
dowisk kultury i nauki, ale także zwy
kłych mieszkańców Krakowa.

Już w XIV w. pojawiły się pierwsze 
zapiski, pochodzące z archiwum klasz
toru św. Andrzeja, mówiące o tere
nach Woli Justowskiej jako Wola 
Chełmska, których właścicielem był 
Piotr Chełmski. Później pojawiło się 
nazwisko Jakuba z Koniecpola, rodzi
ny Sienieńskich, wreszcie w 1528 r. 
wieś nabył Justus Ludwik Decjusz. 
Człowiek ten, związawszy się po przy
byciu z Alzacji do Krakowa w 1508 r. 
z Janem Bonerem, zaczął się obracać 
w kręgach bliskich królowi. Został na
wet zwierzchnikiem mennic królew
skich i brał udział w reformie mone
tarnej w Polsce. Był postacią bardzo 
znaną i cenioną przez humanistów 
(Erazm z Rotterdamu nazwał go 
„swym najdroższym przyjacielem ”). 
Od jego właśnie imienia pochodzi dzi
siejsza nazwa opisywanych terenów.

Rezydencja powstała w 1534 r., 
wzniesiona przez włoskich budowni
czych z kręgu kaplicy Zygmuntow- 
skiej: Jana Ciniego, Filipa z Fiesole 
i Bernardinusa de Gianotisa. Ta na 
wskroś renesansowa rezydencja usytu
owana została na stoku, z fasadą zwró
coną w stronę Krakowa z Wawelem na 
osi. Trzykondygnacyjną budowlę 
wzniesiono na planie zbliżonym do 
kwadratu, z przylegającymi od strony 
wschodniej dwiema wieżami, pomię
dzy którymi znajduje się arkadowa 
loggia, z niej roztacza się rozległy wi
dok na ogród i park. Wejście do pała
cu prowadzi przez wielobiegowe scho
dy do głównej, reprezentacyjnej sieni 
na parterze. Rozkład pomieszczeń

i układ poszczególnych kondygnacji 
jest taki sam na wszystkich poziomach 
budynku. Doskonałym tłem dla archi
tektury stał się wspomniany ogród, za
komponowany na wzór włoski z per- 
golami i stawami. O rezydencji Justu- 
sa Decjusza z tamtego okresu pisał je
go przyjaciel Klemens Janicki: „Tak mi 
się podoba świeżo wzniesiony pałac, 
tak mnie zachwyca ogród i cień od 
krzewów winnej latorośli [...] Sam raj 
nie może mieć więcej uciech, niż ich 
ma twoja «Wola»”.

Po śmierci Decjusza w 1545 r. wieś 
wraz z posiadłością odziedziczył jego 
syn. W 1590 r. posiadłość stała się wła
snością Lubomirskich, którzy dokonali 
kilku znaczących przeróbek w samym 
wystroju wnętrza pałacu oraz dobudo
wali trzy kondygnacje loggii.

Po okresie świetności, wraz z poja
wieniem się kolejnych właścicieli, 
którzy nie tylko nie restaurowali pała
cu, ale przyczyniali się do jego nisz
czenia, nad pałacem zawisły ciemne 
chmury. Próbę ratowania rezydencji 
podjęła Joanna Ledochowska. Jej 
uwaga skoncentrowała się przede 
wszystkim na ogrodzie, który przero
dził się w angielski park krajobrazo
wy, z krzewami, włoskimi topolami, 
klombami kwiatów. Renesansowa re
zydencja zamieniła się w sielankową 
willę w parku. Po Ledochowskiej wil
lę przejęła Henrietta Kuczkowska 
(młodzieńcza miłość Mickiewicza), 

z zamiarem uczynienia tutaj „rajskiego 
ogrodu". Za jej czasów fasada przybra
ła nowy, neopalladiański styl. Na ryci
nie Henryka Waltera z drugiej połowy 
XIX w., pochodzącej ze Zbiorów wi
doków Krakowa Marcina Salby, widzi
my pałac już w nowej formie. Właści
cielka zadbała nie tylko o zewnętrzny 
wygląd pałacu, ale wyposażyła wnę
trza w kolekcje gobelinów i obrazów. 
Od 1857 r. udostępniła także (choć 
tylko na czas nieobecności właścicieli) 
ogród i pałac mieszkańcom Krakowa.

Wraz ze śmiercią męża Henrietty 
w 1860 r. pałac zaczął ponownie po
padać w ruinę. Kuczkowska pozosta
wiona w trudnej sytuacji finansowej 
zdecydowała się na wyprzedaż wypo
sażenia pałacu. Doszło wreszcie do 
ostatecznej licytacji samego budynku 
i nowym właścicielem został wiedeń
ski bankier J. G. Shuller. W 1869 r. 
do ogołoconego pałacu ponownie 
wkroczyła kobieta - księżna Marceli
na Czartoryska. Pod jej ręką pałac po
wrócił do świetności, stał się miej
scem, gdzie na nowo zaczęła się spo
tykać śmietanka towarzyska Krako
wa, pragnąca chłonąć nowinki ze 
świata sztuki i kultury. W salonie 
księżnej odbywały się też koncerty 
muzyki polskiej. Za rządów tej wiel
kiej damy pałac nabrał nowego wy
glądu, paradoksalnie na skutek poża
ru wywołanego w 1882 r. Architek
tem, który podjął się odbudowy, był
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Tadeusz Stryjeński i nadał budynkowi 
dzisiejszy wygląd. Stryjeńskiemu pa
łac zawdzięcza przepiękną kolekcję 
kafli europejskich i orientalnych, 
umieszczoną na ścianach loggii na 
pierwszym piętrze, a także utworze
nie na drugim piętrze loggii lapida
rium z dziesięciu renesansowych ele
mentów, wydobytych przez architekta 
z piwnicy budynku. Utworzenie tej 
małej kolekcji zgodne było z zaintere
sowaniami kolekcjonerskimi Czarto
ryskich. O doskonałym wyglądzie re
zydencji z tamtego okresu świadczą 
fotografie wykonane w XIX w. przez 
Ignacego Kriegera.

Po śmierci Marceliny Czartoryskiej 
w 1894 r. pałac pozostał w dalszym 
ciągu w rękach Czartoryskich - Marce
lego i jego żony Zuzanny. Po śmierci 
męża Zuzanna Czartoryska wyjechała 
na stałe poza granice kraju. Początko
wo przekazała pałac biskupstwu kra
kowskiemu, ale już w 1917 r. sprzeda
ła prawa do Woli Spółce Finansowej. 

Ponownie nastąpiła stopniowa dewa
stacja pałacu i parku, do czego przy
czyniło się zakwaterowanie w nim 
wojsk pod koniec pierwszej wojny 
światowej. W okresie międzywojen
nym podejmowano próby ratowania 
pałacu i parku. Działalność „Spółki 
Wola Justowska” w 1918 r. oraz uzna
nie w 1934 r. pałacu i parku za zabytek 
uratowało je od zupełnej ruiny.

Podczas drugiej wojny światowej 
budynek został zajęty przez policję nie
miecką i całkowicie splądrowany. Po 
wojnie, w 1945 r. pałac służył jako 
szkoła, potem internat, a na koniec 
w 1952 r. jako szpital. Nastąpiły wów
czas duże zmiany w układzie prze
strzennym wnętrza budynku. Szkoła 
i szpital potrzebowały dużo mniejszych 
pomieszczeń, w związku z czym wpro
wadzono wiele ścianek działowych. 
Szpital działał aż do 1975 r. Rok póź
niej pałacem zainteresowała się Akade
mia Górniczo-Hutnicza i Zjednoczenie 
Kopalnictwa Surowców Chemicznych.

1. Obecny wygląd pałacu Decjusza
2. Pałac Decjusza po przebudowie w połowie 
XIX w., litografia Marcina Salby,
rys. wg Henryka Waltera, ok. 1845 r.
3.4. Pałac Decjusza na fotografii wykonanej 
przez firmę Ignacego Kriegera w 1890 r. (3) 
i fragment wnętrza pałacu (4)

(zdjęcia: 1- Magdalena Pajdak, 2-4 - ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie)

Zlecono nawet opracowanie doku
mentacji architektoniczno-historycznej 
i projektu remontu, jednakże sprawa 
utknęła w martwym punkcie.

Na początku lat osiemdziesiątych 
XX w. Stowarzyszenie „Pax” zgłosiło 
gotowość wyremontowania pałacu 
i przeznaczenia go na swoje cele re
prezentacyjne. Długotrwałe i skom
plikowane pertraktacje z właściciela
mi zakończyły się fiaskiem. Podjęciu 
tak ogromnego remontu nie sprzyjała 
też sytuacja ekonomiczna, więc 
w 1982 r. „Pax” wycofał swą deklara
cję. Wydawałoby się, że pałac zostanie 
wydany na pastwę wandali i niesprzy
jającego upływu czasu. W 1985 r. bu
dynek wraz z otaczającym go ogro
dem został wykupiony z rąk prywat
nych za sumę 17 355 738 złotych. 
W czerwcu tego samego roku stwier
dzono, że pałac wraz z ogrodem słu
żyć będzie miastu jako ośrodek wysta
wienniczy. Jego remont, zlecony kra
kowskiemu oddziałowi Pracowni 
Konserwacji Zabytków, rozpoczął się 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłe
go wieku, a zakończył w 1996 r.

Znowu słońce zaświeciło nad pa
łacem i przywróciło mu utraconą 
świetność. Dnia 6 września 1996 r. 
pałac Decjusza został otwarty dla 
mieszkańców Krakowa.

Magdalena Pajdak
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W dialogu z krakowskim Rynkiem
- kamienica „Pod Kruki”

D
ialog z otoczeniem - to jeden 
z podstawowych wyznaczników 
dobrej architektury. Umiejętność 
zharmonizowania tego, co już jest, z tym, 

co dopiero powstanie, czyni architekturę 
wartością dodaną. Stopień trudności na 
drodze do pełnego zestrojenia nowej for
my z otoczeniem gwałtownie wzrasta, 
kiedy projekt dotyczy miejsca naznaczo
nego siłą dziedzictwa. Wprowadzanie 
nowej struktury w zabytkowym wnętrzu 
jest procesem wymuszającym pokorę 
wobec wartości materii zmienianej dla 
potrzeb i aspiracji nowych właścicieli.

Żywym przykładem tych zjawisk jest 
położona po południowej stronie kra
kowskiego Rynku kamienica „Pod 
Kruki” (nazywana też „Pod Kruka
mi”). Dbałość o dziedzictwo kultu
rowe, połączona z nowoczesnym 
wykorzystywaniem jego potencjału 
- to idea leżąca u podstaw działalno
ści obecnego gospodarza tego bu
dynku. Jest nim Międzynarodowe 
Centrum Kultury (MCK), instytucja 
powołana z inicjatywy polskiego 
rządu w celu wspierania współpracy 
oraz integracji kulturalnej państw 
europejskich. Początek działalności 
MCK wiąże się z Konferencją Bez
pieczeństwa i Współpracy w Euro
pie, która odbyła się w Krakowie 
w maju 1991 r. Ofiarności władz 
gminnych nowa instytucja zawdzię
cza użyczenie siedziby w samym cen
trum miasta. Centrum od samego 
początku swojej działalności realizu-

1. Kamienica „Pod Kruki” w Krakowie, 
siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury 
2.3. Wnętrze w kamienicy „Pod Kruki”: 
piwnica (2) i czwarte piętro (3)

(zdjęcia: 1,2-Andrzej Janikowski, 3 - Piotr Dżumata)

je ambitny program wystaw i konferen
cji poświęconych zwłaszcza przestrzeni 
kulturowej Europy Środkowej 
i Wschodniej w XIX i XX w. Prowadzi 
także działalność wydawniczą oraz orga
nizuje w ramach College for New Euro
pe kursy letnie dla studentów z Europy 
i innych części świata. Program zajęć dy
daktycznych Centrum został w ostatnich 
latach poszerzony przez wprowadzenie 
dwuletnich studiów podyplomowych, 
przygotowywanych wspólnie z Mało
polską Szkołą Administracji Publicznej, 
działającą w ramach Akademii Ekono
micznej. Nowy program o nazwie Aka
demia Dziedzictwa powstał z myślą 

o kształceniu profesjonalnej kadry admi
nistracji konserwatorskiej i muzealnej.

Intensywna działalność MCK narzu
ciła konieczność powiększenia i podnie
sienia standardu zajmowanej przez Cen
trum przestrzeni. Drogę do komplekso
wej rewaloryzacji i konserwacji kamieni
cy „Pod Kruki” otworzyła umowa nota
rialna podpisana przez gminę i MCK, 
gwarantująca możliwość korzystania 
z budynku do 2034 r. W latach 1998- 
-2004 - dzięki funduszom przekazanym 
przez Ministerstwo Kultury, Urząd Gene
ralnego Konserwatora Zabytków, Naro
dowy Fundusz Rewaloryzacji Zespołów 
Zabytkowych Krakowa, Gminę Kraków 
oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - przeprowa
dzono prace remontowe na wszystkich 
kondygnacjach kamienicy. Inwestorem 
zastępczym kolejnych etapów jej moder
nizacji był Zarząd Rewaloryzacji Zespo
łów Zabytkowych Krakowa.

Kamienica „Pod Kruki” obecny histo
ryzujący wygląd zawdzięcza przebudowie, 
dokonanej w połowie XIX w., w trakcie 
której scalono dwa wcześniejsze, średnio
wieczne budynki. Dalsze przekształcenia 
nastąpiły po 1872 r., kiedy to kamienica 
przeszła na własność Galicyjskiego Banku 
dla Handlu i Przemysłu. Podczas przepro
wadzonej przez Tomasza Prylińskiego 
przebudowy przekryto dachem podwó

rze, organizując w tym miejscu salę 
operacyjną banku. Tę funkcję kamieni
ca „Pod Kruki” pełniła aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej.

Adaptacja pomieszczenia dawnej 
sali operacyjnej banku stanowiła 
pierwszą fazę przekształcania całego 
budynku. W wyniku rozpisanego 
w 1998 r. konkursu architektonicz
nego wybrany został projekt autor
stwa pracowni Tadeusza Pólchłopka 
i Mirosława Stępnia. Oddanie do 
użytku nowej sali konferencyjnej na
stąpiło na początku 2000 r. W trak
cie robót budowlanych zmieniono 
całkowicie przekrycie dawnej sali 
bankowej, instalując nowy świetlik 
i wprowadzając podłużne otwory łą
czące się w charakterystyczny kształt 
elipsy. Obok sali konferencyjnej zna
lazły się pomieszczenia pomocnicze, 
pozwalające na profesjonalne nagło

śnienie i obsługę odbywających się 
w niej imprez. Równocześnie przepro
wadzono modernizację hallu wejściowe
go oraz foyer w parterze przylegającej 
od południa oficyny.

Kolejny etap zmian dotyczył trzecie
go piętra oraz poddasza kamienicy. Je- 
sienią 1999 r. rozpisany został następny 
konkurs architektoniczny, którego zwy
cięzcą okazała się pracownia Romualda 
Loeglera. W ramach prac prowadzo
nych w latach 2000-2001 wymieniono 
główną klatkę schodową budynku, 
wprowadzając do jej duszy nowoczesną 
przeszkloną windę. W myśl zasady łą
czenia tradycji z nowoczesnością zacho
wano dawną stalową balustradę ze zło-
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conymi guzami i drewnianą poręczą. Pra
ce prowadzone na trzecim piętrze zmieni
ły układ funkcjonalny pomieszczeń. Dzię
ki wyburzeniu większości ścian działo
wych i części nośnych oraz wzmocnieniu 
stropów możliwe było urządzenie na tym 
piętrze kilku pokojów biurowych, a także 
obszernej biblioteki z dużą czytelnią. 
Wszystkie pomieszczenia zorganizowano 
wokół korytarza, otaczającego trzon 
z windą i schodami. Nadświetla w no
wych ściankach działowych oraz szklane 
ściany trzonu windowego sprawiają, że 
do wnętrza budynku wpada naturalne 
światło. Z trzeciego piętra, na poziom 
dawnego poddasza prowadzą umieszczo
ne na wprost wejścia do windy stalowe 
schody wachlarzowe. Poddasze, które 
wcześniej nie było wykorzystywane, sta
nowi obecnie przestrzeń dla sal wykłado
wych Akademii Dziedzictwa. System 

przesuwnych ścian umożliwia dowolne 
kształtowanie przestrzeni po dwóch stro
nach windy. W ramach prac na najwyższej 
kondygnacji wymieniono także konstruk
cję i pokrycie dachu. Uzupełnieniem i de
koracją wnętrza poddasza są kolejne stalo
we schody wachlarzowe prowadzące na 
kładkę widokową. Wzdłuż kalenicy dachu 
zaprojektowano zacieniony żaluzjami 
świetlik, przez który można obecnie po
dziwiać zarówno przestrzeń krakowskie
go Rynku, jak i majestatyczną sylwetę Wa
welu. Stalowe konstrukcje i szklane detale 
we wnętrzach kamienicy świetnie współ
grają z odsłoniętymi w trakcie konserwa
cji profilami kamiennymi i fragmentami 
średniowiecznych ceglanych wątków.

W latach 2002 i 2003 prowadzono 
roboty adaptacyjne w znajdującej się na 
pierwszym piętrze Galerii MCK. Dzięki 
przebudowie zyskała ona m.in. czytelny 
ciąg komunikacyjny. Tak jak na wszyst
kich innych kondygnacjach, tu także 
wyrównane zostały poziomy podłóg, 
dzięki czemu budynek jest w całości do
stępny dla niepełnosprawnych. Główna 
idea przebudowy Galerii wywodziła się 
z pracy Romualda Loeglera; szczegóły 
dopracowało Studio Architektoniczne 
Włodarczyk + Włodarczyk.

Po zakończeniu prac remontowych 
na poddaszu i w Galerii przystąpiono 
do konserwacji piwnic. Projekt zago
spodarowania tych najstarszych po
mieszczeń wyłoniono w konkursie ar
chitektonicznym, którego zwycięzcą by
ła krakowska Pracownia Konserwacji 
Zabytków „Arkona”; główną autorką 
projektu jest Grażyna Szaruga. W trak

cie prac trwających do wiosny 2003 r. 
pogłębiono wszystkie trzy piwnice, 
przebudowano prowadzące do nich 
schody oraz usunięto ceglany filar, dez
organizujący przestrzeń największego 
pomieszczenia. W jego miejscu ustawio
no trzy stalowe luki kratownicowe. 
Przenoszą one dźwigane wcześniej przez 
filar obciążenia. Ponadto do piwnic 
wprowadzono subtelny detal w postaci 
szklanych drzwi i stalowych balustrad.

Ostatnia część modernizacji kamie
nicy „Pod Kruki” została przeprowa
dzona w 2004 r. Tym razem remonto
wane było drugie piętro budynku. Na 
tej kondygnacji urządzono recepcję, no
woczesny sekretariat oraz pokoje biuro
we. W efekcie pomieszczenia te uzyska
ły taki standard, jak najwyższe piętra ka
mienicy. Projekt przebudowy drugiego 
piętra opracowało Studio Architekto
niczne Włodarczyk + Włodarczyk.

Przeprowadzona w latach 1998- 
-2004 modernizacja i konserwacja ka
mienicy „Pod Kruki” jest modelowym 
przykładem rozwiązywania problemów 
konserwatorskich. Wydobywając to, co 
najcenniejsze w zabytkowej, wielowie
kowej strukturze, odważnie wprowa
dzono też nowe formy. Surowy detal ze 
stali i szkła dobrze koresponduje z od
krytymi średniowiecznymi wątkami ce
gły. Przeszklona winda połączona z kład
ką widokową, która umożliwia kontem
plację wspaniałej panoramy, stanowi 
w tej kompozycji nową jakość i jest do
datkową wartością.

Michał Wiśniewski

Spotkanie z książką
POMNIKI HISTORII

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków wydal w 2004 r. 
książkę Pomniki historii. 25 najcenniejszych obiektów i zespołów za
bytkowych w Polsce. Ukazano tu - zebrane po raz pierwszy w jednej pu

blikacji - obiekty o szczególnej wartości kulturowej, uznane przez prezy
dentów III RP Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego za pomniki hi
storii. Jak czytamy we wstępie autorstwa dyrektora KOBiDZ Jacka Rule- 
wicza: „[...] polskie ustawodawstwo określiło zasady obejmo
wania ochroną zarówno obiektów materialnych, stanowiących 
wytwory działalności ludzkiej, wartości niematerialnych, upa
miętniających wydarzenia historyczne, a także krajobrazu kul
turowego. Podstawową formą ochrony zabytków jest wpis 
obiektu do rejestru zabytków, zaś zabytki nieruchome lub ob
szary kulturowe o szczególnej wartości mogą być na wniosek 
Ministra Kultury uznane za pomniki historii przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej".

Przedstawione alfabetycznie zabytki zaprezentowano 
według pewnego klucza. Na wstępie zamieszczone są infor
macje o tym, kiedy dany obiekt został uznany za pomnik hi
storii. Większość otrzymała taką rangę w 1994 r„ kolejne w la
tach 2000, 2003 i 2004. W bieżącym roku na listę pomników 
historii wpisano: Górę św. Anny - komponowany krajobraz kulturowo- 
-przyrodniczy, Krzeszów - zespół dawnego opactwa cystersów, Legnic
kie Pole - pobenedyktyński zespół klasztorny, Park Mużakowski w Łękni

cy, Racławice - teren historycznej Bitwy Racławickiej, Twierdzę Srebrno- 
górską - nowożytną warownię górską z XVIII w. i Tarnowskie Góry - pod
ziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego 
Pstrąga”.

Każdy obiekt został opisany w książce, przedstawiono jego historię, 
walory artystyczne i turystyczne. Na marginesach umieszczono dodatko

we ciekawostki, urozmaicające tekst. Są to opisy najważniej
szych postaci i wydarzeń związanych z danym zabytkiem, 
a także cytaty z literatury oraz liczne legendy, np. o cudownym 
obrazie z częstochowskiego klasztoru na Jasnej Górze, które
go twórcą miał być sam św. Łukasz, dwóch braciach budują
cych wieże kościoła Mariackiego w Krakowie czy o kalekim 
budowniczym Krzywej Wieży w Toruniu. Na końcu książki za
mieszczony został ilustrowany słownik trudniejszych terminów 
użytych w tekście.

Warto wspomnieć, że w 1995 i 1996 r. na tamach „Spo
tkań z Zabytkami” publikowany byt cykl prezentujący obiekty 
uznane za pomniki historii w 1994 r.

W książce zamieszczono ponad 500 zdjęć, rycin, obra
zów i map; na wstępie prezentacji każdego obiektu przedsta

wiony jest on na zdjęciu z lotu ptaka. Publikację można nabyć w Dziale 
Wydawnictw Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 
(00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9, tel. 0-22 628-48-41). (ek)

POMNIKI
HISTORII

V.W/
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Cienie Młodej Polski

C
óż pozostało z dawnych wspo
mnień po modernistycznym 
Krakowie? Czy w cieniu mo
numentalnych kościołów, Zamku 

Królewskiego i wielu znakomitych 
zabytków znajdzie się miejsce dla 
niewielkich kamienic wciśniętych 
między pomniki polskiej kultury?

Na rogu ulic Karmelickiej i Krup
niczej mieści się teatr „Bagatela”. 
Oprócz budynku narożnego zajmuje 
sąsiednią kamienicę. Znajdujemy 
w niej mieszkanie ongiś należące do 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, dziś zaj
mowane przez archiwa teatru i po
mieszczenia urzędowe. Tymczasem 
przed stu laty wnętrze to przyciągało 
uwagę wielu gości. Magnesem był nie 
tylko znany i ceniony lokator, lecz nie
mniej sławne meble. AJe po kolei...

Zaprojektowania mebli podjął się, 
na prośbę teściowej Boya, wszech
stronny artysta fin de siecle’u Stani
sław Wyspiański. Wynik pracy był za
dziwiający i nieco przerażający. Pod 
względem artystycznym meble nie 
miały sobie równych. Tworzyły 
zgrabną i oryginalną całość. Wraz 
z wystrojem wnętrza nadawały miesz
kaniu niepowtarzalny charakter. Wy
starczyło jednak tylko przesunąć 
krzesło czy pozostawić niewielki nie
ład, aby harmonia kompozycji prysła. 
Niestety, gorzej było z ich funkcjonal
nością. Przede wszystkim były niewy
godne. Charakteryzowały się masyw
ną, surową budową, były duże i cięż
kie. Obicia zastosowano tylko 
w miejscach niezbędnych, natomiast 
oparcia i poręcze wykonano z drew
na. To, według Wyspiańskiego, miało 
się przyczynić do rzadkich i krótko
trwałych wizyt gości. W ten sposób 
zaoszczędzony czas - dowodził arty
sta - można było przeznaczyć na pra
cę. Tu jednak intuicja zawiodła Wy
spiańskiego. Na Karmelicką goście 
zaglądali często pod byle pretekstem, 
aby tylko zobaczyć meble. W takich 
to niemal spartańskich warunkach za
mieszkiwali państwo Żeleńscy. Kiedy 
postanowili przeprowadzić się, wyjąt
kowość mebli nie pozwoliła dostoso

wać ich do innych wnętrz. Zdecydo
wano więc, aby je sprzedać. W ten 
sposób znalazły się na wyposażeniu 
zakopiańskiego sanatorium. Obecnie 
możemy je podziwiać w krakowskim 
Muzeum Narodowym.

Kolejnym ciekawym i zapomnia
nym miejscem jest szary, niepozorny 
budynek przy ul. Karmelickiej 53. 
W kamienicy tej znajdowało się 
mieszkanie Stanisława Przybyszew
skiego. Teraz ma już kolejnego wła
ściciela. W oknach rogowego aparta
mentu widać firany i doniczki 
z kwiatami. Nie ma śladu po sprzę
tach domowych, zwłaszcza po wspa
niałym fortepianie, wokół którego 
skupiało się życie „dzieci szatana”.

Stanisław Przybyszewski był entu
zjastą muzyki. Gdy przyjechał do 
Krakowa, nie wyobrażał sobie salonu 
bez fortepianu. Na szczęście, ku wiel
kiemu zadowoleniu artysty, problem 
udało się rozwiązać dość szybko. 
Wśród osób witających gościa był 
Zdzisław Gabryelski, filozof i właści
ciel salonu fortepianów. Otóż zapro
sił on mistrza do „Krzysztoforów”, 
gdzie mieścił się jego salonik. Kiedy 
ciemności nocy rozjaśniał pierwszy 
brzask poranka, a cała kompania za
smakowała we wspaniałych trunkach 
z piwnicy Gabryelskiego, on, oczaro
wany grą Przybyszewskiego, podaro
wał mu jeden ze swoich fortepianów. 
Był to pierwszy mebel w pustym 
mieszkaniu Przybyszewskiego. Od tej 
chwili większość spotkań odbywała 
się przy wtórze improwizacji mistrza. 
Równie jednak niespodziewanie jak 
się pojawił, tak instrument zniknął. 
Kiedy Gabryelski stracił szacunek 
wśród krakowian, Przybyszewski po
stanowił pozbyć się jego podarunku. 
Urażony Gabryelski postanowił ode
brać fortepian Przybyszewskiemu. 
Pewnego dnia zajechał wraz z traga
rzami pod dom na Karmelickiej i za
brał instrument.

Mieszkanie przy ul. Karmelickiej 
53 tętniło życiem do czerwca 1899 r. 
Jeszcze pod koniec maja owego roku 
hucznie obchodzono chrzciny lwi, 

córki mistrza. Po powrocie ze Lwowa 
Przybyszewski opuścił dawniej zajmo
wany apartament, meble i obrazy 
sprzedał po niskiej cenie. Po ciekawie 
udekorowanym mieszkaniu pozostała 
tylko legenda. Na szarej elewacji bu
dynku nie umieszczono żadnej tablicz
ki informującej o sławnym lokatorze. 
Wprawni obserwatorzy mogą zidenty
fikować kamienicę po numerze nad 
werandą.

Przenieśmy się teraz na drugi ko
niec modernistycznego Krakowa, 
w okolice sławnej Skałki. Niedaleko 
położonego tam klasztoru Paulinów 
znajduje się gotycki kościół św. Kata
rzyny. Jego historia sięga czasów pa
nowania króla Kazimierza Wielkie
go, kiedy to rozpoczęto budowę mia
sta Kazimierz. Niestety, możliwość 
zwiedzania tego obiektu jest ograni
czona do dwóch godzin w ciągu 
dnia, wyjątkiem jest tylko niedziela.

Wewnątrz kościoła znajdowały 
się dwa obrazy: „Triumf wiary” 
i „Św. Jan Jałmużnik”, obiekty zain
teresowania krakowian sprzed stu 
lat. Teraz ten drugi obraz możemy 
oglądać w Muzeum Narodowym, 
w kamienicy Szołajskich. Na przeło
mie XIX i XX w. w Krakowie nie by
ło kin, a wstęp do teatru był drogi. 
Wyżej wymienione dwa malowidła, 
jak również tajemniczość wnętrza 
kościoła przyciągała pary kochan
ków. Życzliwi odźwierni udostępnia
li klucze, wprowadzali do środka 
i pozostawiali parę samą... Sacrum 
miejsca w połączeniu z profanum 
grzesznych myśli pobudzały emocję 
do granic obłędu.

Oczywiście życie Krakowa, tak 
jak współcześnie, nie mogło się 
obejść bez kawiarni, knajpek i restau
racji. Najsłynniejszą z nich jest „Jama 
Michalika”, ciesząca się do dziś nie
zmiennie dużą popularnością. Warto 
jednak przypomnieć inne miejsce, 
nie mniej znane w okresie swojej 
świetności.

„Niechże ciebie rymem wsławię, 
Knajpo, gdzie przy czarnej kawie 
Drogi czas na niczym trawię”.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Tak wyraził się o miejscu pod nu
merem 38 przy ul. Szpitalnej Stani
sław Wyspiański. Wówczas to tam, 
gdzie dziś wznosi się wysoka kamie
nica, naprzeciw Teatru Słowackiego, 
stał piętrowy budynek, a w nim 
w 1896 r. otworzył kawiarnię Ferdy
nand Turliński. W jej wnętrzu na 
pięterku, w niewielkim, ciasnym po
koiku, nazywanym przez Przyby
szewskiego „Pod Nonszalanckim Pa- 
onem” czy też po prostu „Paonem”, 
było miejsce spotkań krakowskiej 
śmietanki artystycznej. Nazwa po

chodziła od cytatu: „les paons blanc, 
les paons nonchalants” z wiersza 
Maurice’a Maeterlincka. Nad wej
ściem dumnie wznosił się malowany 
paw. Pod ścianami stało pianino, sto
lik do kart i stół. Spotykali się tutaj: 
Wyspiański, Mehoffer, Rydel, Tet
majer, by toczyć długie rozmowy, 
a to przy grze w karty, a to znowu 
przy kieliszku koniaku. Nie prze
szkadzał im dym cygar i gwar roz
mów. Przeciwnie, sami włączali się 
do rozmów lub je inicjowali. Nad ra
nem zaś, gdy zmęczenie opanowy-

1. Kamienica na rogu ulic Karmelickiej
i Krupniczej w Krakowie - tutaj znajdowało 
się mieszkanie państwa Żeleńskich
2. Wejście do mieszkania Stanisława 
Przybyszewskiego przy ul. Karmelickiej 53
3. Kościół św. Katarzyny
4. W miejscu dużego domu
przy ul. Szpitalnej 38 znajdowała się 
kawiarnia Ferdynanda Turlińskiego

(zdjęcia: Kacper Śledziński)

wało nawet najtwardsze umysły, Wy
spiański zaczynał szkicować portre
ty. Częstymi gośćmi „Paonu” byli też 
dziennikarze „Czasu”, którego re
dakcja mieściła się w budynku (już 
nie istnieje) przy pl. Szczepańskim. 
Wśród nich był również Rudolf Sta- 
rzewski, który posłużył Wyspiań
skiemu za wzór dziennikarza w We
selu. Dzisiaj po kawiarence pozosta
ło tylko wspomnienie.

Kiedy szukamy śladów moderni
stycznego Krakowa, spotykamy się 
z niemałymi problemami. Większości 
budynków, które były wówczas wizy
tówkami bohemy, już nie ma lub nie 
są uwzględniane na trasach wycie
czek. Nieliczne pozostałości zostały 
zamienione w muzea i godnie repre
zentują kulturowy dorobek okresu 
Młodej Polski.

Kacper Śledziński
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Zapomniane pastele
Stanisława Wyspiańskiego

W
 193 9 r., tuż przed wybuchem 
drugiej wojny światowej, do 
zbiorów wawelskich trafił kró
lewski dar - dwa pastele Stanisława Wy

spiańskiego, przedstawiające Zygmunta 
Starego i Zygmunta Augusta. Korespon
dencja w sprawie przekazania dziel była 
prowadzona już od lipca 1938 r., wtedy 
bowiem zwróciła się do dra Stanisława 
Świerza-Zaleskiego, kustosza zbiorów 
wawelskich, dr Jadwiga Goldberg-Gór- 
ska z Warszawy. Wraz z siostrą Anną 
chciała podarować dzieła Wyspiańskie
go Państwowym Zbiorom Sztuki na Wa
welu, by uczcić pamięć zmarłego rok 
wcześniej ojca - Leona Franciszka Gold- 
berg-Górskiego (1863-1937), doktora 
stomatologii, jednego z najwybitniej

rych znajdowały się prace najwybitniej
szych polskich malarzy realistów, impre
sjonistów i symbolistów (działalność 
Goldberg-Górskiego omówiła w swym 
artykule Zbiory Leona Franciszka Gold
berg-Górskiego Zofia Nowak, „Rocznik 
Muzeum Narodowego w Warszawie”, 
t. 10, Warszawa 1966; stamtąd pocho
dzą wszystkie dane biograficzne). Po 
śmierci ojca jego kolekcję odziedziczyły 
córki. Ich życzeniem było, by dzieła eks
ponowano w jednej z sal zamku, opa
trzone tabliczkami z nazwiskiem ich oj
ca jako ofiarodawcy. W jednym z listów 
(w Archiwum Zamku Królewskiego na 
Wawelu) skierowanych do dr Jadwigi 
Goldberg-Górskiej ustosunkował się do 
tego Swierz-Zaleski: „Po omówieniu 

z Kierownictwem Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu możliwości 
umieszczenia w jednej z sal wawelskich 
pasteli St. Wyspiańskiego Zygmunt Stary 
i Zygmunt August i uzyskaniu na to 
aprobaty cieszę się że mogę oświadczyć 
że dar obu tych pasteli zostanie z rado
ścią przyjęty i warunki wystawienia 
umieszczenia tabliczki z napisem ofiaro
dawcy bł p Ojca Pani będą wykonane” 
(zachowana oryginalna pisownia). 
Swierz-Zaleski zaznaczył zresztą w li
ście, że znał dobrze zbiory Goldberg- 
-Górskiego i wielokrotnie podziwiał 
znajdujące się w jego posiadaniu prace 
najwybitniejszych malarzy polskich.

Dzieła, wykonane węglem i paste
lem na papierze naklejonym na płótno, 
mają duże rozmiary: „Zygmunt Stary” 
- 103 x 121,5 cm, a „Zygmunt August” 

szych polskich specjalistów w dziedzinie 
urazów i chorób szczękowych. Gold- 
berg-Górski był znanym warszawskim 
kolekcjonerem, gromadzenie dzieł roz
począł po 1891 r., w latach trzydzie
stych XX w. jego zbiory liczyły około 
150 obrazów i rysunków, wśród któ

- 121,5 x 127,5 cm. Drugi z nich jest sy
gnowany monogramem artysty: SW 
i datowany: 1897 [?]. Ostatnia cyfra bu
dzi wątpliwości, dawniej odczytywana 
była jako „1”, nie wydaje się jednak 
możliwe, by Wyspiański mógł wykonać 
pastele w tymże roku. W 1891 r. artysta 
wyjechał do Paryża, zajęty był również - 
razem z Józefem Mehofferem - projek
towaniem witraży do katedry lwow
skiej. Jako „1897” odczytała datę Zofia 
Nowak, która opublikowała oba pastele 
we wspomnianym wyżej artykule; przed 
drugą wojną światową często przesuwa
no datowanie portretów na początek 
wieku XX (m.in. w katalogu wystawy 
Stanislaw Wyspiański. Jan Stanisławski 
i jego uczniowie. Przewodnik 84, Towa
rzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w War
szawie, Warszawa 1933).

Pierwowzorem konterfektu Zyg
munta Starego był wizerunek króla za
mieszczony w De Sigismundi regis tem- 
poribus liber Justa Decjusza, wyd. 
w 1521 r. razem z Chronica Polonorum 
Macieja Miechowity. Wyspiański sko
piował go w szkicowniku z lat 1884- 
-1889 (Muzeum Narodowe w Krako
wie), rysunek ołówkiem wiernie oddaje 
detale drzeworytu. Dziesięć łat później 
artysta powrócił do tego tematu, opra
cowując go tym razem w większej skali, 
w technice pastelu. Wyspiański dodał 
jednak element, którego nie ma w drze
worycie - postać władcy została wpisa
na w arkadę utworzoną z bujnych liści 
akantu, wspartą na dwóch kolumnach. 
Pastel zapewne powstał w pierwszym, 
koncepcyjnym, okresie pracy nad pro
jektami witraży o tematyce królewskiej 
do katedry wawelskiej, kiedy malarz 
skupił się na problemach ikonograficz
nych. Ostatecznie zrezygnował z tego 
przedstawienia i w późniejszych latach, 
rozwijając swoją ideę, zaproponował 
odmienne ujęcia królów Polski.

Drugie dzieło ma swój wzór w drze
worycie zamieszczonym w Kronice 
świata Marcina Bielskiego, wydanej 
w Krakowie w 1554 r., wizerunek Zyg
munta Augusta autorstwa Wyspiańskie
go różni się jednak nieco od niego 
szczegółami kompozycji. Grafika, na 
której się wzorował, przedstawia króla 
stojącego, natomiast malarz wyobraził 
go do pasa, lekko zwróconego w pra-
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1.2. Stanislaw Wyspiański, „Zygmunt August”, 
1897 (?), stan przed konserwacją: całość (1) 
i fragment z wyraźnie widocznym uszkodzeniem (2)
3. Stanisław Wyspiański, „Zygmunt August”, 
1897 (?), stan po konserwacji
4. Stanisław Wyspiański, „Zygmunt Stary”, 
1897 (?), stan po konserwacji

(obrazy w zbiorach Zamku Królewskiego 
na Wawelu; zdjęcia: Adam Wierzba)

wo, z berłem i jabłkiem królewskim, 
w koronie zamkniętej na głowie. Wize
runek został wpisany w arkadę. Jak 
wspomniano wyżej, Wyspiański wybrał 
odmienną kompozycję przedstawień 
królów, Zygmunt August został ukaza
ny, podobnie jak pozostali władcy, sie
dzący, w zbroi, koronie i z berłem.

Pastele były wystawiane jeszcze ja
ko własność Leona Franciszka Gold- 
berg-Górskiego przed drugą wojną 
światową, niestety później ich nie eks
ponowano. Na pewno przyczynił się 
do tego ich zły stan zachowania, który 
sprawił, że nie można ich było podzi
wiać na wystawie z cyklu „Opus Ma
gnum”, poświęconej Stanisławowi Wy
spiańskiemu. Portret Zygmunta Augu
sta został ostatnio wypożyczony na wy
stawę „Artyści ze szkoły Jana Matejki” 
w Muzeum Śląskim w Katowicach, 
a razem z wizerunkiem Zygmunta Sta
rego uświetni w 2005 r. wawelską jubi
leuszową wystawę „Polski Korona. 
Motywy wawelskie w sztuce polskiej 
1800-1939”. Stało się to możliwe dzię
ki poddaniu dzieł gruntownej konser
wacji w latach 2002-2003. Prace prze
prowadziła Ewa Pietrzak w Pracowni 
Konserwacji Papieru i Skóry Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Zanim moż

na było rozpocząć konserwację, należa
ło przygotować precyzyjny plan prac 
oraz zastanowić się, jakich metod moż
na użyć, by przywrócić eksponatom ich 
dawne piękno. Dzieła, jak już wspo
mniano wyżej, zostały wykonane kred
kami pastelowymi i węglem na papie
rze naklejonym na płótno. Technika 
użyta przez artystę jest bardzo nietrwa
ła, zarówno węgiel, jak i pastel, mogą 
się osypywać, nie zostały bowiem za
bezpieczone fiksatywą. Wiele proble
mów stwarzał również naklejony na 
płótno papier. Oba pastele nie były ni
gdy wcześniej konserwowane, być mo
że obawiano się ryzyka, jakie mogło to
warzyszyć restauracji. Były bardzo 
zniszczone, być może uszkodzenia po
wstały jeszcze w czasie drugiej wojny 
światowej, nie wiadomo bowiem, gdzie 
i jak były wówczas magazynowane. Pa
stele napięto na blejtramy i ujęto w li
stewki, taka oprawa nie była wystar
czająco szczelna, prace chroniła jedynie 
od przodu duża tafla szkła, a tył nie był 
zabezpieczony, co spowodowało, że do 
pracowni konserwacji trafiły one 
w bardzo złym stanie. Lico i odwrocie 
każdego z pasteli pokrywała gruba 
warstwa kurzu. Obydwa miały liczne 
uszkodzenia mechaniczne płótna i pa
pieru - przedarcia, dziury oraz pęknię
cia papieru powstałe na skutek wy
pchnięcia płótna od tyłu. Wiele ubyt
ków papieru powstało z powodu wy
kruszenia fragmentów uszkodzonych 
przedarciem albo odklejeniem od pod
łoża. Papier był odspojony od podłoża 
przede wszystkim przy krawędziach, 
ale liczne miejsca rozwarstwienia pa
pieru od płótna były widoczne także na 
pozostałej powierzchni obiektów. Te

-------------Z WARSZTATU KONSERWATORA 

zniszczenia wynikały też z tego, że pro
jekty zostały wykonane na papierze 
niezbyt dobrej jakości - cienkim, kru
chym o małej wytrzymałości fizycznej. 
Oprócz typowo mechanicznych znisz
czeń, na obydwu pastelach były rozle
głe i intensywne zacieki, co bardzo psu
ło estetyczny odbiór obrazów.

Zabiegi konserwatorskie zostały 
podzielone na dwa etapy, podczas 
pierwszego usunięto stare podklejenia 
i oczyszczono lico i odwrocie z nawar
stwień kurzu. Jest to najtrudniejszy 
etap w konserwacji pasteli. Delikatna 
warstwa malarska - pigmenty z małą 
ilością spoiwa, słabo przylegające do 
podłoża - nastręczają konserwatorom 
wiele problemów. W tym wypadku po 
wykonaniu prób na przyczepność pig
mentów zdecydowano zastosować 
gumkę w proszku. Rozsypywano ją na 
powierzchni pastelu i poruszając deli
katnie obrazem przemieszczano gum
kę, która zbierała kurz powierzchnio
wo. Prace przebiegały wolno, należało 
zachować ostrożność ze względu na 
nietrwałą technikę. Bardzo czasochłon
ny okazał się etap drugi - konserwacja 
wszystkich uszkodzeń mechanicznych 
(płótna i papieru). Najpierw naprawio
no uszkodzone płótno, podklejając od 
strony odwrocia odpowiednio przygo
towaną kształtem tkaninę. Potem do
bierano papier o podobnych parame
trach i z niego docinano łatki o odpo
wiednich kształtach, wklejając je w bra
kujące miejsca. Było to o tyle skompli
kowane, że wszystkie zabiegi zostały 
wykonane bez zdejmowania projektów 
z blejtramów. Trzeba było przygotowy
wać wysokie podkładki pod obiekt, tak 
aby nie wypychać płótna przy obciąża
niu podczas podklejania uszkodzeń. 
Ubytki warstwy malarskiej punktowa
no kredkami pastelowymi, aby scalić 
kolorystycznie wszystkie braki. Dużym 
wyzwaniem było dobranie do projek
tów właściwych ram, które spełniałyby 
zarówno wysokie wymagania estetycz
ne, jak i konserwatorskie. Odpowied
nie ramy przygotowała pracownia sto
larska Zamku Królewskiego na Wawe
lu, a obiekty zostały dodatkowo zabez
pieczone przed kurzem czy uszkodze
niem dzięki lexanowi z filtrem chronią
cym lico oraz „plecom” wykonanym ze 
specjalnej pianki. Teraz dzieła Wy
spiańskiego są już w dobrym stanie, po 
kilkudziesięciu latach zapomnienia mo
gą zostać zaprezentowane miłośnikom 
twórczości wielkiego malarza.

Agnieszka Janczyk 
Ewa Pietrzak
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI -

Wodociągi na Bielanach

O
d zarania dziejów występowa
nie odpowiedniej ilości wody 
było warunkiem powstania 
większych skupisk ludzkich. Naturalna 

sieć cieków wodnych stanowiła rezer
wuar wody pitnej, zapewniała ochronę 
przed nieprzyjaciółmi, a w przyszłości 
stawała się źródłem energii. Większość 
osad wznoszono w pobliżu lub bezpo
średnio nad rzekami i jeziorami.

Kraków powstał w zakolach rzek Wi
sły i Rudawy. Początkowo mieszkańcy 
miasta czerpali wodę ze studni lub bezpo
średnio z rzek, jednak już w połowie 
XIV w. istniał w mieście wodociąg, o czym 
można się dowiedzieć z zapisów mówią
cych o zatrudnieniu przez magistrat bur
mistrza. Był to wodociąg grawitacyjny, 
w którym woda płynęła w rurach, mają
cych formę korytka przykrytego deską.

W 1399 r. zadecydowano o budo
wie sieci wodociągowej ciśnieniowej. 
Wodę pobierano przy zastosowaniu rur- 
musu, który mieścił się nad sztucznym 
korytem Rudawy, nieopodal kościoła 
Reformatów za sławkowską bramą. 
W rurmusie wodę pobieraną z rzeki 
wlewano do umieszczonego na odpo
wiedniej wysokości zbiornika wypełnio
nego częściowo piaskiem (warstwa fil
tracyjna). Następnie rozprowadzano ją 
po mieście drewnianymi rurami, przy
stosowanymi do przepływu wody pod 
ciśnieniem. Rury robione były z drążo
nych pni (rozgałęzienia wykonywano 
z naturalnych konarów drzew!), łączo
nych metalowymi złączkami, zwanymi 
buksami i uszczelniane konopiami, 
mchem i smołą. Mieszkańcy pobierali 
wodę z rząpi, mających formę beczek 
lub koryt wypełnionych wodą.

Wraz z rozwojem Krakowa ko
nieczne było stałe unowocześnianie 
wodociągu. W 1511 r. zastosowano do 
poboru wody z rzeki pompę ssąco-tło- 
czącą. W późniejszym okresie zainsta
lowano na terenie miasta pompy ulicz
ne, które zastąpiły dotychczasowe rzą
pie. Osobne wodociągi posiadał Kazi
mierz i Wawel. Na zamku funkcjono
wał wodociąg wyposażony w koło 
skrzynczaste, czyli mające na obwodzie 
skrzynki do czerpania wody, rozprowa
dzanej następnie przez wodociąg.

Okres potopu szwedzkiego przyniósł 
zagładę średniowiecznego wodociągu 
w Krakowie. 25 września 1655 r. oblega

jący miasto Szwedzi spalili krakowski 
rurmus oraz odcięli dopływ wody do rur- 
musa zamkowego. W okresie okupacji 
szwedzkiej nastąpiły dalsze zniszczenia 
w sieci miejskiej. Po wyzwoleniu miasta 
w sierpniu 1657 r. nie odbudowano 
urządzeń wodociągowych. Miasto na 
dwa wieki zostało pozbawione sprawne
go systemu zaopatrzenia w wodę.

W XIX w. Kraków pełnił funkcję 
miasta twierdzy. Ograniczony pierście
niem fortów miał największą gęstość za
ludnienia wśród miast galicyjskich. Dra
stycznie pogarszająca się sytuacja sanitar
na i wynikające z niej względy wojskowe 
były przyczyną postulatów jak najszyb
szej budowy wodociągów miejskich.

1. Widok zakładu wodociągowego Kraków 
Bielany od strony bramy głównej
2. Ryzalit budynku laboratorium
3. Lokomotywa wąskotorowa firmy
J.A. MAFFEI z 1927 r. używana
w transporcie wewnętrznym 
(fotografia z okresu międzywojennego)
4. Lokomotywa wąskotorowa firmy DEUTZ 
z 1928 r. używana do niedawna przy 
oczyszczaniu basenów infiltracyjnych
5. Winda węglowa zlokalizowana przy 
kotłowni nowej wybudowanej w latach 
1928-1929 (fotografia wykonana po 1929 r.)

(zdjęcia i reprodukcje: Marek Barszcz)

W 1870 r. ówczesny prezydent 
Krakowa Józef Dietl powołał Komisję 
Wodociągową, której zadaniem było 
przygotowanie projektu budowy wo
dociągów. Komisja przeanalizowała 
kilkadziesiąt projektów, niektóre z nich 
zakładały nawet pozyskiwanie wody 
z Tatr. Niestety, na skutek wewnętrz
nych sporów pomiędzy środowiskiem 
lekarskim i inżynierskim nie wybrano 
żadnego projektu. W 1879 r. Rada 
Miejska zdecydowała nawet o budowie 
Teatru Miejskiego (dziś Juliusza Sło
wackiego) zamiast kontynuowania 
prac nad projektem wodociągów!

W latach 1892-1895 z inicjatywy 
Krakowskiego Towarzystwa Technicz
nego przebadano zasoby wód grunto
wych w rejonie wsi Bielany. Teren ten 
znajdował się w obrębie fortyfikacji. Po 
uzyskaniu pozytywnych opinii w lipcu 
1897 r. Rada Miejska podjęła uchwałę 
o budowie wodociągu i utworzeniu 
Miejskiego Biura Wodociągowego.
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W styczniu 1898 r. inż. Roman In
garden przedstawił projekt techniczny 
przyszłego wodociągu. Zakładał on bu
dowę ujęcia czerpiącego wodę z wód 
gruntowych za pomocą 30 studzien 
wierconych, oddalonych od siebie o 40- 
-70 m. Komory studzien, wykonane 
z cegły, zakończone były w dolnej części 
żeliwną rurą osłonową, wewnątrz której 
znajdowała się miedziana perforowana 
rura filtracyjna. Pomiędzy rurą osłono
wą a filtracyjną umieszczono warstwę 
żwiru. Ujęta woda transportowana była 
rurociągiem lewarowym do studni 
zbiorczej na terenie zakładu. Dalej woda 
tłoczona była za pomocą parowych 
pomp tłokowych rurociągiem o średni
cy 650 mm do zbiornika w Zwierzyńcu, 
w pobliżu Kopca Kościuszki. Zbiornik 
ten miał dwie komory, po 5100 m3 każ
da. Woda spływała z niego grawitacyjnie 
rurociągiem żeliwnym o przekroju 
750 mm i była rozprowadzana dalej po 
mieście, zasilając przyłącza indywidual
ne, hydranty naziemne i podziemne 
oraz zdroje uliczne.

26 maja 1898 r. Rada Miasta podję
ła uchwałę o realizacji projektu. Wodo
ciąg oddano do użytku zaledwie po 
dwóch latach budowy - 14 lutego 
1901 r. W dniu otwarcia w skład Zakła
du Wodociągowego Bielany wchodziły 
budynki: kotłowni wraz z kominem, ha
li maszyn parowych, portierni, studni 
zbiorczej nr 1 oraz budynek mieszkalny. 
Wtedy też powstało ozdobne ceglane 
ogrodzenie. Nad Wisłą funkcjonowała 
przystań dla barek transportujących wę
giel na potrzeby kotłowni. Transporto
wano go następnie na teren zakładów 
kolejką wąskotorową.

W 1905 r. wybudowano lokalny wo
dociąg zasilający klasztor Kamedułów, 
położony na skale 70 m ponad zakładem 
wodociągowym. W grudniu 1915 r. od
dano do użytku wodociąg zasilający za
kład dla umysłowo chorych w Kobierzy
nie, do którego wodę dostarczano ruro
ciągiem ułożonym w tunelu pod dnem 
Wisły. Istnieje on do dnia dzisiejszego.

W latach pierwszej wojny światowej 
z przyczyn strategicznych wybudowano 

wodociąg rezerwowy w Zwierzyńcu, na 
trasie rurociągu tłocznego łączącego 
Bielany z Krakowem. Zastosowano tam 
identyczną technologię pozyskiwania 
wody, polegającą na budowie szeregu 
studni na terenie wodonośnym.

Po odzyskaniu niepodległości 
i znacznym zwiększeniu liczby ludności 
Krakowa wystąpiły okresowe braki 
wody. Rozwiązaniem problemu okaza
ła się produkcja „sztucznej wody pod
ziemnej”. W 1921 r. wybudowano 
zbiorniki infiltracyjne, zasilane wodą 
pobieraną bezpośrednio z Wisły. Woda 
rzeczna przepompowywana do zbior
ników infiltracyjnych przesiąkała przez 
piaszczyste dno, osadzając na jego po
wierzchni wszelkie zanieczyszczenia 
i przenikała do wód gruntowych, skąd 
była pobierana przez wodociąg. 
W 1930 r. wybudowano drugą nitkę 
rurociągu tłocznego, łączącego zakład 
z Krakowem. W 1932 r. rozpoczęto 
chlorowanie wody ze względu na stały 
wzrost zanieczyszczeń bakteriologicz
nych Wisły. Rozbudowano także budy
nek laboratorium.

W dniu 1 kwietnia 1935 r. w wyni
ku połączenia Wodociągu Miejskiego 
z Oddziałem Kanalizacji powołano 
przedsiębiorstwo pod nazwą Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja. W następnych 
latach na terenie zakładu wybudowano 
nową halę pomp elektrycznych, drugą 
studnię zbiorczą, transformatorownię, 
chlorownię, odkwaszalnię i budynek ad
ministracyjny. Wtedy też zespół wodo
ciągów uzyskał kształt architektoniczny, 
który zachował się do dziś. W marcu 
1939 r. Zakład Wodociągowy na Biela
nach posiadał 77 studni, 51 350 m2 
zbiorników infiltracyjnych, produkował 
średnio 22 750 m3 wody na dobę, przy 
czym 52% pracy wykonywały pompy 
parowe, a 48% elektryczne.

W okresie drugiej wojny światowej 
nie zanotowano żadnych poważniej
szych zniszczeń, jednak wyeksploato
wany zakład potrzebował gruntownej 
renowacji. W latach 1946-1949 prze
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prowadzono kapitalny remont urzą
dzeń, zlikwidowano wodociąg rezer
wowy na Zwierzyńcu, wyłączono 
ostatnie pompy parowe.

W 1951 r. zanieczyszczenie Wisły po 
raz pierwszy osiągnęło poziom krytycz
ny, co spowodowało pomór ryb. W ce
lu poprawy jakości wody pitnej 
w 1957 r. rozpoczęto pobór wody z rze
ki Sanki, a w 1959 r. uruchomiono 
pierwszą w Polsce instalację do ozono
wania. W 1964 r. uruchomiono instala
cję do koagulacji, czyli szybkiego usu
wania zawiesiny z wody, co pozwoliło 
wydłużyć czas pomiędzy czyszczeniem 
zbiorników infiltracyjnych. Po urucho
mieniu dla Krakowa nowych ujęć wod
nych na Rudawie i Rabie zaprzestano 
w 1988 r. poboru wody z Wisły. W la
tach 1992-1996 przeprowadzono grun
towny remont budynków, podczas któ
rego pieczołowicie odnowiono ceglaną 
elewację i historyczny ceglany mur oraz 
zamontowano okna zachowujące daw
ne podziały. Obecnie Zakład Uzdatnia
nia Wody Bielany powrócił do zakłada
nej w pierwotnym projekcie wydajności 
i czerpiąc wodę z Sanki produkuje wodę 
najwyższej jakości.

Zachowany do dnia dzisiejszego ze
spół architektoniczny ma jednolity cha
rakter. Elewacje, wykonane z cegły 
z prostym detalem architektonicznym 
nawiązującym do form romańskich 
i gotyckich (pilastry, fryzy, zworniki), 
nadają mu wraz z górzystym otocze
niem znaczne walory historyczno- 
-krajobrazowe. W wypadku zabytku 
techniki równie ważną rolę odgrywa 
fakt nieprzerwanej eksploatacji zakła
du, przy zastosowaniu praktycznie nie
zmienionej technologii. Od momentu 
powstania czerpie on wodę z terenów 
wodonośnych, uzupełnionych basena
mi infiltracyjnymi.

Dziś, przy występującej w Krakowie 
ponad 30% nadprodukcji wody, rów
nież zakład na Bielanach pracuje 
w ograniczonym zakresie. Nowoczesne 
urządzenia zainstalowane w zabytko
wych budynkach zajmują znacznie 
mniej miejsca, w związku z czym część 
dawnych hal stoi zupełnie pusta. Rodzi 
to problem określenia nowych funkcji 
dla poszczególnych obiektów, możli
wych do pogodzenia z pracą czynnego 
zakładu wodociągowego. Proponowano 
galerię sztuki poświęconą wodzie, mu
zeum wodociągów, a może przyjęte zo
stanie jeszcze jakieś inne rozwiązanie...

Marek Barszcz
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Kraty Józefa Góreckiego

W
 1890 r. dwudziestoczteroletni 
Józef Górecki założył w Kra
kowie zakład ślusarski i był 
jednym z wielu rzemieślników branży 

metalowej, próbujących osiągnąć do
statek finansowy i uznanie podczas ży
wiołowego rozwoju gospodarczego 
miasta w końcu XIX w. Z pewnością li
czył na sukces, ale pewnie nie spodzie
wał się, że tak szybko realizacje jego za
kładu zdobędą wielkie uznanie jako 
dzieła artystyczne, a on sam stanie się 
postacią w Krakowie znaną i szanowa
ną. Zakład Góreckiego prze
trwał - z licznymi przekształce
niami własnościowymi - do 
1919 r., gdy właściciel, po wielu 
dramatycznych przejściach ro
dzinnych i zawodowych, zakoń
czył działalność w Krakowie 
i przeniósł się do pobliskich Wa
dowic, gdzie zmarł w 1950 r. 
(w Wadowicach prowadził tzw. 
Druciarnię, którą po wojnie 
przejęły zakłady „Bumar”). Jed
nak tych 29 lat istnienia zakładu 
wystarczyło, by pochodzące 
stamtąd dzieła stały się najpięk
niejszymi i zarazem jednymi 
z nowocześniejszych realizacji 
ślusarstwa artystycznego w Kra
kowie przełomu XIX i XX w.

O umiejętnościach, ale zara
zem artystycznych ambicjach Gó
reckiego jako właściciela nowo 
utworzonego zakładu świadczy 
jego majstersztyk, złożony w 1892 
r. przed krakowskim cechem ślu
sarzy (pracę nadzorował wielce 
zasłużony dla Krakowa Adam 
Staszczyk). Znamienne, iż Górec
ki nie wykonał - jak było w po
wszechnym cechowym zwyczaju 
- zamka lub innego elementu 
technicznego, lecz... kutą w żela
zie różę! Było to zatem dzieło 
godne artysty, a nie tylko zwykłego ślu
sarza. Już wkrótce po tym udało się Gó
reckiemu nawiązać współpracę z archi
tektem Karolem Knausem, który zapro
jektował neobarokową bramę klasztoru 
Paulinów na Skałce. Brama w przenośni 
i dosłownie otworzyła przed Góreckim 
drogę kariery, bowiem na wystawie kra
jowej we Lwowie w 1894 r. została na
grodzona złotym medalem („Czas” kra
kowski podawał, iż bramę osobiście 
obejrzał i pochwalił cesarz Franciszek Jó
zef). Jednak główną sferą działalności za

kładu były zwykłe i dość proste elemen
ty techniczne: siatki druciane, balkony 
i kwietniki, balustrady klatek schodo
wych, fragmenty metalowych konstruk
cji budowlanych itp., bogato reproduko
wane w wydawanych przez Góreckiego 
wzornikach i reklamach. Ten asortyment 
pozwalał utrzymać produkcję, gdyż za
mówienia o charakterze artystycznym 
nie zdarzały się zbyt często. Górecki ra
dził sobie jednak dość dobrze, m.in. ze 
względu na bogactwo swej oferty, ale 
także dzięki temu, iż do udziałów swego

zakładu zapraszał architektów realizu
jących większe zamówienia. Architekci 
mieli w ten sposób znaczący wpływ na 
wyraz artystyczny budowli w najdrob
niejszych jej elementach, a równocze
śnie powiększał się ich zysk, płynący 
przecież także ze sprzedaży tychże ele
mentów. Tak właśnie przedstawiała się 
przez kilka lat współpraca ze wspo
mnianym już Karolem Knausem, a nie
co później np. z Tadeuszem Stryjeń- 
skim. Właśnie dlatego w każdej więk
szej realizacji w Krakowie - np. odno-



1. Kraków, ul. Kanonicza 22 - róża kuta przez Józefa Góreckiego w 1892 r., wprawiona przed 
1900 r. w nadświetle bramy autorstwa Adama Staszczyka
2.3.4. Katedra wawelska - krata kuta przez Józefa Góreckiego w 1904 r. (2) i jej detal (3) 
oraz detal kraty w prezbiterium kutej przez Józefa Góreckiego w 1900 r. (4)
5.6. Patac Sztuki w Krakowie - fragment bramy kutej przez Józefa Góreckiego w 1901 r. (5) 
oraz krata okna piwnicznego z tego samego roku (6)

(zdjęcia: Monika Paś)

wionej katedrze, siedzibach Izby Prze
mysłowo-Handlowej oraz Towarzy
stwa Lekarskiego, Pałacu Sztuki Towa
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
Izbie Rzemieślniczej, Krypcie Zasłużo
nych na Skałce, Teatrze „Starym” oraz

licznych bankach i towarzystwach fi
nansowych - znajdują się dzieła pocho
dzące z tego właśnie zakładu. Wspo
mnieć warto także, iż wykonywał on 
liczne zlecenia również poza Krako
wem, z których najbardziej znane jest
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zrealizowane w 1903 r. wy
posażenie dworca kolejowe
go we Lwowie.

Wśród naprawdę niezli
czonych dzieł Góreckiego 
w Krakowie (ich katalog 
obejmuje blisko 200 realiza
cji) szczególną uwagę zwra
cają kraty i bramy wykonane 
dla odnowionej katedry wa
welskiej oraz nowo wznie
sionego Pałacu Sztuki. W ka
tedrze, gdzie Górecki brał 
udział we wszystkich niemal 
pracach odnawiających ka
plice, skarbiec i zakrystię, 
a także archiwum, bibliote
kę, kapitularz i muzeum die
cezjalne, swoją działalność 
rozpoczął w sierpniu 1896 r., 
a zakończył latem 1906 r. 
(pewne zlecenia wykonywał 
jeszcze w 1909 r.). Kute 
i częściowo odlewane kraty 
zewnętrzne, widniejące w mu
rze obiegającym kruchtę 
i południową ścianę świąty
ni, osadzono w marcu 1904 r. 
Nadano im bogatą, gotycy- 
zującą formę z dodanymi 
elementami secesyjnymi: pio
nowe pręty, częściowo rozku
wane i splatane, niejako ople
cione są gałązkami kaszta
nowca z pięknie modelowa
nymi liśćmi i kasztanami. We
wnątrz katedry, w części pre- 
zbiterialnej uwagę przykuwają 
z kolei kraty, którym nadano 
formę kwiatów słonecznika, 
lauru i innych roślin.

W Pałacu Sztuki dziełem 
Góreckiego jest cały detal ślu
sarski - począwszy od monu
mentalnych drzwi, poprzez 
kraty w oknach, a kończąc na 
nieefektownym detalu kon
strukcyjnym. Czteroskrzydło- 
we, ażurowe drzwi z prze
świetleni, wypełnione są zge- 
ometryzowanym meandrem, 
a górną ich strefę wypełniają 
bogate, obficie kształtowane 
gałązki lauru, jakby wyrasta
jące z delikatnych prętów 
kraty. Wielki kunszt okazał 
Górecki opracowując także 
drobniejszy detal, bowiem 
nawet kraty w oknach piw
nicznych zachwycają dziś 
swoją delikatnością i maestrią 
łączenia motywów geome
trycznych z roślinnymi.

Monika Paś

Krzyż żałoby narodowej

We wnętrzach, a często tak
że na dziedzińcach kra

kowskich kościołów i klaszto
rów spotkać można wiele krzy
ży. Jedne osnute legendami, 
jak czarny krzyż królowej Ja
dwigi, który znajduje się w kate
drze na Wawelu, czy cudowny 
Pan Jezus z klasztoru w Mogile 
lub nieistniejący już krzyż z ko
ścioła Najświętszego Salwato
ra na Zwierzyńcu. Inne krzyże - 
to dzieta wybitnych artystów, 
jak ten z bocznej nawy ko
ścioła NMP wykonany przez 
Wita Stwosza. Jeszcze inne 
- to wybitne dzieta rzemiosła 
artystycznego z różnych 
epok, jak znany z ilustracji 
w rozmaitych publikacjach, 
wykonany ze złota i drogich 
kamieni, romański krzyż 
z książęcych diademów, 
przechowywany w skarbcu 
katedry wawelskiej.

Są też krzyże upamiętnia
jące historyczne wydarzenia, 
jak np. krzyż konfederatów 
barskich, umieszczony w po
bliżu kościoła Kapucynów, 
w miejscu, gdzie znajdowała 
się niegdyś mogiła konfede
ratów, poległych w walkach 
o Kraków, czy umieszczony 
w 1990 r. u stóp wawelskiego 
wzgórza, obok kościoła św. 
Idziego „krzyż katyński”. Inny 
krzyż, wykonany z rękojeści tu
reckiej szabli, to wotum za 
szczęśliwy powrót do domu 
z wiedeńskiej wyprawy, ofiaro
wany do klasztoru Norbertanek 
przez uczestnika tamtych wyda
rzeń. Jeszcze inny, znajdujący 
się w niedawno konsekrowa
nym kościele w Nowej Hucie, to 
pamiątka po ostatniej piel
grzymce papieża Jana Pawła II 
do Polski. Krzyż ten, umieszczo
ny w kościele nad głównym ołta
rzem, pochodzi z ołtarza, przy 
którym papież celebrował mszę. 
Krzyż upamiętniający osobę bi
skupa Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego, wyniesionego na 
ołtarze przez Jana Pawła II, znaj
duje się na krużgankach kra
kowskiej kurii metropolitalnej.

Są też krzyże mało znane 
lub prawie zapomniane. Wśród 
nich znajduje się krzyż żałoby 
narodowej. Jego powstanie 
wiąże się z pewnymi wydarze
niami historycznymi.

Wszystko zaczęto się 
w 1860 r., kiedy to 11 czerwca 
odbyt się w Warszawie po
grzeb Katarzyny ze Szrederów 
Sowińskiej, wdowy po genera
le powstania listopadowego, 
bohaterskiego obrońcy Woli, 
poległego podczas ataku 
wojsk rosyjskich na rogatki 
wolskie. Pogrzeb stał się wielką 
manifestacją patriotyczną, któ
ra zapoczątkowała całą serię 

Ottarz Pamięci Narodowej w Mogile pod
Krakowem, w centrum krzyż żałobny

(fot. Andrzej Nazar)

wystąpień tego rodzaju. 
W rocznicę bitwy pod Grocho- 
wem, 25 lutego 1861 r., odbyła 
się msza żałobna, połączona 
z manifestacją patriotyczną. 
Manifestacja ta została rozpę
dzona przez wojsko, a opowie
ści o zabitych i rannych jej 
uczestnikach spowodowały 
wzrost niezadowolenia spo
łecznego oraz kolejne manife
stacje. W dwa dni później, 27 
lutego 1861 r., po zakończeniu 
w kościele Karmelitów na Lesz
nie mszy żałobnej w intencji Ar
tura Zawiszy i Szymona Konar
skiego, wyruszyła z kościoła 
uroczysta procesja żałobna 
w kierunku Starego Miasta. Na 
Krakowskim Przedmieściu do
szło do starć z wojskiem. Pię
ciu uczestników manifestacji 
poniosło śmierć.

Po tych zdarzeniach miasto 
okryto się żałobą. Trumny pole
głych manifestantów złożono 
w kościele św. Krzyża, a ich uro
czysty pogrzeb w dniu 2 marca 

stał się kolejną patriotyczną ma
nifestacją. Dzień później, 3 mar
ca, ogłoszono z ambon żałobę 
narodową, która miała się wyra
żać m.in. noszeniem ciemnej 
odzieży oraz całkowitym za
przestaniem organizacji wszel
kich balów i zabaw. Zaczęto też 
nosić żałobną biżuterię - czar
ne pierścienie, broszki, obrącz
ki, krzyżyki, z umieszczonymi 
nazwiskami poległych, datą 27 

lutego, cierniową koroną lub 
stylizowanymi kajdanami. Do 
przedmiotów upamiętniają
cych te wydarzenia należy 
także krzyż żałoby narodowej 
w podkrakowskiej Mogile.

Ten prosty w formie krzyż 
wykonany jest z czarnego że
laza. Ponad głową Chrystusa 
umieszczona jest tabliczka 
z datą „1861”, a z ramion 
zwieszają się kajdany. Krzyż 
najpierw trafił do kościoła 
Karmelitów na Piasku, skąd 
w procesji w 1861 r. został 
przeniesiony do Mogiły.

Co było powodem prze
niesienia krzyża z kościoła 
Karmelitów do Mogiły? Tego 
niestety nie wiadomo. Być 

może przyczyną takiej decyzji 
był kult relikwii krzyża, z którego 
po dziś dzień znane jest sanktu
arium mogilskie, może też jego 
ważna rola w duchowym życiu 
Krakowa oraz coroczne piel
grzymki na święto Podwyższe
nia Krzyża 14 września, kiedy to 
na trwające tydzień uroczystości 
odpustowe przybywali wierni 
z rozmaitych regionów. W Mogi
le krzyż ustawiony został na nie
wielkim kopcu na klasztornym 
dziedzińcu, nieopodal boczne
go wejścia do bazyliki. W1964 r. 
kopiec podczas prac na dzie
dzińcu został zniwelowany, ale 
pamiątkowy krzyż pozostał na 
dawnym miejscu.

W1989 r. w murze oddziela
jącym klasztorny dziedziniec od 
ulicy umieszczono Ottarz Pa
mięci Narodowej, jeden z pięciu 
zaprojektowanych i wykona
nych przez Józefa Polaka. W oł
tarzu tym ustawiono krzyż żało
by narodowej, dokonano w nim 
tylko niewielkiej zmiany - zdjęto 
z ramion kajdany i umieszczono 
je pod mensą.

Andrzej Nazar
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Jubileusz 12 5-lecia Muzeum Narodowego w Krakowie

Pierwsze donacje

Jednym z najważniejszych 
akcentów obchodów jubile
uszu 125-lecia Muzeum Naro

dowego w Krakowie (zob. Prze
glądy, poglądy, s. 2) było uro
czyste odsłonięcie - 7 paź
dziernika br., po trwającej czter
naście miesięcy konserwacji - 
najsłynniejszego bodaj dzieła 
Henryka Siemiradzkiego „Po
chodnie Nerona” („Świeczniki 
chrześcijaństwa"), którego ofia
rowanie narodowi zapoczątko
wało zbiory Muzeum. Warto 
przypomnieć, że do tej niezwy
kłej i wyjątkowo hojnej donacji 
doszło podczas jubileuszu 50- 
lecia pracy twórczej Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, 
2 października 1879 r. w Krako
wie. Świadkiem tego wydarze
nia był m.in. Kajetan Kraszew
ski, najmłodszy brat pisarza, 
który w taki oto sposób opisał 
je w pamiętniku: „Wszystkie ob
chody, mimo zapału, odbywały 
się spokojnie, poważnie, uro
czyście, rzewnie. Na obiedzie li
terackim z kolei prosił o głos 
i mistrz Siemiradzki, skromny 

i układny, podniósł się z kieli
chem w ręku i «dla upamiętnie
nia dnia* ofiarował «narodowi», 
z warunkiem umieszczenia 
w Sukiennicach, swój obraz "Po
chodnia Nerona* (za który mu 
dawano 40 000 rsj, nieopisane 
było zdumienie biesiadników, 
dziękczynienia i toasty nie miały 
końca, a w pól godziny potem 
[I] już wydrukowane plakaty 
przylepiano na ulicach dono
szące publiczności o tym wspa
niałym darze. Tego dnia czy ra
czej nazajutrz urządzono wie
czorem monstrualny «fakelcug* 
korowód z pochodniami, muzy
ką, ogniami bengalskimi etc. po 
mieście, do hotelu w którym 
mieszkał Siemiradzki, tam gdy 
przyszli, Siemiradzki pochwycił 
świecznik i wybiegł do nich (po
dziękowawszy pierwej z balko
nu), oświadczając, że «to jest 
dzień nie mój, ale Kraszewskie
go, więc idźmy do niego*, cały 
więc "fakelcug* posunął dalszy
mi ulicami przez Floriańską, 
wreszcie przed hotel, gdzieśmy 
mieszkali, tu wybiegł Józef do

Bronisław Abramowicz, „Uczta u Wierzynka", 1876, ol, pt.,
Muzeum Narodowe w Krakowie

(fot. Muzeum Narodowe w Krakowie)

nich i w przedsieni nastąpiły no
we uściski etc., przed hotelem 
tymczasem brzmiala muzyka 
i ognie bengalskie palono" (Ka
jetan Kraszewski, Silva rerum. 
Wspomnienia i zapiski dzienne 
z lat 1830-1881, Warszawa 2000, 
S. 483-484).

Na królewski dar Siemiradz
kiego spontanicznie zareago
wali inni, obecni na uroczysto
ściach artyści. W ciągu kilku dni 
lista donatorów wydłużyła się 
o cztery kolejne nazwiska. Uwi
docznia je pierwszy, jeszcze 
z dopiskiem „tymczasowy”, ka
talog obrazów i rzeźb krakow

skiego Muzeum Narodowego 
(Obrazy i rzeźby będące wła
snością Muzeum Narodowego. 
Katalog tymczasowy, Kraków 
1889). Pod numerem 1 jest 
w nim zapisany obraz Siemi
radzkiego, a za nim: 2 - „Od
wiedziny Zamoyskiego w Czar- 
nolesiu” Karola Millera,
3 - „Wnętrze katedry na Wawe
lu” Saturnina Świerzyńskiego,
4 - „Uczta u Wierzynka” Broni
sława Abramowicza, 5 - „Rusał
ki" Witolda Pruszkowskiego. 
Wszystkie obrazy szczęśliwie 
zachowały się w zbiorach Mu
zeum. (jp)

sponsor: Studio Atrium
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architektura dworu na przestrzeni epok 
• życie codzienne w dworze 

(wyposażenie wnętrz, ubiory, kuchnia) 
• historia szlachty

• katalog wybranych obiektów
• atrakcyjne ilustracje

Po raz pierwszy 
HISTORIA DWORU POLSKIEGO 

na płycie CD!

a także
WIRTUALNA WYCIECZKA, 

słownik i quiz.
sposób realizacji zamówienia: 

za zaliczeniem pocztowym 
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Zabytki na znaczkach

Znajomy ze studzienki-pomnika

W dniach od 10 do 14 maja 
2004 r. w Warszawie i Kra

kowie odbyta się X Konferen
cja Rządowych Producentów 
Znaczków Pocztowych. Z tej 
okazji Poczta Polska wprowa
dziła do obiegu znaczek pocz
towy z przywieszką, z motywa
mi graficznymi nawiązującymi 
do zabytków Krakowa. Na 
znaczku umieszczono łatwo 
rozpoznawalną podobiznę figu
ry żaka ze studzienki-pomnika, 
znajdującej się na pl. Mariackim 
w Krakowie, tuż obok kościoła 
Najświętszej Marii Panny. Z ko
lei przywieszkę, na której 
umieszczono polski i angielski 
napis informujący o tym, z jakiej 
okazji wydany został znaczek, 
ozdobiono motywem „oślego 
grzbietu” z portalu pobliskiego 
kościoła św. Barbary. Ten sam 
portal, ale już w pełnym ujęciu, 
przedstawiony też został na to
warzyszącej znaczkowi koper
cie pierwszego dnia obiegu 
(FDC). Znaczek - o nominale 
3 zł 45 gr, drukowany techniką 
stalorytniczą i rotograwiurową 
w nakładzie 500 tys. sztuk, po 
30 w arkuszu sprzedażnym - 
oraz koperta zaprojektowane 
zostały przez Macieja Kopec- 
kiego, naczelnego grafika Pol
skiej Wytwórni Papierów Warto
ściowych S. A. W dniu wprowa
dzenia znaczka do obiegu 
(7 maja 2004) w Urzędzie Pocz
towym Kraków 1 stosowano 
ponadto okolicznościowy da
townik z motywem głowy żaka 
ze studzienki-pomnika. Cóż to 
za pomnik?

Informację o przygotowa
niach do wzniesienia tego nie
zwykłego obiektu po raz pierw
szy podano w krakowskiej pra
sie 6 sierpnia 1958 r.: „Pomysł 
ten jest bardzo ciekawy i zasłu
guje na uwagę. Zainteresował 
się nim prof. [Jerzy] Dobrzycki. 
Projektantem studzienki jest 
rektor [Jan] Budziflo. Wykonaw
cą zaś mistrz [Franciszek] Łu
czywo. Studzienka wykuta bę
dzie w bryle kamiennej z ota
czającymi ją herbami cechowy
mi. Centralny punkt stanowić 
będzie wizerunek Żaczka z ołta
rza Wita Stwosza. Miły akcent 
dekoracyjny studzienki - to wo
da, która będzie matą fontanną. 
Prace są już w toku. Rzeźba 

w glinie ukończona. W przy
szłym tygodniu rozpoczną się 
roboty wstępne. Nowy obiekt 
dekoracyjny Krakowa zostanie 
oddany w pierwszych dniach 
października. Będzie to jeden 
z czynów rzemiosła krakowskie
go dla uczczenia Milenium" 
(„Gazeta Krakowska”, nr 185, 
1958, s. 4).

Inspiracja rzeźbą mistrza 
Wita? Jakie to proste! Tylko na
piętych (jak zwykle) terminów 
nie udało się w pełni dotrzy
mać. 24 października, na dwa 
dni przed ostateczną, nową da
tą odsłonięcia pomnika, rze
mieślnicy zaapelowali do 
członków zrzeszenia o tłumne 
przybycie i wzięcie udziału 
w uroczystościach: „Zbiórka 
- czytamy - 26 bm. o godz. 
8 rano przed gmachem Izby, ul. 
Anny 9" („Gazeta Krakowska”, 
nr 253 z 24 października, 1958, 
s. 8). I nie zawiedli się. „26 paź
dziernika odbyty się w Krakowie 
uroczystości związane z obcho
dami 30 rocznicy powstania 
krakowskiej Izby Rzemieślni
czej. Z okazji tej dokonano od
słonięcia na Placu Mariackim 
pomnika-studzienki zbudowa
nego ze składek rzemiosła jako 
dar dla m. Krakowa. Na kamien
nym postumencie wyryto godta 
cechowe, nad tym wznosi się fi
gura z brązu [wykonana w pra
cowni odlewniczej Leona Dyr
ka, według modelu Franciszka 
Kalfasa], przedstawiająca jed
ną z rzeźb ołtarza Wita Stwosza. 
Studzienka jest również dzie
łem krakowskich rzemieślni
ków. Na Placu Mariackim ze
brało się kilka tysięcy rzemieśl
ników i mieszkańców Krakowa. 
Wokoto Rynku przechodzi długi 
pochód pocztów sztandaro
wych reprezentujących cechy 
całego województwa. Idą starsi 
cechów niosąc buzdygany, 
idzie Bractwo Kurkowe, zapro
szeni goście [...]” - czytamy 
w sprawozdaniu z uroczystości 
(„Gazeta Krakowska”, nr 255 
z 27 sierpnia, 1958, s. 7). „Echo 
Krakowa" relacji z odsłonięcia 
pomnika nie dało, ale przynaj
mniej zamieściło jego zdjęcie 
z krótkim podpisem.

Pomnik nie wszystkim się 
jednak spodobał. Po wielu la
tach dat temu wyraz Andrzej Sa-

Redakcja 
„Spotkania z Zabytkami” 
ul. Agrykoli 1 
00-460 Warszawa

1
1. Koperta 
pierwszego dnia 
obiegu znaczka 
wydanego z okazji 
X Konferencji 
Rządowych 
Producentów 
Znaczków 
Pocztowych
2. Gotycki portal 
z kościoła św. 
Barbary
w Krakowie
3. Figurka żaka 
z ołtarza Wita 
Stwosza

(zd/ęcia: 
2,3 - Stanislaw 
Grzelachowski)

mek, który tak pisał o „ukradzio
nym" mistrzowi Witowi posążku 
żaka: „Wśród drobnych figurek, 
których tak wiele Wit Stwosz 
umieścił na ołtarzu, głównie 
w obramieniu sceny środkowej, 
zwraca uwagę figurka określana 
mianem młodzieńca oplecione
go wstęgą. Chodzi tu o mło
dzieńca z podniesioną prawą rę
ką i lewą nogą, różniącego się 
od drugiego posążka w ozdob
nym turbanie, z lewą ręką wznie
sioną ku górze, a prawą z pal
cem wskazującym skierowanym 
na dół. Pierwszy z tych posąż
ków nie tylko umieszczony zo
stał na obwolucie jednego z wy
dań «Sztuki Krakowa* Tadeusza 
Dobrowolskiego, lecz znajduje
my go także na szczycie zapro

jektowanej w niezbyt szczęśliwej 
formie "Studzience*, wykonanej 
po wojnie staraniem krakow
skich cechów rzemieślniczych" 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
1993, s. 43).

Dziś wydaje się, że przywy
kliśmy już do „wyprowadzonej” 
z kościoła figurki żaka, która po 
blisko półwieku od ustawienia jej 
na studzience stała się jednym 
z symboli Krakowa. Nic więc 
dziwnego, że obok słynnego 
„oślego grzbietu” z kościoła św. 
Barbary, pojawiła się ona także 
na znaczku mającym upamiętnić 
odbywającą się w tym mieście, 
ważną nie tylko dla filatelistów 
międzynarodową konferencję.

Wojciech Przybyszewski
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Synagoga w Sopoćkiniach

W artykule Warszawski „Al
manach Muzealny’’ („Spo

tkania z Zabytkami”, nr 10, 
2004) przytoczyliśmy m.in. 
fragmenty listu naszego czytel
nika p. Jarosława Glińskiego 
z USA (rocznik 1911), w któ
rych autor wspomina czasy 
swoich studiów na Wydziale 

praktyk na podstawie ich wła
snego pomiaru.

Sprawdziliśmy. Rysunki 
synagogi w Sopoćkiniach rze
czywiście znajdują się w Ar
chiwum Zakładu Architektury 
Polskiej Politechniki Warszaw
skiej. Jest ich sześć, wszyst
kie wykreślone zostały w tu

my Nieba. Bożnice drewniane 
na ziemiach dawnej Rzeczy
pospolitej, Warszawa 1996. 
Problem polega jednak na 
tym, że są to wyniki pomiaru 
przeprowadzonego w 1924 r., 
a nie - jak opisuje to w innym 
miejscu cytowanego listu 
p. Gliński - w 1932 lub 1933 r. 

interesującą, z catą pewno
ścią zasługującą na uznanie 
jej za zabytek. Według infor
macji zebranych w książce M. 
i K. Piechotków zbudowano ją 
prawdopodobnie w drugiej 
połowie XVIII w. Sala główna - 
na planie kwadratu o boku 
12,6 m i wysokości ścian oko-

Architektury Politechniki War
szawskiej, jeszcze przed dru
gą wojną światową. Obiecali
śmy też sprawdzić, czy w ar
chiwum tego wydziału za
chowały się rysunki drewnia
nej synagogi w Sopoćkiniach 
kolo Grodna, wykonane 
- według informacji podanej 
w liście - przez studentów: 
Jarosława Glińskiego, Jerze
go Padlewskiego i Czesława 
Podlewskiego, w ramach 

szu, na kalce. Przedstawiają: 
plan przyziemia oraz plan na 
wysokości okien sali, przekrój 
podłużny, przekrój poprzecz
ny z widokiem na bimę na tle 
ściany zachodniej, przekrój 
poprzeczny z widokiem na 
ścianę wschodnią, widok boż
nicy od zachodu i od południa 
(nr inw. 1119-1124). Repro
dukcje rysunków można też 
znaleźć w opracowaniu Marii 
i Kazimierza Piechotków Bra-

1-3. Synagoga w Sopoćkiniach: 
elewacja zachodnia (1), elewacja 
południowa (2) i przekrój 
poprzeczny z widokiem na ścianę 
wschodnią (3), według pomiaru 
z 1924 r.; rysunki w zbiorach 
Zakładu Architektury Polskiej 
Politechniki Warszawskiej 
(nr inw. 1122/VI, 1123/VI, 1121/VI)

Czyżby więc synagoga w So
poćkiniach w ciągu niespełna 
dziesięciu lat doczekała dru
giego pomiaru? Możliwe, 
choć wykonywanie w tak odle
głych miejscach od uczelni 
ponownych pomiarów z zasa
dy nie było wówczas praktyko
wane, a jedynym chyba wytłu
maczeniem takiego postępo
wania mogła być troska o sam 
obiekt, który dopiero w 1934 r. 
uznany został za zabytek. Mo
że ten drugi pomiar bożnicy 
w jakiś sposób wiązał się 
z przygotowaniami do wpisu?

Tak więc rysunków, o któ
rych mowa była w liście, nie 
odnaleźliśmy. Pozostają zatem 
tylko przypuszczenia i... jeden 
pewnik: synagoga w Sopoćki
niach była budowlą niezwykle 

lo 7 m - miała podłogę na po
ziomie nieco niższym od są
siadujących z nią pomiesz
czeń: sieni (od zachodu) i ba- 
bińców (od północy i od połu
dnia). W narożach zachod
nich znajdowały się dwukon
dygnacyjne alkierze, z izbami 
dla kahalu i studiowania Tory. 
Ściany budowli - drewniane 
o konstrukcji zrębowej, z lisi
cami wokół sali, którą przykry
wała ośmioboczna kopula 
wbudowana w dach łamany, 
stolcowy, trzykondygnacyjny. 
Natomiast sień i babińce 
przykryte byty dachami pulpi
towymi, a alkierze - dachami 
czworobocznymi, piramidal
nymi. Charakterystyczne dla 
tego obiektu znaczne nadwie
szenia okapów dachów alkie
rzy poza lico ich ścian ze
wnętrznych można tłumaczyć 
istnieniem przy alkierzach ga
lerii, które z czasem zostały 
rozebrane.

Niestety, nasz czytelnik 
nie pomylił się w przypusz
czeniach - synagoga w So
poćkiniach została zniszczo
na w czasie drugiej wojny 
światowej, (red.)
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l W związku z VI edycją
Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego, które odbyty się 

" w dniach 5-6 czerwca 2004 r., do 
redakcji nadszedł list z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Wybrane fragmenty 

tego listu zamieszczamy poniżej.

Organizowane od roku 1999 Małopol
skie Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały 
pomyślane I są z powodzeniem realizo
wane jako priorytetowy, stały element in
tegrujący region i promujący jego wspa
niałą spuściznę historyczną, stanowiącą 
ważną część dziedzictwa narodowego. 
W dotychczasowych sześciu edycjach 
Dni udostępniono zwiedzającym łącznie 
91 obiektów i zespołów zabytkowych.

W ramach VI MDDK udostępniono 
13 obiektów w 8 powiatach. W roku 
2004 byty to następujące zabytki: DOMY 
I DWORY: Archiwum Państwowe w Kra
kowie, Muzeum Jana Kasprowicza Za- 
kopane-Harenda, Dwór w Laskowej, 
Dwór w Jeżowie, Dwór w Modlnicy, 
Dwór w Tomaszowicach; PALACE: Pałac 
Konopków w Wieliczce, Pałac w Pasz- 
kówce; OBIEKTY SAKRALNE: Kościół 
i klasztor Pijarów w Krakowie, Bazylika 
Mniejsza p.w. św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu, Synagoga w Bobowej; ZA
ŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNE: Skan

sen „Bartnik" w Stróżach, Kompleks wo
dociągów na Bielanach.

Z wyjątkiem Muzeum Jana Kasprowi
cza w Zakopanem, Skansenu „Bartnik" 
w Stróżach oraz ciekawych obiektów sa
kralnych, byty to obiekty na co dzień nie
dostępne, jak: prywatne dwory (Toma
szowice, Laskowa, Modlnica, Jeżów), in
stytucje (Archiwum Państwowe w Krako
wie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Wieliczce) czy czynny zakład pracy 
(kompleks wodociągów na Bielanach).

Wszystkie obiekty udostępniono zwie
dzającym w ciekawej oprawie: odbyty się 
koncerty, wystawy plastyczne i fotogra
ficzne, aukcje prac plastycznych, promo
cje wydawnictw, prezentacje multimedial
ne, pokazy i prelekcje, spektakle, wystę
py lokalnych zespołów, gry i zabawy dla 
dzieci. [...]

Na podstawie obserwacji harcerzy, 
obsługujących punkty informacyjne przy 
wszystkich 13 obiektach, oraz na podsta
wie relacji samych gospodarzy szacuje
my, że w tegorocznej edycji wzięło udział 
około 19 000 - 20 000 osób.

W przygotowanie programu Dni zaan
gażowały się lokalne samorządy, domy 

kultury, stowarzyszenia, szkoły, wolonta
riusze. [...] Cenny byl udział szkól 
uczestniczących w:

- Konkursie Historycznym „Z rodzin
nych albumów. Budowanie Niepodległej 
1914-1939"; realizator - Instytut Pamięci 
Narodowej (30 szkół, 100 uczniów);

- Pierwszej edycji konkursu plastycz
nego i stron www dla dzieci i młodzieży 
„Skarby Małopolski"; realizator - Małopol
ski Instytut Kultury w Krakowie (35 szkól 
gimnazjalnych, 70 nauczycieli, ponad 
900 uczniów), którego efektem byl kata
log oraz wystawa nagrodzonych prac 
w Międzynarodowym Centrum Kultury;

- Projekcie edukacyjno-artystycznym 
pn. „Sekrety zabytków", polegającym na 
pogłębionym poznaniu obiektów tego
rocznych DNI przez miejscową młodzież.

Ważnymi elementami programowymi 
VI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturo
wego byty:

- Nagrody Województwa Małopol
skiego im. Mariana Korneckiego za wybit
ne osiągnięcia w dziedzinie ochrony za
bytków architektury drewnianej Małopol
ski oraz ich promocji; realizator - Depar
tament EK. Nagrodę (10 000 zl) otrzymał 
Ks. Mieczysław Czekaj, rektor Parafii p. w. 
św. Antoniego Padewskiego w Boguszy. 
Przyznane zostały także dwa wyróżnienia 
dla: Pana Krzysztofa Jędrzejka - właści
ciela skansenu w Laskowej - za inicjaty
wę i realizację prywatnego skansenu 
obiektów zabytkowych budownictwa lu
dowego w Laskowej, Księdza Bogusława 
Zawiślaka, Proboszcza Parafii p. w. św. 
Jakuba w Powroźniku - za wieloletni trud 
na polu ochrony zabytków budownictwa 
sakralnego.

- Promocja albumu „Skarby małopol
skich muzeów", wydanego w wyniku 
kwerendy w muzeach województwa ma
łopolskiego, z wyłączeniem miasta Kra
kowa; realizator - Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie. [...]

W tegorocznej edycji Dni wprowadzo
no nowe formy promocji: „zwiastuny” Dni 
(w ilości 5000 egz. rozprowadzonych 
przed Dniami na Rynku Głównym w Kra
kowie, przy specjalnym stoisku i w wybra
nych miastach Małopolski: Nowy Sącz, 
Tarnów, Gorlice, Wieliczka); zabytkowy 
tramwaj jeżdżący przez 2 dni wokół Plant 
krakowskich z banerem reklamującym 
Dni. [...]

Łączę wyrazy szacunku

Z up. Marszalka 
Województwa Małopolskiego

Jan Bereza
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„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną (w 2005 r. - 66 zt zamiast 72 zt)

• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/ Anatoliusz Gallera z Ciechocinka - Skarby muzeów Małopolski, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
i Wydawnictwo M, Kraków 2004

/ Stanislaw Hronowski z Jadownik - Podgórze. Przewodnik po Podgórzu, prawobrzeżnej części Krakowa, Wydawnictwo vis-a-vis / 
Etiuda, Kraków 2004
/ Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 z Elbląga - Poczet Władców Polski - królów i książąt. Dar Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie z okazji jubileuszu 150-lecia TPSP Kraków 2004

/ Katarzyna Ignaś z Iwierzyc - Ludwik Dubiel, Bartnictwo i pszczelarstwo na Górnym Śląsku od XVIII do XX wieku, Wydawnictwo 
Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2003

/ Zofia Kalinowska z Gdańska - Stanislaw Żaryn w służbie zabytków Warszawy, Oficyna Wydawnicza TOnZ, Warszawa 2002 

Ponadto wszyscy wymienieni otrzymują płytę CD - Juliusz Joniak, Teresa Wallis-Joniak. Malarstwo - filmy - obrazy, wydaną przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w ramach cyklu Galeria artystów Pałacu Sztuki, Kraków 2004

Skarby muzeów 
Małopolski 
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PRENUMERATA

prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, 
ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 
4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przeka
zów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w do
wolnym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opła
conej jednorazowo na cały 2005 r. - 66 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 1996-2003 w cenie 
1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca 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 prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2005 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.



Krakowskie forty

1. Fort „Tonie” - tradytor na lewym skrzydle koszar szyjowych
2. Wejście do fortu św. Benedykta
3. Fort „Krzestawice”, adaptowany dla Młodzieżowego Domu Kultury
4. Fort „Prokocim”

(zdjęcia: 1 - Madej Stomski, 2,4 - Paweł Kubisztal.
3-wg „Odnowa zabytków Krakowa. Geneza, 
cele, osiągnięcia, zamierzenia", Kraków 2004)


