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Od re dak cji

Ten nu mer „Biu le ty nu” ma cha rak ter szcze gól ny — roz wa ¿añ i wspo mnieñ
po œwiê co nych prze wod nicz¹ce mu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt -

ków Kra ko wa, na sze mu Prze wod nicz¹ce mu i Przy ja cie lo wi, pro fe so ro wi Ta -
deu szo wi Chrza now skie mu w zwi¹zku z po dwój nym Je go ju bi le uszem: 75- lecia 
(uro dzo ny 14 ma ja 1926 ro ku) i 10- lecia prze wod nic twa w Spo³ecz nym Ko mi -
te cie (po wo³any 13 ma ja 1991 ro ku).

Roz wa ¿ania otwie ra s³owo Pre zy den ta Rze czy po spo li tej, Alek san dra Kwa -
œniew skie go, opie ku na i przy ja cie la spra wy od no wy kra kow skich za byt ków.
Wspo mnie nia za czy naj¹ siê od ¿y cio ry su w³asne go Ju bi la ta i ob szer ne go szki cu 
je go naj bli¿ sze go od pó³ wie ku wspó³pra cow ni ka, dr. Ma ria na Kor nec kie go.

Ca³oœæ ko ñczy wiel ka, naj pe³nie j sza z do tych cza so wych, ale i tak za pew ne
nie kom plet na, bi blio gra fia prac dru ko wa nych Ta de usza Chrza now skie go.

* * *

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa sk³ada swe mu Prze wod -
nicz¹ce mu, pro fe so ro wi Ta de uszo wi Chrza now skie mu, naj lep sze, przy ja ciel skie 
¿y cze nia d³ugich lat zdro wia, ra do œci ¿y cia i si³y twór czej. Cie szy my siê, ¿e Pan 
Pro fe sor, de cy zj¹ Pre zy den ta Rze czy po spo li tej, bê dzie nam nadal prze wo dziæ
w no wej ka den cji dzia³añ Spo³ecz ne go Ko mi te tu. Gra tu lu je my za ra zem od zna -
cze nia Krzy ¿em Wiel kim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
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Bo gus³aw Kra sno wol ski

Kon ser wa tor ska wi zja Kra ko wa a dzia³al noœæ
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków

Kra ko wa w la tach 1990—2001

Wy po wie dŸ ni niej sza jest prób¹ pod su mo wa nia ostat niej ka den cji Spo³ecz -
ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa: ka den cji roz po czê tej w lu -

tym 1990 r. wrê cze niem ak tów no mi na cyj nych, za ko ñczo nej zaœ w mar cu
2001 r. wraz z po wo³aniem no we go sk³adu Ko mi te tu przez Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Alek san dra Kwa œniew skie go. W ci¹gu 11 lat przesz³o sto osób — hi -
sto ry ków sztu ki, ar chi tek tów, artystów -konserwatorów, praw ni ków, eko no mi -
stów, przed sta wi cie li Ko œcio³a, œwia ta kul tu ry, na uki i po li ty ki — sta ra³o siê rea -
lizowaæ pro gram, któ ry na le ¿a³oby okre œliæ mia nem kon ser wa tor skiej wi zji
Kra ko wa. Na cze le te go ze spo³u od r. 1991 sta³ kra kow ski hi sto ryk sztu ki, prof.
dr hab. Ta de usz Chrza now ski.

Ja kie by³y za sad ni cze za³o¿e nia pro gra mu i z cze go wy ni ka³y? W ja kim stop -
niu zo sta³y zre ali zo wa ne? Na czym po le ga³y suk ce sy, na czym nie po wo dze nia?
Jak¹ ro lê po wi nien w zwi¹zku z tym ode graæ Spo³ecz ny Ko mi tet ko lej nej ka -
den cji? Wo bec bo gac twa pro ble ma ty ki, ka ¿da pró ba od po wie dzi na te py ta nia
bê dzie mia³a w pew nym stop niu su biek tyw ny cha rak ter.

Kon ser wa tor ska wi zja Kra ko wa, ak cen tuj¹ca zna cze nie wie lo wie ko wej
tra dy cji mia sta dla je go roz wo ju ja ko mia sta kul tu ry, na uki i sztu ki, pre cy zo wa -
na by³a przez kra kow skie sto wa rzy sze nia na uko we i twór cze. W me mo ria le do
w³adz mia sta, sy gno wa nym w r. 1974 przez Sto wa rzy sze nie Ar chi tek tów Pol -
skich, Sto wa rzy sze nie Hi sto ry ków Sztu ki, To wa rzy stwo Urba ni stów Pol skich,
To wa rzy stwo Mi³oœni ków Hi sto rii i Za byt ków Kra ko wa oraz Zwi¹zek Pol skich
Ar ty stów Pla sty ków, na pi sa no:

Pro ce sy urba ni za cyj ne wesz³y w kon flikt z ko niecz no œci¹ za cho wa nia za byt ków kra kow skich
dla kul tu ry pol skiej. Sy tu acja ta nie tyl ko unie mo ¿li wi³a utrzy ma nie (...) war to œci, ale po wo du je
ich znisz cze nie. Prze ja wia siê to w trzech za sad ni czych zja wi skach: w bra ku (...) kon cep cji
wspó³cze snej funk cji œród mie œcia Kra ko wa i jej ra cjo nal ne go od zwier cie dle nia w pla nie roz wo ju
i kszta³cie prze strzen nym mia sta, w prze ci¹¿e niu funk cjo nal nym za byt ko wych dziel nic mia sta i ich
oto cze nia, pod leg³ych œcis³ej ochro nie kon ser wa tor skiej, w nie no to wa nym dot¹d stop niu ska ¿e nia 
œro do wi ska.

Dla ko lej nych eta pów kszta³to wa nia wi zji kon ser wa tor skiej istot ne zna cze nie 
mia³y dal sze me mo ria³y wspo mnia nych sto wa rzy szeñ, pro gra my po stu lo wa ne
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przez or ga ni za cje utwo rzo ne w pa miêt nych la tach 1980—1981 (Pol ski Klub
Eko lo gicz ny, Oby wa tel ski Ko mi tet Ra to wa nia Kra ko wa). Utwo rze nie w r. 1974 
Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa, zaœ w r. 1978
Spo³ecz ne go Ko mi te tu oraz przy jê cie w r. 1985 usta wy o Na ro do wym Fun du szu 
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa — ozna cza³o na da nie kon ser wa cji kra kow -
skich za byt ków ran gi pro ble mu ogól no pol skie go. Nie spo sób nie do ce niæ ów -
cze snych osi¹gniêæ (zw³asz cza w dzie dzi nie in fra struk tu ry tech nicz nej oraz or -
ga ni zo wa nia po ten cja³u wy ko nawcze go), ale nie spo sób te¿ nie pa miê taæ
o po pe³nio nych b³êd ach (np. ma so wych wy bu rzeñ zru de ro wa nych ze spo³ów za -
byt ko wych; zja wi sko to w la tach osiem dzie si¹tych zo sta³o za ha mo wa ne przez
miej skie w³adze kon ser wa tor skie), wy ni kaj¹cych czê sto z po li tycz nych, a nie
me ry to rycz nych przes³anek po dej mo wa nych de cy zji.

Zmia na sy tu acji po li tycz nej w Pol sce na prze³omie lat 1989/1990 po zwo -
li³a na za sad nicz¹ we ry fi ka cjê do tych cza so wych dzia³añ oraz na prze jœ cie od
po zo staj¹cych g³ów nie „na pa pie rze” pro gra mów do re ali za cji. Bez po œred nio po 
utwo rze niu rz¹du Ta de usza Ma zo wiec kie go trzej kra ko w scy hi sto ry cy sztu ki — 
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki i ni¿ ej pod pi sa ny — skie ro wa li do mi -
ni stra kul tu ry i sztu ki, Iza bel li Cy wiñ skiej ana li zê za ty tu³owan¹ Ochro na za byt -
ków Kra ko wa: stan i po trze by. W te kœ cie tym za sób war to œci za byt ko wych, wy -
ma gaj¹cych ochro ny w opar ciu o kom plek so wy pro gram, okre œlo no
na stê pu j¹co:

— ze spó³ Wa we lu oraz uk³ady urba ni stycz ne trzech œre dnio wiecz nych miast z ich daw ny mi
przed mie œcia mi: Kra ko wa, Ka zi mie rza, Kle pa rza; uk³ad urba ni stycz ny Pod gó rza ja ko
mia sta z ko ñca XVIII wie ku; uk³ady daw nych, œre dnio wiecz nych wsi, ad ap to wa ne w ra -
mach roz ra staj¹ce go siê w XIX i XX wie ku mia sta (...);

— zwi¹za na ze wspo mnia ny mi uk³ada mi sieæ dróg z ró¿ nych okre sów, w tym licz ne dro gi œre -
dnio wiecz ne (...);

— wa lo ry kra jo bra zo we (...);
— za bu do wa za byt ko wa, re pre zen tuj¹ca zró¿ ni co wa ne ty py, wy kszta³co na w ró¿ nych epo -

kach, od œre dnio wie cza po wiek XX, z hi sto rycz ny mi na war stwie nia mi, wy stê puj¹cy mi
zw³asz cza w cen trum mia sta. Na le¿¹ tu: ze spo³y ar chi tek tu ry sa kral nej, za³o¿e nia obron ne
(po zo sta³oœci trzech sys te mów: œre dnio wiecz ne go, no wo¿yt ne go i twier dzy au striac kiej),
za bu do wa u¿y tecz no œci pu blicz nej (od œre dnio wiecz nych bu dow li miej skich i uni wer sy tec -
kich po re pre zen ta cyj ne gma chy z ko ñca XIX i pocz¹tku XX wie ku), do mi nuj¹cy ilo œcio wo
za sób za bu do wy miesz kal nej — daw ne pa³ace miej skie i daw ne do my miesz cza ñskie, ka -
mie ni ce czyn szo we, do my jed no ro dzin ne i wil le (...), za bu do wa re zy den cjo nal na w po sta ci
pod miej skich i miej skich dwo rów i pa³aców, sprzê ¿ona z za³o¿e nia mi ogro do wy mi, za byt ki
daw ne go prze mys³u (...);

— zie leñ za byt ko wa, re pre zen to wa na przez za³o¿e nia ró¿ ne go ty pu: B³onia, par ki miej skie,
kom po no wa ne ci¹gi w po sta ci np. Plant i bul wa rów wiœ la nych, ogro dy klasz tor ne, ogro dy
w ob rê bie po se sji bu dow la nych, skwe ry, zie leñ przy uli cach i dro gach, par ki i ogro dy
dwor skie (...);

— tak zwa na ma³a ar chi tek tu ra (...);
— war to œci ar che olo gicz ne: war stwy kul tu ro we sta no wi¹ce do ku men ta cjê prze mian hi sto -

rycz nych, wraz z za cho wa nym w nich ma te ria³em za byt ko wym (...).”

Sil ny na cisk po³o¿ono na zwi¹zek po miê dzy ar chi tek tur¹ a jej wy stro jem,
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okre œla nym ja ko „za byt ki ru cho me”; ja ko cha rak te ry styczn¹ ka te go riê wska za -
no tu wy po sa ¿e nia ko œcio³ów, na ogó³ za cho wa ne, lecz w nie do sta tecz nym stop -
niu kon ser wo wa ne.

Nie mal jed no cze œnie za sad ni cze te zy sfor mu³owa ne w tym te kœ cie wesz³y
w sk³ad do ku men tu, za ty tu³owa ne go Pro gram ide owy i kie run ki dzia³ania
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, uchwa lo ne go przez od no -
wio ny Ko mi tet w pa Ÿ dzier ni ku 1990 r. Za g³ów ny cel dzia³ania Spo³ecz ne go
Ko mi te tu uzna no przy wró ce nie ran gi Kra ko wa ja ko jed nej ze sto lic Eu ro py
Œrod ko wej (obok Wied nia, Pra gi, Bu da pesz tu) oraz w³¹cze nie Kra ko wa do pro -
gra mu Sto lic Kul tu ral nych Eu ro py. Kie ru nek ten win na wy zna czaæ wi zja Kra -
ko wa (...), ide al na, lecz (...) mo ¿li wa do re ali za cji, po le gaj¹ca na ak cen to wa niu:

— w tre œci: sym bo licz nych war to œci Kra ko wa ja ko po mni ka œwia to we go i na ro do we go dzie -
dzic twa, od gry waj¹ce go istotn¹ ro lê w okre œla niu to ¿sa mo œci Po la ków;

— w for mie: es te tycz nych wa lo rów kom po zy cji urbanistyczno -krajobrazowej mia sta (...);
— w funk cji: oœrod ka kul tu ry, na uki i sztu ki w ska li kra jo wej i miê dzy na ro do wej (...).

Osi¹gniê ciom tych ce lów w ich aspek cie kon ser wa tor skim win na — za pi sa -
no w Pro gra mie — to wa rzy szyæ stra te gia, po le gaj¹ca na:

— pre fe ren cji dla ochro ny za byt ków i dzia³añ za bez pie czaj¹cych au ten tyczn¹ sub stan cjê oraz
po wstrzy ma nie pro ce su de struk cji (...),

— kon ser wa cji, w wyj¹tko wych wy pad kach re wa lo ry za cji trak to wa nej ja ko dzia³al noœæ za -
sad ni czo ogra ni czo na do ze spo³ów o naj wy ¿ szej war to œci za byt ko wej (np. Wa wel, ul. Ka no -
ni cza, pa³ace miej skie, re zy den cje pod miej skie w ty pie wil li na Wo li Ju stow skiej (...),

— in spi ro wa niu i po pie ra niu ba dañ na uko wych zwi¹za nych z ochron¹ za byt ków (...),
— za³o¿e niu, ¿e pro ces od no wy i re wa lo ry za cji wi nien uwzglêd niaæ ca³oœcio we kszta³to wa nie

ze spo³ów urba ni stycz nych (...).

Chy ba wszy scy po wo³ani w 1990 r. cz³on ko wie Spo³ecz ne go Ko mi te tu mie li
po czu cie za rów no prze³omu, jak kon ty nu acji dzia³añ, pro wa dzo nych przez po -
przed ni ków od r. 1978. Piotr Nowina -Konopka, re pre zen tuj¹c Kan ce la riê Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej, mó wi³ na in au gu ra cyj nym po dzie dze niu w Sa li Ho³du
Pru skie go w Su kien ni cach:

Czas w Pol sce bie gnie bar dzo szyb ko na przód, zmie nia siê wie le spraw i my œlê, ¿e to siê od no -
si rów nie¿ do Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa: ma my po czu cie, ¿e ten Ko mi tet
wcho dzi w jak¹œ now¹ fa zê, ¿e dzie je siê coœ no we go. Oso by, któ re tu taj dzi siaj s¹ zgro ma dzo ne,
re pre zen tuj¹ sob¹ bar dzo sze ro ki wa chlarz œro do wisk spo³ecz nych au ten tycz nych, za an ga ¿owa -
nych, zas³u¿onych w ca³ym tym dzie le, któ re w Pol sce dzi siaj po dej mu je my (...). Na Kra ków w hi -
sto rii Pol ski Lu do wej pa trzo no roz ma icie. Ma my w pa miê ci la ta, kie dy pa trzo no nañ ja ko na coœ
zu pe³nie nie sto sow ne go i nie pa suj¹ce go do pej za ¿u Pol ski Lu do wej. Wra ca my do Rze czy po spo li -
tej Pol skiej i by³oby naj dziw niej sze, gdy by œmy nie wró ci li do ro zu mie nia te go, czym dla Rze czy po -
spo li tej Pol skiej jest Kra ków. Kra ków, któ ry prze ¿y wa swo je bar dzo trud ne dni. Kra ków, któ ry ugi -
na siê pod ciê ¿arem za nie czysz cze nia œro do wi ska, ugi na siê pod ciê ¿arem b³êd nej po li ty ki
go spo dar czej, b³êd nej po li ty ki spo³ecz nej i kul tu ral nej. Kra ków, któ ry zo staœ przy gnie cio ny do zie -
mi — po mi mo te go, ¿e w³aœnie to jest to mia sto, któ re dla Pol ski zna czy coœ szcze gól ne go.

Zmia ny po li tycz ne i go spo dar cze, ja kie przy niós³ prze³om lat osiem dzie -
si¹tych i dzie wiê æ dzie si¹tych spra wi³y, ¿e sze reg za dañ, ja kie od no wio ny Ko mi -
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tet wy zna czy³ so bie w Pro gra mie ide owym, za dañ prze jê tych w spad ku po œro -
do wi skach opo zy cyj nych, „roz wi¹za³o siê” w spo sób nie ja ko au to ma tycz ny.
Roz rost mia sta z nisz cze niem je go pa no ram przez bez³ad ne blo ko wi ska z „wiel -
kiej p³yty” i na po rem no wych in we sty cji na hi sto rycz ne cen trum, roz bu do wa
prze mys³u su row co we go, tra gicz ny stan œro do wi ska na tu ral ne go — te zja wi ska
i ich kon se kwen cje, o de cy duj¹cym wp³ywie na po stê puj¹c¹ de struk cjê wa lo rów 
kul tu ro wych Kra ko wa i kra kow skich za byt ków, kry ty ko wa ne przez kra kow skie
œro do wi ska na uko we i twór cze odk¹d kry ty ka ta ka by³a mo ¿li wa (a wiêc od lat
sie dem dzie si¹tych) — prze cho dzi³y do hi sto rii. Wraz z kry zy sem prze mys³u
(a ta k¿e kry zy sem bu dow nic twa miesz ka nio we go) za gro¿e nia eko lo gicz ne, cho -
cia¿ nadal po wa ¿ne, utra ci³y swój dra ma tycz ny cha rak ter i po raz pierw szy od
kil ku dzie siê cio le ci tem po kon ser wa cji za byt ków mog³o wy prze dziæ pro ces ich
de struk cji. Jak hi sto rycz ny do ku ment brzmi dziœ Ode zwa Oby wa tel skie go Ko -
mi te tu Ra to wa nia Kra ko wa w spra wie re wa lo ry za cji za byt ków Kra ko wa, w spo -
sób rów nie dra ma tycz ny co re ali stycz ny uka zuj¹ca stan kra kow skich za byt ków
w ko ñcu lat osiem dzie si¹tych:

Pro ces nisz cze nia za byt ków Kra ko wa po stê pu je nadal z za trwa ¿aj¹c¹ szyb ko œci¹. Do strze gal -
ny jest on go³ym okiem. Ka mieñ, któ ry prze trwa³ wie ki roz sy pu je siê pod wp³ywem agre syw nych
za nie czysz czeñ po wie trza tak szyb ko, ¿e ubyt ki za uwa ¿al ne s¹ z ty go dnia na ty dzieñ. Kwa œne opa -
dy prze ¿e raj¹ po kry cia da chów, a spa li ny wy pe³niaj¹ za byt ko we wnê trza.

Jed no cze œnie z po praw¹ wa run ków eko lo gicz nych, „wiel kop³yto we” bu dow -
nic two zo sta³o za nie cha ne, licz ba miesz ka ñców Kra ko wa usta bi li zo wa³a siê na
po zio mie po nad 700 ty siê cy, usta³ trwaj¹cy od lat piê æ dzie si¹tych roz rost mia -
sta, zaœ no wy plan roz wo ju prze strzen ne go Kra ko wa, opra co wa ny sta ra niem
w³adz sa morz¹do wych, w sze ro kim za kre sie uwzglêd ni³ ochro nê kon ser wa -
torsk¹ i prio ry te ty eko lo gicz ne. Spo³ecz ny Ko mi tet móg³ za tem skon cen tro waæ
siê wy³¹cznie na swych usta wo wych za da niach, wy ni kaj¹cych bez po œred nio
z dys po no wa nia Na ro do wym Fun du szem Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

W ca³ej ka den cji 1990—2001 Ko mi tet dzia³a³ zgod nie z prio ry te ta mi,
któ re sam so bie wy zna czy³, któ re zna laz³y od zwier cie dle nie za rów no w licz -
nych do ku men tach (np. w wyst¹pie niu prof. Ta de usza Chrza now skie go do Pre -
zy den ta Le cha Wa³êsy w 1993 r. oraz w „ju bi le uszo wej” uchwa le z 1998 r., oce -
niaj¹cej dwu dzie sto let ni¹ dzia³al noœæ Ko mi te tu od r. 1978), jak w prak ty ce,
re ali zo wa nej po przez rocz ne i wie lo let nie pro gra my. Przy jê to dwa sys te my
kry te riów, de cy duj¹cych o po dej mo wa nych za da niach i ich har mo no gra -
mach. W jed nym z nich hie rar chia za dañ wy ni ka z war to œci pre zen to wa nych
przez po szcze gól ne ze spo³y i bu dow le za byt ko we, w dru gim — uwa run ko wa na
jest przes³an ka mi wy ni kaj¹cy mi z za byt ko wych wa lo rów kom po zy cji urba ni -
stycz nych.

W pierw szym ze wspo mnia nych sys te mów za naj wa ¿niej sze kry te rium
uzna no za byt kow¹ i hi sto ryczn¹ war toœæ obiek tu, au ten tyzm je go za byt ko -
wej sub stan cji i kla sê hi sto rycz ne go wy po sa ¿e nia. Ko lej ne kry te ria to: stan za -
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cho wa nia (prio ry tet dla za byt ków szcze gól nie za gro¿onych), war toœæ spo³ecz -
na wy ra ¿aj¹ca siê w pe³nio nej funk cji (tu taj szcze gól ny na cisk po³o¿ono na
ze spo³y za byt ko wej za bu do wy zwi¹za ne z wy ¿ szy mi uczel nia mi i ze szpi ta la mi) 
oraz mo ¿li wo œci wspó³pra cy z w³aœci cie lem; kon se kwent nie d¹¿ono, by do ta -
cje ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu spo ty ka³y siê ze wspó³fi nan so wa niem
za da nia przez w³aœci cie li i u¿yt kow ni ków.

Uzglêd niaj¹c kry te ria wy ni kaj¹ce z ran gi kom po zy cji urba ni stycz nych,
na miej scu na czel nym po sta wio no Wzgó rze Wa wel skie, w spo sób pa ra dok sal -
ny po mi ja ne w dzia³aniach Spo³ecz ne go Ko mi te tu sprzed ro ku 1990. W re zul ta -
cie Spo³ecz ny Ko mi tet przyj¹³ do re ali za cji wie lo let nie pro gra my prac, opra co -
wa ne przez Dy rek cjê Zam ku Kró lew skie go, uzgod nio ne od no œnie do
wa wel skiej ka te dry z w³adza mi ko œciel ny mi.

Ko lej ne miej sce w tej hie rar chii za jê³o hi sto rycz ne cen trum Kra ko wa
w ob rê bie œre dnio wiecz nych for ty fi ka cji miej skich i dzie wiêt na sto wiecz nych
Plant. Tu taj ja ko szcze gól nie wa ¿ne za da nia uzna no kom plek so we pra ce w ze -
spo le ul. Ka no ni czej, w ze spo³ach za bu do wy uni wer sy tec kiej oraz w mo nu men -
tal nych bu dow lach ko œciel nych wraz z ich bo ga tym wy stro jem. Wy bór uli cy
Ka no ni czej uza sad nio ny by³ za rów no jej wy bitn¹ war to œci¹ za byt kow¹ i hi sto -
rycz ny mi zwi¹zka mi z Wawe lem, jak prze wlek³ym, szko dli wym dla za byt ko wej 
sub stan cji tem pem prac, pro wa dzo nych tu od ko ñca lat sze œæ dzie si¹tych.
Po³o¿e nie na ci sku na bu dow le uni wer sy tec kie wy ni ka³o za rów no z wy bit nej
war to œci za byt ko wej te go ze spo³u, kszta³to wa ne go kon se kwent nie od pocz¹tku
wie ku XV po prze³om XIX/XX w., jak z ran gi i po trzeb Uni wer sy te tu Ja giel loñ -
skie go ja ko naj star szej w Pol sce wy ¿ szej uczel ni. Kon ser wa cja za byt ko wych
ko œcio³ów gra³a — ze wzglê dów po li tycz nych — wyj¹tko wo ma³¹ ro lê w pro -
gra mach Ko mi te tu sprzed r. 1990, ro lê nie wspó³miern¹ wo bec wy bit nych wa lo -
rów za byt ko wych daw nej sztu ki sa kral nej. K³ad¹c na cisk na in te gral ny zwi¹zek
ar chi tek tu ry z kszta³to wa ny mi w ci¹gu wie ków wy po sa ¿e nia mi, po sta no wio no
— we wspó³pra cy z w³adza mi ko œciel ny mi — podj¹æ wiel kie za da nia, nie re al ne 
do prze pro wa dze nia przez ubo gie pa ra fie i wspól no ty za kon ne.

Trze ci¹ po zy cjê — bez po œred nio za Wawe lem i hi sto rycz nym cen trum —
zaj¹³ w tej hie rar chii Ka zi mierz z je go bo gat¹ tra dy cj¹ dwóch kul tur: chrze -
œci ja ñskiej i ¿y dow skiej, to je dy ne na œwie cie miej sce, w któ rym — jak to piêk -
nie uj¹³ je go przed wo jen ny miesz ka niec Ra fa el Scharf — uli ca Bo¿e go Cia³a
krzy ¿u je siê z ulic¹ Ra bi na Me isel sa, a uli ca Ber ka Jo se le wi cza z ulic¹ œw. Se ba -
stia na. Za naj wa ¿niej sze za da nia uzna no tu wiêc z jed nej stro ny pra ce w mo nu -
men tal nych ze spo³ach go tyc kich i ba ro ko wych œwi¹tyñ, z dru giej zaœ w sy na go -
gach i na ¿y dow skich cmen ta rzach, przy œcis³ym wspó³dzia³aniu za rów no
z w³adza mi ko œciel ny mi, jak z Gmin¹ ¯ydowsk¹.

Ko lej na, czwar ta po zy cja to mia sto do by au to no mii ga li cyj skiej, roz bu do -
wy wa ne po miê dzy Plan ta mi a póŸ niejsz¹ „drug¹ ob wod nic¹”, od po wia -
daj¹c¹ pie rœ cie nio wi au strac kiej twier dzy. W re jo nie tym, po za licz ny mi, oka -
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za³ymi bu dow la mi u¿y tecz no œci pu blicz nej i jesz cze licz niej szy mi, czê sto
nie mniej oka za³ymi ka mie ni ca mi, po za za byt ka mi daw nych miast — œre dnio -
wiecz ne go Kle pa rza i osiem na sto wiecz ne go Pod gó rza — na czo³owe miej sce
wy su nê³a siê We so³a, któ rej cha rak ter okre œli³y cen ne, za byt ko we ze spo³y klasz -
to rów i szpi ta li.

Po zy cja pi¹ta to po szcze gól ne, naj cen niej sze en kla wy na obrze ¿ach mia -
sta, zwi¹za ne z daw ny mi uk³ada mi wiej ski mi i re lik ta mi wiej skie go kra jo bra zu:
ze spo³y opactw w Ty ñcu i w Mo gi le, ere mu Ka me du³ów na Bie la nach, wil li De -
cju sza (czy ra czej Lu bo mir skich) na Wo li Ju stow skiej oraz in nych pod miej skich 
i wiej skich ze z po³ów re zy den cjo nal nych, kop ców Ta de usza Ko œciusz ki i Jó ze fa
Pi³sud skie go. Po dej muj¹c — na tym w³aœnie ob sza rze — wspó³pra cê z in sty tu -
cja mi za go spo da ro wuj¹cy mi for ty au striac kiej twier dzy, Ko mi tet w pe³ni zda -
wa³ so bie spra wê z fak tu, ¿e pe³na re wa lo ry za cja wszyst kich za cho wa nych jesz -
cze ele men tów twier dzy, a wiêc kil ku dzie siê ciu po zba wio nych opie ki dzie³
obron nych i dzie si¹tków ki lo me trów dróg ro ka do wych, wie lo krot nie prze ra sta
mo ¿li wo œci Na ro do we go Fun du szu. Ogra ni czo ny cha rak ter mog³a te¿ mieæ pró -
ba ra to wa nia dzie³ drew nia ne go bu dow nic twa re gio nal ne go: w prak ty ce mo ¿na
by³o skon cen tro waæ siê je dy nie na wspie ra niu te go ro dza ju za dañ, jak kon ser -
wa cja bro no wic kich dwo rów zwi¹za nych z m³odo polsk¹ tra dy cj¹ czy ogra ni -
czo ny roz wój skan se now skie go ze spo³u przy drew nia nym ko œcie le z Ko mo ro -
wic na Wo li Ju stow skiej.

Po szcze gól nym za gad nie niom zwi¹za nym z re ali zo wa niem prac kon ser wa -
tor skich w my œl po wy ¿ szych za sad po œwiê co no sze reg po sie dzeñ ple nar nych
Ko mi te tu. Ana li zo wa no na nich pro ble my i przyj mo wa no pro gra my zwi¹za ne
z kon ser wa cj¹ Wa we lu, za byt ków Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go i in nych kra -
kow skich uczel ni, ze spo³ów sa kral nych.

Jak — w naj wiê k szym skró cie — na le ¿a³oby uj¹æ czo³owe osi¹gniê cia Ko -
mi te tu w ka den cji 1990—2001, zwi¹za ne z re ali za cj¹ na kre œlo nych wy ¿ej za -
dañ? Co na le ¿a³oby uznaæ za nie po wo dze nie?

Niew¹tpli wym suk ce sem jest kon se kwent na re ali za cja pro gra mu, któ ry ju¿
dziœ przy niós³ wi docz ne, ko rzyst ne zmia ny w ob ra zie mia sta; jest to wy nik
w³aœci we go okre œle nia prio ry te tów i zwi¹za ne go z ni mi dzie le nia œrod ków Na -
ro do we go Fun du szu.

Za nie po wo dze nie uznaæ trze ba brak po wa ¿niej szych œrod ków za si laj¹cych
Na ro do wy Fun dusz, po za hoj ny mi do ta cja mi po chodz¹cy mi z Kan ce la rii Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej. Nie przy nios³y suk ce sów pró by utwo rze nia ban ku hi -
po tecz ne go, upad³a Fun da cja Od no wy Za byt ków Kra ko wa. Na le ¿y jed nak pod -
kre œliæ, ¿e dziê ki kry te riom pre fe ruj¹cym ak tyw nych w³aœci cie li obiek tów
za byt ko wych, przy go to wa nych do wspó³fi nan so wa nia za dañ kon ser wa tor skich
z w³asnych œrod ków — rze czy wi ste nak³ady na ochro nê kra kow skich za byt ków
w stop niu znacz¹cym prze kra czaj¹ wy so koœæ Na ro do we go Fun du szu. Z pew -
nym uprosz cze niem mo ¿na by rzec, ¿e do tych cza so wa po li ty ka fi nan so wa po -
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wo du je, i¿ nie mal ka ¿da z³otów ka z Na ro do we go Fun du szu „przy ci¹ga” z³otów -
kê wy dat ko wan¹ na rzecz kra kow skich za byt ków ze œrod ków ich w³aœci cie li.

Re ali za cje kon ser wa tor skie lat 1990—2001 by³y ju¿ kil ka krot nie sze ro ko
przed sta wia ne, jed nak ce lo wym bê dzie syn te tycz ne uka za nie naj wa ¿niej szych
efek tów. Na czo³o wy su wa siê oczy wiœ cie Wa wel. Pra ce w ka te drze pro wa dzo -
ne by³y po raz pierw szy na tak wielk¹ ska lê od pocz¹tku XX w. Ob jê³y one
ca³oœæ ar chi tek tu ry (mu ry i w¹tki ka mien ne i ce gla ne, da chy i he³my), za -
gro¿one de ta le ar chi tek to nicz ne ze w nêtrz ne i we w nêtrz ne oraz czê œæ wy stro ju
ze Skarb cem i ka plic¹ Œwiê to krzysk¹ na cze le. Od r. 1992 wiê k szoœæ za dañ fi -
nan so wa na jest ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu, czê œæ zaœ (wnê trza nie któ -
rych ka plic) ze œrod ków w³asnych wa wel skiej Ba zy li ki Me tro po li tal nej.

Pro gram ca³oœcio we go od no wie nia Zam ku Kró lew skie go opra co wa ny zo sta³
przez dra An drze ja Fi schin ge ra w r. 1990. W la tach 1990—1991 pra ce fi nan -
sow ane by³y w skrom nym za kre sie ze œrod ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Sztu ki,
na stêp nie z do ta cji Fun da cji Wspó³pra cy Polsko -Niemieckiej. W ko ñcu 1992 r.
wspo mnia ny pro gram zy ska³ pe³n¹ apro ba tê Spo³ecz ne go Ko mi te tu; od te go
cza su oko³o 50% za dañ fi nan so wa nych jest z Na ro do we go Fun du szu. Wy ko na -
no re mon ty da chów, wy mie nio no in sta la cje, pod da no za bie gom kon ser wa tor -
skim wszyst kie wnê trza, kon ser wuj¹c ele men ty ka mien ne (por ta le, ko min ki),
stro py bel ko we i fry zy z lat ok. 1534—1540, pla fo ny z ob ra za mi pol skich ma la -
rzy z lat trzy dzie stych XX w., ba ro ko we obi cia kur dy ba no we œcian, sztu ka te rie
z oko³o r. 1600 i in ne ele men ty wy stro ju. Od no wio no kru ¿gan ki (kon ser wa cja
ka mie niar ki, wcze sno re ne san so we go wy ku sza, fry zu pod stro po we go; wy mia na
tyn ków z XX w.), ele wa cje ze w nêtrz ne (m.in. kon ser wa cja ob ra mieñ okien nych
i por ta li, ka mie niar ki go tyc kie go pa wi lo nu), bra mê wjaz dow¹ z sie ni¹ (m.in.
kon ser wa cja re ne san so wej ka mie niar ki dwóch ar kad). W 2000 r. od da no do
u¿yt ku na wierzch niê dzie dziñ ca zam ko we go.

Po za ka tedr¹ i Zam kiem Kró lew skim — kon ser wo wa no te¿ m.in. Bra mê Wa -
zów, za chod ni od ci nek for ty fi ka cji wzgó rza oraz „mur ce gie³ko wy”, do ku ment
ofiar no œci pol skie go spo³ecze ñstwa po I woj nie œwia to wej.

Bli skie uko ñcze nia s¹ pra ce w ze spo le pa³aców ka pi tul nych przy ul. Ka no -
ni czej; do naj wa ¿niej szych osi¹gniêæ na le ¿y kon ser wa cja wyj¹tko wo cen nych
pa³aców dla In sty tu tu im. Ja na Paw³a II (nr 18), Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go
(nry 19 i 21) oraz Fun da cji im. Œwiêtego W³odzi mie rza — pa tro na Ru si Ki jow -
skiej (nr 15).

W za bu do wie uni wer sy tec kiej szcze gól ne zna cze nie mia³y kon ser wa cje
naj star szych gma chów — Col le gium Ma ius i Col le gium Iu ri di cum — a ta k¿e
pro wa dzo ne nadal ro bo ty w Ko le gium Ko³³¹ta jow skim (do ku men tuj¹cym
Ko³³¹ta jowsk¹ re for mê Uni wer sy te tu) i Col le gium Novum z do by au to no mii ga -
li cyj skiej. Œcis³a wspó³pra ca Spo³ecz ne go Ko mi te tu z Uni wer sy te tem Ja giel loñ -
skim, roz po czê ta zo sta³a ju¿ na pocz¹tku ka den cji. W 1994 r. Spo³ecz ny Ko mi -
tet podj¹³ uchwa³ê, w któ rej za ak cep to wa³ wcze œniej sze re ali za cje
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kon ser wa tor skie Uni wer sy te tu po dej mo wa ne ze œrod ków Na ro do we go Fun du -
szu oraz pro gram prac kon ser wa tor skich do r. 2000. W pro gra mie tym w³adze
uni wer sy tec kie ak cen to wa³y m.in. trudn¹ sy tu acjê lo ka low¹ uczel ni, re ali zu je
ona

[...] za da nia swo je (...) w roz pro szo nej struk tu rze bu dyn ków (po nad 100), z któ rych pra wie
po³owa jest obiek ta mi za byt ko wy mi, wpi sa ny mi do re je stru za byt ków (...); utrzy ma nie tej za byt ko -
wej sub stan cji na od po wied nim po zio mie kon ser wa tor skim i u¿yt ko wym znacz nie prze kra cza mo -
¿li wo œci uczel ni.

Kon ser wa cja ko œcio³a Ma riac kie go — naj wiê k sza w hi sto rii œwi¹ty ni od
cza sów prac z lat 1889—1892 pro wa dzo nych przez Stry je ñskie go i Ma tej kê —
ob jê³a za rów no wnê trza (z Ma tej kowsk¹ de ko ra cj¹ ma larsk¹), jak ele wa cje ze w -
nêtrz ne, gdzie cha rak te ry stycz nym za da niem dla wspó³cze snych prac kon ser wa -
tor skich sta³a siê kon ser wa cja ka mie niar ki i w¹tków ce gla nych. Za rzu ty, wy su -
wa ne wo bec Ko mi te tu na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych o rze ko me usu wa nie 
„pa ty ny” z ka mie ni i war stwy spie ku z ceg³y (wów czas od no si³y siê one m.in.
do prac przy Col le gium Ma ius), roz pro szo ne zo sta³y przez spe cja li stycz ne opi -
nie kon ser wa tor skie, ak cen tuj¹ce szko dli woœæ owej „fa³szy wej pa ty ny”, wy ni -
kaj¹cej z za nie czysz cze nia œro do wi ska, dla za byt ko wej sub stan cji. Nie za le ¿nie
od ochro ny au ten tycz no œci mu rów, dzia³ania te — po wta rza ne te¿ w kon ser wa -
cji in nych ce gla nych bu dow li go tyc kich — przy wró ci³y pier wot ne efek ty ko lo -
ry stycz ne, ró¿ ne wo bec prze ka za nej nam przez XIX wiek es te ty ki „pa ty ny”.
Kom plek so wy mi pra ca mi kon ser wa tor ski mi — obej muj¹cy mi za rów no ar chi -
tek tu rê, jak wy po sa ¿e nia wnêtrz — ob jê to te¿ nie mal wszyst kie ko œcio³y w cen -
trum mia sta. Kon ser wa cja ko œcio³a œw.œw. Pio tra i Paw³a przy nios³a m.in. ura -
to wa nie przed de struk cj¹ ka mien nej fa sa dy i sztu ka tor skich de ko ra cji we
wnê trzu, a ta k¿e przy wró ce nie efek tu ko lo ry stycz ne go pre zbi te rium (z do by
prze bu do wy do ko na nej za pew ne przez Ba ¿an kê). W ko œcie le pi ja rów przy wró -
co no re la cje miê dzy póŸ no ba ro kow¹ ar chi tek tur¹ a ilu zjo ni styczn¹ de ko ra cj¹
ma larsk¹. W ro ma ñskim ko œcie le œw. An drze ja pra ce kon ser wa tor skie przy -
nios³y ujaw nie nie frag men tu ro ma ñskiej po li chro mii, je dy ne go zna ne go dot¹d
w Kra ko wie. W ze spo le fran cisz ka ñskim m.in. od kry to i eks po no wa no naj star -
sze, trzy na sto wiecz ne ele men ty ar chi tek tu ry klasz tor nej oraz prze pro wa dzo no
sta rann¹ kon ser wa cjê wnê trza ko œcio³a z wy bit ny mi dzie³ami Sta nis³awa Wy -
spia ñskie go. W kon ser wa cji ze spo³u klasz tor ne go ber nar dy nek istot nym za da -
niem by³a eks po zy cja fa sa dy daw ne go dwo ru Lanc ko ro ñskich z re ne san sow¹
log gi¹ kolumnowo -arkadow¹ z po³owy XVI w.

Kon ser wo wa no te¿ wy bit ne dzie³a daw nej ar chi tek tu ry miej skiej, m.in.
Su kien ni ce, go tyck¹ wie ¿ê Ra tu szow¹ (od czysz cze nie i kon ser wa cja ce gla ne go
w¹tku oraz ka mien nej ok³adzi ny i de ta li), dzie wiêt na sto wiecz ne te atry S³owac -
kie go i Sta ry.

Z suk ce sywn¹ re wa lo ry za cj¹ Plant (wspo ma ga nie za da nia re ali zo wa ne go
przez w³adze mia sta) zwi¹za ne jest eks po no wa nie œre dnio wiecz ne go sys te mu
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obron ne go. Pra ce kon ser wa tor skie skon cen tro wa³y siê w pierw szym rzê dzie na
Bar ba ka nie (za bez pie cze nie ce gla ne go li ca i ka mien nych de ta li, czê œcio we
ods³oniê cie i uka za nie dol nej kon dy gna cji, za nu rzo nej nie gdyœ w fo sie). Istot ne
zna cze nie mia³a te¿ eks po zy cja nie zna nych od cin ków for ty fi ka cji z XIV w. na
za ple czach ze spo³ów klasz tor nych kla ry sek, je zu itów i ber nar dy nek. Za da nia te
sta no wi³y ele ment ca³oœcio we go pro gra mu, któ ry obej mie te¿ Bra mê Flo ria ñsk¹ 
z przy leg³ym do niej mu rem i basz ta mi.

Mniej szy za kres mia³y pra ce prze pro wa dzo ne dot¹d w ka mie ni cach miesz -
cza ñskich. Znacz¹cy mi osi¹gniê cia mi by³y kon ser wa cje ka mie nic Hi po li tów
(ad ap to wa nej dla Mu zeum Hi sto rycz ne go; pl. Ma riac ki 3) i Po pie lów (Ko³³¹ta -
jow skiej; ul. œw. Ja na 20) wraz z bo ga tym wy stro jem, a ta k¿e eks po zy cja go tyc -
kiej fa sa dy ka mie ni cy przy ul. Szpi tal nej 8.

Dla prac w re jo nie œre dnio wiecz ne go cen trum mia sta istot ne zna cze nie maj¹
ba da nia ar che olo gicz ne (pro wa dzo ne przez Mu zeum Ar che olo gicz ne, wspo -
ma ga ne z Na ro do we go Fun du szu) oraz gro ma dze nie i za bez pie cza nie de ta li ka -
mien nych (ara n¿ acja la pi da rium or ga ni zo wa ne go sta ra niem Pol skiej Aka de mii
Na uk przy ul. œw. Ja na 28).

Na te re nie Ka zi mie rza szcze gól nie istot nym za gad nie niem jest kon ser wa cja 
wie lo wie ko we go do rob ku kul tu ry ¿y dow skiej. Pra ce te, pro wa dzo ne po woj -
nie g³ów nie na prze³omie lat piê æ dzie si¹tych i sze œæ dzie si¹tych, od 1990 r. uzna -
ne zo sta³y przez Spo³ecz ny Ko mi tet za jed no z za dañ prio ry te to wych. Za wy bit -
ne osi¹gniê cie uznaæ na le ¿y kon ser wa cjê wnê trza bo ¿ni cy Aj zy ka,
naj oka zal szej ka zi mier skiej œwi¹ty ni ¿y dow skiej, wznie sio nej w la tach
1638—1644; pra ce ob jê³y sztu ka te rie na skle pie niu i nie znan¹ dot¹d ma larsk¹
de ko ra cjê œcian. Osi¹gniê ciu te mu mog¹ do rów naæ pro wa dzo ne ak tu al nie pra ce
w znacz nie skrom niej szej sy na go dze Ku pa, gdzie cie ka wym za gad nie niem kon -
ser wa tor skim jest har mo nij ne po wi¹za nie ar chi tek tu ry i ele men tów wy stro ju
z dwóch ró¿ nych epok: XVII i XIX/XX w. Suk ce syw nie od 1991 r. pro wa dzo na
jest kon ser wa cja za byt ko wych, g³ów nie szes na sto wiecz nych na grob ków na
cmen ta rzu Re mu. W tak istot nych za da niach, jak ad ap ta cja bet ha mi dra szu przy
ul. Me isel sa 17 na Cen trum Kul tu ry ¯ydow skiej oraz kom plek so wa kon ser wa -
cja sy na go gi Tem pel (Po stê po wej) — Spo³ecz ny Ko mi tet wspó³pra co wa³ z in -
sty tu cja mi za gra nicz ny mi: prze wa ¿aj¹c¹ czê œæ kosz tów pierw szej re ali za cji sfi -
nan so wa³ Kon gres Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki Pó³noc nej, w dru giej
wspó³in we sto rem by³ Œwia to wy Fun dusz Za byt ków z sie dzib¹ w No wym Jor ku.

Sze ro ki za kres uzy ska³y pra ce we wszyst kich ka zi mier skich ko œcio³ach
i klasz to rach, przy czym kon ser wa cja go tyc kie go ze spo³u au gu stia ñskie go
z ko œcio³em œw. Ka ta rzy ny ura to wa³a ten cen ny za by tek, per ma nent nie za -
gro¿ony od prze³omu XVIII/XIX w., przed de wa sta cj¹; od kry cia, do ko na ne
w ostat nich la tach pod czas prac w kru ¿gan kach, przy nios³y po sze rze nie sta nu
ba dañ nad kra kow skim ma lar stwem œcien nym XV wie ku.

W ob rê bie daw ne go mia sta Kle pa rza kon ser wa cji pod da no m.in. ba ro ko wy
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ze spó³ klasz to ru wi zy tek na Bi sku pim; suk ce syw nie pro wa dzo ne s¹ pra ce w ko -
œcie le œw. Flo ria na.

Na daw nych Gar ba rach oprócz pro wa dzo nej kon ser wa cji ze spo³u klasz to ru
kar me li tów — na uwa gê zas³ugu je wspo mo¿e nie pry wat ne go w³aœci cie la
w kon ser wa cji „Ka mie ni cy pod Paj¹kiem” (ul. Kar me lic ka), cha rak te ry stycz ne -
go dzie³a kra kow skie go ar chi tek ta Teo do ra Ta low skie go.

Kon cen tra cja prac w ob rê bie We so³ej uzmys³owi³a wy bit ne war to œci za byt -
ko we tej hi sto rycz nej jed nost ki prze strzen nej w oto cze niu sta re go Kra ko wa. Ro -
bo ty ob jê³y tu za rów no mo der ni stycz ny ko œció³ je zu itów, wy pe³nio ny dzie³ami
czo³owych ar ty stów kra kow skich do by m³odo pol skiej i lat miê dzy wo jen nych
XX w., jak ba ro ko we klasz to ry i ko œció³ œw. Mi ko³aja (rzu caj¹c no we œwiat³o na 
je go pier wotn¹, ro ma ñsk¹ ar chi tek tu rê), jak wresz cie tak cha rak te ry stycz ne dla
tej czê œci mia sta i tak wa ¿ne dla zdro wia je go wspó³cze snych miesz ka ñców ze -
spo³y szpi ta li i kli nik z XIX i pocz¹tku XX stu le cia.

W ob rê bie po bli skiej, daw nej ju ry dy ki Lu bicz istot nym za da niem by³a kon -
ser wa cja strzel ni cy Brac twa Kur ko we go — Ce le sta tu z Ogro dem Strze lec kim.

Spo œród re pre zen ta cyj nych bu dow li u¿y tecz no œci pu blicz nej, któ re od
cza sów au to no mii ga li cyj skiej roz wi ja³y siê po miê dzy mia stem œre dnio wiecz -
nym a ów cze snym wa³em au striac kiej twier dzy, szcze gól ny na cisk po³o¿ono na
ze spó³ gma chów na obrze ¿u Plant: przy ul. Basz to wej (Izba Handlowo -
-Przemys³owa na na ro ¿ni ku ul. D³ugiej; sie dzi ba Aka de mii Sztuk Piêk nych;
gmach d. To wa rzy stwa Ubez pie cze nio we go „Flo rian ka” czy li dzi siej sza sie dzi -
ba Aka de mii Mu zycz nej; gmach d. Sta ro stwa Po wia to we go czy li dzi siej sze go
Urzê du Wo je wódz kie go) i We ster plat te (m.in. sie dzi by Stra ¿y Po¿ar nej i ce -
chów rze mie œl ni czych „Na Kot³owym”) oraz na ze spó³ ka mie nic au tor stwa Ta -
low skie go przy ul. Re to ry ka (wraz z po blisk¹ sie dzib¹ „So ko³a” przy ul. Pi³sud -
skie go).

Pra ce na te re nie Pod gó rza kon cen tro wa³y siê na wy bra nych za da niach (neo -
go tyc ki ko œció³ pa ra fial ny œw. Jó ze fa, daw ny ra tusz, daw ny bet ha mi drasz przy
ul. Wê gier skiej).

Pra ce kon ser wa tor skie na obrze ¿ach mia sta ogra ni czo no do wy bra nych en -
klaw. Za sad ni cze zna cze nie mia³y ro bo ty po wa dzo ne w opac twach be ne dyk ty -
nów w Ty ñcu (m.in. ad ap ta cja tzw. „Wiel kiej Ru iny”, zwi¹za na z kon ser wa cj¹
po tê ¿ne go frag men tu czter na sto wiecz ne go mu ru obron ne go, zaœ w ko œcie le
przy wró ce nie ele men tów póŸ no ba ro ko we go wy stro ju z am bon¹ w kszta³cie
³odzi œw. Pio tra) i cy ster sów w Mo gi le (m.in. kon ser wa cja eks po zy cji ro mañ -
skich w¹tków ce gla nych we wschod niej czê œci ko œcio³a), gdzie kon ser wo wa no
ta k¿e drew nia ny ko œció³ œw. Bart³omie ja o trój na wo wej dys po zy cji wnê trza,
nie spo ty ka nej w bu dow nic twie te go ty pu. Dla pod jê cia kon ser wa cji wil li Ju stu -
sa De cju sza na Wo li Ju stow skiej — u¿yt ko wa nej po II woj nie œwia to wej przez
szpi tal i zde wa sto wa nej po je go wy pro wa dze niu — de cy duj¹ce zna cze nie mia³a
dzia³al noœæ t³uma cza dzie³ li te ra tu ry pol skiej na jê zyk nie miec ki, Kar la De de -
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ciu sa. Do fi nan so wa ne przez Ko mi tet pra ce ura to wa³y przed znisz cze niem ten
wy bit ny za by tek ar chi tek tu ry re zy den cjo nal nej z XVI, XVII i XIX wie ku, funk -
cjo nuj¹cy obec nie ja ko Eu ro pej ska Aka de mia Kul tu ry.

Na Zwie rzy ñcu kon ty nu owa no za da nia kon ser wa tor skie w ko œcie le Nor ber -
ta nek, do ko ñczo no re mont kon ser wa tor ski i ara n¿ acjê wnê trza drew nia nej ka -
pli cy œœ. Ma³go rza ty i Ju dy ty z lat 1680—1690, porz¹dko wa no oto cze nie ro -
mañ skie go ko œcio³a Na jœw. Sal wa to ra. Do fi nan so wa no ad ap ta cjê d. dwo ru
rz¹dcy klasz to ru Nor ber ta nek przy ul. Ko œciusz ki dla In sty tu tu Wy daw ni cze go
„Znak”.

Przegl¹d osi¹gniêæ Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
w ka den cji 1990—2001 do ko na ny w opar ciu o de kla ro wa ne ce le i opra co wa ne
wie lo let nie pro gra my, po zwa la za rów no na okre œle nie miej sca Ko mi te tu i Na ro -
do we go Fun du szu w zmia nach ob li cza mia sta i prze kszta³ce niach je go kra jo bra -
zu, jak na zde fi nio wa nie ak tu al ne go „kon ser wa tor skie go” sta nu Kra ko wa i kie -
run ków dal szej dzia³al no œci kon ser wa tor skiej.

Wie lo let nie pra ce kon ser wa tor skie w Kra ko wie, trwaj¹ce od bli sko æwie ræ -
wie cza, zaœ od po nad 10 lat pro wa dzo ne w opar ciu o kom plek so wy pro gram
Spo³ecz ne go Ko mi te tu, za ha mo wa³y pro ces de gra da cji ze spo³ów za byt ko wych
Kra ko wa, któ ry na si la³ siê od II woj ny œwia to wej. Wie le czo³owych za byt ków
kra kow skich zbli¿a siê dziœ do sta nu od po wia daj¹ce go ich kul tu ro wym wa lo -
rom. Ob raz za nie dba ne go, upa daj¹ce go mia sta, ja kim Kra ków stra szy³
w³asnych miesz ka ñców i przy jezd nych jesz cze przed kil ku na stu la ty, zmie ni³ siê 
nie do po zna nia. Jed nak dzi siej sze osi¹gniê cia nie maj¹ cha rak te ru trwa³ego
i osta tecz ne go: dla ich utrzy ma nia i po sze rze nia ko niecz ne s¹ dal sze pra ce, pro -
wa dzo ne na ska lê przy najm niej do rów nuj¹c¹ obec nej. Bêd¹ to za da nia
Spo³ecz ne go Ko mi te tu w no wej, trze ciej ka den cji.

Nie zo sta³y jesz cze za ko ñczo ne pra ce na Wa we lu, zaœ po za Zam kiem Kró -
lew skim i Ar chi ka tedr¹ zo sta³y za le d wie za pocz¹tko wa ne.

W ob rê bie za byt ko we go cen trum mia sta nadal po wa ¿nych nak³ad ów wy ma -
ga wie le mo nu men tal nych za byt ków ar chi tek tu ry sa kral nej. Nie uko ñczo no prac 
w kwar ta le uni wer sy tec kim. Bar dzo wa ¿nym, po za Bar ba ka nem nie pod jê tym
jesz cze za da niem, jest kon ser wa cja od cin ka for ty fi ka cji miej skich przy Bra mie
Flo ria ñskiej. Za le d wie za pocz¹tko wa ny zo sta³ pro ces kon ser wa cji za byt ko wej
ar chi tek tu ry miesz cza ñskiej. Na le ¿y tu pod kre œliæ, ¿e kra kow skie ka mie ni ce
miesz cza ñskie, roz wi jaj¹ce siê od 2. po³owy XIII do XVIII w. i prze kszta³co ne
w wie ku XIX — s¹ pod wzglê dem swych pro gra mów, ska li, wy stro ju (ma lo -
wid³a, drew nia ne stro py, de ta le ka mien ne) i za cho wa nia au ten tycz nej, za byt ko -
wej sub stan cji — ewe ne men tem w Eu ro pie œrod ko wej, zde cy do wa nie prze kra -
czaj¹c osi¹gniê cia ar chi tek tu ry miesz cza ñskiej we wszyst kich in nych mia stach
pol skich. Po zo sta wie nie te go pro ble mu wy³¹cznie w ge stii ich w³aœci cie li mo¿e
w wie lu wy pad kach do pro wa dziæ do znisz cze nia wie lu za byt ko wych war to œci.
W ze spo le ul. Ka no ni czej nie pod jê to jesz cze ro bót przy daw nym pa³acu Gór -
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ków (ul. Ka no ni cza 24); je go wy bit ne wa lo ry za byt ko we zmu szaj¹ do szcze gól -
nie sta ran ne go prze my œ le nia roz wi¹zañ funk cjo nal nych, zgod nie z opra co wan¹
ju¿ do ku men ta cj¹.

Na te re nie Ka zi mie rza nie pod jê to jesz cze prac na „no wym” cmen ta rzu ¿y -
dow skim, któ ry ule ga de wa sta cji. W sta nie wtór ne go za nie dba nia zna laz³a siê
bo ¿ni ca Wy so ka. Kon ser wa cja mo nu men tal ne go, go tyc kie go ko œcio³a Bo¿e go
Cia³a zo sta³a do pie ro za pocz¹tko wa na, wie le jesz cze zro biæ na le ¿y w ze spo³ach
klasz to rów au gu stia nów, pau li nów Na Ska³ce, ber nar dy nów na Stra do miu. Pro -
ble mem wy ma gaj¹cym re gu la cji praw nych — a wiêc znaj duj¹cym siê po za
kom pe ten cja mi Spo³ecz ne go Ko mi te tu — jest umo ¿li wie nie dzia³añ kon ser wa -
tor skich w za byt ko wej za bu do wie miesz kal nej, któ ra, wo bec wci¹¿ nie usta lo -
nych sta nów w³asno œcio wych, po pa da w de wa sta cjê. Spo³ecz ny Ko mi tet z naj -
wy ¿ szym nie po ko jem sy gna li zu je to zja wi sko par la men ta rzy stom — ja ko
pro blem wy ma gaj¹cy pil nych ure gu lo wañ praw nych, umo ¿li wiaj¹cych pod jê cie 
prac kon ser wa tor skich na sze rok¹ ska lê.

Pra ce kon ser wa tor skie po za hi sto rycz nym cen trum mia sta kon cen tro wa³y siê
za sad ni czo na naj wy bit niej szych ze spo³ach, nie obej muj¹c — lub obej muj¹c
w nie wiel kim stop niu — za byt kow¹ tkan kê, z³o¿on¹ z dzie wiêt na sto wiecz nych
ka mie nic po miê dzy Plan ta mi a „drug¹ ob wod nic¹”. Jest to jed no z licz nych za -
dañ ocze kuj¹cych na pod jê cie.

Kon cen tra cja prac kon ser wa tor skich na naj istot niej szych, a za ra zem naj bar -
dziej za nie dba nych za da niach, wy do by³a piêk no Kra ko wa, za tar te przez sta gna -
cjê i za nie dba nia, siê gaj¹ce swy mi ko rze nia mi i pocz¹tka mi tra gicz nych wy da -
rzeñ hi sto rycz nych, na stê puj¹cych od r. 1939. Kra kow skie za byt ki, uka za ne
w spo sób efek tow ny, staj¹ siê ma gne sem przy ci¹gaj¹cym do mia sta tu ry stów;
w po wi¹za niu z roz wo jem „in fra struk tu ry tu ry stycz nej” (za któr¹ ju¿ Spo³ecz ny
Ko mi tet nie od po wia da) — mog¹ staæ siê Ÿród³em do cho du, to wa rem „sprze da -
wa nym” przez prze mys³ tu ry stycz ny. Osi¹gniê ciom prac kon ser wa tor skich nie
za gra ¿a ju¿ — w ta kim stop niu, jak w la tach sie dem dzie si¹tych i osiem dzie -
si¹tych — za nie czysz cze nie œro do wi ska, co nie ozna cza jed nak, ¿e za gro¿e nia te 
zo sta³y ca³ko wi cie wy eli mi no wa ne. Szko dliw¹ uto pi¹ by³by po gl¹d, i¿ za sad ni -
cze pro ble my kon ser wa tor skie roz wi¹za no a kon ser wa cja kra kow skich za byt -
ków do bieg³a ko ñca al bo przy najm niej osi¹gnê³a stan nie wy ma gaj¹cy ju¿ do -
tych cza so wej kon cen tra cji œrod ków fi nan so wych.

Nie zwy kle nie bez piecz ne s¹ w tym kon te kœ cie ten den cje do „roz wod nie nia”
Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa w ca³ej Pol sce. Stan
wie lu — a za pew ne wiê k szo œci — za byt ków w gra ni cach na sze go kra ju jest z³y, 
nie kie dy tra gicz ny; set ki, a na wet ty si¹ce obiek tów i ze spo³ów prze pad³o bez -
pow rot nie, ty le sa mo jest za gro¿onych znisz cze niem. Ten smut ny bi lans zo sta³
pod su mo wa ny przed dwu dzie stu la ty z udzia³em ni¿ ej pod pi sa ne go w Me mo ria -
le opra co wa nym przez G³ówn¹ Ko mi sjê Kon ser wa torsk¹ Sto wa rzy sze nia Hi sto -
ry ków Sztu ki pod kie run kiem Ta de usza Rud kow skie go. Tekst ten mia³ byæ
przed sta wio ny pod czas ob rad Kon gre su Kul tu ry Pol skiej w dniu 13 grud nia
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1981 r.; osta tecz nie zo sta³ opu bli ko wa ny w „dru gim obie gu”. Je œli jed nak obec -
na wy so koœæ Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, rzê du
30—40 mi lio nów z³otych rocz nie za pew nia — w po wi¹za niu z rów no rzêd nym
wy si³kiem in nych isty tu cji (w³aœci cie li i u¿yt kow ni ków, w³adz ko œciel nych, wo -
je wódz kich, sa morz¹do wych) — za sad ni cze po trze by kon ser wa tor skie Kra ko -
wa, to w ska li ca³ego kra ju nak³ady ta kie po zo stan¹ bez prak tycz ne go zna cze -
nia. Nie tê dy dro ga! „Rów na nie w dó³” nie da Pol sce ni cze go, dla Kra ko wa zaœ
bê dzie ozna cza³o stop nio wy po wrót do sy tu acji „wy jœ cio wej”, to zna czy do sta -
nu za byt ków z ko ñca lat osiem dzie si¹tych. Zor ga ni zo wa na w r. 1999 przez Miê -
dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry i Spo³ecz ny Ko mi tet kon fe ren cja Dzie dzic two
a roz wój — do œwiad cze nie Kra ko wa wy ka za³a, ¿e do œwiad cze nie to win no byæ
nie tyl ko za cho wa ne, lecz ta k¿e sze rzej wy ko rzy sta ne w Pol sce.

Tro ska o za cho wa nie za byt ków — maj¹ca po wa ¿ny wy miar fi nan so wy —
nig dy nie mo¿e siê sko ñczyæ. Nig dy nie za ko ñczy siê pro ces kon ser wa cji kra -
kow skich za byt ków, bo nig dy nie zli kwi du je my niszcz¹ce go dzia³ania cza su.
Nak³ady na kon ser wa cjê za byt ków trak to waæ na le ¿y ja ko do sko na³¹ lo ka tê ka -
pi ta³u, przy nosz¹c¹ zy ski w po sta ci wzro stu pre sti¿u mia sta w ska li eu ro pej skiej 
i œwia to wej, zy ski wy mier ne fi nan so wo.

Wnio sek mo¿e byæ tyl ko je den: Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt -
ków Kra ko wa wi nien byæ utrzy ma ny. Jak d³ugo nie uda je siê uzy skaæ efek tyw -
ne go, po za pa ñstwo we go me ce na tu w dzie dzi nie ochro ny kra kow skich za byt -
ków — tak d³ugo naj wa ¿niejsz¹ po zy cj¹ w Fun du szu win na byæ do ta cja
z bu d¿ etu pañ stwa. Jest to dla Spo³ecz ne go Ko mi te tu po wa ¿ne wy zwa nie, ozna -
czaj¹ce nie tyl ko ko niecz noœæ ra cjo nal ne go dys po no wa nia Fun du szem, lecz ta -
k¿e sto so wa nie œrod ków zwiê k szaj¹cych ³¹czne nak³ady na ochro nê kra kow -
skich za byt ków. Trze cia ka den cja win na za tem kon ty nu owaæ, a za ra zem
ko ry go waæ, do tych cza sow¹ po li ty kê fi nan sow¹ Ko mi te tu, pre fe ruj¹c wspó³fi -
nan so wa nie (a nie pe³ne fi nan so wa nie) za dañ i wy ma gaj¹c od wiê k szo œci
w³aœci cie li mak sy mal nej, udo ku men to wa nej par ty cy pa cji w kosz tach za dañ
remontowo -konserwatorskich. Po¿ycz ka w miej sce bez zwrot nej do ta cji win na
byæ w przysz³oœci sto so wa na nie tyl ko — jak dzi siaj — od no œnie do osób pry -
wat nych, lecz wo bec wszyst kich w³aœci cie li.

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa kie ro wa ny przez prof. Ta -
de usza Chrza now skie go pro wa dzi sw¹ œciœ le me ry to ryczn¹ dzia³al noœæ spo koj -
nie, uni kaj¹c po li tycz nych burz i kon flik tów, któ re ja k¿e czê sto utrud niaj¹ pra cê 
wie lu in nym or ga ni za cjom i in sty tu cjom. Szcze gól nie cie szy nas po par cie, ja -
kie go do zna wa liœ my od ko lej nych Pre zy den tów Rze czy po spo li tej: Woj cie cha
Ja ru zel skie go, Le cha Wa³êsy i Alek san dra Kwa œniew skie go, od Ko œcio³a, od
kra kow skich wy ¿ szych uczel ni.

Ty le od no wio nych pa mi¹tek na szej hi sto rii, kul tu ry i ar chi tek tu ry, ty le ura to wa ne go do rob ku
po ko leñ Po la ków — mó wi³ Pre zy dent Rze czy po spo li tej Alek san der Kwa œniew ski, pod su mo wuj¹c 
dwu dzie sto let nie osi¹gniê cia Ko mi te tu. Ale to, co bu dzi naj wy ¿ sze uzna nie, to ca³oœcio wa (...) tro -
ska o wsze la kie go ro dza ju lo kal ne skar by: kra kow skie i pod kra kow skie, œwiec kie i sa kral ne, pu -
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blicz ne i pry wat ne. O pa mi¹tki ró¿ no rod ne go tu tej sze go dzie dzic twa, któ re na prze strze ni dzie jów
two rzy li po spo³u Po la cy, ¯ydzi, Niem cy, a ta k¿e in ne, mniej licz ne kra kow skie spo³ecz no œci. Ta
ochro na i uwy pu kle nie na ro do we go w¹tku w dzie jach w³asne go mia sta to god na pod kre œle nia
m¹droœæ i dba³oœæ spo³ecz nych re stau ra to rów Kra ko wa.

Pre mier Rz¹du Rze czy po spo li tej Je rzy Bu zek pi sa³ wów czas:

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa to bar dzo do bry przyk³ad wspó³dzia³ania de -
mo kra tycz ne go pa ñstwa i oby wa tel skie go spo³ecze ñstwa w dzie dzi nie ra to wa nia na ro do wych po -
mni ków hi sto rii.

Szliœ my ra zem — stwier dza³ pod czas te go sa me go po sie dze nia, w 1998 r., Kar dy na³ Me tro po -
li ta Kra kow ski Fran ci szek Ma char ski — to by³o praw dzi we part ner stwo w imiê te go, co kry je
przesz³oœæ, co kry je dziœ, co wi¹¿e siê z przysz³oœci¹.
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Ks. Jó zef An drzej No wo bil ski

Pra ce kon ser wa tor skie w obiek tach sa kral nych 
w Kra ko wie w ostat nim dzie siê cio le ciu

Kra ków w swej ty si¹clet niej tra dy cji chrze œci ja ñskiej i kul tu ro wej jest mia -
stem wyj¹tko wym na ma pie Pol ski i ma pie Eu ro py. Ta wyj¹tko woœæ to

przede wszyst kim wiel ka iloœæ za byt ków, w du ¿ej mie rze sztu ki sa kral nej, za -
byt ków, któ re swy mi pocz¹tka mi siê gaj¹ pra wie ¿e pocz¹tków pa ñstwo wo œci
pol skiej, któ re przez wie ki prze trwa³y do na szych cza sów i opo wia daj¹ nam
dzie je i hi sto riê na sze go gro du. Ró¿ ne ko le je hi sto rycz ne na prze strze ni ty si¹ca
lat w spo sób okrut ny nie jed no krot nie ob cho dzi³y siê z na szy mi do b ra mi kul tu -
ro wy mi i na szy mi obiek ta mi za byt ko wy mi. Wiel kie gra bie ¿e, wiel kie po¿ary
i woj ny nie oszczê dza³y ta k¿e i na sze go mia sta. Ostat nie piê æ dzie siê cio le cie,
któ re po zo sta³o ju¿ za na mi, ta k¿e nie by³o ³aska we dla Kra ko wa i je go za byt -
ków. Mi nio na de ka da no wej rze czy wi sto œci to no wa epo ka w dzie dzi nie od no -
wy i ra to wa nia za byt ków Kra ko wa. Tak siê sk³ada, ¿e sub stan cjê za byt kow¹ na -
sze go mia sta w ogrom nej mie rze tworz¹ za byt ki sa kral ne. Na ka ¿dym kro ku,
chodz¹c uli ca mi mia sta, wi dzi my te wspa nia³e œwi¹ty nie, pocz¹wszy od ro mañ -
skich, po przez go tyc kie, ba ro ko we, a¿ do wspó³cze snych. Jesz cze dzie siêæ lat
te mu by³y one ciem ne i po nu re, znisz czo ne tak w swym wygl¹dzie ze w nêtrz -
nym, jak i we w nêtrz nym.

Sy tu acja znisz czo ne go Kra ko wa i wiel kich prac kon ser wa tor skich na
prze³omie te go stu le cia prze no si nas my œl¹ do prze³omu wie ku dzie wiêt na ste go. 
Pod ko niec lat 80. XIX w. roz po czê³a siê ta k¿e wiel ka kon ser wa cja i re no wa cja
obiek tów Kra ko wa, któ ra ob jê³a nie tyl ko Wa wel i ko œció³ Ma riac ki, ale ta k¿e
wie le obiek tów po za gra ni ca mi mia sta. Po wsta³ wów czas Spo³ecz ny Ko mi tet
Od bu do wy i Ra to wa nia Za byt ków Kra ko wa. W to wiel kie dzie³o zo sta³o
w³¹czo nych wie le ów cze snych wy bit nych oso bi sto œci, któ re za an ga ¿owa³y siê
w spra wy kon ser wa tor skie bez resz ty. Mam tu na my œli wiel kich ar chi tek tów:
Hen dla, Tom ko wi cza, Od rzy wol skie go, ale ta k¿e ar ty stów, ta kich jak Ma tej ko,
Wy spia ñski, Me hoffer i wie lu in nych.

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, kie ro wa ny od przesz³o
dzie siê ciu lat przez pa na pro fe so ra Ta de usza Chrza now skie go, zaj¹³ siê kon ser -
wa cj¹ i re no wa cj¹ sub stan cji za byt ko wej, któ ra ucier pia³a przez ostat nie dzie -
si¹tki lat. Wiel kie za an ga ¿owa nie kil ku dzie siê ciu wy bit nych osób w Spo³ecz -
nym Ko mi te cie Od no wy Za byt ków Kra ko wa jest ogromn¹ prac¹ na rzecz
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ra to wa nia i przy wra ca nia daw nej œwiet no œci na szemu mia stu. To uczest nic two
w dzie si¹tkach, a mo¿e set kach ko mi sji kon ser wa tor skich, na ra dach i spo tka -
niach w ko mi sjach w Spo³ecz nym Ko mi te cie Od no wy Za byt ków Kra ko wa, to
dzie si¹tki dys ku sji, a nie jed no krot nie spo rów me ry to rycz nych — jak ma
wygl¹daæ ta ki czy in ny de tal ar chi tek to nicz ny, w ja ki spo sób na le ¿y po de jœæ po
kon ser wa tor sku do da ne go obiek tu, a co naj wa ¿niej sze, w ja ki spo sób dzie liæ
fun du sze prze zna czo ne na ich ra to wa nie. War to w tym miej scu za zna czyæ, ¿e
wszy scy cz³on ko wie wraz z Pro fe so rem pra cuj¹ w Spo³ecz nym Ko mi te cie Od -
no wy Za byt ków Kra ko wa spo³ecz nie, bez wy na gro dze nia.

Pro fe sor Ta de usz Chrza now ski, cz³owiek o g³êbo kiej i wiel kiej wie dzy hi sto -
rycz nej i kul tu ro wej, od piê æ dzie siê ciu lat pra cu je, do ku men tu je i ra tu je naj bar -
dziej war to œcio we za byt ki w na szej oj czy Ÿnie. Jest cz³owie kiem za an ga ¿owa -
nym w spra wy ra to wa nia obiek tów za byt ko wych bez resz ty. Znaj du je czas, by
dzie liæ siê w³asnym do œwiad cze niem, do ra dzaæ i po ma gaæ, a w wie lu wy pad -
kach roz strzy gaæ, w ja ki spo sób prze pro wa dziæ kon ser wa cjê, by sub stan cja za -
byt ko wa da ne go obiek tu naj mniej ucier pia³a.

Kra ków dziœ w po rów na niu z tym, ja ki za sta liœ my przed dzie siê ciu la ty, jest
nie do po zna nia. Na na szych oczach zmie ni³ siê wygl¹d Kra ko wa. To, ¿e my,
¿yj¹c w tym mie œcie, czê sto nie do strze ga my tych wiel kich prze mian, po nie wa¿
w nich uczest ni czy my, nie ozna cza, ¿e one siê nie do ko nuj¹. Wszy scy, któ rzy
przy je ¿d¿ aj¹ do nas i pa miê taj¹ Kra ków sprzed ro ku dzie wiê æ dzie si¹te go po pa -
daj¹ w za chwyt, i mó wi¹, ¿e prze cie¿ to mia sto jest nie do po zna nia. Wszyst kie
œwi¹ty nie Kra ko wa, a zw³asz cza w je go cen trum, lœ ni¹ swo im piêknem i bla -
skiem. Znisz czo ne przez czas, znisz czo ne przez brak pie niê dzy, znisz czo ne
przez now¹ tech no lo giê, przez za py le nie i wie le, wie le in nych czyn ni ków te raz
zo sta³y od no wio ne.

Mó wi¹c o za byt kach na sze go mia sta, sztu ki sa kral nej, na le ¿a³oby prze jœæ od
Wa we lu po przez Ry nek i wszyst kie in ne obiek ty i wy mie niæ je z osob na. Bo
pra wie ka ¿dy obiekt sa kral ny, za byt ko wy, ten naj star szy, i pra wie najm³od szy,
bo z dzie wiêt na ste go wie ku, w pew nym sen sie zo sta³ do tkniê ty opiek¹ i pra ca mi 
kon ser wa tor ski mi dziê ki za an ga ¿owa niu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa. Do tkniê cie to po le ga³o na przy zna niu pew nych kwot na ra to -
wa nie naj wa ¿niej szych obiek tów w na szym mie œcie, naj star szych, ale — jak ju¿ 
wspo mnia³em — ta k¿e tych najm³od szych.

Nie je stem w sta nie w tym krót kim wyst¹pie niu wy mie niæ wszyst kich obiek -
tów i wszyst kich prac, ja kie do ko na³y siê w Kra ko wie w na szych œwi¹ty niach.
Siê gnê pa miê ci¹ do pocz¹tku dzia³al no œci Spo³ecz ne go Ko mi te tu w od no wio nej 
rze czy wi sto œci, w od no wio nym sk³adzie. Za³o¿e niem na szym by³o, aby we jœæ
do obiek tów naj bar dziej znisz czo nych i naj star szych. By wa³o, ¿e te œre dnio -
wiecz ne obiek ty po trze bo wa³y na tych mia sto we go pod jê cia prac kon ser wa tor -
skich. I tak siê sta³o, ¿e zgod nie z t¹ my œl¹ na pierw szy ogieñ na szej dzia³al no œci 
po szed³ Wa wel, ko œció³ Ma riac ki i in ne go tyc kie œwi¹ty nie — jak ko œció³ Œwiê -
tej Ka ta rzy ny, Bo¿e go Cia³a, Œwiê te go Krzy ¿a, Cy ster sów w Mo gi le i Opac two
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w Ty ñcu. Z ro ku na rok licz ba obiek tów sa kral nych, w któ rych wy ko ny wa no
pra ce kon ser wa tor skie wzra sta³a, a Kra ków piêk nia³. Co ro ku po dej mo wa ne
by³y no we te ma ty, ju¿ nie tyl ko w obiek tach œre dnio wiecz nych ale i ba ro ko -
wych: ko œcie le œw. Pio tra i Paw³a, œw. An ny, œw. Flo ria na, œw. Mi ko³aja, Oj ców
Pi ja rów, Pau li nów na Ska³ce — i tak mo ¿na by wy mie niaæ wszyst kie po ko lei
œwi¹ty nie. Ten kr¹g po sze rza³ siê z ro ku na rok, bu dzi³ po dziw i za chwyt, ale
rów no cze œnie chêæ, ¿e by te pra ce by³y kon ty nu owa ne i ko ñczo ne jak naj szyb -
ciej. Ma giczn¹ dat¹ dla nas sta³ siê rok dwu ty siêcz ny ju bi le uszu chrze œci jañ -
stwa, ale ta k¿e ju bi le uszu mi le nium bi skup stwa kra kow skie go. War to wspo -
mnieæ, ¿e pra ca w ko mi sjach Spo³ecz ne go Ko mi te tu nad pro gra mem ka ¿ de go
ro ku przysz³ego nie by³a ³atwa. Przy zna ne do po dzia³u œrod ki zaw sze by³y nie -
wy star czaj¹ce i nie by³o siê w sta nie za spo koiæ wszyst kich po trzeb. W ta kich
sy tu acjach Pro fe sor zaw sze oka zy wa³ siê wspa nia³ym me dia to rem i tym, któ ry
po sia da do sko na³e ro ze zna nie, ko mu trze ba na bie¿¹cy rok po móc, co trze ba
roz po czy naæ w da nym ro ku, a co prze³o¿yæ na na stêp ny.

Jest bar dzo wiel ka li sta obiek tów sa kral nych, któ re zo sta³y ob jê te pra ca mi
kon ser wa tor ski mi w ostat nim dzie siê cio le ciu dziê ki Na ro do we mu Fun du szo wi
i dziê ki oso bi ste mu za an ga ¿owa niu pa na prof. Ta de usza Chrza now skie go.

Nie jestem w sta nie wy mie niæ w tym krót kim wyst¹pie niu wszyst kich obiek -
tów, któ re otrzy ma³y po moc na kon ser wa cjê. Pocz¹wszy od tych naj star szych,
jak ko œció³ œw. An drze ja, ka te dra na Wa we lu, ko œció³ Ma riac ki czy sze reg in -
nych œwi¹tyñ: go tyc kich i ba ro ko wych a sko ñczyw szy na dzie wiêt na sto wiecz -
nych. Ka te dra i wzgó rze wa wel skie maj¹ swo je opra co wa nia. Ja po zwo lê so bie
przy po mnieæ prze bieg prac kon ser wa tor skich w mi nio nym dzie siê cio le ciu
w ko œcie le Ma riac kim, w ko œcie le œw. Pio tra i Paw³a, w ko le gia cie œw. An ny
oraz Oj ców Pi ja rów przy uli cy œw. Ja na. Wszyst kie one znaj duj¹ siê w ob rê bie
Sta re go Mia sta, ale jak ju¿ wspo mnia no wy ¿ej, kon ser wa cj¹ by³y ob jê te rów -
nie¿ obiek ty wy zna czaj¹ce pra wie gra ni ce na szej sto li cy: od Cy ster sów w Mo -
gi le przez Ka me du³ów na Bie la nach i Be ne dyk ty nów w Ty ñcu. Te trzy œwi¹ty -
nie uk³ad aj¹ siê w ja kiœ ma gicz ny trójk¹t, tworz¹c wyj¹tko we sa crum na szej
wspa nia³ej, kul tu ro wej sto li cy Pol ski.

Pra ce kon ser wa tor skie w ko œcie le Ma riac kim trwa³y w³aœci wie nie prze rwa -
nie pocz¹wszy od lat sie dem dzie si¹tych. By³y one pro wa dzo ne pocz¹tko wo
z fun du szy pa ra fial nych i obej mo wa³y kon ser wa cjê ka plic, czê œcio wo szat li tur -
gicz nych, ob ra zów znaj duj¹cych siê w skarb cu itp. War to w tym miej scu za zna -
czyæ, i¿ w ta kiej œwi¹ty ni jak Ba zy li ka Ma riac ka, przy ta kiej ilo œci obiek tów za -
byt ko wych pra ce kon ser wa tor skie trwaj¹ nie ustan nie. W 1990 ro ku, dziê ki
za an ga ¿owa niu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa za kres
prac kon ser wa tor skich po sze rzy³ siê i roz po czê to kon ser wa cjê ele wa cji kruch ty
za chod niej oraz ka pli cy œw. Wa len te go. W tym cza sie roz pocz¹³ siê pro ces przy -
go to waw czy do kon ser wa cji œre dnio wiecz nych wi tra ¿y, bo wiem w tej ma te rii
i na tak¹ ska lê œro do wi sko kra kow skie nie mia³o do œwiad cze nia. Wi tra ¿e by³y
znisz czo ne w spo sób dla nas nie wy obra ¿al ny. Mo ¿na siê by³o o tym prze ko naæ
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do pie ro po ich zde mon to wa niu. Za py le nie Kra ko wa przez ota czaj¹ce nas hu ty,
ogrom ne ilo œci zwi¹zków tok sycz nych w at mos fe rze spra wi³y, ¿e szk³o wi tra -
¿owe uleg³o znisz cze niu do te go stop nia, i¿ pew ne par tie scen fi gu ral nych s¹ nie 
do od two rze nia. Ta ¿mud na dzie siê cio let nia pra ca wie lu ko mi sji, wie lu wspa -
nia³ych fa chow ców, któ rzy nad zo ro wa li pra ce w pra cow ni kon ser wa tor skiej pa -
nów He ine go i Ka rasz kie wi cza da³y owo ce. W chwi li obec nej, wchodz¹c do Ba -
zy li ki Ma riac kiej po dzi wia my te cu dow ne go tyc kie wi tra ¿e, któ re sta no wi¹ jak
gdy by opra wê dla wspa nia³ego o³ta rza Wi ta Stwo sza. Obo jêt nie o któ rej po rze
wej dzie my do œwi¹ty ni — je ste œmy zaw sze ocza ro wa ni t¹ wiel ka har mo ni¹
barw i ko lo rów jej wnê trza.

Od 1991 ro ku kon ty nu owa no pra ce w ka pli cach, naj pierw od stro ny po ³ud -
nio wej, a na stêp nie pó³noc nej. Pra ce by³y pro wa dzo ne kom plek so wo i obej mo -
wa³y po li chro mie, o³ta rze, de ta le ka mien ne i me ta lo we — kra ty, wi tra ¿e, sto lar -
kê: bo aze rie i kon fe sjo na³y. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e przed kon ser wa cj¹ wnê trza
na le ¿a³o wy ko naæ wy mia nê wszyst kich in sta la cji, ta kich jak elek trycz na,
nag³oœnie niow¹ oraz za³o¿yæ sys te my prze ciw po¿aro we, prze ciww³ama nio we,
a ta k¿e mo ni to ring, bo te go wy ma ga wspó³cze sna sy tu acja. Wszyst kie te pra ce
zo sta³y wy ko na ne na koszt pa ra fii i dziê ki ogrom ne mu za an ga ¿owa niu ar chi pre -
zbi tra ko œcio³a Ma riac kie go, ks. in fu³ata Bro nis³awa Fi de lu sa. Je go umi³owa nie
za byt ków spra wi³o, ¿e at mos fe ra pra cy w tej œwi¹ty ni zaw sze by³a wspa nia³a.

Od ro ku 1995 roz po czê to ba da nia ce lem przy go to wa nia siê do kon ser wa cji
ma tej kow skiej po li chro mii. Wy ma ga³o to skom pli ko wa nych prac tech nicz nych,
jak i me ry to rycz nych. Te pierw sze do ty czy³y wy ko na nia od po wied nie go rusz to -
wa nia ce lem pod jê cia prac kon ser wa tor skich na œcia nach i su fi cie. Za³o¿e nie
by³o jed no i pod sta wo we: ko œció³ nie mo¿e byæ wy³¹czo ny ani dla na bo¿e ñstw,
ani dla zwie dzaj¹cych. Jest to œwi¹ty nia, któ rej nie mo ¿na za mkn¹æ w tym miej -
scu Kra ko wa. W 1996 ro ku wy ko na no ba da nia po li chro mii i roz po czê to pra ce
w pre zbi te rium ko œcio³a. Pra ca mi kon ser wa tor ski mi po li chro mii kie ro wa³ prof.
Jó zef Ny kiel z ASP w Kra ko wie, an ga ¿uj¹c do te go kil ku na stu wy bit nych spe -
cja li stów. W tym sa mym cza sie wy ko ny wa no kon ser wa cje o³ta rza œw. Sta -
nis³awa, a po sko ñczo nej kon ser wa cji po li chro mii pre zbi te rium roz po czê to kon -
ser wa cje stall. Pra ce te zo sta³y wy ko na ne przez fir mê Sima -Art., kie ro wan¹
przez prof. Ma ria na Pa cior ka i Kry sty na Ko z la.

W 1996 ro ku roz po czê to pra ce przy ele wa cji ze w nêtrz nej ko œcio³a. Obej mo -
wa³y one pre zbi te rium od stro ny po³udnio wej, w la tach na stêp nych od stro ny
pó³noc nej. G³ów ny etap prac ele wa cyj nych przy pa da na la ta 1998 i 1999.
W tym ro ku za ko ñczo no pe³n¹ kon ser wa cjê ele wa cji ko œcio³a Ma riac kie go
³¹cznie z wie ¿ami. Pocz¹tko wo wy da wa³o siê, ¿e jest to nie mo ¿li we, aby w tak
krót kim cza sie wy ko naæ to nie praw do po dob nie trud ne i skom pli ko wa ne za da -
nie. Uda³o siê. Pra ce wy ko na³ ze spó³ Sima -Art, a nad zo ro wa³ je od stro ny me ry -
to rycz nej prof. Ire ne usz P³uska, ów cze sny dzie kan kra kow skie go Wy dzia³u
Kon ser wa cji.

War to pod kre œliæ, ¿e przy tym obiek cie ko mi sje kon ser wa tor skie, z udzia³em
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Pa na Pro fe so ra Ta de usza Chrza now skie go spo ty ka³y siê kil ka dzie si¹t, a mo¿e
na wet kil ka set ra zy. Dys ku sje me ry to rycz ne, któ re by³y to czo ne na ró¿ne te ma ty 
by³y czê ste i nie jed no krot nie burz li we. War to w tym miej scu za zna czyæ, ¿e sto -
su nek do za byt ków i kon ser wa cji w wie kach mi nio nych by³ tro chê in ny ani¿ eli
nasz. My sta ra my siê jak naj bar dziej wier nie, do sko na le i naj bar dziej czy tel nie
po ka zaæ obiekt w pier wot nej sza cie i pier wot nej for mie. Cza sa mi jest to trud ne,
a nie jed no krot nie nie mo ¿li we do osi¹gniê cia.

Na te mat pro ble mów przy kon ser wa cji ko œcio³a Ma riac kie go wyj dzie za pew -
ne w przysz³oœci wspa nia³e, ogrom ne opra co wa nie, bo ko œció³ ten mu si ta ko we
po sia daæ. Pra ce kon ser wa tor skie w tym obiek cie bêd¹ jed nak trwa³y nadal.
Prze szed³ on ge ne raln¹ kon ser wa cjê ze w nêtrzn¹ i we w nêtrzn¹, ale po zo sta³o do
zro bie nia wie le po mniej szych acz wa ¿nych prac, któ re bêd¹ jesz cze trwa³y
przez kil ka, a mo¿e na wet kil ka na œcie lat — choæ mo ¿na by je na zy waæ drob ny -
mi w sto sun ku do te go, co siê wy ko na³o. Oczy wiœ cie, pra ca w ko œcie le Ma riac -
kim bê dzie trwaæ, ona siê nie sko ñczy. Tak jest w przy pad ku wiel kich obiek tów,
¿e kie dy pra ce maj¹ siê ju¿ ku ko ñco wi, to te, któ re wy ko na³o siê na pocz¹tku,
czê sto przed dwu dzie sto ma czy trzy dzie sto ma la ty, trze ba za czy naæ od no wa.
Ta kie obiek ty, jak ko œció³ Ma riac ki czy ka te dra na Wa we lu, nie ustan nie wy ma -
gaj¹ prac kon ser wa tor skich.

Ko lejn¹ wielk¹ kon ser wa cj¹ zo sta³ ob jê ty ko œció³ pw. œw. Pio tra i Paw³a przy
ul. Grodz kiej. 10 lat te mu ma³o by³o en tu zja stów, któ rzy wie rzy li w to, ¿e w ro -
ku 2000 do ko na siê tak wiel kie prze obra ¿e nie tej œwi¹ty ni, któ ra po pa da³a w ru -
inê. Pierw szy ba ro ko wy ko œció³ w Kra ko wie na szla ku kró lew skim w swej hi -
sto rii nie mia³ szczê œcia, a bieg dzie jów do pro wa dzi³ te œwi¹ty niê pra wie ¿e do
ka ta stro fy. Pierw szym i pod sta wo wym za da niem, ja kie na le ¿a³o wy ko naæ, aby
my œ leæ o kon ser wa cji wnê trza, by³a wy mia na po kry cia da cho we go. Bez za an ga -
¿owa nia siê Spo³ecz ne go Ko mi te tu te i na stêp ne pra ce by³yby nie mo ¿li we. Ile -
kroæ na ob ra dach SKOZK po ru sza ny by³ te mat ko œcio³a œw. Pio tra i Paw³a znaj -
do wa³ on wiel kie zro zu mie nie zw³asz cza u prof. Chrza now skie go. Je go oso bi ste 
za an ga ¿owa nie i udzia³ nie jed no krot nie w ko mi sjach kon ser wa tor skich w tym
obiek cie przez ca³e dzie siê cio le cie do pro wa dzi³y ten ko œció³ do zu pe³nie no wej
sza ty ze w nêtrz nej i no we go ob li cza wnê trza. Pra ce kon ser wa tor skie obej mo -
wa³y ca³¹ ze w nêtrzn¹ struk tu rê tej œwi¹ty ni i zo sta³y uko ñczo ne. W ro ku 1996
roz po czê to ¿mudn¹ pra cê kon ser wa torsk¹ wnê trza, któ ra w pocz¹tko wej fa zie
— do ro ku 1998, ob jê³a pre zbi te rium wraz z o³ta rzem i na grob kiem bp. An drze -
ja Trze bic kie go. W tym sa mym ro ku roz po czê to pra ce kon ser wa tor skie w tran -
sep cie. W la tach na stêp nych, do chwi li obec nej, trwaj¹ pra ce w na wach bocz -
nych, a kil ka dni te mu mo gliœ my ogl¹daæ wspa nia³e efek ty od no wy od da nej ju¿
do u¿yt ku am bo ny, nad kon ser wa cj¹ któ rej ze spó³ kon ser wa tor ski pra co wa³ pra -
wie 2 la ta. Pra ce s¹ pro wa dzo ne przez fir mê kon ser wa torsk¹ Alek san dra Pio -
trow skie go „A.C. Kon ser wa cja Za byt ków” z udzia³em wie lu wy bit nych spe cja -
li stów z na uko we go œro do wi ska Kra ko wa z dzie dzi ny ar chi tek tu ry ba ro ko wej,
którym prze wo dzi prof. Adam Ma³kie wicz.
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Po mi mo przesz³o dzie siê cio let niej wy tê ¿onej pra cy efekt ko ñco wy jest jesz -
cze od leg³y. Na le ¿y jed nak mieæ na dzie jê, ¿e do pó ki Na ro do wy Fun dusz bê dzie
ist nia³ w Kra ko wie, pra ce nie zo stan¹ prze rwa ne i bêd¹ do pro wa dzo ne do ko -
ñca. To jest wiel kie za da nie, któ re stoi przed œro do wi skiem kon ser wa tor skim
Kra ko wa.

Œwi¹ty ni¹ na le¿¹c¹ do gro na nie licz nych, w któ rych ca³ko wi cie zo sta³y za -
koñ czo ne pra ce, jest uni wer sy tec ka ko le gia ta œw. An ny. W 1990 r. pro boszcz
ko le gia ty, ks. pra³at W³adys³aw Ga sid³o z fun du szy pa ra fial nych za ku pi³ bla chê
mie dzian¹ na po kry cie ko œcio³a, bo wiem pra wie stu let nia bla cha po sia da³a
ogromn¹ iloœæ pêk niêæ i po wo do wa³a nie zli czon¹ iloœæ za cie ków na skle pie niu.
Œwi¹ty nia ta zo sta³a do strze ¿ona i jej pro ble my remontowo -konserwatorskie zo -
sta³y za uwa ¿one przez prof. Chrza now skie go. Za an ga ¿owa nie pro bosz cza spo -
tka³o siê ze zro zu mie niem cz³on ków SKOZK i wspól ne fi nan so wa nie do pro wa -
dzi³o do wy mia ny po kry cia da chu i ko pu³y w 1991 r. W 1992 ro ku, po
prze pro wa dze niu ba dañ wy ko na no kon ser wa cjê fa sa dy ko œcio³a ko le giac kie go.
Od ro ku 1994 do 1998 trwa³y wiel kie pra ce kon ser wa tor skie we wnê trzu
œwi¹ty ni. W 1994 ro ku roz po czê to kon ser wa cjê pre zbi te rium wraz z o³ta rzem
g³ów nym i ob ra zem œw. An ny Sa mo trzeæ. Pra ce kon ser wa tor skie by³y pro wa -
dzo ne przez fir mê „Rach tan — ART. RESTAURO” przy me ry to rycz nym nad -
zo rze prof. W³adys³awa Za lew skie go. W 1995 r. kon ty nu owa no pra ce w pre zbi -
te rium i ko pu le. Mo gliœ my wów czas po dzi wiaæ piêk no sztu ka te rii Bal ta za ra
Fon ta ny i po li chro mii Dank far ta. War to za zna czyæ, ze pra ce jed ne go i dru gie go
ar ty sty wy ko na ne s¹ z nie zwyk³¹ sta ran no œci¹, któ rej nie spo sób do strzec z po -
zio mu po sadz ki ko œcio³a. Na ko mi sje kon ser wa tor skie przysz³o wie le osób, spo -
œród któ rych mo ¿na wy mie niæ ge ne ral ne go kon ser wa to ra za byt ków prof. A. To -
ma szew skie go, ks. kar dy na³a Fran cisz ka Ma char skie go i wie lu pos³ów
Rze czy po spo li tej, któ rym za byt ki Kra ko wa nie s¹ obo jêt ne. W ro ku 1996 pra ce
by³y kon ty nu owa ne w ra mio nach tran sep tu wraz z o³ta rza mi oraz w dwóch ka -
pli cach w na wie za chod niej (œw. Pio tra i œw. Ka ta rzy ny). Za ko ñczo no pra ce
przy kon ser wa cji wspa nia³ej am bo ny. W ro ku na stêp nym uko ñczo no kon ser wa -
cjê po zo sta³ych ka plic naw bocz nych oraz wy ko na no kon ser wa cjê chó ru i pro -
spek tu or ga no we go. W 1998 ro ku za ko ñczo no kon ser wa cjê we wnê trzu ko le -
gia ty i roz po czê to re no wa cjê ele wa cji ze w nêtrz nej. Wy ko na no pra ce przy
ele wa cji wschod niej na od cin ku kor pu su na wo we go i tran sep tu.

Rok 1999 by³ ro kiem ca³ko wi te go za ko ñcze nia prac kon ser wa tor skich przy
ko le gia cie aka de mic kiej œw. An ny. Jest to je den z nie licz nych ko œcio³ów Kra ko -
wa, w któ rym, dziê ki po mo cy fi nan so wej z Na ro do we go Fun du szu pra ce zo -
sta³y ca³ko wi cie za ko ñczo ne i sta³y siê jak gdy by pre zen tem na mi le nium bi -
skup stwa kra kow skie go i ju bi le usz 600 -lecia Uni wer sy te tu Kra kow skie go.

War to w tym miej scu pod kre œliæ za an ga ¿owa nie fi nan so we pa ra fii. Na koszt
tej wspól no ty zo sta³a wy mie nio na ca³ko wi cie in sta la cja elek trycz na, nag³oœnie -
nio wa, wy ko na no now¹ in sta la cjê prze ciw po¿arow¹ i prze ciww³ama niow¹.
20-l etnia in sta la cja grzew cza ko œcio³a oka za³a siê ju¿ nie spraw na i na le ¿a³o
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podj¹æ de cy zje o jej wy mia nie, de cy zja ta ka ³¹czy³a siê z wiel ki mi kosz ta mi, a w 
pocz¹tko wych pla nach na wet z pew nym na ru sze niem za byt ko wej struk tu ry po -
sadz ki. Uda³o siê wy ko rzy staæ sta re ci¹gi ciep³ow ni cze w po sadz ce i wy mie niæ
ca³¹ apa ra tu rê grzewcz¹, któ ra nie po wo du je — jak po przed nia — za bru dze nia
wspa nia³ej, od no wio nej po li chro mii.

I na ko niec kil ka zdañ o ko œcie le oo. Pi ja rów przy ul. Pi jar skiej. Pra ce kon -
ser wa tor skie w tej œwi¹ty ni roz po czê to w 1996 r. Wy ko na no sze reg wni kli wych
ba dañ i ana liz i na ich pod sta wie przyst¹pio no do skom pli ko wa nych kon ser wa -
cji cu dow nej, ilu zjo ni stycz nej, póŸ no ba ro ko wej po li chro mii. Pra ca mi kie ru je
ze spó³ kon ser wa tor ski pa ni ad iunkt Mag da le ny Ka li ciñ skiej przy wspó³udzia le
prof. W³adys³awa Za lew skie go. Skom pli ko wa na i ¿mud na pra ca po le ga na usu -
wa niu póŸ niej szych prze ma lo wañ ce lem przy wró ce nia jej wspa nia³ego piêk na.
Wiel kie dys ku sje kon ser wa tor skie, ja kie od by waj¹ siê w tej œwi¹ty ni przy
udzia le wy bit nych spe cja li stów, w tym prof. Chrza now skie go, zdaj¹ siê nie
mieæ koñ ca. Dziê ki wy ma ga niom, ja kie sta wia so bie ze spó³ pa ni Ka li ciñ skiej,
do pro wa dzo no do wy ma rzo nych efek tów ar ty stycz nych. Œwi¹ty nia olœ nie wa
bla skiem swej po li chro mii i ka ¿e nam cze kaæ jesz cze przy najm niej rok na jej za -
ko ñcze nie (przed 20 la ty wy ko na na kon ser wa cja w pre zbi te rium w ze sta wie niu
z obec nym wygl¹dem na wy g³ów nej wy mu si³a pod jê cie de cy zji po now ne go jej
wy ko na nia). Po zo sta³a jesz cze ele wa cja ze w nêtrz na fron to wa ko œcio³a i wte dy
efekt koñ co wy bê dzie zdu mie waj¹cy.

Jak ju¿ wspo mnia³em we wstê pie, przed sta wi³em tyl ko cztery przyk³ady
wiel kich kon ser wa cji kra kow skich, któ rym prze wo dzi prof. Ta de usz Chrza now -
ski, a prze cie¿ obiek ty sa kral ne sta no wi¹ tyl ko ich czê œæ, bo wiem Spo³ecz ny
Komitet Od no wy Za byt ków Kra ko wa fi nan su je pra ce kon ser wa tor skie w obiek -
tach u¿y tecz no œci pu blicz nej, miej skiej, pry wat nej.

Cech¹ wiel kich umys³ów i lu dzi opa no wa nych de mo nem sztu ki jest, ¿e swój
w³asny cen ny czas po tra fi¹ od daæ dla ce lów wy ¿ szych. Tym do brem dla Prof.
Ta de usza Chrza now skie go sta³ siê Kra ków, je go za byt ki, sztu ka, kul tu ra na ro -
do wa. Nie zmier nie cen ne jest po de jœ cie uni wer sa li stycz ne Pro fe so ra do pro ble -
mów za byt ków za rów no sa kral nych, jak i œwiec kich.

Po zo sta³o do zro bie nia jesz cze wie le. I to jest za da nie na no we dzie siê cio le -
cie dla od no wio ne go sk³adu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko -
wa, dla po now nie wy bra ne go jej prze wod nicz¹ce go i dla wszyst kich, któ rzy
w ja ki kol wiek spo sób czuj¹ siê od po wie dzial ni za do bro „ma³ej Oj czy zny”, jak¹ 
jest Kra ków. Chêt ni do pra cy spo³ecz nej w dal szym ci¹gu bêd¹ mieæ rê ce pe³ne
ro bo ty, w dal szym ci¹gu bêdzie my ocze ki waæ wspa nia³ych rad Pro fe so ra i Je go
tro ski o to, aby Na ro do wy Fun dusz nie by³ na ru sza ny, bo Kra ków po sia da ty le
œwiet nych obiek tów za byt ko wych, ¿e nie spo sób by³o je w ci¹gu jed ne go dzie -
siê cio le cia za kon ser wo waæ i re stau ro waæ.
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Ta de usz Bo ni fa cy Chrza now ski

¯ycio rys w³asny

Uro dzi³em siê 14 ma ja 1926 r. w Kra ko wie ja ko syn Win cen te go, w³aœci cie la 
ziem skie go z oko lic Hru bie szo wa i mat ki Iza be li z ba ro nów Cze czów,

w³aœci cie li maj¹tku w Bie ¿ano wie pod Kra ko wem. Mój dzia dek — Edward
Chrza now ski (1843—1922) — by³ bar dzo do brym go spo da rzem i znacz nie po -
wiê k szy³ swe maj¹tki sku pio ne wo kó³ Mo ro czy na. Mój oj ciec Win cen ty
(1878—1944) zdo³a³ od bu do waæ maj¹tek zde wa sto wa ny dwu krot nie: w cza sie
1. woj ny œwia to wej oraz woj ny polsko -bolszewickiej. Kie dy wy buch³a 2. woj na 
œwia to wa dom znów zo sta³ ob ra bo wa ny i zde wa sto wa ny, ale mieszka liœ my
w nim a¿ do 1943 r., kie dy ro dzi ce zde cy do wa li siê opu œciæ zie miê hru bie -
szowsk¹ i prze nie œæ do do mu mo jej bab ci Au re lii Czecz z d. Fric ke de She we -
ny ha za w Bie ¿ano wie. Od te go mo men tu sta³em siê „Kra kau erem”, do cze go
zreszt¹ mia³em pre dys po zy cje, ja ko ¿e siê w pod wa wel skim gro dzie uro dzi³em.

Mój oj ciec o¿e ni³ siê jesz cze przed 1. wojn¹ œwia tow¹ z Ma ri¹ z d. Ko -
zie³³ -Poklesk¹ i z te go ma³¿e ñstwa mia³ dwo je dzie ci: starsz¹ cór kê An nê, póŸ -
niej za mê ¿n¹ z Ty tu sem Trze cie skim oraz m³od sze go Edwar da, któ ry pozo sta³
ka wa le rem. Wziê ty do nie wo li w 1939 r. zo sta³ za mor do wa ny w 1940 r. przez
NKWD i spo czy wa na cmen ta rzu ka ty ñskim. Mo ja sio stra zmar³a w 1965 r.
w War sza wie. Mia³a dwo je dzie ci: Jo lan tê i Ja na; obo je od wie lu ju¿ lat miesz -
kaj¹ w Da nii.

Cza sy dzie ciñ stwa spê dzo ne na wsi w Mo ro czy nie by³y praw dzi wym ra jem,
zw³asz cza ¿e sto sun ki ro dzin ne, po mi mo po wtór ne go ma³¿e ñstwa me go oj ca,
by³y wy bor ne, a star sze ro dze ñstwo pe³ni³o funk cje do dat ko wych ro dzi ców. Na -
to miast nie bar dzo po ci¹ga³o mnie ³owiec two, któ re by³o jedn¹ z pod sta wo wych 
roz ry wek „star szej ge ne ra cji”. Tym sil niej prze ¿y wa³em okrop no œci oku pa cyj -
ne, pocz¹wszy od pierw sze go i je dy ne go li stu od me go bra ta z obo zu w Ko ziel -
sku. Po tem nast¹pi³y dal sze dra ma ty ro dzin ne: z ro dzi ny mej mat ki tra fi³o do
obo zów kon cen tra cyj nych trzech mo ich wu jów, dwaj bra cia cio tecz ni po le gli
w par ty zant ce, je den z bra ci cio tecz nych oraz sio stra cio tecz na tra fi li do obo zów 
kon cen tra cyj nych.

Po za ko ñcze niu woj ny zo sta liœ my w zwi¹zku z re form¹ roln¹ wy sie dle ni
z go œcin ne go do mu w Bie ¿ano wie i roz po czê liœ my ¿y cie miej skie. W 1945 r.
mo ja ma ma wysz³a za m¹¿ za W³odzi mie rza Pu chal skie go, wy bit ne go przy rod -
ni ka fo to gra fa i filmowca. On mnie na uczy³ fo to gra fo waæ.

Do szkó³ przed wojn¹ uczê sz cza³em we Lwo wie, a pod czas oku pa cji kon ty -
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nu owa³em na ukê na kon spi ra cyj nych kur sach i w 1944 r. zda³em eg za min doj -
rza³oœci. Kie dy woj ska ro syj skie wkro czy³y do Kra ko wa, za pi sa³em siê na stu -
dia na Aka de miê Han dlow¹, cho cia¿ nie in te re so wa³a mnie eko no mia, a do
han dlu nie mia³em ¿ad nych zdol no œci. Na szczê œcie na owej Aka de mii Han dlo -
wej (obec nie Aka de mia Eko no micz na) po zna³em wie lu in te re suj¹cych lu dzi,
a je den z nich — An drzej Cie cha no wiec ki na mó wi³ mnie, bym siê za pi sa³ na
stu dia z hi sto rii sztu ki na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñskim, co mia³o de cy duj¹ce
zna cze nie dla me go dal sze go ¿y wo ta. Nast¹pi³o to w 1948 r., wkrót ce po za koñ -
cze niu stu diów na Aka de mii Han dlo wej. Dal sze eta py na uko we to uzy ska nie
stop nia ma gi stra w 1952 r., obro na pra cy dok tor skiej w 1971 (pu bli ko wa na
w ksi¹¿ce pt. Rze Ÿba lat 1560—1650 na Œl¹sku Opol skim (1974). Ha bi li ta cja
od by³a siê w In sty tu cie Sztu ki PAN w War sza wie w 1982, na pod sta wie pra cy:
Dzia³al noœæ ar ty stycz na To ma sza Tre te ra (wy da na w ksi¹¿ce w 1975 r.). No mi -
na cjê na pro fe so ra uzy ska³em na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim
w 1990 r. Pra co wa³em — pocz¹tko wo na umowach -zleceniach — w Wy twór ni
Fil mów Oœwia to wych w £odzi, na stêp nie w In sty tu cie Sztu ki Pol skiej Aka de -
mii Na uk. W la tach 1972—1975 za trud nio ny by³em na sta no wi sku za stêp cy dy -
rek to ra do spraw na uko wych w kra kow skim od dzia le Pra cow ni Kon ser wa cji
Za byt ków. Od r. 1975 pro wa dzi³em ka te drê kul tu ry ar ty stycz nej na Ka to lic kim
Uni wer sy te cie Lu bel skim, a w r. 1991 prze szed³em na eme ry tu rê. Ju¿ bêd¹c
eme ry tem pra co wa³em ja ko wyk³ad ow ca do 1998 r. na pó³ eta tu w kra kow skiej
Aka de mii Sztuk Piêk nych. W 1990 r. zo sta³em cz³on kiem Spo³ecz ne go Ko mi te -
tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, a od r. 1991 je go prze wod nicz¹cym. Od 1950 r. 
by³em cz³on kiem Zwi¹zku Li te ra tów Pol skich, a od 1989 Sto wa rzy sze nia Pi sa -
rzy Pol skich. By³em te¿ cz³on kiem Zwi¹zku Ar ty stów Fo to gra fi ków Pol skich.
Od 1953 r. je stem cz³on kiem Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, a w la tach
1992—1997 by³em pre ze sem. Od 1975 r. je stem cz³on kiem Ko mi sji Teo rii i Hi -
sto rii Sztu ki Pol skiej Aka de mii Na uk, od 1979 r. cz³on kiem PEN-C lu bu, od
1985 r. zo sta³em cz³on kiem ICOMOS, a od 1997 r. zo sta³em cz³on kiem ko re -
spon den tem Pol skiej Aka de mii Umie jêt no œci. Od 1993 r. zo sta³em rze czo -
znawc¹ Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki w za kre sie re wa lo ry za cji za byt ko wej ar chi tek -
tu ry.

Oprócz kil ku od zna czeñ za zas³ugi dla po szcze gól nych miast i re gio nów, wy -
mie niæ wy pa da ogól no pol skie od zna cze nia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1983) oraz
Ko man do riê z Gwiazd¹ Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1994). Otrzy ma³em kil ka
na gród na pra ce na uko we i li te rac kie, m.in.: im. Sta nis³awa Vin cen za, Mia sta
Kra ko wa, PEN-C lu bu oraz wo je wo dy kra kow skie go za ca³okszta³t dzia³al no œci
(1995). Efek tem dzia³al no œci pe da go gicz nej by³o wy pro mo wa nie na KU L-u
i in nych uczel niach przesz³o 200 ma gi strów, dok to ry zo wa³em 18 kan dy da tów
na uczo nych, po nad to re cen zo wa³em wie le prac dok tor skich, ha bi li ta cyj nych,
a ta k¿e pi sa³em wnio ski o na da nie ty tu³u pro fe sor skie go kil ku m³od szym ko le -
gom.

Uczest ni czy³em w licz nych sym po zjach na uko wych w kra ju, a ta k¿e za gra -
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nic¹, w r. 1995 wyk³ada³em przez se mestr na Uni wer sy te cie Ann Ar bor Mich.
w USA. Przede wszyst kim w mo im prze ko na niu li czy siê spo ry do ro bek z za -
kre su pu bli ka cji, obej muj¹cy za rów no pra ce w³asne, ja ko te¿ pi sa ne wspól nie
z ko le ga mi, a zw³asz cza z dr. Ma ria nem Kor nec kim, z któ rym wspó³pra co -
wa³em przez bar dzo wie le lat bar dzo œciœ le. Do tej dru giej gru py za li czyæ wy -
pad nie przede wszyst kim dwie se rie Ka ta lo gów Za byt ków Sztu ki w Pol sce,
t. VII — wo je wódz two opol skie i tom XI — wo je wódz two byd go skie (oba
w gra ni cach sprzed 1975 r., a to ostat nie bez To ru nia). Po za tym z Kor nec kim
wy da liœ my ta k¿e doœæ oka za³e po zy cje ksi¹¿ko we: Sztu ka Œl¹ska Opol skie go
(1974), Sztu ka Zie mi Kra kow skiej (1982), Z³ot nic two to ru ñskie (1988) oraz Pol -
skie po mni ki w œwi¹ty niach Rzy mu (1994). Z ca³ko wi cie w³asnych pu bli ka cji
wy mie niam tyl ko wa ¿niej sze: po za wspo mnia ny mi ju¿ pra ca mi dok torsk¹ i ha -
bi li ta cyjn¹ dwa to my ese jów o kul tu rze sta ro pol skiej: ¯ywe i mar twe gra ni ce
(1974) oraz Wê drów ki po Sar ma cji eu ro pej skiej (1998), in ne: O³tarz Ma riac ki
Wi ta Stwo sza (1985), Por tret sta ro pol ski (1995), Cu da Pol ski (1997), Zie mia -
nie. Po miê dzy rze czy wi sto œci¹ a wspo mnie niem (wstêp) (1998), Al fa bet
Bierpfaffa & Fal c ka (1998). Ale chy ba naj wa ¿niej szy jest dwu to mo wy za rys
sztu ki w Pol sce: Sztu ka w Pol sce Pia stów i Ja giel lo nów (1993) oraz Sztu ka
w Pol sce od I do III Rzecz ypo spo li tej (1998). Po nad to opu bli ko wa³em kil ka set
wiê k szych i mniej szych stu diów na uko wych, re por ta ¿y, re cen zji i fe lie to nów.
De biu to wa³em w „Ty go dni ku Po wszech nym”, dru ko wa³em w roz ma itych cza -
so pi smach, a szcze góln¹ wa gê przyk³adam do ar ty ku³ów pu bli cy stycz nych pu -
bli ko wa nych w la tach 1970—1993 w „Kul tu rze” pa ry skiej, st¹d za „mo ich re -
dak to rów” uwa ¿am Je rze go Tu ro wi cza i Je rze go Gie dro y cia, a za pi sa rza, któ ry
mia³ du ¿y wp³yw na ukszta³to wa nie moich po gl¹dów — Ste fa na Ki sie lew skie -
go. Mo im ser decz nym przy ja cie lem by³ Zbi gniew Her bert. Mia³em wie lu przy -
ja ció³ i za li czyæ mo gê sie bie œmia³o do lu dzi szczê œli wych. Zw³asz cza, ¿e mam
œwietn¹ ro dzi nê: ¿onê Te re sê (od 1952 r.), dwie cór ki — starsz¹ El¿ bie tê
i m³odsz¹ Agniesz kê, a ta ostat nia ob da ro wa³a mnie œlicz ny mi wnu czê ta mi: Ka -
ro link¹ (ma obec nie 5 i pó³ ro ku) oraz Wik to rem — Wi ku siem (sko ñczy³
w³aœnie 2 la ta).
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Ma rian Kor nec ki

O Ta de uszu Chrza now skim
ga rœæ wspo mnieñ z „na szych cza sów”

By³o mo im oczy wi stym za mys³em, aby w³¹czyæ siê w ja k¿e ob fi ty nurt gra -
tu la cji i lau da cji g³oszo nych ku czci na sze go dro gie go Ju bi la ta, su muj¹cych 

je go wspa nia³e osi¹gniê cia. Ale zde cy do wa³em siê przy to czyæ tu tyl ko wy bran¹
ga rœæ wspo mnieñ, któ rych wiê k szoœæ Czy tel ni ków za pew ne nie mia³a spo sob -
no œci po znaæ. Bo to wszyst ko, o czym pra gnê na pi saæ zda rzy³o siê daw no. Ale
wszyst ko ma swój pocz¹tek, nie kie dy od leg³y, a bez nie go i ¿mud nej, wie lo let -
niej pra cy in ne by³yby dro gi ka rie ry, a w tym przy pad ku — ¿y cio wych suk ce -
sów Ju bi la ta. Oczy wiœ cie na wstê pie pra gnê pro siæ o wy ba cze nie mo¿e zbyt
czê ste go po wo³ywa nia mo ich w³asnych prze ¿yæ, ale prze cie¿ to wszyst ko —
o czym wspo mi naæ bê dê — opie ra siê na mo jej opty ce i roz gry wa³o siê w „na -
szych cza sach”.

Jak siê po zna liœ my?

Do dat ko wym aspek tem siê gniê cia do la mu sa pa miê ci jest przy pa daj¹ca
w³aœnie szcze gól na rocz ni ca. Oto z Ta de uszem po zna liœ my siê nie mal

dok³ad nie piê æ dzie si¹t lat te mu i to w oko licz no œciach, któ re za wa ¿yæ mia³y na
za wi¹za niu na szej przy ja Ÿni i wspó³pra cy na wie le dal szych lat. Po³¹czy³y nas
wspól ne za in te re so wa nia. A fak ty by³y na stê puj¹ce: w lu tym 1951 r., bez po œred -
nio po stu diach, roz pocz¹³em pra cê w urzê dzie kon ser wa tor skim ów cze sne go
wo je wódz twa kra kow skie go, kie ro wa nym wte dy przez pro fe so ra Jó ze fa Edwar -
da Dut kie wi cza, a wkrót ce po tem przez nie za po mnian¹ dr Han nê Pie ñ kowsk¹.
I nie ba wem po zna³em Ta de usza, któ ry za trud nio ny tu by³ w cha rak te rze
fotografa -dokumentatora za byt ków. A by³ on wte dy fo to gra fem zna ko mi tym
i do œwiad czo nym, cz³on kiem Zwi¹zku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków. Mo ¿na 
stwier dziæ, ¿e je go fo to gra fie z lat 50., prze cho wy wa ne w fo to te ce kon ser wa tor -
skiej s¹ do sko na³e, a dziœ ich war toœæ pod no si do dat ko wo up³yw cza su. Wszyst -
ko bo wiem — oczy wiœ cie w tym ta k¿e za byt ki — ule ga zmia nom, nie kie dy nie -
po strze gal nym. A ilu za byt ków, udo ku men to wa nych w „tam tych cza sach” ju¿
nie ma; znik³y w to ku prze mian kra jo bra zu kul tu ro we go.

W ów cze snej sie dzi bie urzê du kon ser wa tor skie go, w s³yn nej ka mie ni cy „Fe -
niks”, biu ra mie œci³y siê w daw nym lo ka lu miesz kal nym do stro ny pla cu Kle -
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par skie go. Tam te¿ znaj do wa³a siê ciem nia fo to gra ficz na, zlo ka li zo wa na
w ³azien ce. La bo ra to rium mia³o swe miej sce na pro wi zo rycz nym sto li ku, a w
wan nie p³uka no fil my i od bit ki. By³a tam jesz cze ka na pa (!), na któ rej za sia -
da³em w wol nych chwi lach, ob ser wuj¹c pra cê przy ja cie la. Ju¿ wte dy ³¹czy³o
nas wie le, ta k¿e fo to gra fia do ku men tal na, któr¹ ta k¿e od lat prak ty ko wa³em.
Mie liœ my zreszt¹ za sob¹ po dob ne do œwiad cze nia „za byt ko znaw cze”, licz ne
wy jaz dy w te ren, a na wet tak atrak cyj ne wów czas „od kry cia”. Ale Ta de usz by³
lep szy, by³ ju¿ od pew ne go cza su wspó³pra cow ni kiem „Ty go dni ka Po wszech ne -
go”, tam te¿ spo ra dycz nie uka zy wa³y siê je go ar ty ku³y; oczy wiœ cie by³ za przy -
ja Ÿnio ny z Je rzym Tu ro wi czem czy Ki sie lem. Przy ja Ÿni³ siê te¿ z Paw³em Ja sie -
nic¹, do któ re go ksi¹¿ki Wis³a po¿e gna za œcia nek w³aœnie wy ko ny wa³ zdjê cia.
Kto chcia³ i wie dzia³, móg³ s³yszeæ o s³yn nym klu bie Lo go fa gów, gdzie sku pia³a 
siê ów cze sna — wów czas jesz cze m³odzie ¿owa eli ta li te rac ka, ¿e wy mie niê tu
je go przy ja ció³: An drze ja Cie cha no wiec kie go, Jac ka Wo Ÿnia kow skie go, czy po -
dob no ta k¿e Zbi gnie wa Her ber ta. Kto dziœ uwie rzy, ¿e Ta de usz Chrza now ski
w owych cza sach ta k¿e pi sa³ wier sze?

W tam tych cza sach wiêc, gdy na sta³a wio sna, pew ne go dnia wy ru szy liœ my
na pierw szy wspól ny, „s³u¿bo wy” ob jazd do ku men ta cyj ny. Œrod kiem lo ko mo cji 
by³y oczy wiœ cie ro we ry, któ re w przy pad ku od le glej sze go ce lu po dró¿y ³ad o -
wa³o siê na po ci¹g do wa go nu ba ga ¿owe go. I tak by³o tym ra zem. Po ci¹giem
do je cha liœ my do Brze ska, a stamt¹d — ju¿ ro we ra mi — do Ja sie nia, Gnoj ni ka,
Go sprzy do wej, Lip ni cy Mu ro wa nej, a by³y to wte dy ma³o zna ne miej sco wo œci
za byt ko we. Wszê dzie ro bi liœ my zdjê cia, gdy¿ w zbio rach kon ser wa tor skich ich
bra ko wa³o. Pod wie czór by liœ my jesz cze w Wiœ ni czu — i tu zda rzy³ siê wy pa -
dek: ro wer Ta de usza uleg³ awa rii, któ rej nie uda³o siê usun¹æ. Wiêc pie chot¹ do -
szliœ my do Boch ni, aby po wró ciæ do do mów po ci¹giem. Tak w³aœnie za czê³a siê 
na sza wspó³pra ca.

Ta de usza dom ro dzin ny

Aby le piej za ry so waæ pocz¹tki, pra gnê prze rwaæ roz po czê ty tok nar ra cji
i cho æby naj kró cej wspo mnieæ dom ro dzin ny Ta de usza. Jak wia do mo, uro -

dzi³ siê wpraw dzie w Kra ko wie, do gim na zjum cho dzi³ we Lwo wie, ale praw -
dzi wym do mem je go dzie ciñ stwa by³ dwór w Mo ro czy nie pod Hru bie szo wem,
sie dzi ba roz leg³ego klu cza dóbr obej muj¹cych kil ka wio sek. Dwór — po zna³em 
go w cza sie in wen ta ry za cji za byt ków w 1954 r., o czym póŸ niej — by³ bu dyn -
kiem kla sy cy stycz nym, póŸ niej nie co zmo der ni zo wa nym. Usy tu owa ny w roz -
leg³ym par ku, na któ re go skra ju wzno si³ siê piê tro wy spi chlerz, a na ubo czu od
dro gi do jaz do wej do po bli skiej szo sy, od któ rej — jak opo wia da³ Ta de usz —
do ci¹ga no ko ñmi sa mo chód dzie dzi ca do pod jaz du, znaj do wa³ siê ob szer ny
maj dan mieszcz¹cy staj nie i wy bie gi, oto czo ny mu rem; tu pro wa dzo no ho dow lê 
tzw. re mon tów — ko ni prze zna czo nych dla sta cjo nuj¹ce go w Hru bie szo wie
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pu³ku strzel ców kon nych. Opo wia daj¹c o daw nych cza sach, Ta de usz wska zy -
wa³ na wet okno w bocz nej ele wa cji dwo ru, przez któ re póŸ nym wie czo rem wy -
ska ki wa³, aby spo ty kaæ siê w par ku z sym pa tyczn¹ dziew czyn¹. We dwo rze pa -
no wa³ su ro wy porz¹dek i o ¿ad nych noc nych wy pra wach pa ni cza mo wy byæ nie 
mog³o.

Ale cza sy siê zmie ni³y. Gdy w 1939 r. so wiec kie woj ska wkro czy³y do Mo ro -
czy na, pi ja ni so³da ci strza³ami z bro ni pal nej znisz czy li za byt ko wy pla fon na su -
fi cie, wy ¿y waj¹c siê w ten spo sób „ero tycz nie” na wy ma lo wa nych po do bi znach 
We nus i strze laj¹ce go do niej z ³uku Amo ra. Pla fon po cho dzi³ z ba ro ko we go
pa³acu w po bli skim Strzy ¿o wie i mia³ ja ko by byæ wzo ro wa ny na kom po zy cji
Ru ben sa. Szko dy wów czas po nios³a ta k¿e s³yn na Biblio te ka Mo ro czy ñska, któ -
rej znaczn¹ czê œæ ewa ku owa no wcze œniej do Osso li neum we Lwo wie, ale wie le
sta rych ksi¹g pos³u¿y³o do umoc nie nia œcie ¿ek roz mok³ych w je sien nej plu sze.

Gdy w na stêp nych la tach po¿ogi p³on¹cych wsi i dwo rów pol skich co raz czê -
œciej roz ja œnia³y noc ny wid nokr¹g po dru giej stro nie Bu gu — Chrza no w scy
opu œci li swój dwór, jak siê oka za³o na zaw sze, prze nosz¹c siê do Bie ¿ano wa
pod Kra ko wem, gdzie do trwa li do „wy zwo le nia”. Dwór w co raz gor szym sta nie 
i do ra Ÿnie eks plo ato wa ny nie do cze ka³ do na szych dni. Po pad³ w ru inê, znik nê³y 
rów nie¿ za bu do wa nia fol warcz ne. „Oca la³” ko mi nek z ja dal ni, któ ry przed la ty
ewa ku owa no do pod war szaw skiej re zy den cji jed ne go z no ta blów PRL.

Jak roz po czê liœ my in wen ta ry za cjê za byt ków sztu ki

Jesz cze w ci¹gu 1953 r. obok ró¿ nych wspól nych eska pad za byt ko znaw czych
— jak wie lo dnio wa ro we ro wa wy pra wa na Opolsz czy znê, któ rej plo nem

by³o po zna nie i fo to gra ficz na do ku men ta cja wie lu ma³o zna nych za byt ków —
uda³o nam siê na wi¹zaæ kon takt z Pra cow ni¹ In wen ta ry za cji Za byt ków In sty tu -
tu Sztu ki PAN w War sza wie. By³ to czas, gdy po ode jœ ciu pro fe so ra Je rze go
Sza blow skie go kie row nic two tej pla ców ki obj¹³ Je rzy Z. £oziñ ski, d³ugo let ni
odt¹d re dak tor na czel ny Ka ta lo gu Za byt ków Sztu ki.

Ju¿ na stêp ne go ro ku, wraz z Ja nem Sam kiem (wów czas jesz cze stu den tem,
a dziœ pro fe so rem wy ¿ szych uczel ni) pod jê liœ my in ten syw ne pe ne tra cje te re no -
we, opra co wuj¹c w trak cie trzech wie lo dnio wych wy jaz dów za byt ki po wia tów
dzia³dow skie go, mor¹skie go i hru bie szow skie go. Pra cuj¹c jed no cze œnie na
pe³nym eta cie w kra kow skim urzê dzie kon ser wa tor skim, sta ra³em siê — co nie
by³o ³atwe — wy go spo da ro wy waæ po trzeb ne wol ne dni na wy jaz dy w te ren,
zwy kle w od leg³e re jo ny kra ju. Wiêc tak to or ga ni zo wa liœ my: wy jazd na stê po -
wa³ w so bo tê po pra cy, aby od œwi tu w nie dzie lê ju¿ podj¹æ pe ne tra cje te re no we, 
któ re trwa³y z re gu³y do zmro ku. Po dob nie po wrót z in wen ta ry za cji na stê po wa³
noc¹, aby ju¿ ran kiem sta wiæ siê do co dzien nej pra cy w Kra ko wie. Tak te¿ wy -
prak ty ko wa liœ my, ¿e pierw szy wy jazd roz po czy na liœ my w kwiet niu, gdy dzieñ
by³ ju¿ d³ugi, ale drze wa jesz cze nie po kry te liœ æmi; to by³o wa ¿ne dla ja ko œci
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fo to gra fii. A na wia sem do dam, ¿e wy bra nie ter mi nu mia³o jesz cze je den aspekt: 
umo ¿li wia³o ab sen cjê w ra do snym po cho dzie pierw szo ma jo wym.

Tu przy to czê pierw szy, ja k¿e cha rak te ry stycz ny epi zod z dzie jów na szej in -
wen ta ry za cji. Przy byw szy po wie lo go dzin nej po dró¿y do Dzia³do wa i po za -
kwa te ro wa niu w miej sco wym ho te li ku, po sta no wi liœ my ran kiem roz pocz¹æ in -
wen ta ry za cjê od opi su za byt ków cen trum mia sta. Po go da by³a ³ad na, wiêc
mo ¿na by³o za ra zem wy ko naæ po trzeb ne zdjê cia ryn ku z ra tu szem po œrod ku.
Wiêc roz po czê liœ my ru ty no we póŸ niej czyn no œci. Ale pa trzy my: ju¿ na sze go ko -
le gê pro wadz¹ mi li cjan ci; za aresz to wa no go, bo fo to gra fo wa³ ra tusz, a tam by³y
ja kieœ urzê dy. Na szczê œcie ten pierw szy „chrzest bo jo wy” za ko ñczy³ siê szczê -
œli wie. Po mog³y za œwiad cze nia In sty tu tu z okr¹g³¹ pie czê ci¹ z or³em (bez ko ro -
ny), w któ rych „MO pro szo na by³a o udzie le nie de le ga tom po trzeb nej po mo cy
i po par cia”. Za œwiad cze nia by³y za tem wie lo krot nie po trzeb ne i u¿y tecz ne. Go -
rzej by³o w Kry³owie w hru bie szow skim, gdzie, mi mo ¿e wcze œniej „w po wie -
cie” zg³osi liœ my po trze bê in wen ta ry za cji ru in zam ku w Kry³owie na nad bu -
¿añskiej gra ni cy i uzy ska liœ my na to zgo dê, na stêp ne go dnia — ju¿ gdy
wsia da liœ my do ³odzi, aby dop³yn¹æ do ru in — nad je cha³ pê dem, roz bry zguj¹c
ka³u¿e, sa mo chód z od no œnej ko men dy, z ka te go rycz nym za ka zem. By³ rok
1954.

To wte dy te¿ opi sy wa³em dwór w Mo ro czy nie. Ta de usz nie wzi¹³ udzia³u
w wi zji — by³oby to ciê ¿kie prze ¿y cie. A zreszt¹ w tam tych cza sach „dzie dzi -
com” nie by³o wol no po ja wiaæ siê w swej ro dzin nej miej sco wo œci.

Z po wia tu hru bie szow skie go przy to czê jesz cze dwa wspo mnie nia. Pierw sze
do ty czy na szych noc le gów. Jak ³atwo siê do my œliæ, no ce spê dza liœ my tam,
gdzie nas wie czór za sta³. Kwa te ro wa liœ my zwy kle po sto do³ach, a cza sem w ja -
kie jœ cha³upie, gdy nas ktoœ do wnê trza za pro si³. Ale w Hru bie szo wie by³ ho tel,
w któ rym mie liœ my oka zjê spê dziæ kil ka noc le gów. By³ to zwyk³y piê tro wy dom 
o kil ku po ko jach gê sto za sta wio nych me ta lo wy mi ³ó¿ ka mi, tak ¿e licz ni go œcie
z tru dem prze ci ska li siê miê dzy ni mi. Wie czo rem roz ma wiaæ trze ba by³o szep -
tem, bo nie ba wem roz le ga³y siê gniewne okrzy ki: „Ci cho! lu dzie œpi¹!”. To a le tê 
sta no wi³y drew nia ne wy gód ki, do któ rych trze ba by³o iœæ przez po dwó rze.
Trud no by³o z nich ko rzy staæ w no cy, bo scho dy by³y za jê te przez ko lej nych go -
œci, któ rzy przy je cha li póŸ nym wie czo rem, gdy z Za mo œcia przy by wa³ ostat ni
po ci¹g (je den z trzech w ci¹gu do by), a miejsc wol nych bra ko wa³o. Nad ra nem
te¿ pa no wa³ ruch, bo wie lu in nych po œpiesz nie opusz cza³o noc le go wi sko, aby
zd¹¿yæ na ten sam sk³ad po ci¹gu od je ¿d¿ aj¹ce go jesz cze przed œwi tem. Wiêc
od by wa³ siê swo isty wy œcig: no wo przy by li bie gli do zwol nio nych ³ó¿ ek, aby
choæ tro chê w ogrza nej po œcie li po drze maæ.

In ne wspo mnie nie, to pra wie ca³onoc ne s³ucha nie opo wie œci na jed nej wiej -
skiej ple ba ni, przy lam pie naf to wej i ko lej nych her ba tach, o Wy spach So³owiec -
kich, gdzie nasz go spo darz — sta ru szek pro boszcz — spê dzi³ kil ka trud nych lat, 
za nim szczê œli wie wró ci³ do Pol ski. Za har to wa ny, k¹pa³ siê w wan nie usta wio -
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nej pod rynn¹. Ucie szy³ siê, ¿e ktoœ z da le ka przy by³ w go œci nê i od wie dzi³ go
w nad gra nicz nej sa mot ni.

Na Pod kar pa ciu, rok 1955

Ja ko naj bar dziej „eg zo tyczn¹” in wen ta ry za cjê za byt ków wspo mi nam pra ce
w po wie cie prze my skim. Szko da, ¿e ten ka ta log nig dy nie uka za³ siê dru -

kiem. Udo ku men to wa liœ my w nim œwiat nie mal ju¿ za gi nio ny. War to te¿ wspo -
mnieæ, ¿e wa run ki pe ne tra cji te re no wych i at mos fe ra tam tych cza sów by³y
szcze gól nie trud ne. Nie mo gliœ my ko rzy staæ z ta kiej czy in nej po mo cy rze szow -
skie go urzê du kon ser wa tor skie go, po nie wa¿ — kto to jesz cze dziœ pa miê ta —
w tym ro ku urz¹d by³ nie czyn ny, po ko je i sza fy z ar chi wa lia mi by³y za mkniê te
i okle jo ne; tam bo wiem krót ko przed tem wy eli mi no wa no pra cuj¹ce go do te go
cza su kon ser wa to ra, gdy¿ utrud nia³ „porz¹dki” na te re nach pod gór skich, gdzie
li kwi do wa no nie któ re opusz czo ne drew nia ne cer kwie, jak te¿ wszyst kie nie za -
miesz ka³e za bu do wa nia wiej skie, po pa daj¹ce w ru inê. Tak wiêc przy pad³o nam
prze by waæ na te re nach pu stych, gdzie na wet ko rzy sta nie z przed wo jen nych map 
na strê cza³o trud no œci. W do li nach po to ków, wzd³u¿ któ rych ci¹gnê³y siê nie -
gdyœ za bu do wa nia, na wet dro gi za ra sta³y dzik¹ ro œlin no œci¹, a brak ja kich kol -
wiek mo stów i na wet k³adek, wy mu sza³ ci¹g³e prze pra wy w bród; za ¿ar tu jê
wspo mi naj¹c, ¿e na wet „nie op³aca³o siê” wci¹gaæ na no gi skar pet. Na szczê œcie 
po go da by³a wy bo ro wa, oczy wiœ cie z ma³ymi wyj¹tka mi. K³opo ty by³y ta k¿e ze 
zna le zie niem noc le gu. Gdy w oko li cach Bir czy po pra co wi tym dniu za snê liœ my
w sto do le usy tu owa nej na do mi nuj¹cym wznie sie niu, w nocy roz bu dzi³a nas
sza lej¹ca bu rza. Pio ru ny „pa da³y jak groch o œcia nê”, a do pie ro wte dy oka za³o
siê, ¿e na da chu w³aœci wie bra ku je po kry cia... Nie wie dzie liœ my, gdzie siê
schro niæ. By³y te¿ k³opo ty z ¿yw no œci¹. Raz uda³o siê nam za ku piæ bo che nek
chle ba, wiêc ko la cja i œnia da nie zda wa³y siê za pew nio ne. Ale za nim przy go to -
wa liœ my wie czorn¹ her ba tê, oka za³o siê, ¿e chleb znikn¹³. Po gor¹czko wych po -
szu ki wa niach uj rze liœ my, ¿e w po bli skich za ro œlach pies po¿e ra reszt ki bo chen -
ka. Nie uda³o siê ni cze go od zy skaæ.

Od cza su do cza su ko rzy sta liœ my z go œcin no œci dy rek to ra Mu zeum w Prze -
my œlu. Pan Krzysz tof Wol ski sta ra³ siê na swoj¹ rê kê pro wa dziæ ba da nia i ra to -
waæ to i owo; ocze ki wa³ wiêc wie czo ra mi na nasz po wrót i re la cje z te re nu.
Pew ne go ra zu, gdy przy by liœ my bli sko pó³no cy, ju¿ w sie ni wy wi¹za³a siê ¿y wa 
roz mo wa. Rap tem otwie raj¹ siê drzwi na piê trze i ma³¿on ka dy rek to ra ostro
prze ry wa „na ukow¹ dys ku sjê”. Dy rek tor (prze pra szam za na ru sze nie pry wat no -
œci) roz³o¿y³ bez rad nie rê ce — a by³ on zna ny z su ro wo œci w sto sun ku do pod -
leg³ego per so ne lu — mó wi¹c: „Przed ce za rem dr¿a³a Ro ma, lecz in ny by³ ce zar
do ma. Bo ce sa rzo wa Kal pur nia mia³a go za dur nia”.

W cza sie ob jaz dów uda³o siê nam opi saæ i sfo to gra fo waæ kil ka na œcie za byt -
ko wych cer kwi, któ re nie do cze ka³y lep szych cza sów. Nie ist niej¹ ju¿ cer kwie
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w Brzóz ce, ¯oha ty niu, Lesz cza wie, Wo li Ko rze niec kiej, Kraj nie, £odzin ce Dol -
nej, Trój cy, Tor kach, Ru szel czy cach. Ostat nio od bu do wa no znisz czon¹ cer kiew
w Kruhlu Wiel kim, przed kil ku na sto ma la ty „tym cza so wo ro ze bran¹”. Znik nê³y 
te¿ nie mal ca³ko wi cie re lik ty ar cha icz nej œwiec kiej za bu do wy wiej skiej, ja kich
przyk³ady mo ¿na by³o jesz cze tu i ów dzie po dzi wiaæ.

D³ugo po zo sta liœ my pod wra ¿e niem do zna nych przy gód i piêk na pej za ¿u.
„Od kry wa liœ my” za po mnian¹ wów czas obronn¹ cer kiew w Po sa dzie Ry bo tyc -
kiej, gdzie do strze gliœ my re lik ty bi zan tyj skich ma lo wi de³ œcien nych, póŸ niej, po 
la tach czê œcio wo ods³oniê tych. Rów nie¿ chy ba pierwsz¹ in wen ta ry za cjê prze -
pro wa dzi liœ my w ma low ni czym ze spo le od pu sto wym Kal wa rii Pac³aw skiej, tu¿ 
przy gra ni cy pa ñstwa, wów czas œciœ le chro nio nej.

O fo to gra fo wa niu za byt ków

Istot ne w trak cie in wen ta ry za cji za byt ków by³o wy ko ny wa nie do ku men ta cji
fo to gra ficz nej. Na szczê œcie mie liœ my ju¿ wy star czaj¹ce do œwiad cze nia, tak

¿e pra ce prze bie ga³y spraw nie. W pew nym okre sie pró bo wa liœ my u¿y waæ apa -
ra tu kli szo we go o for ma cie 9 x 12 cm (ta kie go bo wiem sprzê tu u¿y wa li fo to gra -
fo wie In sty tu tu); wnet jed nak prze szliœ my na do stêp ne wów czas „lu strzan ki”
pro duk cji Ko da ka o dwóch obiek ty wach, for ma tu 6 x 6 cm, po zwa laj¹ce na nie -
po rów ny wal nie szybsz¹ pra cê i u³atwion¹ w³asn¹ ob rób kê. Zw³asz cza w na stêp -
nych la tach, gdy pe³ni liœ my ju¿ obo wi¹zki re dak to rów to mów wo je wódz kich
ka ta lo gu, ³atwiej uzy ski wa liœ my pe³en do bór wy bra nych te ma tów i ujêæ.

Ale kto dzi siaj, wo bec roz po wszech nie nia fo to gra fii ko lo ro wej i da le ko po -
su niê tej au to ma ty za cji, prócz nie licz nych dziœ pro fe sjo na li stów, pa miê ta daw ny
spo sób wy ko ny wa nia na przy zwo itym po zio mie zdjêæ i od bi tek. Otó¿ zdjê cia
we wnê trzach czê sto wy ko ny wa liœ my z u¿y ciem sta ty wu, w na szej prak ty ce
drew nia ne go, wy so kie go i sta bil ne go. Sta tyw usta wia liœ my w wy szu ka nych,
opty mal nych miej scach. Mo¿e to ko go zdzi wi, ale z te go sa me go usta wie nia ro -
bi liœ my zdjê cia obaj, prze krê caj¹c tyl ko... apa ra ty. Tak wiêc ujê cia by³y czê sto
du blo wa ne, ale w tym nie by³o nic dziw ne go: zdjê cie mu sia³o siê udaæ.
W zwi¹zku z tym na praw dê nie by³o wa ¿ne, kto jest kon kret nym au to rem da nej
fo to gra fii. O fi nal nym wy bo rze de cy do wa³a w ko ñcu ja koœæ od bit ki, a przy go to -
wuj¹c zdjê cia do ma kie ty ka ta lo gu po pro stu dzie li liœ my siê ro bot¹.

Lamp b³ysko wych nie u¿y wa liœ my (a mo¿e na wet nie by³y wte dy do stêp ne?), 
za to pos³ugi wa liœ my siê re flek to rem z siln¹, 500 -watow¹ ¿arówk¹. Zaw sze by³
pro blem pod³¹cze nia do kon tak tu, dla te go wo zi liœ my ze sob¹ kil ku na sto me tro -
wy ka bel. Zwy kle je den z nas obs³ugi wa³ apa rat, na sta wio ny na zdjê cie cza so -
we, dru gi po ru sza³ siê szyb ko lub ener gicz nie po ru sza³ re flek to rem. Cho dzi³o
o do bre do œwie tle nie, uni ka nie re flek sów oraz sil nych cie ni, np. struk tu ry o³ta -
rza na œcia nie itp. Fo to gra fie po szcze gól nych rze Ÿb, za byt ków z³ot nic twa czy
in nych po je dyn czych przed mio tów wy ko ny wa ne by³y przy u¿y ciu prze no œne go 
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t³a. By³ to zwyk³y ru lon p³ót na, któ re po dœ cie la liœ my pod fo to gra fo wa ny obiekt,
aby unikn¹æ wi docz nej gra ni cy pod sta wy i t³a, któ rym szyb ko po ru sza liœ my; tak 
eli mi no wa³o siê te¿ za giê cia i nie uchron ne za bru dze nia p³ót na. Wa ¿ne te¿ by³o
uni ka nie cie nia rzu ca ne go na t³o przez fo to gra fo wa ny za by tek; tak wiêc, gdy
œwiat³o nie by³o do sta tecz nie roz pro szo ne, rzu ca liœ my „od bi te œwiat³o” re flek to -
ra od su fi tu czy do god nej ja snej œcia ny. Istot ne by³o rów nie¿ „pro sto wa nie per -
spek ty wy”, co mo ¿na by³o uzy ski waæ w trak cie wy ko ny wa nia od bi tek.

Gdy po czê liœ my u¿y waæ bar dzo do brych na owe cza sy apa ra tów pra kti six
(du ¿a lu strzan ka do sto so wa na do wy mia ny obiek ty wów o ró¿ nych ogni sko -
wych), wo¿ony sprzêt wy dat nie siê po wiê k szy³. Ko niecz ne by³y wiê k sze tor by
na sprzêt fo to gra ficz ny, obej muj¹cy te¿ wy mien ne obiek ty wy i fil try — od czer -
wo ne go po ró¿ ne od cie nie zie le ni i ¿ó³ci — uros³a rów nie¿ ku ba tu ra i wa ga ba -
ga ¿u podrêcz ne go. Z po mo cy kolegów -fotografów In sty tu tu ko rzy sta liœ my
ca³kiem spo ra dycz nie, cho cia¿ by³y i ta kie przy pad ki.

Zdjêæ fo to gra ficz nych w to ku in wen ta ry za cji wy ko na liœ my wiêc... kil ka ty -
siê cy, z nich tyl ko czê œæ prze cho wy wa na jest w ar chi wum In sty tu tu Sztu ki. Do -
dam tu jesz cze, ¿e ja wy wo³ywa³em fil my i od bit ki „na trze ciej zmia nie”. Pierw -
sza — to co dzien na pra ca w urzê dzie kon ser wa tor skim, a po 1975 r. w PKZ;
dru ga, obej muj¹ca go dzi ny po po³udnio we, to na sze kwe ren dy i wspól ne opra co -
wy wa nie tek stów. Owa „trze cia zmia na”, to usta wia nie w do mu ciem ni póŸ nym
wie czo rem w przed po ko ju, gdy dzie ci ju¿ spa³y... Ko niec oko³o 1. w no cy. Ran -
kiem wszyst ko od no wa.

Oczy wiœ cie fil mów nig dy nie ¿a³owa liœ my. Wy ko ny wa liœ my te¿ wie le zdjêæ
oka zjo nal nych; by³y to tzw. wer ki (ter min prze jê ty od fil mow ców wy ko -
nuj¹cych ujê cia to wa rzy skie przy pra cy). To dziê ki za so bom „wer ków” mo gê
udo ku men to waæ do sta tecz nie na sze przy go dy.

Na sze œrod ki lo ko mo cji

Jak ju¿ wcze œniej wspo mi na³em na szy mi naj star szy mi œrod ka mi lo ko mo cji
„w s³u¿bie na uki, kon ser wa tor stwa i in wen ta ry za cji za byt ków” by³y ro we ry.

Sto sun ko wo wcze œnie mo ¿na by³o za li czyæ nas do swo istej eli ty — bo
w pocz¹tku lat 50. wca le nie wszy scy dys po no wa li tak prak tycz ny mi, nie za le -
¿ny mi œrod ka mi lo ko mo cji. Ro wer Ta de usza — nie pa miê tam mar ki — by³
przed wo jen nym ro we rem spor to wym, a je go oso bli wo œci¹ by³y tzw. ba lo ny,
gru be opo ny le piej amor ty zuj¹ce wstrz¹sy na li chych na wierzch niach. Z ko lei
mój ro wer, bez mar ko wy, to we hi ku³ po nie miec ki za ku pio ny za 50 z³ (trud no
dziœ okre œliæ czy to by³o ta nio) jesz cze w 1945 r., z cza sem tro chê pod ra so wa ny,
ale nie za wod ny przez dwa dzie œcia lat. Tu war to przy po mnieæ, ¿e by³y ta kie cza -
sy, gdy w gra ni cach Kra ko wa, m.in. na Gó rze Bor kow skiej, w Bro no wi cach, na
Pa ster ni ku i jesz cze w in nych miej scach usta wio no szla ba ny i mi li cja za trzy my -
wa³a ka ¿dy sa mo chód, spraw dzaj¹c dok¹d wy je ¿d¿a. Jak wi daæ, by³ tu po wa ¿ny 
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mar gi nes wol no œci. Do dam jesz cze, ¿e bez ze zwo le nia, je œli ktoœ w ko ñcu dys -
po no wa³ ja ki mœ sa mo cho dem, móg³ wy je chaæ w gra ni cach do 20 km; tak np.
przed Ru daw¹, na szo sie ka to wic kiej na ki lo me trze dwu dzie stym, na sto ku za le -
sio ne go Gar bu Ten czy ñskie go by³a ³¹czka, na któ rej w nie dziel ne po po³ud nia
obo zo wa³a ów cze sna eli ta, tam te¿ po ja wi³a siê z cza sem oko licz no œcio wa
knajp ka. Ro we ry nie pod le ga³y kon tro li.

Przy u¿y ciu ro we rów zin wen ta ry zo wa liœ my za byt ki sied miu po wia tów, ale
z cza sem trze ba by³o u¿yæ spraw niej szych œrod ków lo ko mo cji. Ta kim sta³ siê
mo to cykl Ta de usza mar ki ja wa, któ rym po dró¿ owa liœ my po Gór nym Œl¹sku, ale 
ta k¿e po Po mo rzu. Tu w³aœnie, w 1958 r. in wen ta ry zo wa liœ my od leg³y po wiat
w¹brze ski, gdzie jed nak obesz³o siê bez god nych uwa gi przy gód. Ta de usz u¿y -
wa³ swej spraw nej ja wy ta k¿e w swo ich in dy wi du al nych eska pa dach, jak np.
wy ko nuj¹c do ku men ta cjê fo to gra ficzn¹ do wci¹¿ jesz cze ak tu al nej ksi¹¿ki Bog -
da na Gu erqu ina: Zam ki Œl¹skie, wy da nej w³aœnie w ty m¿e ro ku.

Ale gdy roz po czy na liœ my pra cê ja ko re dak to rzy to mów wo je wódz kich ka ta -
lo gu sta³o siê ja sne, ¿e nie zbêd ne bê dzie u¿y cie sa mo cho du. Ze wzglê dów or ga -
ni za cyj nych ko rzy sta nie z sa mo cho du s³u¿bo we go nie oka za³o siê mo ¿li we
(trud noœæ uzgod nie nia ter mi nów, ogra ni czo ny czas pra cy kie row cy — tak, tak,
o czwar tej po po³ud niu ko niec dniów ki). I tak roz po czê liœ my po dró¿e zna ko mi -
tym na owe cza sy sa mo cho dem warszawa -garbus. Pierw sza war sza wa by³a
wspó³w³asno œci¹ Ta de usza i je go przy ja cie la, na stêp na — bo dwie „za je Ÿdzi liœ -
my” — zdo by ta by³a, rzec mo ¿na, oka zjo nal nie, bo prze cie¿ wca le nie mo ¿na
by³o ku piæ au ta bez przy dzia³u. Wiêc tê drug¹ war sza wê od ku pi³ Ta de usz od ro -
dzin nej „po mo cy do mo wej”, a ta j¹ w ja ki mœ kon kur sie wy gra³a.

Ta pierw sza war sza wa wy pró bo wa na by³a w jed no dnio wych wy jaz dach
i s³u¿y³a w³aœci cie lo wi dla uspraw nie nia pra cy fotografa -dokumentalisty. Ale ju¿
w 1958 r. s³u¿y³a nam w cza sie dwóch ko lej nych wie lo dnio wych ob jaz dów, gdy
in wen ta ry zo wa liœ my po wia ty no wo sol ski i wschow ski w ów cze snym wo je wódz -
twie zie lo no gór skim. Có¿ to by³ za po stêp i co za kom fort w po rów na niu do daw -
nych do œwiad czeñ! Sa mo chód s³u¿y³ odt¹d ta k¿e ja ko do ra Ÿne schro nie nie, a ta -
k¿e ja ko coœ w ro dza ju na mio tu na bi wa ku, przy po³udnio wym od po czyn ku.
Ba ga ¿u te¿ ju¿ nie trze ba by³o pa ko waæ do wa li zek i to reb, wszyst ko za le ga³o na
tyl nych sie dze niach, a by³o to w³aœci wie bez piecz ne, bo o kra dzie ¿ach siê wca le
nie s³ysza³o. Nas w ka ¿dym ra zie nig dy nic po dob ne go nie spo tka³o.

Nie zna czy to, ¿e nie bra ko wa³o przy gód. W cza sie pierw sze go wspól ne go
ob jaz du, przy ja ki mœ na wra ca niu, roz bi liœ my tyl ny zde rzak i uszko dzi li
baga¿nik; nie da³o siê go u¿y waæ do ko ñca ob jaz du. By³y i in ne przy pad ki, nie
licz¹c prze je cha nych kur; kto dziœ uwie rzy, ¿e te ma so wo wpa da³y pod ko³a,
z re gu³y cze kaj¹c na po bo czach na oka zjê, aby prze bie gaæ przez jezd niê tu¿
przed sa mo cho dem. Tak by³o daw niej, dziœ kur przy dro gach po pro stu nie ma.
Ale zda rza³y siê jesz cze cie kaw sze przy pad ki. Prze je ¿d¿ aj¹c przez wieœ Su cha
Psi na (w po wie cie g³ub czyc kim na Opolsz czy Ÿnie) spo strze gliœ my, ¿e przed na -
mi po œrod ku dro gi re zy du je po tê ¿ne sta do gê si. By³o to pew nie coœ zwy czaj ne -

38 Spis treœci Fotografie



go, bo sa mo cho dów wów czas tam siê nie spo ty ka³o... Ta de usz zwal nia, w³¹cza
klak son, gê si z oci¹ga niem usu waj¹ siê po wo li w bok. Prze je cha liœ my. Kie row -
ca py ta: ile zo sta³o. Spraw dzam i po da jê: tyl ko jed na. Do da liœ my ga zu.

Tu mu szê po wie dzieæ, ¿e ja chy ba nie mia³em na swym kon cie wiê k sze go
„ubo ju dro biu”, mi mo i¿ by³em nie naj lep szym kie rowc¹ i w tym za kre sie
w³¹czy³em siê doœæ póŸ no. Ta de usz mia³ za wa³ (tak, tak!) i gdy wró ci³ do zdro -
wia, sta³o siê ja sne, ¿e mu si mieæ zmien ni ka. Wiêc po œpiesz nie zro bi³em pra wo
jaz dy, gdy¿ na sze har mo no gra my mu sia³y byæ utrzy ma ne. Ju¿ na dru gi dzieñ po
uzy ska niu w³aœci we go do ku men tu wy je cha liœ my — by³o to w cza sie in wen ta ry -
za cji po wia tów Ny sa i Grod ków. Zmil czê tu o emo cjach to wa rzysz¹cych wy -
si³kom nie wpraw ne go wów czas kie row cy, ale za pew niam, ¿e nic siê nie przy da -
rzy³o...

Do dam jesz cze, a pro szê to spraw dziæ na fo to gra fiach, ¿e na sza war sza wa
zaw sze do je ¿d¿a³a na miej sce, cze go nie mo ¿na by³o wy mu siæ na s³u¿bo wym
kie row cy. Prze je ¿d¿ aliœ my po lny mi i le œny mi dró¿ ka mi, przez po to ki, ta k¿e po
PGR-ow skich po dwór kach. Oczy wiœ cie nie je den raz ugrzê Ÿliœ my i trze ba by³o
spro wa dzaæ ko nie dla wy do sta nia sa mo cho du z to pie li. Przy to czê tu jedn¹ przy -
go dê.

Na pol nej dro dze pe³nej trzê sa wisk mó wiê Ta de uszo wi: Tu chy ba nie prze je -
dzie my! On na to: To wy sia daj! Ja ko cz³owiek „ma³ego du cha” wy siad³em,
a mój przy ja ciel ju¿ po kil ku na stu me trach osiad³ w roz le wi sku i wo³a z przy to -
pio ne go sa mo cho du: Po sta raj siê o ko nie! Na ho ry zon cie wi daæ by³o wie œnia -
ków pra cuj¹cych ko ñmi w po lu, wiêc idê po po moc. Ale spo ty kam siê z obo jêt -
no œci¹ i od mow¹. To by³o nie po koj¹ce. Wresz cie ktoœ py ta: A gdzie to
w³aœci wie pa no wie je dzie cie? Mó wiê, ¿e do ksiê dza pro bosz cza, bo to i owo,
za byt ki itd. „A jak tak, to co in ne go!”. Po kwa dran sie wóz by³ wy ho lo wa ny.
Wziê to nas za ja kieœ „w³adze”, bo i sa mo chód by³ po dob ny.

Ale zda rzy³ siê po wa ¿ny wy pa dek, by³o to 6 li sto pa da 1962 r. Je cha liœ my
w³aœnie do San do mie rza, gdzie opra co wy wa liœ my do ku men ta cjê kon ser wa -
torsk¹ ra tu sza. By³ wie czór, gdy do tar liœ my do Sta lo wej Wo li, jad¹c od Rze szo -
wa. Na d³ugim od cin ku dro gi wiod¹cym przez las na prze ciw nas je cha³ — jak
siê póŸ niej oka za³o — au to bus PKS i ra zi³ w oczy nie przy ga szo ny mi re flek to ra -
mi. I gdy siê mi ja liœ my, spo strze gliœ my rap tem tu¿ przed mask¹ na sze go wo zu
ro we rzy stê. Nag³y skrêt, aby go wy min¹æ — i ju¿ zde rzy liœ my siê z au to bu sem;
od rzu ci³ nas do la su. Prze sko czy liœ my rów, krza ki przy dro ¿ne, omi nê liœ my kil ka 
drzew i w ko ñcu ude rzy liœ my w ko lej ne drze wo. Wpad³em g³ow¹ w szy bê, któ -
ra roz pad³a siê na ty si¹c od³am ków; na szczê œcie os³oni³em twarz rê ka mi. Sto -
imy, py ta my siê na wza jem: ¿y jesz? Za chwi lê po czê li nad bie gaæ lu dzie z uszko -
dzo ne go au to bu su. Tu tyl ko do dam, ¿e ka ret ka za bra³a mnie do szpi ta la,
z któ re go po wstêp nych za bie gach uciek³em. Ta de usz wy szed³ bez szwan ku, ale
sa mo chód by³ roz bi ty. W tych dniach nie uko ñczy liœ my do ku men ta cji san do -
mier skie go ra tu sza.

Na wio snê je Ÿdzi liœ my ju¿ drug¹ z ko lei, ana lo giczn¹ war szaw¹. To by³ na -
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praw dê do bry sa mo chód. Ale i ten za ko ñczy³ sw¹ s³u¿bê po kil ku dnio wej wy -
ciecz ce na Wê gry; wte dy nie mal cu dem do je cha liœ my do Pol ski. Trze ba przy -
znaæ, ¿e nie by liœ my po trzeb nej kla sy tech ni ka mi sa mo cho do wy mi.

Nie ste ty to ju¿ by³o apo geum na szej mo to ry za cji. Na stêp ny sa mo chód to sy -
re na. Ale przy znaæ trze ba, ¿e by³ to ta k¿e szczê œli wy eg zem plarz, o czym mo ¿na 
by³o prze czy taæ w „Ty go dni ku Po wszech nym” w ar ty ku le Sy renk¹ do Gi bral ta -
ru, dok¹d wy je cha³a ca³a ro dzi na Chrza now skich i po my œl nie wró ci³a do kra ju.
To zreszt¹ te¿ by³a sen sa cja w tam tych cza sach. Ale mo je wspo mnie nia zwi¹za -
ne z tym sa mo cho dem, to przede wszyst kich wy pra wy do Ru mu nii w la tach
1971 i 1972, o czym na pi szê póŸ niej. Jed nak i ta wyj¹tko wa sy re na osta tecz nie
po¿e gna³a siê z na mi w³aœnie pod czas dru giej ru mu ñskiej eska pa dy. W ostat nich 
dniach po dró¿y roz le cia³a siê skrzyn ia bie gów, za pew ne nie bez na szej wi ny;
wspo mnia³em ju¿, ¿e bra ko wa³o wœ ród nas spraw nych me cha ni ków. Tak wiêc
znów cu dem po wró ci liœ my do Kra ko wa.

No i wresz cie dru ga sy re na Ta de usza — ta ju¿ tyl ko czê œcio wo za pi sa³a siê
w na szej wspól nej hi sto rii, g³ów nie w trak cie in wen ta ry za cji za byt ków po wia tu
z¹bko wic kie go na Dol nym Œl¹sku. To by³ bar dzo ob fi tuj¹cy w za byt ki te ren
i trze ba by³o a¿ czte rech po dró¿y wie lo dnio wych, aby te mat opra co waæ. Ale
wte dy w³aœnie mi ja³y ju¿ cza sy na szej pry wat nej mo to ry za cji... Trze ba by³o
„prze pro siæ siê” z sa mo cho dem s³u¿bo wym IS PAN.

Re dak to rzy to mów Ka ta lo gu Za byt ków Sztu ki

Wspo mi naj¹c „na sze cza sy” w In sty tu cie Sztu ki PAN, wspo mnieæ pra gnê
wspa nia³ych przy ja ció³ — re dak to rów na czel nych Ka ta lo gu Za byt ków

Sztu ki w Pol sce, œp. Bar ba rê i Je rze go £oziñ skich. Z pew no œci¹ ich zas³ug¹ jest
ta k¿e spraw na edy cja dzie si¹tek to mów ka ta lo gu w tam tych la tach i zna ko mi ta,
ko le ¿e ñska wspó³pra ca. Mo ¿na by³o cza sem kry ty ko waæ prze strze gan¹ przez
nich su row¹, „bez orze cze niow¹” sty li sty kê tek stów, mo¿e te¿ nad miar œred ni -
ków (!); by³a to ma nie ra za pocz¹tko wa na jesz cze przez Je rze go Sza blow skie go.
Ale tak w³aœnie upo wszech ni³ siê ów ujed no li co ny spo sób opi sów, nie trac¹c nic 
na pre cy zji.

Wiêc jak na mo ¿li wo œci tam tych lat pra ca po stê po wa³a spraw nie i okre œle nie
to obej mo wa³o wszyst kie warsz ta ty re dak cyj ne w ska li ca³ej Pol ski. Wszy scy
wpó³pra cuj¹cy re dak to rzy to mów by li szcze rze od da ni tej pra cy, nikt nie my œla³
wte dy o ka rie rach na uko wych (!), li czy³a siê pra ca i wspól ne dzie³o — nad go -
nie nie bra ków in wen ta ry za cji za byt ków, co by³o m.in. efek tem dwóch wo jen
œwia to wych. Ale pod wzglê dem edy tor skim star sze to mi ki ka ta lo gu by³y bar dzo 
skrom nie wy da wa ne i po stêp by³ po wol ny. Gdy w 1967 r. uka za³ siê set ny to mik 
ka ta lo gu, a nam w³aœnie przy pad³ za szczyt je go re da go wa nia, po raz pierw szy
po ja wi³ siê jesz cze bar dzo skrom ny syn te tycz ny wstêp oma wiaj¹cy sztu kê da ne -
go po wia tu (odt¹d obo wi¹zko wy), a na wet ob wo lu ta, któ rej po wszech noœæ
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przysz³a znacz nie póŸ niej. W tym te¿ ju bi le uszo wym ze szy cie Je rzy £oziñ ski
we wstê pie oka zjo nal nym na kre œli³ za sa dy re ali za cji i dzie je Ka ta lo gu Za byt ków 
Sztu ki w Pol sce.

W tym w³aœnie 1967 r. roz po czê liœ my za ra zem ja ko re dak to rzy edy cjê to mu
obej muj¹ce go ów cze sne wo je wódz two byd go skie. Wte dy te¿ za ko ñczy liœ my
pra ce nad to mem opi suj¹cym za byt ki wo je wódz twa opol skie go, re ali zo wa nym
w la tach 1959—1968. W ci¹gu nie spe³na dzie siê ciu lat zin wen ta ry zo wa liœ my
tam czter na œcie po wia tów i wy da liœ my dru kiem ty le¿ to mów ka ta lo gu.

Wiêc na stêp nym za da niem by³o pod jê cie re da go wa nia ka ta lo gu in ne go re -
gio nu; tym ra zem by³o to ów cze sne wo je wódz two byd go skie, roz ci¹gaj¹ce siê
na kil ka dziel nic hi sto rycz nych — zie mia che³miñ ska, pra wie w ca³oœci, znacz -
ne par tie Ku jaw, zie mi do brzy ñskiej, a na wet frag men ty hi sto rycz nej Wiel ko -
pol ski. Za py taæ war to, dla cze go kra ko wia nom po wie rzo no opra co wy wa nie te go 
w³aœnie ob sza ru? „Skrom nie” po dam, ¿e by liœ my ju¿ przy go to wa ni, mie liœ my
podrêcz ny warsz tat i za ple cze na uko we; zreszt¹ mi nê³o w³aœnie 15 lat na szej
nie prze rwa nej dzia³al no œci. Pa miê tam oko licz no œci po dej mo wa nia ko mi syj nie
de cy zji. Z przy czyn tech nicz nych œro do wi sko na uko we To ru nia nie by³o jesz cze 
go to we do w³¹cze nia siê w wy ma ga nym stop niu. A my z ko lei nie pod jê liœ my
siê opra co wa nia za byt ków mia sta To ru nia. Tak wiêc roz po czê liœ my tê pra cê, do -
je ¿d¿ aj¹c z od da li, a w pocz¹tko wych la tach po moc œwiad czy³ nam
nieod¿a³owa ny ko le ga i przy ja ciel, daw no nie ¿yj¹cy ju¿ Je rzy Frycz, pro fe sor
Uni wer sy te tu Mi ko³aja Ko per ni ka w To ru niu.

XI tom KZ SwP — wo je wódz two byd go skie — roz po czê liœ my ja ko re dak to -
rzy opra co wy waæ w 1967 r. i do r. 1988 wy da liœ my 21 to mów. Niech mi wol no
bê dzie po dziê ko waæ w tym miej scu na szym ko le gom, opra co wuj¹cym dla sze -
re gu po wia tów tek sty wstêp ne. Ta ka by³a bo wiem me to da pra cy; sa mi opra co -
wa liœ my „od pocz¹tku” osiem po wia tów. Tu do dam jesz cze, ¿e w prak ty ce i tak
ob je ¿d¿ aliœ my i spraw dza liœ my wszyst ko. Trze ba by³o ta k¿e wy ko naæ fo to gra -
fie te ma tów za kwa li fi ko wa nych przez nas do re pro duk cji. Wiêc trze ba by³o byæ
wszê dzie, ta k¿e na wie ¿ach ko œciel nych (dzwo ny!) i w skarb cach. Za brzmi to
te¿ cie ka wie, gdy do dam, ¿e „mie liœ my w rê kach” dzie si¹tki wspa nia³ych mon -
stran cji, kie li chów i in nych za byt ków z³ot nic twa, w wiê k szo œci nig dy nie udo -
stêp nia nych. Tu do dam, ¿e w swo im cza sie ry so wa³ siê trud ny pro blem — czy
i w ja kim stop niu in wen ta ry zo waæ to wszyst ko, co w do bie kon flik tu pañstwo -
-Koœció³ gro ziæ mog³o ja ki mœ nie bez pie cze ñstwem. Wiêc pa miê tam jesz cze i to, 
jak Pry mas, kar dy na³ Wy szy ñski, na spo tka niu z kie row nic twem KZ SwP za de -
cy do wa³: Opi suj cie wszyst ko. Bê dzie to ta k¿e do wo dem co dot¹d prze trwa³o
i czyj¹ jest w³asno œci¹. Mam jesz cze za cho wa ne upo wa ¿nie nie z pod pi sem Pry -
ma sa i je go such¹ pie czê ci¹. Ju¿ nie opo wia dam, jak w trak cie na szych po dró¿y
cza sem cze goœ „nie by³o”, a póŸ niej siê od naj dy wa³o.

Ma my te¿ tro chê sa tys fak cji. Jest rzecz¹ oczy wist¹, ¿e na sze przy czyn ki in -
wen ta ry za cyj ne w nie jed nym wy pad ku po mog³y na stêp nym po ko le niom hi sto -
ry ków sztu ki kon ty nu owaæ ba da nia i nie kie dy po zy ski waæ zas³u¿one stop nie
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na uko we. By³o siê prze cie¿ na czym oprzeæ. A po dró¿e po zie mi che³miñ skiej
da³y nam te¿ szan se staæ siê — cho æby prze jœ cio wo — do ce nia ny mi znaw ca mi
sztu ki nie gdy siej sze go pa ñstwa krzy ¿ac kie go.

Jesz cze o Opolsz czy Ÿnie

Wra caj¹c pa miê ci¹ do na szych prac na Opolsz czy Ÿnie chcia³bym przy po -
mnieæ nie któ rych na szych przy ja ció³ z tam tych lat. Wspo mi nam tu daw -

nych kon ser wa to rów wo je wódz kich, w tym nie ¿yj¹c¹ ju¿ p. Kry sty nê Wicher -
-Jesionowsk¹ i jej na stêp cê Ja nu sza Pru sie wi cza. Wspo ma ga liœ my siê wza jem -
nie w trak cie na szych kon tak tów, a póŸ niej ta k¿e ja ko cz³on ko wie tam tej szej
wo je wódz kiej ra dy kon ser wa tor skiej. Ale to by³o ju¿ daw no.... In ne sza now ne
po sta cie to Ta de usz Chru œcic ki, za na szych cza sów naj pierw m³ody dy rek tor
i or ga ni za tor Mu zeum w Ny sie, po tem dy rek tor Mu zeum w Opo lu i na ko ñcu — 
przez wie le ostat nich lat — dy rek tor Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie. W Ny -
sie czê sto za miesz ki wa liœ my w je go do mu, cza sem na wet dys po nuj¹c klu cza mi
od miesz ka nia. Po dob nie by³o i w Opo lu. No i wresz cie wspo mi nam ksiê dza
pra³ata K¹dzio³kê, dzie ka na ny skie go, któ re go po mo cy ta k¿e wie le za wdziê cza -
liœ my. Tu przy to czê ta ki œmiesz ny dro biazg. Raz, po d³u¿ szej prze rwie znów
przy je cha liœ my do Ny sy i od wie dzi liœ my ksiê dza. By³ to czas, gdy pa ra fia spra -
wi³a no we dzwo ny. Pro boszcz, chwal¹c siê tym suk ce sem, mó wi: Chce cie ich
pos³uchaæ? I wo³a lu dzi do roz ko³ysa nia dzwo nów, za wie szo nych wte dy na pro -
wi zo rycz nej dzwon ni cy ko³o ple ba nii. I oto nad mia stem i ca³¹ Ko tlin¹ Nysk¹
roz brzmia³y nie zwy kle do no œne dŸ wiê ki do ra Ÿne go kon cer tu, cho cia¿ nie by³o
po te mu ¿ad nej ofi cjal nej oka zji. A do dam jesz cze, ¿e by³ te¿ ta ki mo ment, kie -
dy ksi¹dz K¹dzio³ka w swym miesz ka niu wszyst kie me ble mia³ okle jo ne znacz -
ka mi skar bo wej re kwi zy cji; by³ to epi zod wal ki pa ñstwa z Ko œcio³em. Na stêp -
nym ra zem wszyst ko by³o ju¿ nor mal nie.

By³ wiêc ta ki okres, gdy czu liœ my siê nie mal pa trio ta mi Opolsz czy zny
i znaw ca mi tam tej szych za byt ków, któ re nas urze ka³y. Owo co wa³o to wy da niem 
na szej wspól nej ksi¹¿ki Sztu ka Œl¹ska Opol skie go. A jak j¹ pi sa liœ my? Aby móc 
siê sku piæ i efek tyw nie pra co waæ, wy je cha liœ my z Kra ko wa (z ma szyn¹ do pi sa -
nia i nie zbêd ny mi za pi ska mi) do So po tu, gdzie wy na jê liœ my po kój w do mu pra -
cy twór czej Zwi¹zku Li te ra tów i tam przez kil ka dni twar do pra co wa liœ my od
ra na do wie czo ra. Ale nie mie liœ my pe³ne go spo ko ju. Nied³ugo przed tem mia³y
tu miej sce tzw. wy da rze nia gda ñskie. Przy oka zji do dam, ¿e ów cze sny cykl wy -
daw ni czy nie kie dy trwa³ la ta mi.

In wen ta ry zuj¹c po wiat opol ski w jed nej wsi (by³a to Li go ta Tu raw ska) za uwa -
¿y liœ my w no wym ko œcie le kil ka za byt ków go tyc kich, bez spor nie wtór nie tu eks -
po no wa nych. Có¿ siê oka za³o? By³y to da ry po przed nie go pro bosz cza, dziœ re zy -
duj¹ce go tu eme ry ta. On mia³ nam udzie liæ po trzeb nych in for ma cji. Idzie my wiêc 
w kie run ku wska za nym; sta³ tam do mek w ogro dzie, ale œcie ¿ki by³y po za ra sta ne, 
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a na wet drzwi za ro œniê te pa jê czy na mi. „On tam jest” — po wie dzie li przy pad ko wi 
prze chod nie. I rze czy wiœ cie, drzwi siê otwar³y i stan¹³ w nich ksi¹dz -staruszek,
któ ry pro si³ do wnê trza. A tam — ist ne mu zeum sztu ki! Oka za³o siê, ¿e to je go
zbio ry gro ma dzo ne przez la ta na Œl¹sku i nie tyl ko. Po wsta³ pro blem: nie in wen -
ta ry zu je my w³asno œci pry wat nej, bo ta ka jest in struk cja ka ta lo gu. Wiêc to wszyst -
ko, co tam by³o, nie zo sta³o przez nas ze wi den cjo no wa ne, z wyj¹tkiem rze Ÿb
w ko œcie le: „Te za pisz cie, bo po da ro wa³em je pa ra fii”. I tak siê sta³o.

Ko œcio³y Œl¹ska Opol skie go ob fi to wa³y w za byt ki œre dnio wiecz ne, z któ rych
wie le znaj du je siê obec nie w nie daw no otwar tym, no wo cze snym Mu zeum Die -
ce zjal nym, któ re pro wa dzi zas³u¿ony hi sto ryk sztu ki, ks. Piotr Ma niur ka. Gdy
po la tach przy by liœ my na otwar cie eks po zy cji prze ¿y liœ my oso bli we od czu cia.
Oto jak we œnie, uj rze liœ my bar dzo wie le skar bów sztu ki, dziœ zgro ma dzo nych
w po dœ wie tlo nych ga blo tach, któ re kie dyœ, przed la ty, opi sy wa liœ my w ko -
œció³kach wiej skich. Z te go po wsta³a wspa nia³a ga le ria. ¯al, ¿e nie ma te go ju¿
w uro czych czê sto ko œció³kach, ¿e nie trze ba siê ju¿ mê czyæ, aby tam do trzeæ
i prze ¿y waæ ro man tycz ne od czu cia spo tkañ z za byt ka mi na swych pier wot nych
miej scach, ale — nie ste ty — przesz³a tu ta k¿e fa la kra dzie ¿y, gdy od nie tak
daw na za nik³o obo wi¹zuj¹ce nie gdyœ po czu cie œwiê to kradz twa.

Na na szym œl¹skim po li go nie Ta de usz sta³ siê szcze gól nym znawc¹ i ko ne se -
rem re ne san so wych za byt ków se pul kral nych, zw³asz cza tak tu licz nych i cha -
rak te ry stycz nych p³yt na grob nych z po sta cia mi ry ce rzy i ma tron z od leg³ej epo -
ki. Na ten te mat uka za³o siê kil ka je go pu bli ka cji na uko wych. A czy taj¹c na pi sy
na p³ytach, np. „LETA PANE 1575 UMRZEL GHEST UROZENY WLADIKA
PAN WACZLAW BITOWSKI Z BYTOWA A NA WLADIMINIE...” mie liœ my
wra ¿e nie, ¿e to sta ro pol skie tek sty, a by³y to oczy wiœ cie in skryp cje cze skie.
U nas pi sa no wów czas g³ów nie po ³aci nie.

Na za ko ñcze nie te go frag men tu wspo mnieñ, ju¿ nie co z ¿ar to bli wej per spek -
ty wy po dam, jak „na ru szy liœ my” obron noœæ Pak tu War szaw skie go. Otó¿ po my -
li liœ my dro gê z Brze gu do Ma³ujo wic i wje cha liœ my na ra dziec kie lot ni sko woj -
sko we. Prze oczy liœ my jak¹œ ta bli cê, czy szla ban by³ pod nie sio ny. £atwo to
wyt³uma czyæ, lot ni sko po ch³onê³o bo wiem g³ówn¹ szo sê i do wsi trze ba by³o
klu czyæ ob jaz da mi. Wiêc rap tem zna le Ÿliœ my siê po œród ró¿ nych za bu do wañ
woj sko wych, a wnet miê dzy rzê da mi naj now szych MI G-ów, przy któ rych
krz¹ta li siê ¿o³nie rze. To by³o szo kuj¹ce..., te dzie si¹tki oczu wpa trzo nych
w nasz sa mo chód, ma je sta tycz nie sun¹cy po œrod ku. £atwo siê po œmiaæ, ale
w au cie mie liœ my sprzêt fo to gra ficz ny, ma py, ró¿ ne no tat ki. Wiêc trud no by³o
siê za trzy my waæ, za wra caæ, lub cho æby ko goœ py taæ o dro gê. Po sta no wi liœ my
na tych miast je chaæ da lej. A tu wnet dro ga prze gro dzo na dru ta mi kol cza sty mi...
Na szczê œcie spo strze ga my, ¿e po bo kach s³upy z dru ta mi s¹ po przew ra ca ne.
Wiêc Ta de usz skrê ca na po le œcie ¿k¹ nad ro wem — i da lej, ³¹k¹ przez te po -
przew ra ca ne ogro dze nie. A po tem szyb ko — da lej i da lej! Wy je cha liœ my szczê -
œli wie i bez za trzy my wa nia po mknê liœ my przed sie bie.

Po œród no ta tek z ob jaz du po wia tu ko ziel skie go, od na laz³em ta ki wier szyk:
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Bal la da Ko ziel ska

Ju¿ dzwo ni¹ w Landz mie rzu
na ko œciel nej wie ¿y
bo jo wy, ko ziel ski zew!

¯e deszcz w Kê dzie rzy nie,
brud na Od ra wci¹¿ p³ynie,
a za byt ki siê kryj¹ wœ ród drzew:
Wiêc go tyk bez sty lo wy
i Ma don na bez g³owy

I kie lich Eu sta chiu sza
oraz ko œció³ Bryk cju sza.

I wi dok na Su de ty,
Lecz nie dzi siaj, nie ste ty!

A deszcz sie cze i sie cze.
(Co siê od wle cze, to nie ucie cze).

W Ru mu nii. Wy ciecz ka w ma low nicz¹ przesz³oœæ

W ci¹gu dwóch lat — w 1971 i 1972 r. — od by wa liœ my te re no we pe ne tra cje 
naukowo -badawcze w Ru mu nii, a ob jaz dy te pro wa dzi liœ my w sk³adzie

trójoso bo wym; tym ra zem na szym to wa rzy szem by³ Ry szard Bry kow ski, nasz
przy ja ciel i ko le ga z In sty tu tu Sztu ki PAN w War sza wie (dziœ pro fe sor).
Za³o¿onym ce lem by³o wspól ne na pi sa nie ksi¹¿ki o sztu ce Ru mu nii, gdzie
w ci¹gu wie ków ogni sko wa³y siê ró¿ no rod ne ten den cje historyczno -
-artystyczne, tak cha rak te ry stycz ne dla sty ku kul tu ro we go Wscho du z Za cho -
dem i Pó³no cy z Po³ud niem. Istot ne by³o ta k¿e to, ¿e do ostat nich lat te ma ty ka ta 
nie by³a nig dy opra co wy wa na przez au to rów pol skich. To do pie ro krót ko przed -
tem po ja wi³y siê pierw sze ogól ne syn te zy z dzie dzi ny hi sto rii, zw³asz cza
uwzglêd niaj¹ce zwi¹zki z Polsk¹, a przy czyn ki trak tuj¹ce o sztu kach piêk nych
ogra ni cza³y siê do nie licz nych, wy bra nych te ma tów i na le ¿a³y do praw dzi wej
rzad ko œci. Tak wiêc nie zbêd ne przy go to wa nie mu sia³o byæ opar te o li te ra tu rê
obc¹.

Oczy wiœ cie pod jê cie te ma tu i re ali za cja ob jaz dów w tym ja k¿e ma³o zna nym
kra ju, gdzie licz ni na wet tu ry œci, jad¹cy „tran zy tem” do mod nych wów czas
k¹pie lisk czar no mor skich nie po œwiê ca li uwa gi in te re suj¹cym nas za gad nie -
niom, nie by³oby mo ¿li we bez wspó³pra cy œro do wisk na uko wych obu kra jów.
Za wdziê cza my tu wie le za rów no Pol skiej Aka de mii Na uk i Zwi¹zko wi Li te ra -
tów Pol skich, a z dru giej stro ny Ru mu ñskiej Aka de mii Na uk, tam tej szej Aka de -
mi Na uk Po li tycz nych i Zwi¹zko wi Pi sa rzy Ru mu ñskich. Wspo mi na my tu ta k¿e 
na szych ru mu ñskich przy ja ció³, w szcze gól no œci pp. Ma riê Ele nê Ena che scu
(do sko na³¹ znaw czy niê ar chi tek tu ry cer kiew nej) i jej mê ¿a Cri stia na, któ rzy
nam wie lo krot nie po ma ga li, a ta k¿e p. Jo ana Go dea, wów czas dy rek to ra mu -
zeum w Ora dei, a na stêp nie w Bu ka resz cie. No i wy mie niæ tu trze ba wy daw nic -
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two Osso li neum, któ re w ko ñcu wy da³o nasz¹ ksi¹¿kê, o dzi wo — do dziœ nie
za st¹pion¹. Do daæ jesz cze mu szê, ¿e opra co wa nie ja k¿e ró¿ nych kul tu ro wo ob -
sza rów po dzie li liœ my miê dzy sie bie; i tak Ta de usz opra co wa³ sztu kê Mo³da wii
i cza sy naj now sze, Ry szard Bry kow ski Wo³oszczy znê i bu dow nic two drew nia -
ne oraz sztu kê lu dow¹, a ja sztu kê Sied mio gro du.

Ta wspól na po dró¿, mi mo up³ywu ju¿ przesz³o æwier ci wie ku, po zo sta wi³a
wspo mnie nia nie za tar te. Przede wszyst kim za sko czy³a nas i ocza ro wa³a uro da
kra ju i je go ró¿ no rod na kul tu ro wa spe cy fi ka. Nie bez zna cze nia by³a te¿, nie kie -
dy na wet spon ta nicz na, go œcin noœæ lud no œci, z któr¹ przysz³o nam spo ty kaæ siê
nie mal co dzien nie. Spra wi³o to, ¿e drzwi by³y dla nas wszê dzie otwar te. Na -
praw dê na sze do œwiad cze nia za daj¹ k³am ja k¿e czê sto roz po wszech nia nym ne -
ga tyw nym ste reo ty pom przy pi sy wa nym Ru mu nom. Ale szcze gól nym prze ¿y -
ciem by³o ze tkniê cie siê z kra jo bra zem ma low ni czym, z cza sem jak by ju¿
mi nio nym, z za gi nio nym œwia tem i je go dawn¹, ro man tyczn¹ w od bio rze kul -
tur¹. Opo wiem tu kil ka „przy gód” z ko tli ny Ma ra mu resz w Kar pa tach Wschod -
nich.

Z po wia to we go mia stecz ka Baia ma re d³u¿ szy czas prze dzie ra liœ my siê je -
dyn¹ wów czas as fal tow¹ drog¹ przez za le sio ne gar by kar pac kich wznie sieñ
i ko lej ne prze³êcze. Wresz cie przy dro dze uka za³a siê drew nia na za gro da, któ ra
nas za in te re so wa³a. Za bu do wa nia by³y piêk ne, dom pod cie nio wy o wy so kiej
kla sy tra dy cyj nej cie sio³ce, ogro dze nie z rze Ÿbion¹ bram¹. Za trzy ma liœ my siê,
aby zro biæ zdjê cia tej do mnie ma nej „izby re gio nal nej”; po chwi li ru szy liœ my da -
lej. Ale oto za czê³a siê wieœ, gdzie wszyst kie, dos³ow nie wszyst kie za gro dy by³y 
ana lo gicz ne. Usze re go wa ne wzd³u¿ dro gi drew nia ne za bu do wa nia od zna cza³y
siê piêk ny mi pro por cja mi, wszyst kie by³y kry te gon ta mi, do my bez ko mi nów,
tyl ko na da chach wzno si³y siê ozdob ne dym ni ki. Ka ¿d¹ za gro dê ota cza³y drew -
nia ne ogro dze nia z bram ka mi o rze Ÿbio nych ozdo bach. Za trzy ma liœ my siê, pe³ni 
po dzi wu. Ale oto po ja wi li siê lu dzie. Naj pierw dzie ci, a za raz po tem do ro œli:
ch³opi w bia³ych p³ócien nych lub we³nia nych spodniach i czar nych ka mi zel kach 
na³o¿onych na ko szu le za wi¹za ne pod szyj¹; na g³owach ka pe lu sze s³omia ne,
a na no gach ja kieœ kierp ce. Ko bie ty w chu s tach na g³owach, ka ¿da z far tu chem
w czarno -czerwone lub czarno -pomarañczowe pa sy. „Ra ny Bo skie, prze kro czy -
liœ my ba rie rê cza su. Gdzie my w³aœci wie je ste œmy?”. Miej sco wi oto czy li nasz¹
sy re nê. Za pew ne oso bo we go au ta z obc¹ re je stra cj¹ czê sto tu siê nie wi du je.

Pra wie wszyst kie wio ski w ko tli nie Ma ra mu resz by³y ana lo gicz ne. Szcze -
góln¹ uwa gê zwra ca³y tu cha rak te ry stycz ne drew nia ne cer kiew ki, o kszta³tach
gdzie in dziej nie spo ty ka nych. Kry te by³y stro my mi da cha mi na kszta³t go tyc -
kich ko œció³ków, a wra ¿e nie po tê go wa³y smuk³e wie ¿ycz ki z izbi ca mi i igli co -
wy mi he³ma mi; bu dow le te zdo bi³y bo ga te de ta le cie siel skie, rze Ÿbio ne ob ra -
mie nia we jœæ z mo ty wa mi sznu ro wy mi obie gaj¹cy mi œcia ny prze bi te tyl ko
ma le ñki mi, szcze li no wy mi okien ka mi. We wnê trzach ist nia³ jed nak obo wi¹zko -
wy li tur gicz nie trój po dzia³, przy czym po miesz cze nie dla ko biet od dzie la³a zrê -
bo wa œcia na, prze bi ta tyl ko otwo ra mi za pew niaj¹cy mi wgl¹d do wnê trza. By³y
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tam te¿ iko no sta sy, z re gu³y ma lo wa ne na œcia nach, a iko ny, jak to nie gdyœ po -
wszech nie sto so wa no, oto czo ne by³y wo tyw ny mi chu s ta mi. Miesz ka ñcy z dum¹ 
pre zen to wa li swo je œwi¹ty nie, de mon struj¹c przy tym, jak stu kaj¹c prê ta mi
w za wie szo ne na sznu rach na ze wn¹trz de ski wy daj¹ce me ta licz ne dŸ wiê ki —
zwo³uje siê wier nych na na bo¿e ñstwa.

Pew ne go dnia na tknê liœ my siê na ko ro wód we sel ny, zmie rzaj¹cy z cer kwi.
Na pocz¹tku szli „za œpie wa cze”, ka ¿dy z bu telk¹ „coj ki” (ro dzaj œli wo wi cy)
w rê ce, barw nie po ma lo wan¹ lub przy bran¹ kwia ta mi. Da lej sz³a or kie stra cy -
gañ ska, a w ko ñcu mistrz ce re mo nii i pa ñstwo m³odzi, ma³¿on ko wie pro wa dze -
ni jesz cze od dziel nie. „Cho dŸ cie z na mi” — mu sie liœ my udaæ siê wiêc na ucztê
we seln¹ do po bli skiej za gro dy, gdzie przy go to wa no ³awy pod ob szer nym za da -
sze niem, dla kil ku dzie siê ciu, a mo¿e na wet i po nad stu osób. Usa do wio no nas
bli sko no wo¿e ñców. Wszy scy spo¿y wa li te raz obiad z³o¿ony z zu py i ob fi te go
da nia miê sne go, a po tra wy przy go to wy wa ne by³y na kuch ni po lo wej obs³ugi -
wa nej przez ko bie ty. Przed ka ¿dym go œciem sta³ je den ta lerz (na ko lej ne da nia),
a ewen tu al nie nie zje dzo ne reszt ki zle wa no do kot³ów dla zwierz¹t.

Ma³o te go. PóŸ niej trze ba by³o — co, jak siê oka za³o, na le ¿a³o do obo -
wi¹zko we go obrzê du — za ta ñczyæ z pann¹ m³od¹, a za pro sze ni do te go by li
w pierw szej ko lej no œci po wa ¿niej si go œcie. Po wsta³ pro blem, kto z nas wi nien tu 
wyst¹piæ; na mnie wy pad³o... By³em ra czej za nie po ko jo ny, or kie stra przy gry -
wa³a bo wiem w za wrot nym, iœ cie „ba³ka ñskim” ryt mie. Jak tu te mu spro staæ?
Ale w tym mo men cie cy ga ñscy graj ko wie — jak s¹dziæ mo ¿na na mój wi dok — 
rap tem zmie ni li me lo diê na walc wie de ñski... Wiêc wrê czy³em Ta de uszo wi mój
apa rat z pro œb¹ „o dwa zdjê cia” — nie mie liœ my bo wiem nad mia ru fil mów. Te
fo to gra fie za cho wa³y siê ja ko szcze gól na pa mi¹tka.

Do dam jesz cze, ¿e wte dy wy wi¹za³a siê roz mo wa z miej sco wym na uczy cie -
lem o na szych za in te re so wa niach. Ten sym pa tycz ny cz³owiek za pra gn¹³ po ka -
zaæ nam cer kiew z naj wy ¿sz¹ wie¿¹. Wiêc wsie dliœ my w sze œæ osób (na uczy ciel 
by³ z do ros³ym sy nem) do na szej sy re ny i ru szy liœ my. Po krze pio ny „cojk¹” nasz 
wspa nia³y kie row ca (Ta de usz oczy wiœ cie) po pro wa dzi³ szczê œli wie prze ci¹¿ony 
we hi ku³ ja ki miœ wer te pa mi i nie ba wem by liœ my na miej scu. Cer kiew ka rze czy -
wiœ cie by³a in te re suj¹ca.

In ne, rów nie wspa nia³e wra ¿e nia spra wi³y po dró¿e w pa œmie Kar pat
Po³udnio wych. Tu po dzi wia liœ my obron ne ko œcio³y i zam ki ch³opskie, fe no me -
ny œre dnio wiecz nych form ar chi tek to nicz nych i ele men tów ru ra li sty ki daw ne go
osad nic twa sa skie go w Sied mio gro dzie, gdzie kró lo wie wê gier scy tak umac nia li 
ów cze sn¹ gra ni cê Eu ro py z im pe rium oto ma ñskim. Twier dzê, ¿e nic po dob ne go 
nie mo ¿na zo ba czyæ gdzie in dziej, a do te go i tu taj czas siê jak by za trzy ma³...
W sce ne rii sied mio grodz kich wa row ni mo ¿na by by³o, bez po trze by bu do wy ja -
kich kol wiek de ko ra cji, na krê caæ film ko stiu mo wy z ot ch³ani wie ków. Ko œcio³y
obron ne, czyn ne by³y ja ko zbo ry pro te stanc kie; z miesz ka ñca mi mo ¿na by³o
prze wa ¿nie roz ma wiaæ swo bod nie w jê zy ku nie miec kim z du¿¹ do mieszk¹
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miej sco wej gwa ry. Po dob no dziœ wiê k szoœæ po tom ków osad ni ków sa skich st¹d
wy emi gro wa³a.

I jesz cze jed no wspo mnie nie. By³y to cza sy „wcze sne go Ce auºescu”. Nie mal 
w ser cu Sied mio gro du zbli¿ amy siê do po tê ¿ne go zam ku Hu ne do ara — sie dzi by 
nie gdyœ kró lów wê gier skich — a tu wo kó³ po tê ¿ne, no wo wznie sio ne zak³ady
hut ni cze. W tle œre dnio wiecz ne go zam ku wzno si³ siê las ko mi nów, a po tê ¿ne
dy my unosz¹ce siê nad mia stem by³y ja skra wo po ma ra ñczo we. Nie po tra fiê wy -
ja œniæ, sk¹d ta ka ko lo ry sty ka. A w no cy z wie lu bu dow li bu cha³y sno py czer wo -
nych p³omie ni. I po my œ leæ so bie, ¿e tam, wo kó³ te go szczê œcia so cja li zmu
mieszka li lu dzie...

Gdy wra ca liœ my z dru gie go ob jaz du — tym po psu tym, pro wi zo rycz nie tyl ko
na pra wio nym sa mo cho dem, o czym wspo mi na³em po przed nio — prze jœ cie gra -
nicz ne w Piw nicz nej osi¹gnê liœ my bli sko pó³no cy. By liœ my je dy ny mi goœæmi.
Wy szed³ cel nik i py ta: Co pa no wie przy wo zi cie. A my na to: Ksi¹¿ki. Ja kie
ksi¹¿ki? — Ru mu ñskie. Wiêc pro szê otwo rzyæ ba ga ¿nik. A w nim, a¿ po brze gi
st³oczo ne licz ne, z tru dem zdo by wa ne pu bli ka cje o sztu ce, ró¿ ne Isto ria ar te lor
pla sti ce in Ro ma nia i te mu po dob ne. Wiêc po pa trzy³ na nas jak na wa ria tów.
Pro szê za my kaæ i je chaæ da lej!

Po mni ki pol skie w Rzy mie

Na ko niec wspo mnieñ z lat wspól nej in wen ta ry za cji za byt ków nie mo gê po -
min¹æ po wie rzo ne go nam praw dzi wie „eli tar ne go” za da nia. Na prze³omie

lat 70. i 80. In sty tut Sztu ki PAN podj¹³ ba da nia nad po lo ni ka mi. Wte dy na
pocz¹tek wy bra no pro ble my hi sto rycz nych kon tak tów z Ita li¹ i oczy wiœ cie ze
Sto lic¹ Apo stolsk¹. W ra mach or ga ni za cji do sta³ siê nam te mat nie by le ja ki: in -
wen ta ry za cja i opra co wa nie pol skich za byt ków se pul kral nych w ko œcio³ach
i klasz to rach Rzy mu, gdzie prze trwa³o wie le pomników, któ re za li czyæ mo ¿na
do bar dzo cen nej spu œci zny ar ty stycz nej i kul tu ral nej, dzie³ wspól ne go me ce na -
tu. Re ali za cja na sze go za da nia sta³a siê mo ¿li wa dziê ki wspó³pra cy i wspó³ini -
cja ty wie za rów no In sty tu tu, jak i — w tym przy pad ku — Rzym skiej Fun da cji
im. Ja ni ny Umia stow skiej, któ ra za pew ni³a nam nie zbêd ne sty pen dia. W kon -
tak tach dzia³ali tu w pierw szym rzê dzie: prof. Sta nis³aw Mos sa kow ski, dy rek tor 
In sty tu tu, a z dru giej stro ny dr Sta nis³aw Au gust Mo raw ski, pre zes Fun da cji.

Oczy wiœ cie wspo mnieæ na le ¿y te¿ przy chyl noœæ Wi ka ria tu Rzym skie go, bez
któ rej nie by³oby mo ¿li we do tar cie do wszyst kich miejsc i prze ba da nie wszyst -
kich in te re suj¹cych nas za byt ków. A ta k¿e po moc przy ja ció³, w tym An drze ja
Cie cha no wiec kie go z Lon dy nu, któ ry umo ¿li wi³ nam za kwa te ro wa nie w ci¹gu
trzech lat w pol skim ho spi cjum Ka wa le rów Mal ta ñskich w Rzy mie, a ta k¿e
Ada ma Bro¿a, tam tej sze go go spo da rza. To ta k¿e im za wdziê cza my, ¿e w ci¹gu
sze re gu mie siê cy, w la tach 1981, 1983 i 1986 w Rzy mie czu liœ my siê pra wie jak 
w do mu. Wspo mi nam te¿ p. Wan dê Gaw ro ñsk¹, kie ruj¹c¹ in sty tu tem wspie -
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raj¹cym Po la ków stu diuj¹cych we W³oszech, a któ ra wpro wa dzaj¹c nas w kr¹g
in te lek tu al ny Po lo nii rzym skiej, bar dzo nam po byt uatrak cyj ni³a. Mu szê tu jesz -
cze do daæ, ¿e w trze cim ro ku na szej pra cy to wa rzy szy³ nam zna ko mi ty fo to graf
z IS PAN w War sza wie Je rzy Lang da, któ ry tu w³aœnie wy ka za³ wyj¹tko wy
kunszt za wo do wy. A fo to gra fo wa nie w rzym skich ko œcio³ach ró¿ nych po mni -
ków, p³yt, m.in. w po sadz kach, co wy ma ga³o cza sem na wet sporz¹dza nia do raŸ -
nych rusz to wañ — i to wszyst ko w wa run kach ¿y we go ru chu zwie dzaj¹cych —
nie by³o ³atwe i wy ma ga³o do œwiad czeñ i per fek cji.

Wiêc pra ce trwa³y d³ugo, a cza sy by³y nie spo koj ne. Wy jaz dy mia³y miej sce
w przeded niu sta nu wo jen ne go, w cza sie je go trwa nia, a trze ci krót ko po znie -
sie niu. Wiêc by³o wie le pro ble mów, dziœ ju¿ za po mnia nych. A my nie ko rzy sta -
liœ my wów czas nad mier nie z tej oka zji, jak¹ stwa rza³y wy jaz dy na Za chód.
W pierw szym ro ku nie mal ca³y czas spê dzi liœ my w ar chi wach i bi blio te kach. Za 
dru gim ra zem mo zol nie opi sy wa liœ my wszyst ko na miej scu, wraz z dok³ad nym
od pi sy wa niem wszyst kich in skryp cji, czê sto za tar tych i trud no do stêp nych.
Wresz cie trze ci wy jazd to spraw dza nie przy go to wa nych wcze œniej ma te ria³ów
i w ko ñcu — fo to gra fo wa nie. Dla nas zaw sze udrêk¹ by³a w ci¹gu dnia wy mu -
szo na prze rwa w pra cy, kil ku go dzin na sje sta, w cza sie któ rej nie op³aca³o siê
wra caæ do na szej doœæ od leg³ej kwa te ry, przy po mo cy prze pe³nio nych œrod ków
pu blicz nej lo ko mo cji.

Tak wiêc z mia sta wy je ¿d¿ aliœ my spo ra dycz nie, g³ów nie w nie dzie le, gdy nie 
mo ¿na by³o kon ty nu owaæ na szej pra cy. Nie kie dy siê roz dzie la liœ my — Ta de usz
po dró¿ owa³ do swo ich zna jo mych gdzieœ w Ne apo lu, a ja do Flo ren cji, gdzie
miesz ka³o zna jo me ma³¿e ñstwo polsko -w³oskie. Ko rzy sta liœ my te¿ z im prez,
nie kie dy wycie czek, or ga ni zo wa nych przez p. Gaw ro ñsk¹.

Wie czor ny po byt w na szej kwa te rze to by³y go dzi ny od po czyn ku i od prê ¿e nia. 
Jed ne go ro ku przez pe wien czas za miesz ki wa liœ my w rzym skim miesz ka niu jed -
ne go ze zna jo mych Ta de usza, w za byt ko wym „jed no ro dzin nym” do mu na Za ty -
brzu, pod nie obec noœæ go spo da rza, któ ry prze ka za³ nam klu cze. Mie liœ my do dys -
po zy cji ta ras na da chu, a ta k¿e te le wi zor (ta ki so bie w tych cza sach luk sus).
W sie ni œre dnio wiecz ne go bu dyn ku w œcia ny wmu ro wa ne by³y po mni ki an tycz -
ne.

I trze ba jesz cze wspo mnieæ, ¿e w cza sie na szych po by tów w Wiecz nym Mie -
œcie mie liœ my mo ¿li wo œci spo tka nia z Oj ciem Œwiê tym. Raz, w 1983 r., w cza -
sie au dien cji ogól nej chcie liœ my mu wrê czyæ oso biœ cie nasz¹ ksi¹¿kê Sztu ka
Zie mi Kra kow skiej, któ ra w³aœnie siê uka za³a. By³o to mo ¿li we tyl ko w ta ki spo -
sób, ¿e Oj ciec Œwiê ty prze chodz¹c miê dzy szpa le ra mi po dej dzie do nas. Wiêc
po le co no nam stan¹æ przy pol skiej fla dze z or³em w ko ro nie, jak¹ mia³a ze sob¹
piel grzym ka Po lo nii ze Sta nów Zjed no czo nych, fla gê umo co wa no na ba rier ce.
I tak siê to od by³o.

Na wy da nie ksi¹¿ki — in wen ta rza po mni ków pol skich w œwi¹ty niach Rzy mu 
przysz³o nam d³ugo cze kaæ. Osta tecz nie, ksi¹¿ka w doœæ jesz cze skrom nej edy -
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cji w po rów na niu do dzi siej szych mo ¿li wo œci, uka za³a siê w 1994 ro ku. To na -
praw dê ostat nie dzie³o na szej wspól nej, ja k¿e d³ugiej in wen ta ry za cji za byt ków.

Wiêc na ko niec jesz cze na stê puj¹ca re flek sja. Wte dy, po dró¿uj¹c do W³och,
czu liœ my siê „lep si”. Przed dwu dzie stu la ty po dró¿ na Za chód nie by³a tak po -
wszech nie do stêp na jak dzi siaj.

Za „pierw szej So li dar no œci”, a na wet póŸ niej, w sta nie wo jen nym, mia³o siê
po czu cie spe cy ficz nej mi sji i za ra zem re pre zen ta cji. A jak to by³o przy jem nie,
wra caj¹c do Pol ski — np. przy wieŸæ cho æby rocz ni ki „Kul tu ry” pa ry skiej, czy
in ne, bez cen ne wów czas pu bli ka cje. Al bo — pro szê siê nie œmiaæ: np. dwa dzie -
œcia, czy na wet piê æ dzie si¹t do la rów, któ re uda³o siê za osz czê dziæ... Chwi la
emo cji na lot ni sku — i ju¿! A raz, pa miê tam, je cha³em do Rzy mu z prze sia da -
niem w Wied niu. Kil ka go dzin prze rwy w po dró¿y i pro blem, czym siê po¿y wiæ 
i za ja kie pie ni¹dze; sty pen dium cze ka³o w Rzy mie. I oto nad zwy czaj na mo ¿li -
woœæ: bez tru du mo ¿na by³o ku piæ „za gro sze” coœ u nas nie osi¹gal ne go —
praw dzi we go ba na na! I kon ty nu owaæ po dró¿ w s³u¿bo wej mi sji naukowo -
-kulturalnej.

O na szym „do rob ku”

Na za ko ñcze nie tych wspo mnieñ chcia³bym przy to czyæ kil ka s³ów pod su mo -
wuj¹cych to wszyst ko, co — po za oso bi sty mi wspo mnie nia mi o cha rak te -

rze dziœ ju¿ po niek¹d aneg do tycz nym — mo ¿na z per spek ty wy cza su oce niæ ja -
ko nasz wspól ny do ro bek. Oczy wiœ cie mam tu na my œli wk³ad w po stêp ba dañ
w za kre sie hi sto rii sztu ki, tej dys cy pli ny, któ rej po œwiê ci liœ my naj lep sze la ta
wspó³pra cy. Mie liœ my tu swo iste szczê œcie, ¿e w ci¹gu lat po dru giej woj nie
œwia to wej przy pad³ nam za szczyt kon ty nu acji prze rwa nych prac, po dej mo wa -
nych przez po przed ni ków.

To nie by³o tyl ko nasz¹ kon sta ta cj¹, ¿e pra wid³owy tok pra cy i stu diów nad
dzie dzic twem obej mo waæ wi nien jak by trzy eta py. Pierw szy to in wen ta ry za cja
za so bów, dru gi — ich we ry fi ka cja i ana li za; wresz cie trze ci to syn te za. Wiêc
i na sze pra ce od po wia daæ win ny ta kie mu wi dze niu. Po nad piê æ dzie si¹t po wia -
tów, w któ rych w ci¹gu po nad trzy dzie stu lat nie prze rwa nej dzia³al no œci in wen -
ta ry zo wa liœ my za byt ki, to w³aœnie nasz wk³ad w ów nie zbêd ny pierw szy etap
stu diów. To do pie ro póŸ niej nad szed³ czas (a cza sem go bra ko wa³o) na prze cho -
dze nie do tych ko lej nych eta pów, zmie rzaj¹cych ku syn te zie.

Pa sj¹ tam tych lat by³y „od kry cia”. Mam tu na my œli od naj dy wa nie nie zna -
nych po przed nio za byt ków, nie pu bli ko wa nych lub cho æby tyl ko za po mnia nych. 
Przede wszyst kim, wo bec ów cze sne go sta nu za in te re so wañ za kre sem szcze gól -
nej ob ser wa cji mog³y byæ g³ów nie za byt ki œre dnio wiecz ne, zda waæ by siê
mog³o, ju¿ wcze œniej roz po zna ne i opi sa ne. I tu efek ty by³y znacz ne, cho cia¿
dziœ — po la tach — któ¿ bê dzie o tym pa miê ta³, kie dy nie mal wszyst ko jest ju¿
zna ne. Daw niej by³o in a czej.

Nie mie liœ my wie le cza su, aby po szcze gól ne od kry cia pu bli ko waæ, cho cia¿
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by³y i ta kie przy pad ki. Wspo mnê np. ob szer ny ar ty ku³ Nie zna ne rze Ÿby go tyc kie 
krê gu po mor skie go („Rocz nik Hi sto rii Sztu ki” VIII, 1970), a z dzie dzi ny z³ot -
nic twa np. Brod ni ca — nie zna ny oœro dek z³ot ni czy („Fo lia Hi sto riae Ar tium”
XVII, 1981), czy na wet ta ki przy czy nek, jak Dwa nie zna ne pa sto ra³y po mor skie
(„Biu le tyn Hi sto rii Sztu ki” XXXI, 1969). Na desz³a ta k¿e po ra na po dej mo wa nie 
ob szer niej szych stu diów nad wy bra ny mi ka te go ria mi za byt ków, gdzie oczy wiœ -
cie „od kry cia” ode gra³y szcze góln¹ ro lê. Nie mo gê tu nie wspo mnieæ na szej
ksi¹¿ki Z³ot nic two to ru ñskie. Stu dium o wy ro bach ce chu to ru ñskie go od wie ku
XIV do 1832 r. (wyd. PAN, War sza wa 1988); to ju¿ nie tyl ko in wen tarz, ale
i syn te za. Po dob nie Za byt ki pla sty ki go tyc kiej w die ce zji prze my skiej („Na sza
Przesz³oœæ” XLVI, 1976). To, co tu przy to czy³em to tyl ko nie któ re przyk³ady,
wiêc od sy³am Czy tel ni ka do za war te go w ni niej szej pu bli ka cji szcze gó³owe go
wy ka zu pu bli ka cji Ju bi la ta.

Oczy wiœ cie z bie giem lat za cie raj¹ siê w pa miê ci szcze gó³y na szych pe ne tra -
cji i owych „od kryæ”. Cza sem by³y to od kry cia na wet w sen sie dos³ow nym. Jak
bo wiem okre œliæ mo ¿na od na le zie nie na trud no do stêp nym stry chu, czy na ja -
kie jœ wie ¿y po rzu co nych od nie wia do me go cza su przed mio tów za po mnia nych
przez wspó³cze snych?

W cza sie in wen ta ry za cji za byt ków po wia tu w¹brze skie go w 1958 r. w Ry -
wa³dzie Kró lew skim, w ko œcie le Ka pu cy nów (to tam, gdzie w klasz to rze
w swo im cza sie prze by wa³ in ter no wa ny kar dy na³ Wy szy ñski) za in te re so wa liœ -
my siê piêk nym pos¹giem Mat ki Bo skiej z Dzie ci¹tkiem umiesz czo nym
w o³tarzu. By³a to stoj¹ca fi gu ra w pro mie ni stej man dor li, os³oniê ta wspa nia³ym 
ha fto wa nym p³aszczem -sukienk¹, ze srebrn¹ ko ron¹ na g³owie. Na wet fi zjo -
nomicznie rze Ÿba by³a in try guj¹ca, tym bar dziej, po nie wa¿ g³owy os³oniê te
by³y pe ru ka mi z na tu ral nych w³osów. By³o to przy stro je nie w praw dzi wie sar -
mac kim gu œcie. W tam tych la tach — co te¿ in te re suj¹ce — fi gu ra by³a oto czo na 
kul tem, ta k¿e przez Cy ga nów, piel grzy muj¹cych tu w po dziê ce za prze trwa nie
eks ter mi na cji w la tach woj ny i oku pa cji. Co wiêc maj¹ czy niæ in wen ta ry za to -
rzy?

Po uzgod nie niu z gwar dia nem, za ra zem pro bosz czem ry wa³dz kim, zdjê liœ my 
fi gu rê z o³ta rza i przyst¹pi liœ my do sta ran ne go de mon ta ¿u kryj¹cych rze Ÿbê
ozdób. Za baw ne, ¿e wy wo³a³o to pro te sty przygl¹daj¹cych siê pa ra fia nek,
wo³aj¹cych, „¿e na wet ksi¹dz pro boszcz przy stê pu je do fi gu ry na klêcz kach”.
Obec ny pro boszcz uspo koi³ jed nak za gnie wa ne ko bie ty. I có¿ siê oka za³o: rze -
Ÿba jest do brze za cho wa nym za byt kiem œre dnio wiecz nym z oko³o 1400 r.,
z krê gu sztu ki za ko nu krzy ¿ac kie go, po chodz¹cym zreszt¹ z zam ku ra dzy ñskie -
go, po mna ¿aj¹cym podrêcz ni ko wy ze staw kla sycz nych przyk³ad ów. A do daæ
trze ba, ¿e jest to przed sta wie nie Tro nuj¹cej Ma rii, a przy stro je nie i usta wie nie
jej na po stu men cie nada wa³o po zo ry rze Ÿby stoj¹cej. Na wia sem do daæ mu szê,
¿e wnet po ja wi³ siê pro blem ara n¿ acji rze Ÿby w œwie tle ak tu al nych, a za ra zem
wie lo stron nych punk tów wi dze nia. Z jed nej stro ny wcho dzi³o w ra chu bê uka za -
nie rze Ÿby w swej pier wot nej po sta ci, z dru giej za cho wa nie spe cy ficz nej,
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ukszta³to wa nej w ci¹gu stu le ci in dy wi du al no œci dzie³a, za ra zem wi ze run ku kul -
to we go. Po la tach wy bra no roz wi¹za nie kom pro mi so we, ale to ju¿ in na spra wa;
zreszt¹ te mat ten po ru sza liœ my (tym ra zem od dziel nie) w in nych pu bli ka cjach.

Od kry cia mia³y miej sce za tem w ró¿ nych, nie kie dy nie zwyk³ych wa run kach.
W cza sie in wen ta ry za cji za byt ków po wia tu wschow skie go opi sy wa liœ my oka za³y 
dwór nie gdyœ obron ny, oto czo ny fos¹ (w Krze pie lo wie). Bu dow la o gru bych mu -
rach, oszkar po wa na w na ro¿ach, na kry ta by³a wy so kim da chem man sar do wym.
Oczy wiœ cie bu dy nek by³ nie za go spo da ro wa ny, bez szyb w oknach itd., a w ota -
czaj¹cych za bu do wa niach nie na po tka liœ my ni ko go. Przy stê pu je my do ru ty no wej
pra cy, ale w kon dy gna cji par te ru po szcze gól ne po miesz cze nia by³y za mkniê te.
Wiêc we szliœ my na piê tro, roz chodz¹c siê z ko ry ta rza do s¹sia duj¹cych po koi.
I wte dy us³ysza³em ja kiœ ³oskot i coœ jak by jê ki i stê ka nie... wiêc po bieg³em za
mym wspó³to wa rzy szem — i na tych miast zro zu mia³em, co siê sta³o. W izbie bra -
ko wa³o pod³ogi, a na bel kach kon struk cyj nych lu Ÿno roz rzu co ne by³y snop ki
susz¹ce go siê sia na. Wiêc bie giem na dó³, ale te w³aœnie drzwi do po miesz cze nia,
gdzie spad³ z kil ku me tro wej wy so ko œci mój przy ja ciel, by³y za mkniê te. Wy bie -
gam na maj dan — po ry wam d³ug¹ wie lo me trow¹ dra bi nê (gdzie ¿by nor mal nie si³ 
na to star czy³o!), przy sta wiam do okna i wdra pu jê siê do wnê trza. I có¿ wi dzê: Ta -
de usz, cho cia¿ jesz cze tro chê oszo³omio ny, ju¿ siê pod niós³, zbie ra roz rzu co ne
obiek ty wy (bo tor ba z podrêcz nym sprzê tem fo to gra ficz nym siê roz sy pa³a). Có¿
za ulga!... A w na ro ¿ni ku kom na ty wzno si siê bo ga to zdo bio ny ko mi nek. Wiêc
mó wiê do przy ja cie la: Ale z cie bie szczê œciarz. Od kry³eœ ko mi nek!

Zin wen ta ry zo wa liœ my wiêc za byt ki tych piê æ dzie siê ciu po wia tów. Z tej licz -
by sie dem nie do cze ka³o siê edy cji wy daw ni czej, ale ma szy no pi sy s¹ do stêp ne
w ar chi wum In sty tu tu Sztu ki PAN w War sza wie. To w³aœnie nie wy da je siê
mo¿ liwe — a jed nak! Wspól nych ksi¹¿ek i ar ty ku³ów na ³amach cza so pism i to -
mów zbio ro wych wy da liœ my 21. Nie zaw sze star cza³o czasu na opra co wy wa nie
ko lej nych te ma tów, ale cie szy my siê, ¿e nie któ re na sze ma te ria³y i przy czyn ki
mog¹ s³u¿yæ na uce i znaj duj¹ kon ty nu ato rów wœ ród przed sta wi cie li no we go po -
ko le nia. „Mó wi¹ ja skó³ki, ¿e nie do bre spó³ki...” — ta ka jest re gu³a, ale od re -
gu³y zda rzaj¹ siê wyj¹tki.

Z na sze go do rob ku zde cy do wa nie wy ró¿ niam ksi¹¿kê Sztu ka Zie mi Kra kow -
skiej, któ ra sta ra niem Wy daw nic twa Li te rac kie go uka za³a siê w 1982 r.
w nak³adzie 20 000 eg zem pla rzy. Na wet w swo im cza sie uzy ska³a na gro dê Mia -
sta Kra ko wa. Ale tu po dam kil ka na szych „ta jem nic”. In spi ra cj¹ by³a zna na od
lat Sztu ka Kra ko wa Ta de usza Do bro wol skie go. Po sta no wi liœ my po sze rzyæ za -
siêg te ma tu. Po szcze gól ne roz dzia³y, sto sow nie do po dzia³u za kre sów, pi sa liœ my 
od dziel nie, a sca le nie nie na strê cza³o trud no œci. I jesz cze jed na „ta jem ni ca”:
ma³o kto orien to wa³ siê, ¿e znacz na czê œæ wy bra nych ilu stra cji, tam gdzie by³o
to mo ¿li we, uka zy wa³a „od kry te”, ma³o jesz cze spo pu la ry zo wa ne za byt ki, tu
pierw szy raz pu bli ko wa ne.

Oczy wiœ cie ta przesz³o 700-s tr on icowa ksi¹¿ka wy da na by³a skrom nie, bez
barw nych wk³adek ilu stra cyj nych. Ale zdo bi j¹ — mo im zda niem zna ko mi ta
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ob wo lu ta. Wi dzi my na niej po pier sie jed nej z naj piêk niej szych go tyc kich Ma -
donn — z pod kra kow skich Wiêc³awic. Zdjê cie wy ko na³ Ta de usz i re pro duk cja
jest czarno -bia³a. To ja, w trak cie ko rekt i kon sul ta cji nie zgo dzi³em siê na ¿ad ne 
gra ficz ne upiê k sze nia. I dla te go efekt by³ i jest do sko na³y.

Fo to gra fie do te go ar ty ku³u wy ko na li:

T. Chrza now ski: il. 12, 15, 18, 26; M. Kor nec ki: 1, 3, 6, 8—11, 13, 14, 16, 17, 19—24,
27—29, 32—34, 36; J. Sa mek: il. 7; zdjê cia „wspól ne”: il. 4, 5, 25, 30, 31; ze zbio ru M. Kor nec -
kie go: il. 2, 45, 35.
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An drzej Fi schin ger

Spo tka nia z Ta de uszem

Mo ja zna jo moœæ i przy ja Ÿñ z Ta de uszem Chrza now skim siê ga ro ku 1948,
gdy spo tka liœ my siê na pierw szych za jê ciach w Zak³adzie Hi sto rii Sztu ki

Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go. On ju¿ po stu diach w Aka de mii Han dlo wej, ja po 
nie uda nych szczê œli wie pró bach do sta nia siê do uczel ni tech nicz nych. Zak³ad
re ak ty wo wa ny po woj nie dziê ki ini cja ty wie i upo ro wi pro fe so ra Ada ma Boch -
na ka mie œci³ siê wów czas w Col le gium No wo dwor skie go w tyl nym skrzy dle na
piê trze, gdzie do cie ra³o siê ga le ri¹ kru ¿gan ka; ju¿ w trak cie stu diów prze no si liœ -
my Zak³ad do Col le gium Ma ius. W tych pierw szych, po wo jen nych la tach uczê -
sz cza³o doñ bar dzo wie le osób, czê œæ ko ñczy³a stu dia roz po czê te przed r. 1939
lub w taj nym uni wer sy te cie lat nie miec kiej oku pa cji. Wiê k sza gru pa — do któ -
rej obaj na le ¿eliœ my — w³aœnie je za czy na³a. Wœ ród te go t³umu s³ucha czy
w ró¿ nym wie ku prze wa ¿a³y oso by uro dzo ne w la tach dwu dzie stych, w pierw -
szym dzie siê cio le ciu II Rze czy po spo li tej (na le ¿a³em wœ ród nich do najm³od -
szych).

Stu dia od by wa³y siê jesz cze wed³ug sys te mu obo wi¹zuj¹ce go przed r. 1939.
Stu dent mia³ w ci¹gu kil ku lat wys³uchaæ od po wied ni¹ licz bê wyk³ad ów
(wy³¹cznie mo no gra ficz nych), za li czyæ do dat ko wy kie ru nek, uczê sz czaæ na se -
mi na ria i æwi cze nia, zdaæ kil ka eg za mi nów, a wresz cie na pi saæ pra cê ma gi -
stersk¹ i zdaæ eg za min ko ñco wy. Ów doœæ li be ral ny sys tem mia³ wie le za let,
z któ rych wy mie niê przede wszyst kim umo ¿li wie nie wy ko rzy sta nia cza su spê -
dzo ne go na uczel ni na rze czy wi ste stu dio wa nie, tj. pog³êbia nie wie dzy i przy -
swa ja nie me tod (tym bar dziej, ¿e w prak ty ce nie ist nia³ po dzia³ na la ta) oraz po -
go dze nie na uki z prac¹. To ostat nie by³o wa ¿ne wo bec wa run ków by tu
w po wo jen nych la tach; o sty pen diach nie by³o wów czas mo wy.

Za rów no Ta de usz jak i ja do brze czu liœ my siê na stu diach. Rych³o siê jed nak
oka za³o, ¿e nasz rocz nik jest ostat nim ro kiem daw ne go sys te mu, od r. 1949 za -
czê to wdra ¿aæ no wy pro gram opar ty na nie do œcig³ych wzo rach ra dziec kich, któ -
ry — w swym za³o¿e niu — mia³ prze kszta³ciæ uni wer sy te ty w szko³y za wo do we 
(szczê œli wie nie zu pe³nie siê to uda³o). W kon se kwen cji mu sie liœ my sko ñczyæ
stu dia w ci¹gu nie ca³ych czte rech lat, bez ¿ad nych mo ¿li wo œci przed³u¿e nia.
Znacz na wiê k szoœæ s³ucha czy, przy ¿ycz li wym sto sun ku pro fe so rów po do³a³a
i w r. 1952 w trzech ka te drach, tj. prof. prof. Ada ma Boch na ka, Wojs³awa
Molê i Ta de usza Do bro wol skie go, 65 osób uzy ska³o dy plo my ma gi ster skie.
W póŸ niej szych la tach kil ku na stu z nas obro ni³o dok to ra ty (przy wró co ne po r.



1956) a 6 osób uzy ska³o ty tu³y pro fe sor skie: oczy wiœ cie Ta de usz za li cza siê do
tej ostat niej, naj wy bit niej szej gru py. Je go re fe ra ty se mi na ryj ne, jak po rów na nie
go ty ku cze skie go z ma³opol skim (któ ry po roz sze rze niu sta³ siê prac¹ ma gi -
stersk¹), czy traf ne uwa gi na æwi cze niach z in wen ta ry za cji utkwi³y mi w pa miê -
ci. £¹czy³ nas nie mal en tu zja stycz ny sto su nek do po dej mo wa nych te ma tów,
a za ra zem brak ak cep ta cji dla pog³êbiaj¹ce go siê znie wo le nia ostat nich lat sta li -
ni zmu. I mo¿e w³aœnie te nie nor mal ne wa run ki, a za ra zem trud no œci, jak brak
ksi¹¿ek, nie mo ¿noœæ wy jaz dów za gra nicz nych przy czy ni³y siê do po wsta nia
trwa³ych wiê zów przy ja Ÿni.

Po stu diach ka ¿dy z nas znaj do wa³ swe miej sce pra cy, któ ra by³a kon ty nu acj¹ 
za jêæ pod jê tych wcze œniej. Wiel kie uzdol nie nia Ta de usza uwi docz ni³y siê
w ró¿ nych dzie dzi nach Je go dzia³al no œci, gdy pi sa³ wier sze, pa ra³ siê fo to gra fi¹, 
wspó³pra co wa³ z „Ty go dni kiem Po wszech nym”, pra co wa³ w biu rze Kon ser wa -
to ra Wo je wódz kie go, aby wkrót ce zaj¹æ siê Ka ta lo giem Za byt ków Sztu ki, in -
wen ta ry zuj¹c roz leg³e ob sza ry Pol ski. Bêd¹c trwa le zwi¹za ny z Zam kiem Kró -
lew skim na Wa we lu i spo ra dycz nie je dy nie znaj duj¹c in ne za jê cia, spo ty ka³em
siê z Ta de uszem czê sto, czy to na ze bra niach Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu -
ki i se sjach na uko wych, czy w zam ku w Nie dzi cy i przy in nych jesz cze oka -
zjach. Spo tka nia te by³y owoc ne przede wszyst kim dla te go, ¿e Ta de usz zaw sze
chêt nie dzie li³ siê sw¹ wiedz¹ z in ny mi. Zreszt¹ mó wi liœ my prze cie¿ nie tyl ko
o sztu ce.

Z licz nych kon tak tów daw niej szych lat wy mie niê kil ka. Bra³em udzia³
w opra co wa niu kwa li fi ka cyj ne go spi su za byt ków ar chi tek tu ry i bu dow nic twa
wo je wódz twa rze szow skie go (wraz z Ta de uszem i Ma ria nem Kor nec kim)
w roku 1962. Tê wspó³pra cê wspo mi nam mi³o, a szcze gól nie wy jazd do Rze -
szo wa i £añcu ta, gdzie ko rzy sta liœ my z opra co wañ tam tej sze go urzê du kon ser -
wa tor skie go, uzgad niaj¹c na sze pro po zy cje z kon ser wa to rem. Szcze gól nie po -
byt w £añcu cie i wie czor na dys ku sja na te ma ty po li tycz ne utkwi³y mi
w pa miê ci.

W trak cie spo tkañ oma wia liœ my te ma ty na szych dok to ra tów. Ucie szy³em siê, 
¿e Ta de usz zaj¹³ siê rze Ÿb¹ re ne san sow¹ i ma nie ry styczn¹ na Œl¹sku Opol skim,
z w³aœciw¹ so bie pre cy zj¹ i wiel kim znaw stwem wy ni kaj¹cym w du ¿ej mie rze
z Je go tru dów in wen ta ry za cyj nych na tych te re nach. Uwa ¿am tê ksi¹¿kê za
jedn¹ z naj lep szych wœ ród wie lu Je go wy bit nych prac. W póŸ niej szych la tach
sie dem dzie si¹tych, gdy przy go to wy wa³em wy sta wê dy na stii Wa zów na Wa we -
lu, ra dy i po moc Ta de usza by³y bar dzo cen ne. Wkrót ce nast¹pi³a Je go ha bi li ta -
cja, w na stêp stwie któ rej obj¹³ pro fe su rê w Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel -
skim.

Obaj za an ga ¿owa liœ my siê w wiel ki ruch „So li dar no œci” w la tach 1980
i 1981. Ta de usz dzia³a³ na ró¿ nych po lach, szcze gól nie w œro do wi skach twór -
czych, przy go to wuj¹c m.in. s³yn ny Kon gres Kul tu ry w War sza wie, któ re go ob -
ra dy prze rwa³a gru dnio wa noc 1981 ro ku.

Stan wo jen ny przy wra caj¹cy nê ka nie lu dzi, be³kot in for ma cji, brak per spek -
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tyw i do kucz liw¹ sza rzy znê co dzien ne go ¿y cia, spra wi³, ¿e kon tak ty na sze sta³y
siê jesz cze czê st sze. Z du ¿ym za in te re so wa niem œle dzi³em po wsta wa nie ksi¹¿ki
o to ru ñskim z³ot nic twie, opra co wy wa nej przez Ta de usza i Ma ria na Kor nec kie -
go, twór czo wy ko rzy stuj¹cych ma te ria³y ujaw nio ne w trak cie wcze œniej szej in -
wen ta ry za cji za byt ków wo je wódz twa po mor skie go. Spo ty ka liœ my siê rów nie¿
w wie lu in nych spra wach, ale naj bar dziej wry³y mi siê w pa miêæ wspól ne po by -
ty po za Kra ko wem.

Wcze snym la tem ro ku 1982 Ta de usz za pro si³ mnie do Pel pli na, gdzie pro wa -
dzi³ szko le nio wy obóz dla stu den tów hi sto rii sztu ki Ka to lic kie go Uni wer sy te tu
Lu bel skie go. Przy jê ty go œcin nie w tam tej szym se mi na rium w s¹siedz twie wspa -
nia³ej ka te dry, wœ ród mi³ych osób, po czu³em siê choæ na krót ko uwol nio ny od
co dzien nych trosk; jak s¹dzê po dob nie czu³ siê Ta de usz, maj¹c przy tym wa ¿n¹
mi sjê do spe³nie nia. I choæ rze czy wi stoœæ ci¹gle da wa³a znaæ o so bie (pod Gdañ -
skiem na szo sie sta³y jesz cze czo³gi) prze by wa liœ my w in nej at mos fe rze,
ogl¹daj¹c i ko men tuj¹c zna ko mi te za byt ki Po mo rza.

W czte ry la ta póŸ niej, w czerw cu ro ku 1986, spo tka liœ my siê w Rzy mie.
By³em wów czas (wraz z dr. Ka zi mie rzem Kucz ma nem i dr Te res¹ Ro dziñsk¹)
sty pen dyst¹ Fun da cji Lanc ko ro ñskich, miesz ka³em w wy na jê tym przez Fun da -
cjê miesz ka niu przy via Ger ma ni co, in ten syw nie ko rzy staj¹c z bi blio tek i zwie -
dzaj¹c me to dycz nie to, co ka ¿ de go z nas szcze gól nie in te re so wa³o. I wów czas
przy je cha³ Ta de usz, maj¹cy w pro gra mie krót ki po byt li mi to wa ny przede
wszyst kim sk¹py mi fi nan sa mi. Po nie wa¿ w miesz ka niu Fun da cji by³ wol ny po -
kój a pa ni pro fe sor Ka ro li na Lanc ko ro ñska wy ra zi³a zgo dê na za jê cie go przez
Ta de usza, móg³ po zo staæ w Rzy mie d³u¿ej. Do³¹czy³ do na sze go ma³ego gro na,
wnosz¹c swe wiel kie za le ty (wœ ród nich dow cip, a na wet ta len ty ku li nar ne), na -
daj¹c szcze gól nie mi³¹ at mos fe rê, po ka zuj¹c wy bra ne zak¹tki i za byt ki mniej
zna ne a bar dzo in te re suj¹ce, dziel¹c siê sw¹ wiedz¹ i do œwiad cze niem. Wspo mi -
nam ów po byt ja ko jedn¹ z naj mil szych chwil w tym trud nym okre sie.

A póŸ niej przysz³y wspa nia³e wy da rze nia ro ku 1989, w któ rych ka ¿dy z nas
bra³ udzia³ w mia rê swych mo ¿li wo œci. Jedn¹ z ich kon se kwen cji by³o po wsta -
nie no we go ze spo³u Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa; mi -
nio ne dzie siê cio le cie to okres mo ich kon tak tów z Ta de uszem przede wszyst kim
w dzia³al no œci te go¿ Ko mi te tu. S¹ one oczy wiœ cie zna ne ze spra woz dañ, któ re
jed na k¿e nie mog¹ prze ka zaæ ca³ego od da nia i wk³adu pra cy Ta de usza i Je go
wiel kiej po mo cy dla mnie, gdy sta ra³em siê re ali zo waæ pro gram od na wia nia
Wa we lu. Je stem Ci bar dzo wdziêcz ny Ta de uszu za wszyst ko, co dot¹d To bie za -
wdziê czam.
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Jan Piesz cza cho wicz

Ta de usz Chrza now ski i literaci

Ta de usza Chrza now skie go po zna³em bo daj w re dak cji „Ty go dni ka Po wszech -
ne go” (de biu to wa³ na je go ³amach w 1948 r.) i pierw sze wra ¿e nie, ja kie od -

nios³em, stresz cza³o siê tak: to cz³owiek sym pa tycz ny, ¿ycz li wy bliŸ nim, tak -
tow ny i z po czu ciem hu mo ru. Ale po zna³em go bli¿ ej wte dy, gdy zo sta³ cz³on -
kiem kra kow skie go Od dzia³u Zwi¹zku Li te ra tów Pol skich, któ re mu mia³em za -
szczyt pre ze so waæ od 1976 r. Praw dê po wie dziaw szy z pocz¹tku nie mog³em
poj¹æ, ja kim spo so bem ktoœ tak za an ga ¿owa ny w dzia³al noœæ naukowo -
-badawcz¹, a przy tym pu bli kuj¹cy du ¿o i czê sto, znaj du je jesz cze czas, by
uczest ni czyæ w dzia³al no œci zwi¹zko wej, i to wca le nie od pa ra dy. Ce chy je go
oso bo wo œci bar dzo siê w pra cy Zwi¹zku przy da³y, gdy¿ Ta de usz ³¹czy³ kul tu rê
by cia i de li kat noœæ z otwar to œci¹ w pre zen to wa niu swo ich po gl¹dów i sta now -
czo œci¹ w re ali zo wa niu za dañ.

Rych³o go po lu bi³em, wie dzia³em te¿, ¿e zaw sze mo gê li czyæ na je go roz -
wa¿ n¹ ra dê w sy tu acjach dra ¿li wych czy k³opo tli wych, ja kich nie bra ko wa³o
w œro do wi sku li te rac kim. My œlê, ¿e da rzy³o go ono du ¿ym za ufa niem i trak to -
wa³o nie tyl ko ja ko wy bit ne go hi sto ry ka sztu ki, ale i tê gie go pi sa rza. Nie tyl ko
dla te go, ¿e w m³odo œci pa ra³ siê po ezj¹ i opu bli ko wa³ zbio ry wier szy Wê drów ki
piêk no du cha (1951) oraz Po wi ta nie la ta (1957), do brze œwiadcz¹ce o po etyc -
kiej wra ¿li wo œci i wy obra Ÿni, ale ta k¿e dla wa lo rów li te rac kich prac z naj bli¿ -
szej mu dzie dzi ny, wi docz nych np. w to mie ese jów ¯ywe i mar twe gra ni ce
(1974).

Ja ko pu bli cy sta i fe lie to ni sta „Ty go dni ka Po wszech ne go” po tra fi³ te¿ ob -
œmiaæ i na piêt no waæ zja wi ska, któ rych nie ak cep to wa³. A sprze ciw bu dzi³a
w nim zaw sze wszel ka g³upo ta, pro stac two my œlo we i oby cza jo we, nie to le ran -
cja, pseu do ide owy fun da men ta lizm, nie kom pe ten cja, par tyj niac two, pry wa ta.
Ta de usz jest po pro stu naj praw dziw szym pol skim in te li gen tem i in te lek tu alist¹
eu ro pej skie go po kro ju, ja kich nie ste ty dziœ co raz mniej. Daw niej mó wio no o ta -
kich, ¿e maj¹ re ne san sow¹ umys³owoœæ.

Jed nym z atu tów Chrza now skie go jest wie lo stron noœæ za in te re so wañ i umie -
jêt no œci, wi docz na ju¿ przy lek tu rze ob szer nej bi blio gra fii je go ksi¹¿ek i pu bli -
ka cji, a ta k¿e dzie³, w któ rych przy go to wa niu i opra co wa niu bra³ udzia³. Obok
w³asnych to mi ków po etyc kich — przek³ady w An to lo gii po ezji fran cu skiej.
Wœród prac z dzie jów kul tu ry ar ty stycz nej (kie ro wa³ ka tedr¹ zaj muj¹c¹ siê ty mi
pro ble ma mi na KUL) al bu my Karcz my i za jaz dy pol skie, Ry nek kra kow ski, Sztu -
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ka Ru mu nii, O³tarz Ma riac ki Wi ta Stwo sza, Por tret sta ro pol ski, opra co wa nie
Dzie dzic two: zie mia nie i ich udzia³ w ¿y ciu na ro du. Jest wy bit nym znawc¹ kul -
tu ry i sztu ki eu ro pej skiej, a Wê drów ki po Sar ma cji eu ro pej skiej (1988) to dzie³o
o za kro ju hi sto rio zo ficz nym, na su waj¹ce i dziœ wie le re flek sji, do tycz¹cych pol -
skie go ¿y cia na ro do we go, ta k¿e je go mi tów i ste reo ty pów. Z ty mi wszyst ki mi
kwa li fi ka cja mi Ta de usz Chrza now ski na da je siê jak ma³o kto do kie ro wa nia Ko -
mi te tem Od no wy Za byt ków Kra ko wa, gdzie po trzeb ne jest sze ro kie i fa cho we
spoj rze nie, obiek tyw ne bra nie pod uwa gê wie lu ra cji, roz wa ga i ra cjo nal na,
twór cza wy obra Ÿnia.

Jesz cze kil ka s³ów o na szej wspó³pra cy z cza su dzia³al no œci w ZLP. Roi³o
nam siê wte dy, by wskrze siæ po wo jenn¹ tra dy cjê, gdy stwo rzo no do my pra cy
twór czej i wy po czyn ku dla pi sa rzy w kil ku dwor kach, m.in. w P³awo wi cach
Mor sti nów. W³adze de kla ro wa³y wstêp nie ¿ycz li woœæ w tej spra wie,
b³ogos³awi³ Ja ros³aw Iw asz kie wicz, ja ko pre zes Zarz¹du G³ów ne go ZLP, za czê -
liœ my wiêc z Ta de uszem ob je ¿d¿ aæ dwo rzysz cza mniej sze i wiê k sze w oko li -
cach Kra ko wa, pró buj¹c wy braæ ja kiœ sto sow ny obiekt. Po nie wa¿ Chrza now ski
zna³ siê na tym zna ko mi cie — m³ode la ta spê dzi³ w dwor ku ro dzin nym Mo ro -
czy nie ko³o Hru bie szo wa — od by³em pod je go kie run kiem skró con¹ „dwor -
kow¹” edu ka cjê, pe³n¹ aneg dot przy bli¿ aj¹cych mniej lub bar dziej daw ne cza sy. 
Po pra co wa liœ my so lid nie, ale z po wo du tzw. obiek tyw nych trud no œci, czy li bra -
ku obie ca nej ma mo ny, nic z pro jek tu nie wysz³o, ale nie ¿a³ujê: to by³y bar dzo
mi³e wy ciecz ki w to wa rzy stwie Ta de usza, któ re do dziœ wspo mi nam z przy jem -
no œci¹. 
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Sta nis³aw Wal toœ

Mo je spo tka nia
z Ta de uszem Chrza now skim

Na pó³ce u mnie w do mu, wœ ród ksi¹¿ek po œwiê co nych hi sto rii kul tu ry, tkwi
bia³y to mik z ty tu³em dru ko wa nym czer won¹ farb¹ Ka ta log Za byt ków

Sztu ki w Pol sce. Po wiat ostrze szow ski i ju¿ w czer ni — „In wen ta ry za cjê prze -
pro wa dzi li: Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki i Jan Sa mek”. Wy da ny
w 1958 r. Je den z wie lu to mi ków te go zna ko mi te go ka ta lo gu, dziê ki któ re mu
uda³o siê nie raz w ostat niej pra wie chwi li za re je stro waæ ucie kaj¹ce w nie byt za -
byt ki. To mik w któ rym kie dyœ, w za mierzch³ych cza sach, szu ka³em in for ma cji
o sta rym dwo rze i rów nie sta rym ko œcie le w Do ru cho wie. Pi sa³em wów czas coœ
o s³yn nej tra ge dii tam tej szych ko biet wziê tych za cza row ni ce w 1775 r. Nie ste ty 
w to mi ku tym s³owa nie by³o o Do ru cho wie. Wie dzia³em wiêc, cze go nie mam
spo dzie waæ siê w tej dziœ za po mnia nej wsi. Mi mo to wy bra³em siê tam. Po sta -
no wi³em przy najm niej spraw dziæ to po gra fiê tra ge dii. Do ru chów oka za³ siê ta ki,
jak przed sta wia³o go mil cze nie ka ta lo gu za byt ków — œla dów nie by³o ju¿ po
dwo rze, a ko œció³ œwie ci³ no wo œci¹.

Dzie³o, do któ re go znacz¹co przy czy ni³ siê dzi siej szy pro fe sor Ta de usz
Chrza now ski, wpraw dzie nie przy da³o siê ko muœ, kto pa ra³ siê hi sto ri¹ pra wa,
ale za chê ci³o go do wê dró wek po tam tych stro nach. Za wdziê czam mu to, ¿e zaj -
rza³em do Kot³owa, gdzie jest je den z naj star szych ko œcio³ów pol skich, bo a¿
z po³owy XII wie ku.

Ta kich ze szy tów Ka ta lo gu Za byt ków, któ re po wsta³y dziê ki m.in. Ta de uszo -
wi Chrza now skie mu jest spo ro. Ze bra³by siê ich ³ad ny sto sik. Wê dro wa³ —
z re gu³y w to wa rzy stwie Ma ria na Kor nec kie go — w la tach sier miê ¿nej PRL, na
ro we rze, fur¹, trak to rem, prze ró¿ ny mi ciuch cia mi, au to bu sa mi PKS, przy god nie 
spo ty ka ny mi ciê ¿arów ka mi, mo to cy klem mar ki „Ja wa”, po po wia tach wo je -
wództw opol skie go, ów cze sne go ka to wic kie go, po zna ñskie go, war szaw skie go,
gda ñskie go. Nie je stem wca le pe wien, czy wy mie ni³em wszyst kie wo je wódz -
twa. Ra czej mam pra wo s¹dziæ, ¿e wy mie ni³em tyl ko nie któ re. Na le ¿a³ on wiêc
do tej wca le nie wiel kiej gru py hi sto ry ków sztu ki, któ rym spo³ecze ñstwo za -
wdziê cza spi sa nie naj wa ¿niej szych za byt ków sztu ki w Pol sce. Nie ste ty pie niê -
dzy nie by³o na ty le, aby w Ka ta lo gu wy dru ko waæ wszyst kie in for ma cje zdo by -
wa ne w cza sie in wen ta ry za cji. Zdjêæ zaœ by³o mniej ni¿ na le kar stwo.
Oszczêd ne tek sty, bez przy miot ni ków, bez es te ty zuj¹cych wy wo dów, jak by pi -
sa ne bar dziej przez ko mor ni ka s¹do we go spi suj¹ce go to, co bê dzie pod da ne eg -
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ze ku cji, a nie przez hi sto ry ka sztu ki, bez aneg do ty i wi¹za nia przed mio tów
z oso bo wo œci¹ i lo sa mi ich w³aœci cie li. Trud no, ta kie by³o za³o¿e nie Ka ta lo gu.
Przed siê wziê cie, w ja kim uczest ni czy³ Ta de usz Chrza now ski, do pie ro co ab sol -
went Wy ¿ szej Szko³y Eko no micz nej i jesz cze bar dziej œwie ¿o upie czo ny ma gi -
ster hi sto rii sztu ki, spóŸ nio ne nie ste ty by³o o 40 lat. Przy najm niej wie dzie li by -
œmy wiê cej, co na sza kul tu ra z ma te rial nych jej œla dów stra ci³a po 1939 r.
i cze go na le ¿a³o po woj nie po szu ki waæ. Do bre jed nak i to, co zo sta³o zro bio ne.
I za to sta³a wdziêcz noœæ na le ¿y siê Ta de uszo wi Chrza now skie mu oraz wszyst -
kim in nym za an ga ¿owa nym w to wiel kie dzie³o.

In wen ta ry za cyj ne zaœ w³óczê gi Ta de usza Chrza now skie go po Pol sce by³y
gro ma dze niem nie zwyk³ej wie dzy o na szej sztu ce. Wie dzê zdo by wa³ ta k¿e —
pra wie dos³ow nie — przez do tyk rê ki, w zno ju do cie ra nia tam, gdzie ma³o ko -
mu chcia³oby siê wy braæ. Chy ba nie wie lu jest hi sto ry ków sztu ki w Pol sce, któ -
rzy mo gli by siê wa ¿yæ na kon ku ren cjê w tym z prof. Ta de uszem Chrza now -
skim. Gdy siê czy ta je go Wê drów ki po Sar ma cji eu ro pej skiej, a wiêc zbiór
ese jów o kul tu rze szla chec kiej, kie dy po ja wiaj¹ siê opi sy dzie³ zro dzo nych z du -
cha sar ma ty zmu, mó wi¹cych o kul tu rze sta ro pol skiej, wie siê, po wta rzam —
wie siê — ¿e Au tor wi dzia³ to, co opi sy wa³. Nie jest to wie dza albumowo -
-diapozytywowa i se mi na ryj na.

W ostat nich la tach po ja wi³o siê w ksiê gar niach kil ka ksi¹¿ek wy bit nych, któ -
rych nie da siê ani prze oczyæ, ani nie wzi¹æ cho cia ¿by do szyb kie go prze kart ko -
wa nia. Do nich za li cza siê prof. Ta de usza Chrza now skie go Sztu ka w Pol sce od
I do III Rze czy po spo li tej. Wy da na w 1998 r. nak³adem Wy daw nic twa Na uko we -
go PWN. Jest to za rys dzie jów sztu ki pol skiej, na pi sa ny wspa nia³¹ pol sz czyzn¹,
ciep³¹, nie ko tur now¹, bez œla du ¿ar go nu ce chuj¹ce go nie ste ty nie jed ne go
pisz¹ce go o dzie³ach sztu ki. Naj wa ¿niej sze w nim to, ¿e Au tor po trak to wa³ dzie -
je sztu ki w Pol sce ja ko for mê zja wi skow¹ hi sto rii, po wi¹zan¹ z uk³adem sto sun -
ków po li tycz nych, go spo dar czych i spo³ecz nych. A ile¿ ¿y wo œci, oso bi ste go
sto sun ku do te go, o czym w tej ksi¹¿ce. Po sta wiê tu ow¹ kla syczn¹ krop kê nad
„i”: zdu mie wa umie jêt noœæ po zby cia siê aka de mic kie go dy stan su w wyk³adzie
na te mat hi sto rii sztu ki, któ ra z uwagi na siln¹ ro lê czyn ni ka es te tycz ne go zaw -
sze jest wiê cej czy mniej su biek tyw nie po strze ga na.

Ilu stra cj¹ te go niech bê dzie na stê puj¹cy cy tat z frag men tu za czy naj¹ce go siê
opi sem po wo jen nej re kon struk cji ka te dry war szaw skiej:

Wy da je mi siê, ¿e nie zbyt szczê œli we by³o przy wra ca nie przez Za chwa to wi cza owej pier wot -
nej „han ze atyc kiej” for my i ¿al mi strzê pia stej i nie zbyt s³o wiañ skiej, ale ory gi nal nej kom po zy cji
IdŸ kow skie go. W tym sa mym cza sie w Kra ko wie roz go rza³a krót ka dys ku sja miê dzy zwo len ni ka -
mi „re stau ro wa nia” Su kien nic w du chu „sta nu pier wot ne go”, a zwo len ni ka mi utrzy ma nia ar chi -
tek tu ry stwo rzo nej przez Pry liñ skie go i w pod wa wel skim gro dzie wy gra³a ta dru ga kon cep cja, bo
ta ka by³a tra dy cja miej sco we go kon ser wa ty zmu (s. 325).

Któ¿ za tem w Kra ko wie by³ naj bar dziej me ry to rycz nie i for mal nie upraw nio -
ny do ob jê cia 10 lat te mu funk cji prze wod nicz¹ce go Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od -
no wy Za byt ków Kra ko wa, jak nie pro fe sor Ta de usz Chrza now ski? Nie tyl ko
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dla te go, ¿e mia³ za sob¹ zna ko mi ty, nie po szla ko wa ny i nie po kor ny ¿y cio rys, co
nie zna czy, ¿e fakt ten nie ode gra³ pew nej ro li. Od pierw szej chwi li im po no wa³
szyb ko œci¹ de cy zji, fo to gra ficzn¹ pa miê ci¹, lo jal no œci¹, pra co wi to œci¹ oraz
umie jêt no œci¹ znaj do wa nia roz wi¹zañ zgod nych ze zdro wym rozs¹dkiem, ta len -
tem po szu ki wa nia i uzy ski wa nia kom pro mi su wœ ród roz bie ¿nych, kra ñco wo
ró¿ nych za pa try wañ wy ni kaj¹cych z g³êbo kie go prze ko na nia, ¿e tyl ko ta ka a nie 
in na de cy zja jest s³uszna. Zna laz³ spo sób go dze nia prze ró¿ nych ra cji w tym ar -
cy trud nym do ga sze nia kon flik tów mie œcie, w któ rym co dru gi je go miesz ka -
niec wie naj le piej, jak ob cho dziæ siê z za byt ka mi, jak urz¹dziæ je go mia sto i po -
zo sta je w g³êbo kim prze ko na niu, ¿e tyl ko je go zda nie jest s³uszne. I zaw sze
w tym go dze niu pierw sze ñstwo bie rze do bro mia sta i je go kul tu ry. Ko cha za byt -
ki, ale za cho wu je w tej mi³oœci rozs¹dn¹ mia rê. Nie chce, aby Kra ków, mia sto
Je go mi³oœci, choæ nie do ko ñca mia sto Je go wol ne go wy bo ru, pad³o ofiar¹ re -
stau ra cyj ne go kon ser wa ty zmu.

A co po wie dzieæ o Je go urze kaj¹cym, dziœ ju¿ le gen dar nym, po czu ciu dow ci -
pu? A o umie jêt no œci na tych mia sto we go i kro to chwil ne go ko men ta rza?

Nie raz w fe lie to nach pu bli ko wa nych w „Ty go dni ku Po wszech nym” zda rza³o 
siê mu wspo mnieæ, ¿e pi sa³ na ma szy nie do pi sa nia. Je œli ktoœ sko ñczy³ 65 lat, to 
mo ¿na siê po nim spo dzie waæ, ¿e wier ny po zo sta³ wie lo let nim przy zwy cza je -
niom, sty lo wi pra cy i je go na rzê dziom. Wier noœæ ma szy nie do pi sa nia jest za -
tem w tym wie ku i oczy wi sta, i psy cho lo gicz nie zro zu mia³a. Z pocz¹tkiem lu te -
go te go ro ku Te le wi zja Pol ska prze pro wa dzi³a jed nak wy wiad z prof.
Chrza now skim w je go miesz ka niu. Zdu mio ny spo strzeg³em, ¿e na je go biur ku
znaj du je siê czyn ny kom pu ter! Szko da tyl ko, ¿e nie po ka za³a jak Prze wod -
nicz¹cy SKO ZK-u oso biœ cie spraw dza prze bieg prac kon ser wa tor skich, nie
bacz¹c na to czy s¹ to stry chy, czy te¿ piw ni ce, czê sto g³êbo kie, w któ rych wy -
god ne scho dy na le¿¹ jesz cze do przysz³oœci. Nie wa ha³ siê ani chwi li, gdy za -
pro po no wa³em Mu wy ciecz kê do piw nic Col le gium Ma ius. A dra pa nie siê krê -
ty mi scho da mi na dru gie piê tro w Col le gium Ma ius? ¯aden pro blem. Szyb ciej
mu to wy cho dzi, ni¿ wiê k szo œci osób mu to wa rzysz¹cych.

Nig dy nie ro zu mia³em, jak cz³owiek tej mia ry, au tor ty lu œwiet nych ksi¹¿ek,
pi sarz, ese ista, eru dy ta wiel ki, sta³y miesz ka niec Kra ko wa, nie zo sta³ na sta³e
pro fe so rem Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go, nie uj muj¹c ni cze go Ka to lic kie mu
Uni wer sy te to wi Lu bel skie mu. Nie by³em i nadal nie je stem w sta nie poj¹æ, ¿e
mu sia³ przez wie le lat per ma nent nie wê dro waæ miê dzy Kra ko wem a Lu bli nem.
Pad³y s³owa „nie zo sta³ na sta³e”, gdy¿ na szczê œcie dla kra kow skiej Al ma Ma -
ter by³ z ni¹ kie dyœ eta to wo zwi¹za ny. Przez kil ka lat by³ do cen tem kon trak to -
wym w Ka te drze Et no gra fii S³owian Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go. Pro wa dzi³
tam wyk³ady i wy kszta³ci³ spor¹ grup kê ma gi strów. By³ ta k¿e pro mo to rem
w prze wo dach dok tor skich z za kre su hi sto rii sztu ki w Uni wer sy te cie Ja gielloñ -
skim. Do brze i z wielk¹ wdziêcz no œci¹ wspo mi na siê to w tym sa mym Uni wer -
sy te cie Ja giel lo ñskim. I ¿y czy siê Mu w nim wie lu, wie lu lat zdro wia, nadal tej
sa mej ba jecz nej kon dy cji i ra do œci z ¿y cia.
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An drzej Kurz

Ta de usz Chrza now ski Od no wi ciel

To by³ bar dzo do bry po mys³: po wo³aæ Ta de usza Chrza now skie go na prze -
wod nicz¹ce go Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa. Nie

wiem, kto by³ te go po mys³u au to rem czy wspó³au to rem i na wet mnie tro chê ta
nie wie dza nie po koi. ¯yjê bo wiem w prze ko na niu, ¿e znam ró¿ ne kra kow skie ta -
jem ni ce, a do wie lu do brych ini cja tyw przy³o¿y³em w mi nio nym 40- leciu swoj¹
rê kê. W tym i do po wo³ania SKOZK i do kie run ku je go dro gi, któ ra, mi mo ¿e
pro wa dzi³a przez najg³êb sze w Pol sce zmia ny ustro jo we, jest wci¹¿ t¹ sam¹
drog¹. W ka ¿dym ra zie od 10 przesz³o lat mó wi my SKOZK a my œli my Ta de usz
Chrza now ski i, co naj dziw niej sze, mó wi my i my œli my to sa mo.

Ta de usz Chrza now ski o za byt kach Kra ko wa i o du szy Kra ko wa wie naj wiê -
cej z nas wszyst kich i wy da je siê, ¿e wie to z sa me go sie bie a nie od in nych,
czy li z ksi¹¿ek, mi mo ¿e tych ksi¹¿ek przez 75 lat ¿y cia na czy ta³ siê i na pi sa³ co
nie mia ra. I choæ po zwa la lu dziom wo kó³ sie bie pra co waæ ile chc¹, ni ko go do ro -
bo ty nie zmu sza. Sam te¿ nie ma zwy cza ju ska r¿yæ siê na prze pra co wa nie, co
naj wy ¿ej na znu dze nie. Spra wia wra ¿e nie, ¿e co kol wiek ro bi, ro bi dla po czu cia
ra do œci. A prze cie¿ nad wszyst kim w od no wie Kra ko wa pa nu je i w ka ¿ dej kra -
kow skiej spra wie ma swo je zda nie. Jest to zda nie bar dzo nie za le ¿ne i choæ za -
zwy czaj wyg³asza ne w to nie ¿ar to bli wym, to opar te na w³asnych, g³êbo ko przy -
swo jo nych i moc no prze strze ga nych war to œciach, któ rych nie na rzu ca in nym.
To bu dzi sza cu nek do Ta de usza lu dzi œwiat³ych z ró¿ nych pa ra fii i nie chêæ ta -
kich tam fun da men ta li stów. Dla te go do brze mu siê wspó³pra cu je z pre zy den tem
RP i z kra kow skim kar dy na³em a go rzej z in ny mi, do SKOZK nie prze ko na ny -
mi.

Rzad ko ko go po tra fiê tak jak Ta de usza s³uchaæ, bez prze ry wa nia mu zbyt
czê sto, bo lu biê te go uczo ne go pro fe so ra o du szy po ety i fa ce cjo ni sty, po dzie -
lam je go po czu cie piêk na i ³agod nej har mo nii, a po dzi wiam za ko rze nie nie te go
ch³opca z hru bie szow skie go dwo ru w kul tu rze Eu ro py i swo bod ne prze cho dze -
nie z pol skie go na fran cu ski, z fran cu skie go na nie miec ki, a i na an giel ski.

I kto tu mo¿e twier dziæ, ¿e sko ñczy³ siê etos pol skie go in te li gen ta?
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Spis pu bli ka cji
prof. dr. hab. Ta de usza Chrza now skie go

I. Pu bli ka cje zwar te

Tek sty nie li te rac kie

1956

Ma ry ja / Je an Gu it ton; t³. z fr. Jan Ry ba³t ; [no ta do ilu stra cji Ta de usz Chrza -
now ski]. — War sza wa : „Pax”, 1956. — 237, [2] s., 12 tabl. — Tyt. oryg. : „La
Vier ge Ma rie”

1958

Karcz my i za jaz dy pol skie. — War sza wa : „Ar ka dy”, 1958. — 81, [2] s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two po zna ñskie. Z. 7,
Po wiat kê piñ ski / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki, Jan Sa mek. — War sza wa, 1958. 
— 23 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two po zna ñskie. Z. 17,
Po wiat ostrze szow ski / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki, Jan Sa mek. — War sza wa,
1958. — 17 s.

1960

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 4, Po wiat klucz bor ski / [wspó³aut.]
An drzej M. Cie cha now ski. — War sza wa, 1960. — 52 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 10, Po wiat ole ski. — War sza wa,
1960. — 35 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 12, Po wiat prud nic ki / [au to rzy]
Ro ma na Ju ra szo wa, To masz Ju rasz; uzup. i oprac. Ta de usz Chrza now ski i Ma -
rian Kor nec ki. — War sza wa, 1960. — 82 s.

1961

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 6, Wo je wódz two ka to wic kie. Z. 10,
Po wiat pszczy ñski / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1961. — 48 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 2, Po wiat g³ub czyc ki / [wspó³aut.]
Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1961. — 93 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
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Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 14, Po wiat strze lec ki. — War sza wa, 
1961. — 62 s.

1962

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 1, Po wiat brze ski / [wspó³aut.] Ma -
rian Kor nec ki, Mie czys³aw Zlat. — War sza wa, 1962. — 89 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 8, Po wiat nie mo dliñ ski / [uzu pe³ni li 
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki]. — War sza wa, 1962. — 58 s.

1963

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 6, Po wiat krap ko wic ki. — War sza -
wa, 1963. — 42 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 9, Po wiat ny ski / [wspó³aut.] Ma -
rian Kor nec ki. — War sza wa, 1963. — 216 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 8, Wo je wódz two lu bel skie. Z. 6, Po -
wiat hru bie szow ski / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki, Jan Sa mek. — War sza wa,
1963. — 75 s.

1964

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 3, Po wiat grod kow ski. — War sza -
wa, 1964. — 110 s.

Wo je wódz two opol skie / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. // W : Spis za byt ków
ar chi tek tu ry i bu dow nic twa / [przy got. do dr. Prze mys³aw Ma li szew ski]. —
War sza wa, 1964. — S. 343-384

Wo je wódz two rze szow skie / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. // W : Spis za byt -
ków ar chi tek tu ry i bu dow nic twa / [przy got. do dr. Prze mys³aw Ma li szew ski]. — 
War sza wa, 1964

1965

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 5, Po wiat ko ziel ski. — War sza wa,
1965. — 72 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 7, Po wiat na mys³ow ski. — War sza -
wa, 1965. — 74 s.
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1967

Gru dzi¹dz. — War sza wa : „Sport i Tu ry sty ka”, 1967. — 35 s. — (Piêk no
Pol ski)

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 13, Po wiat ra ci bor ski / [wspó³aut.]
Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1967. — 89 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 19, Po wiat w¹brze ski / [wspó³aut.]
Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1967. — VII, 48 s.

Rze szów. — War sza wa : „Sport i Tu ry sty ka”, 1967. — 28 s. — (Piêk no Pol -
ski)

1968

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 11, Po wiat ra dzie jow ski / [wspó³aut.]
Je rzy Frycz, Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1968. — [50] s.

1969

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 7, Wo je wódz two opol skie / red. nacz.
Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 11, Mia sto Opo le i po wiat opol ski /
[au to rzy] Ta de usz Chrza now ski et al. — War sza wa, 1969. — 152 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 1, Po wiat alek san drow ski /
[wspó³aut.] Je rzy Frycz, Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1969. — VII, 46 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 9, Po wiat lip now ski. — War sza wa,
1969. — VIII, 75 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 15, Po wiat œwiec ki / [wspó³aut.] Te re -
sa ¯ur kow ska. — War sza wa, 1969. — VIII, 65 s.

1970

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 13, Po wiat sê po le ñski / [wspó³aut.]
Te re sa ¯ur kow ska. — War sza wa, 1970. — VI, 35 s.

1971

By strzy ca K³od z ka. — War sza wa : „Sport i Tu ry sty ka”, 1971. — 22, [56]
s. — (Piêk no Pol ski)

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 2, Po wiat brod nic ki / [wspó³aut.] Te -
re sa ¯ur kow ska. — War sza wa, 1971. — X, 61 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
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de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 12, Po wiat ry piñ ski / [wspó³aut.] Ma -
rian Kor nec ki. — War sza wa, 1971. — V, 29 s.

Za byt ki ar chi tek tu ry i bu dow nic twa w Pol sce. Z. 7, Wo je wódz two kra kow -
skie / [wspó³aut.] An drzej Fi schin ger. — War sza wa : Pa ñstwo we Wy daw nic two
Na uko we, 1971. — 163 s. : err. — (Bi blio te ka Mu ze al nic twa i Ochro ny Za byt -
ków. Se ria A; t. 7)

1972

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 16, Po wiat to ru ñski / [wspó³aut.] Ma -
rian Kor nec ki ; wstêp ne ma ter. in wen ta ry za cyj ne do star czy³ J. Re mer. — War -
sza wa, 1972. — XII, 83 s.

Ry nek kra kow ski. — War sza wa : „Ar ka dy”, 1972. — 105, [3] s.: il.

Za byt ki ar chi tek tu ry i bu dow nic twa w Pol sce. Z. 14, Wo je wódz two zie le nio -
gór skie / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — War sza wa: Pa ñstwo we Wy daw nic -
two Na uko we, 1972. — 100, [13] s. : tab. — (Bi blio te ka Mu ze al nic twa i Ochro -
ny Za byt ków. Se ria A ; t. 7)

1973

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 6, Po wiat golubsko -dobrzyñski /
[wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1973. — X, 56 s.

1974

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 7, Po wiat gru dzi¹dz ki. — War sza wa,
1974. — XVIII, 84 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 8, Po wiat ino wroc³aw ski / [wspó³aut.]
Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1974. — XVIII, 83 s.

„Neo go tyk oko³o ro ku 1600” — pró ba in ter pre ta cji // W : Sztu ka oko³o ro ku
1600 : ma te ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki zor ga ni zo wa nej przy
wspó³pr. Wy dzia³u Kul tu ry Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Lu -
bli nie, Lu blin li sto pad 1972. — War sza wa, 1974. — S. 75-112

Rze Ÿba lat 1560—1650 na Œl¹sku Opol skim. — War sza wa : Pa ñstwo we Wy -
daw nic two Na uko we, 1974. — 175, [1] s., 36 s. tabl.: il.

Sztu ka Œl¹ska Opol skie go : od œre dnio wie cza do ko ñca w. XIX / [wspó³aut.]
Ma rian Kor nec ki. — Kra ków : Wy daw nic two Li te rac kie, 1974. — 505, [3] s. :
il.

¯ywe i mar twe gra ni ce. — Kra ków : „Znak”, 1974. — 220, [4] s., 4 tabl. : il.
Ese je do tycz¹ce hi sto rii sztu ki i kul tu ry pol skiej.
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1975

Ma pa za byt ków wo je wódz twa gda ñskie go. — Ska la 1 : 400 000. — Wyd. 2.
— War sza wa : Pa ñstwo we Przed siê bior stwo Wy daw nictw Kar to gra ficz nych,
1975. — 1 ma pa ; 54 x 46,5 cm, z³o¿. 23 x 13,5 cm

Ma py po bocz ne : Mal bork ; Elbl¹g ; Gniew. — Tre œæ oprac. na pod sta wie
ma ter. Ta de usza Chrza now skie go. — Ob ja œñ. pol., ang., niem. i ros.

Mi cha³ Kra mer i je go zna cze nie dla ma nie ry stycz nej rze Ÿby Brze gu i Ny sy //
W : Kul tu ra ar ty stycz na re ne san su na Œl¹sku w do bie Pia stów. — Opo le, 1975.
— S. 107-127

1976

Gra dua³ kar me li ta ñski z 1644 ro ku o. Sta nis³awa ze Stol ca / [oprac. iko no graf 
; wspó³aut.] Ta de usz Ma cie jew ski. — War sza wa : „Pax”, 1976. — 110 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Wo je wódz two byd go skie / red. Ta -
de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 4, Daw ny po wiat che³miñ ski. — War -
sza wa, 1976. — XXVI, 151 s.

1977

G³ogó wek. — Wroc³aw : Zak³ad Na ro do wy im. Osso liñ skich, 1977. — 200,
[3] s. : il., 1 portr. — (Œl¹sk w Za byt kach Sztu ki / Sto wa rzy sze nie Hi sto ry ków
Sztu ki)

Ka lisz. — War sza wa : „Sport i Tu ry sty ka”, 1977. — (Piêk no Pol ski)
Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /

red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 3, Byd goszcz i oko li ce /
[wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1977. — XXIII, 88 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /
red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 14, Szu bin i oko li ce. — War -
sza wa, 1977. — XII, 55 s.

Spl oèné ce sty ar chitektúry v Èe chách, na Sloven sku a v Po l’ sku // W :
Polska -Czechos³owa cja : wie ki s¹siedz twa i przy ja Ÿni : Èeskoslovensko -
-Pol’sko : stár oè ia su sed stwa a pria te l’ stva : [ka ta log wy sta wy] Kra kov, Var šava, 
Bra ti s lava, Pra ha 1977-1978. — [Bra ti s lava, 1977]

1978

Prze wod nik po za byt ko wych ko œcio³ach pó³noc nej War mii. — Olsz tyn :
War miñ skie Wy daw nic two Die ce zjal ne, 1978. — 172, [2] s. : il., 2 ma py. —
(Za byt ko we Ko œcio³y Die ce zji War miñ skiej)

„Ty pus Ecc le siae” — Ho zja ñska ale go ria Ko œcio³a // W : Sztu ka po brze ¿a
Ba³ty ku : ma te ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Gda ñsk, li sto pad
1976 / red. Han na Fru ba. — War sza wa, 1978. — S. 275-299

1979

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /
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red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 5, Choj ni ce, Czersk i oko li ce.
— War sza wa, 1979. — XXI, 95 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /
red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 17, Tu cho la i oko li ce. — War -
sza wa, 1979. — X, 39 s.

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /
red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 21, ¯nin i oko li ce. — War sza -
wa, 1979. — XVII, 58 s.

Sztu ka Ru mu nii / [wspó³aut. Ry szard Bry kow ski, Ma rian Kor nec ki]. —
Wroc³aw : Zak³ad Na ro do wy im. Osso liñ skich, 1979. — 207 s., [95] k. tabl. : il., 
ma pa

1980

Bar do / Sto wa rzy sze nie Hi sto ry ków Sztu ki. — Wroc³aw : Zak³ad Na ro do wy
im. Osso liñ skich, 1980. — 152 s.: il. — (Œl¹sk w Za byt kach Sztu ki)

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /
red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 20, Wy rzysk, Nak³o i oko li ce /
[wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — War sza wa, 1980. — XIV, 60 s.

Kry ni ca. — War sza wa : „Sport i Tu ry sty ka”, 1980. — 105 s.

1981

Die schle si sche Ba rocks kulp tur um 1700 — Dur chbruch oder Sta bi li sie rung? 
// W : Ba rocks kulp tur in Mit tel — und Osteu ro pa / hrsg. von Kon stan ty Kla -
inow ski. — Po znañ, 1981. — S. 81-102

Drew no w pol skiej ar chi tek tu rze i rze Ÿbie lu do wej / [wspó³aut.] Ksa we ry Pi -
woc ki, Ry szard Bry kow ski. — Wroc³aw : Zak³ad Na ro do wy im. Osso liñ skich,
1981. — 57 s. + [58] k.

Rów nie¿ t³. w jêz. fr.: Bo is dans l’ ar chi tec tu re et la sculp tu re Slaves. — Pa ris: Les Press de
l’U NE SCO, 1991

Szkie let fra so bli wy // W : Ars au ro prior : stu dia Io an ni Bia³ostoc ki sexa ge -
ne rio di ca ta / [kom. red. Ju liusz A[nto ni] Chro œcic ki et al.]. — War sza wa, 1981.
— S. 81-196

1982

Be st im mung der Druck fe stigke it des Sand ste ins mit Hil fe der Ge schwin -
digke it smes sung von Ul tra s chall wel len / [wspó³aut.] J[ózef] Œnie ¿ek // W : Su -
che und Er kun dung fe ster mi ne ra li scher Roh stoffe. Vor träge zum Berg - und
Hüt tenmännischen Tag 1980 in Fre iberg. — Le ipzig, 1982. — S. 101—108

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /
red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 10, Mo gil no, Strzel no, Trze -
mesz no i oko li ce. — War sza wa, 1982. — XXVI, 132 s.

Sztu ka Zie mi Kra kow skiej / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — Kra ków: Wy -
daw nic two Li te rac kie, 1982. — 743, [1] s. : il., fot., portr.
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[Wy po wie dŸ] // W : Kon gres Kul tu ry Pol skiej. — War sza wa, 1982. — S. 53.
— (Al ma nach Sta nu Wo jen ne go ; nr 1)

1984

Dzia³al noœæ ar ty stycz na To ma sza Tre te ra. — War sza wa : Pa ñstwo we Wy -
daw nic two Na uko we, 1984. — 255 [1] s., [72] s. tabl.

Uwa gi o in te lek tu aliœ cie — ko lek cjo ne rze w Pol sce na prze³omie re ne san su
i ba ro ku // W : Me ce nas — ko lek cjo ner — od bior ca : ma te ria³y [XXXI] se sji
Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Ka to wi ce, li sto pad 1981. — War sza wa,
1984. — S. 121-145

1985

Kra kau er Ma rie nal ter Ve it Stoss / ins. Deu t sche übe r tr. von Sieg fried
Schmidt; [gra phi sche Ge stal tung Je rzy Kêp kie wicz; Auf na hmen Dy mitr Spru -
din, Sta nis³aw Mar kow ski]. — War sza wa: „In ter press”, 1985. — 172, [4] s.: fot. 
ko lor. — Oryg. : [O³tarz Ma riac ki Wi ta Stwo sza]

The Ma rian Al tar of Wit Stwosz / transl. [from Pol.] by Em ma Har ris; [de si -
gn. by Je rzy Kêp kie wicz; phot. by Dy mitr Spru din, Sta nis³aw Mar kow ski. —
War saw : „In ter press”, 1985. — 168, [3] s.: fot. ko lor. — Oryg. : [O³tarz Ma riac -
ki Wi ta Stwo sza]

Na mar gi ne sie re fe ra tu ks. W³adys³awa Gó rzy ñskie go : Za da nia no wo cze snej 
ar chi tek tu ry ko œciel nej [z 1911 r.] // W : Pa miêt nik II Zjaz du Mi³oœni ków Oj czy -
s tych Za byt ków. — Kra ków, 1985. — S. 71-84

O³tarz Ma riac ki Wi ta Stwo sza / [oprac. graf. Je rzy Kêp kie wicz; aut. zdjêæ
Dy mitr Spru din, Sta nis³aw Mar kow ski]. — War sza wa: „In ter press”, 1985. —
168, [4] s.: fot. ko lor.

Por tret sar mac ki w pol skiej rze Ÿbie i sny cer stwie // W : Por tret ty pu sar mac -
kie go w wie ku XVII w Pol sce, Cze chach, na S³owa cji i na Wê grzech: [ma te ria³y 
z II Se mi na rium Nie dzic kie go, Nie dzi ca 1985 / Sto wa rzy sze nie Hi sto ry ków
Sztu ki. Od dzia³ Kra kow ski, Mu zeum Na ro do we w Kra ko wie ; kom. red. Lech
Ka li now ski et al.]. — Kra ków, 1985. — S. 131-143

Le Re ta ble Ma rial de Wit Stwosz / trad. [du pol.] Ma ria Cie szew ska ; pre sen -
ta tion gra ph. Je rzy Kêp kie wicz ; phot. de Dy mitr Spru din et Sta nis³aw Mar kow -
ski]. — Var sovie : „In ter press”, 1985. — 172, [4] s.: fot. ko lor. — Oryg. :
[O³tarz Ma riac ki Wi ta Stwo sza]

Wê drów ki po Sar ma cji eu ro pej skiej : ese je o sztu ce i kul tu rze sta ro pol skiej.
— Kra ków: „Znak”, 1988. — 336 s., [40] s. tabl. : faks., fot., portr., rys.

1986

Die Gra bpla stik in Po len zur Ja giel lo nen Ze it // W : Po len im Ze ital ter der Ja -
giel lo nen 1386-1572 : Schal la burg 1986 : 8. Mai — 2. Novem ber 1986 / Ka ta lo -
grad. Fran ci szek Sto lot [et al.] ; übers. Aus dem Poln. Ra iner We iss. — Wien,
1986
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Ma lar stwo i rze Ÿba w Kra ko wie przed Stwo szem / [wspó³aut.] Ma rian Kor -
nec ki // W : Kra ków w cza sach Wi ta Stwo sza: ma te ria³y se sji na uko wej z oka zji
Dni Kra ko wa w 1983 ro ku / To wa rzy stwo Mi³oœni ków Hi sto rii i Za byt ków Kra -
ko wa. — Kra ków ; Wroc³aw, 1986. — S. 10-26

Orient i orien ta lizm w kul tu rze sta ro pol skiej // W : Orient i orien ta lizm
w sztu ce : ma te ria³y [XXXII] Se sji [Na uko wej] Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków
Sztu ki, Kra ków, gru dzieñ 1983. — War sza wa, 1986. — S. 43-69

Z³ot nic two to ru ñskie w okre sie ma nie ry zmu i ba ro ku — prze mia ny for my. //
W : Sztu ka To ru nia i zie mi che³miñ skiej 1233 — 1815 : ma te ria³y se sji na uko -
wej zor ga ni zo wa nej dla uczcze nia ju bi le uszu 750—le cia To ru nia w dn. 18 — 20 
IV 1983 r. / pod red. Jó ze fa Po klew skie go. — War sza wa ; Po znañ, 1986. —
S. 247—272

1987

De revjan noe zo dè estvo v Po l’ še // W : De revo v ar chi tek tu re i sku l’p tu re
slavjan / kol. avt.; na uènyj red. rus. izd. G. N. Boèarov ; sokr. per. s fr.]. — Mo -
skva, 1987. — S. 62-86

Sztu ka w Kra ko wie przed Stwo szem — ciem ny okres czy prze³om? /
[wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki // W : Wit Stwosz w Kra ko wie: pra ca zbio ro wa /
pod red. Le cha Ka li now skie go i Fran cisz ka Sto lo ta. — Kra ków, 1987. —
S. 23-31

1988

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. T. 11, Daw ne wo je wódz two byd go skie /
red. Ta de usz Chrza now ski, Ma rian Kor nec ki. Z. 18, W³oc³awek i oko li ce /
oprac. Wan da Pu get, Ma rian Pa Ÿ dzior oraz Ta de usz Chrza now ski i Ma rian Kor -
nec ki. — War sza wa, 1988. — XLI, 218 s.

Kry zys sztu ki re li gij nej — hi sto ria czy te ra Ÿniej szoœæ // W : Kry zy sy w sztu -
ce: ma te ria³y se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Lu blin, gru dzieñ 1985.
— War sza wa, 1988. — S. 179-197

Z³ot nic two to ru ñskie : stu dium o wy ro bach ce chu to ru ñskie go od wie ku XIV
do 1832 ro ku / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — War sza wa : Pa ñstwo we Wy -
daw nic two Na uko we, 1988. — 158, [2] s., VIII, [160] s. fot. (w tym ko lor). —
In dek sy

1989

Chrze œci ja ñski wy miar sztu ki w dzie jach Pol ski // W : „¯eby nie usta³a wia -
ra” : Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski przed wi zyt¹ Oj ca Œwiê te go Ja na Paw³a II / 
[ze spó³ red. Jó zef Ho mer ski et al.]. — Lu blin, 1989. — S. 523-535

Gdzie le¿¹ kre sy? // W : Wi le ñskie œro do wi sko ar ty stycz ne 1919—1945 :
ma lar stwo, gra fi ka, rze Ÿba, ry su nek, fo to gra fia : [wy sta wa], Ga le ria Sztu ki
Wspó³cze snej BWA, Olsz tyn czerwiec -sierpieñ 1989 / [oprac. ka ta lo gu Ka zi -
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mierz Bra ko niec ki, Jan Kot³ow ski, Lech Le cho wicz] ; Biu ro Wy staw Ar ty stycz -
nych w Olsz ty nie. — Olsz tyn, 1989. — S. 45-49

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce. Se ria no wa. T. 5, Wo je wódz two gdañ -
skie. Z. 2, Puck, ¯ar no wiec i oko li ce / oprac. Ta de usz Chrza now ski i Ma rian
Kor nec ki oraz Bar ba ra Rol i Iwo na Strze lec ka. — War sza wa, 1989. — XXIV,
111 s.

To by³a he braj ska szko³a w Kra ko wie : hi sto ria i wspo mnie nia / red. Na tan
Gross ; kom. red. Mi riam Akavia [et al.] ; Zwi¹zek Kra ko wian w Izra elu ;
Zwi¹zek He braj skie go Gim na zjum w Kra ko wie. — Tel -Aviv : Ekked, 1989. —
80+79 s., [17] s. tabl. : il.

M.in. au tor wspo mnieñ

[Udzia³ w dys ku sji] // W : Dzie je Lu belsz czy zny. T. 6, Miê dzy Wscho dem
i Za cho dem. Cz. 1, Kul tu ra umys³owa / pod red. Je rze go K³oczow skie go. —
War sza wa, 1989. — S. 58

W po szu ki wa niu no wej iko no gra fii // W : Sa crum i sztu ka / oprac. Na woj ka
Cie œliñ ska. — Kra ków, 1989. — S. 13-22

Za wie ra : Ro góŸ no : ma te ria³y z kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Sek cjê Hi sto rii Sztu ki Ka -
to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, Ro góŸ no 18-20 pa Ÿ dzier ni ka 1984 ro ku. Ko œció³ a sztu ka
wspó³cze sna : bi blio gra fia pol ska za la ta 1945-1986 / Na woj ka Cie œliñ ska ; wspó³pr. An na Pa rol

1990

A Va rie ty of Re li gions Ar chi tec tu re in Po land // W : Fa ith and iden ti ty : Chri -
stian po li ti cal expe rien ce : pa pers re ad at the Anglo -Polish col loqu ium of the
Bri ti sh sub -commission of the Com mis sion in ter na tio na le d’ hi sto ire ec cl ési -
astique co mp arée 9-13 sep tem ber 1986 / ed. by David Lo a des and Ka theri ne
Walsh ; The Ecc le si sti cal Hi sto ry So cie ty. — Oxford ; Cam brid ge, Mass., 1990.
— S. 161-171

Adam Kos sow ski // W : Kos sow ski Adam: Mu rals and pa in tings / in trod. by
Be ne dict Re ad; wi th con trib. by Ta de usz Chrza now ski, Mar tin San key, Ty mon
Ter lec ki. — Lon don, cop. 1990. — S. 29-41

Cer kiew ki pa na Ka je ta na // W : Fer men tum mas sae mun di : Jac ko wi Wo Ÿnia -
kow skie mu w sie dem dzie si¹t¹ rocz ni cê uro dzin / [red. Na woj ka Cie œliñ ska,
Piotr Ru dziñ ski]. — War sza wa, 1990. — S. 432-443

Da ry z³ot ni cze bi sku pa Sta nis³awa Ka zi mie rza D¹mb skie go // W : Cu ria Ma -
ior: stu dia z dzie jów kul tu ry ofia ro wa ne An drze jo wi Cie cha no wiec kie mu /
[oprac. ed. Da nu ta Gieysz tor—Ro sa i Ma ria Pro siñ ska]. — War sza wa, 1990. —
S. 112-118

Le Sar ma ti sme, ou le ba roque dans la cul tu re po lo na ise // W : Ro utes du Ba -
roque : La con tri bu tion du Ba roque á la Pe nsée et á l’ art eu ropéen. — Lis bo na,
1990. — S. 133-144

Wza jem ne od dzia³ywa nie kul tu ral ne Pol ski i Li twy // W : Chrzest Li twy : ge -
ne za, prze bieg, kon se kwen cje / pod red. Mar ka T[oma sza] Za haj kie wi cza ; Ka -
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to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski. Wy dzia³ Teo lo gicz ny. In sty tut Hi sto rii Ko œcio³a.
— Lu blin, 1990. — S. 209-229

1991

Adam Chmie low ski — œwiê ty Brat Al bert, czy li po miê dzy sztuk¹ a œwiê to -
œci¹ // W : Kra ków : dia log tra dy cji : pu bli ka cja przy go to wa na z oka zji sym po -
zjum Kon fe ren cji Bez pie cze ñstwa i Wspó³pra cy w Eu ro pie, 28 V — 7 VI 1991 / 
aut. kon cep cji i red. Zbi gniew Ba ran ; [aut. tek stów] An drzej Vin cez [et al.]. —
Kra ków, 1991. — S. 95-106

Che³mno / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — Wroc³aw [etc] : Zak³ad Na ro do -
wy im. Osso liñ skich, 1991. — 223, [1] s. : fot., pl. — (Po mo rze w Za byt kach
Sztu ki)

Ka rol Woj ty³a // W : Kra kau : dia log mit der Tra di tion / hrsg. von Emil Brix
und Zbi gniew Ba ran ; [die Üb ers. aus dem Poln. be sorgten Mo ni ka Ordon -
-Krzak und Sy lvia Rich ter]. — [Wien], 1991

Em ble ma ty ka — sztu ka ma nie ry zmu czy ba ro ku? // W : Sztu ka ba ro ku : ma -
te ria³y se sji na uko wej ku czci œp. pro fe so rów Ada ma Boch na ka i Jó ze fa Le piar -
czy ka, zor ga ni zo wa nej przez Kra kow ski Od dzia³ Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków
Sztu ki i In sty tut Hi sto rii Sztu ki UJ, Kra ków. — Kra ków, 1991. — S. 39-60

Mia stecz ka drew nia ne ja ko „dzie³o zbio ro we” ar chi tek tu ry i urba ni sty ki // W
: Wieœ i mia stecz ko u pro gu zag³ady : ma te ria³y kon fe ren cji na uko wej Sto wa -
rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Woj no wi ce, ma rzec 1988 / [red. na uk. Ta de usz
Rud kow ski]. — War sza wa, 1991. — S. 75-88

Or da Na po le on : Al bum wi do ków hi sto rycz nych Pol ski : po œwiê co ny ro da -
kom zrys. z na tu ry przez Na po le ona Or dê / [wstêp Ta de usz Chrza now ski]. —
Gda ñsk: „JMJ”, 1991. — 138, [2] s. : fot., 1 ma pa. — In for ma cje bi blio gr. — In -
deks

Uwa gi o sys te mach ara n¿ acji pla stycz nej go tyc kiej ar chi tek tu ry Po mo rza
Wschod nie go i War mii — miê dzy ide¹ a form¹ / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki // 
W : Sztu ka œre dnio wiecz na na Po mo rzu : II se mi na rium na uko we Od dzia³u
Szcze ciñ skie go Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki / red. Kry sty na Kor man, Ja -
ni na Ko cha now ska, Ma ria Gliñ ska. — Szcze cin, 1991. — S. 23-39

1992

Iko no lo gia bu dow li ko œciel nej // W : Ars sa cra et re stau ra tio : ma te ria³y kon -
fe ren cji na uko wo—kon ser wa tor skiej na Ja snej Gó rze 5-7 grud nia 1991 r. / pod
red. Je rze go Ko wal czy ka ; Sto wa rzy sze nie Kon ser wa to rów Za byt ków. — War -
sza wa, 1992. — S. 53-62

Ma nie ryzm ja ko pro ces po strze ga nia ró¿ nych epok // W : Wo bec sztu ki : hi -
sto ria — kry ty ka — teo ria. — Lu blin, 1992. — S. 134-146

Trzy kszta³ty cza su w re li gij nej sztu ce œre dnio wie cza // W : Bi blia a kul tu ra
Eu ro py : 2000 lat chrze œci ja ñstwa [kon fe ren cja, maj 1992 r. T. 2 / red. Ma ria Ka -
miñ ska, Eli za Ma³ek]. — £ódŸ, 1992. — S. 13—25
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Wschód i Za chód w kul tu rze pol skiej : kie run ki i po sta wy // W : Dzie je Lu -
belsz czy zny. T. 6, Miê dzy Wscho dem a Za cho dem. Cz. 3, Kul tu ra ar ty stycz na /
pod red. Ta de usza Chrza now skie go. — Lu blin, 1992. — S. 23-35

1993

Sztu ka w Pol sce Pia stów i Ja giel lo nów : za rys dzie jów. — War sza wa : Wy -
daw nic two Na uko we PWN, 1993. — 460, [3] s., XXXII s. tabl. ko lor. : il., faks., 
fot., pl., portr.

1994

Ba rok — styl i epo ka // W : Sztu ka œwia ta. T. 7 / [aut. rozdz. Ba rok w Hisz pa -
nii Ju lian Gal le go, Gu diol Ri cart ; rozdz. ten t³. z niem. Wi told Le der, El¿ bie ta
Ka Ÿmier czak, Prze mys³aw Trze ciak; aut. tek stów pol. Ta de usz Chrza now ski et
al.]. — War sza wa, 1994. —S. 7-13. — Na podst. oryg. hisz. : „Hi sto ria del ar te” 
1970

Bla ski i cie nie sztu ki XVII wie ku // W : Sztu ka XVII wie ku w Pol sce : ma te -
ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Kra ków gru dzieñ 1993. — War -
sza wa, 1994. — S. 53-62

Ja nusz Sta nis³aw Pa sierb (7.I 1929 — 15.XII 1993) // W : Sztu ka XVII wie ku 
w Pol sce : ma te ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Kra ków gru dzieñ 
1993. — War sza wa, 1994. — S. 7-10

Ko œció³ w Sta rym Mie œcie pod Dzierz go niem p.w. œw. Apo sto³ów Pio tra
i Paw³a — em ble ma ty ka w s³u¿bie pro te stan ty zmu // W : Sztu ka Prus
XIII-XVIII w. / Uni wer sy tet im. Mi ko³aja Ko per ni ka ; Sto wa rzy sze nie Hi sto ry -
ków Sztu ki. Od dzia³ To ruñ. — To ruñ, 1994

Kuch nia a li te ra tu ra oraz kuch nia a sztu ki pla stycz ne // W : Wo kó³ sto³u
i kuch ni / wy bór i oprac. Ma ja i Jan £oziñ scy. — War sza wa : TENTEN, 1994.
— S. 151-169

Pol skie po mni ki w œwi¹ty niach Rzy mu / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. —
War sza wa : In sty tut Sztu ki Pol skiej Aka de mii Na uk : Fun da cja Rzym ska im.
J. S. Umia stow skiej, 1994. — 252, [2] s., [80] s. tabl. : fot., 3 portr., err.

Œmiech w daw nej sztu ce: kil ka uwag nie sys te ma tycz nych // W : Hu mor eu ro -
pej ski / pod red. Ma cie ja Abra mo wi cza, De nis Ber tran da, To ma sza Stró¿y ñskie -
go. — Lu blin, 1994. — S. 331—344

Rów nie¿ wer sja w jêz. fr.

1995

Geo gra fia ni der lan dy zmu pol skie go // W : Ni der lan dyzm w sztu ce pol skiej :
ma te ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, To ruñ, gru dzieñ 1992 / [red. 
Te re sa Hran kow ska; au tor wstê pu Ta de usz Chrza now ski]. — War sza wa, 1995.
— S. 59—80

Kil ka uwag o z³ot nic twie œl¹skim // W : Z³ot nic two œl¹skie : VII se sja z cy klu 
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„Sztu ka u¿yt ko wa na Œl¹sku”, 7 X 1993 r. / pod red. Jó ze fa Pa te ra. — Wroc³aw ; 
Ole œni ca, 1995. — S. 7-34

Ma donn na Tro nuj¹ca : uwa gi do iko no gra fii ma ryj nej w œre dnio wiecz nej
sztu ce Prus / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki // W : Sztu ka w krê gu Za ko nu Krzy -
¿ac kie go w Pru sach i Inf lan tach / [red. Agniesz ka Bo jar ska] ; Uni wer sy tet Mi -
ko³aja Ko per ni ka ; Sto wa rzy sze nie Hi sto ry ków Sztu ki. — To ruñ, 1995. —
S. 217-239

Ma te ria³y z II Sym po zjum na uko we go z cy klu „Sztu ka kra jów nadba³tyc kich”, To ruñ 24 —
26 IX 1992

Pan Co gi to a sztu ka // W : Czas i wy obra Ÿnia : stu dia nad pla styczn¹ i li te rac -
ka in ter pre ta cj¹ dzie jów. — Lu blin, 1995. — S. 239—268

Po mo rze Wschod nie / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki // W : Ar chi tek tu ra go -
tyc ka w Pol sce. [Cz. 1] / pod red. Te re sy Mrocz ko i Ma ria na Ar szy ñskie go ; In -
sty tut Sztu ki Pol skiej Aka de mii Na uk. — War sza wa, 1995. — S. 93-110

Por tret sta ro pol ski. — War sza wa : „In ter press”, cop. 1995. — 145, [7] s. : il.
ko lor., fot., portr. — (Skar by Pol skie)

Prze obra ¿e nia li te ra tu ry zie mia ñskiej // W : Dzie dzic two : zie mia nie pol scy
i udzia³ ich w ¿y ciu na ro du / [red. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków, 1995. —
S. 197-212

Sztu ka a ero ty ka : ma te ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, £ódŸ,
li sto pad 1994 / [red. Te re sa Hran kow ska ; au tor wstê pu Ta de usz Chrza now ski].
— War sza wa: „Ars Re gia” : SHS, 1995. — 487, [1] s. : il., fot., portr., err. — Bi -
blio gr.

Les tra di tions méd ié vales dans l’ art mo der ne po lo na is du XVIe au XVIIIe
siécle : per si stan ces et re to urs // W : Bre ta gne—Po lo gne : La tra di tion mé dié va -
le aux temps mo der nes / les textes réunis par Ali cja Kar³owska Kamzo wa avec
la col la bo ra tion de Ja cek Ko wal ski. — Po znañ, 1995. — S. 101—109

1996

Adi i Lo go fa gi // W : Klub Lo go fa gów / ze bra³, oprac. i uzu pe³ni³ wpro wa -
dze niem An drzej Roz ma ry no wicz. — Kra ków, 1996. — S. 42—48

En cy klo pe dia Pol ski / s³owo wstêp ne Ta de usz Chrza now ski ; [aut. ha se³
Krzysz tof Bacz kow ski et al.]. — Kra ków : Ry szard Klusz czy ñski, cop. 1996. — 
808 s. : il., fot., portr., wykr. ko lor.

En cy klo pe dia Pol ski. T. 1, A-K / s³owo wstêp ne Ta de usz Chrza now ski ; [red. 
pro wadz¹cy Ja dwi ga Mar ci nek ; aut. ha se³ Krzysz tof Bacz kow ski et al.]. —
Kra ków : Ry szard Klusz czy ñski, cop. 1996. — 270, [2] s. : il. (w tym ko lor.),
faks., fot., 1 ma pa, portr., 2 wykr.

Le œny kom pleks pro mo cyj ny — ce le, za da nia, per spek ty wy : ma te ria³y
z Ogól no pol skie go Se mi na rium Od by te go w Tle niu w dniach 18-20 pa Ÿ dzier ni -
ka 1995 r. / Re gio nal na Dy rek cja La sów Pa ñstwo wych w To ru niu ; [oprac. i red. 
Ta de usz Chrza now ski]. — To ruñ : To ru ñska Szko³a Zarz¹dza nia, 1996. — 72 s., 
[1] k. ma pa ko lor.
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Od bu du je my Gda ñsk piêk niej szy ni¿ by³ kie dy kol wiek // W : Ochro na i kon -
ser wa cja dóbr kul tu ry w Pol sce 1944-1989 : uwa run ko wa nia po li tycz ne
i spo³ecz ne / pod red. An drze ja To ma szew skie go. — War sza wa, 1996. —
S. 309-318

Ma te ria³y kon fe ren cji na uko wej, Ka zi mierz Dol ny 10 — 12 li sto pa da 1994

Rze Ÿba ja ko ele ment urba ni sty ki i ru ra li sty ki do by póŸ ne go ba ro ku // W :
Mi cha³ Klahr Star szy. — Wroc³aw, 1996. — S. 143-153

Sculp tu ral Me ta phi si cs of Gu staw Zem³a // W : La scul tu ra 2 : stu di in ono re
di An drew S. Cie cha no wiec ki / [han no sol la bo ra to a qu e sto nu me ro : An tho ny
Radc liffe et al.]. — To ri no, 1996. — S. 212-215

Sztu ka oko³o ro ku 1400 — kil ka spo strze ¿eñ // W : Sztu ka oko³o 1400 : ma -
te ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Po znañ, li sto pad 1995. T. 1 /
[red. Te re sa Hran kow ska ; au tor Ta de usz Chrza now ski et al.]. — War sza wa,
1996. — S. 7—14

Z War sza wy i znad Nie wia ¿y // W : De gu sti bus: stu dia ofia ro wa ne przez
przy ja ció³ Ta de uszo wi Ste fa no wi Ja ro szew skie mu z oka zji 65. rocz ni cy uro dzin 
/ [kom. red. Ro bert Pa siecz ny, An to ni Ziem ba]. — War sza wa, 1996. —
S. 70—82

1997

Cu da Pol ski / tekst Ta de usz Chrza now ski ; fot. Ry szard Czer wiñ ski. — Kra -
ków: Ry szard Klusz czy ñski, cop. 1997. — 223, [1] : fot. ko lor.

Ka pu cy ni a sztu ka // W : Trzy sta lat Ka pu cy nów w Kra ko wie [1695—1995] : 
ksiê ga pa mi¹tko wa / pod red. Jó ze fa Ma rec kie go. — Kra ków, 1997. —
S. 124—131

Kil ka uwag na te mat sztu ki cza su prze³omu // W : Sztu ka oko³o 1500 : ma te -
ria³y Se sji Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Gda ñsk, li sto pad 1996 / [au tor
Ta de usz Chrza now ski et al. ; red. Te re sa Hran kow ska]. — War sza wa, 1997. —
S. 9-14

Kro œnie ñska Va ni tas // W : Ko œció³ far ny w Kro œnie — po mnik kul tu ry ar ty -
stycz nej mia sta : ma te ria³y z se sji na uko wej, Kro sno, li sto pad 1996 / [red. na uk.
Piotr £opat kie wicz]. — Kro sno, 1997. — S. 179—192

Won ders of Po land / text Ta de usz Chrza now ski ; phot. Ry szard Czer wiñ ski ;
[transl. Krzysz tof Kwa œnie wicz]. — Kra ków: Ry szard Klusz czy ñski, cop. 1997. 
— 223, [1] : fot. ko lor. — Oryg. : Cu da Pol ski

Wpro wa dze nie : epo ka po miê dzy epo ka mi // W : Miê dzy go ty kiem a ba ro -
kiem: sztu ka Kra ko wa XVI i XVII wie ku : ma te ria³y se sji na uko wej zor ga ni zo -
wa nej przez Od dzia³ Kra kow ski Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki 20 mar ca
1993 ro ku / [red. El¿ bie ta Fia³ek]; To wa rzy stwo Mi³oœni ków Hi sto rii i Za byt -
ków Kra ko wa. — Kra ków, 1997. — S. 7—22

1998

Czy ¿by spu œci zna po ka te drze p³ockiej? // W : No bi le cla ret opus: stu dia
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z dzie jów sztu ki de dy ko wa ne Mie czys³awo wi Zla to wi / [kom. red. Lech Ka li -
now ski, Sta nis³aw Mos sa kow ski, Zo fia Ostrowska -K³êbow ska]. — Wroc³aw,
1998. — S. 243—252

Daw ne re zy den cje Pre zy den tów Rze czy po spo li tej // W : Pa³ac Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej / [zdjê cia Ma ciej i Zbi gniew Sie masz ko wie et al. ;
red. tek stów Kry sty na Ju rie wicz]. — War sza wa, 1998. — S. 89-111

Wyd. 2 rozsz., 2000
Dwa dzie œcia lat Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa // W :

Kra sno wol ski Bo gus³aw : Pra ce kon ser wa tor skie w Kra ko wie : dzia³al noœæ
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa w la tach 1990-1998. —
War sza wa, [1998?]. — S. [2-3]

Dwie ka pli ce „Zyg mun tow skie” w Stry sza wie // W : Fe sti na len te : pra ce
ofia ro wa ne An drze jo wi Fi schin ge ro wi w sie dem dzie si¹t¹ rocz ni cê uro dzin /
[red. Mag da le na Pi woc ka, Da riusz No wac ki]. — Kra ków, 1998. — S. 177—182

Kre sy — per spek ty wy czy Ul ti ma Thu le // W : Sztu ka po gra ni czy Rze czy po -
spo li tej w okre sie no wo¿yt nym od XVI do XVIII wie ku : ma te ria³y se sji Sto wa -
rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki War sza wa, pa Ÿ dzier nik 1997 / [red. na uk. An drzej
Jó zef Ba ra now ski ; au tor tek stu Ta de usz Chrza now ski et al.]. — War sza wa,
1998. — S. 11—24

Sztu ka w Pol sce od I do III Rze czy po spo li tej : za rys dzie jów. — War sza wa :
Wy daw nic two Na uko we PWN, 1998. — 509, [3] s.: il. (g³. ko lor.), faks., fot.,
pl., portr., rys.

Kon ty nu acja ksi¹¿ki : Sztu ka w Pol sce Pia stów i Ja giel lo nów
Wspo mnie nie o bi blio te ce // W : Dwór Pol ski w XIX wie ku : zja wi sko hi sto -

rycz ne i kul tu ro we: ma te ria³y IV se mi na rium zor ga ni zo wa ne go przez Od dzia³
Kie lec ki Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, Kiel ce 2-4 pa Ÿ dzier ni ka 1997 /
[red. Te re sa Hran kow ska]. — War sza wa, 1998. — S. 57—76

Zie mia nie : po miê dzy rze czy wi sto œci¹ a wspo mnie niem / wstêp Ta de usz
Chrza now ski ; oprac. Aga ta Wol ska. — Kra ków : „Znak”, 1998. — 182, [2] s. :
faks., fot., portr.

1999

Czy ist nie je „typ wa³ec ki” w drew nia nej ar chi tek tu rze pol skiej // W : Pa tien -
tia et tem pus : ksiê ga ju bi le uszo wa de dy ko wa na dok to ro wi Ma ria no wi Kor nec -
kie mu / [red. Ol ga Dy ba, Sta nis³aw Ko³odziej ski, Ro man Mar ci nek]. — Kra ków 
; War sza wa, 1999. — S. 37—46

2000

Blask œl¹skie go rze mios³a ar ty stycz ne go // W : Or na men ta Si le siae: ty si¹c lat
rze mios³a ar ty stycz ne go na Œl¹sku / Mu zeum Na ro do we we Wroc³awiu ; pod
red. Ma rii Sta rzew skiej ; [przek³. Be ata Szymañska -Störtkuhl]. — Wroc³aw,
2000. — S. 14-44

Do ro bek i do œwiad cze nie Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko -
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wa // W : Dzie dzic two a roz wój: do œwiad cze nia Kra ko wa / [red. Ma ria Re klew -
ska]; Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry; Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt -
ków Kra ko wa. — Kra ków, 2000. — S. 21—26

Kra ków i je go dzie dzic two kul tu ro we ja ko pod sta wa sy tu acji me tro po li tal nej
// W : Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa. — Kra ków, 2000. — S. 9-17

O in wen ta ry za cji i ochro nie za byt ków kil ka my œli nie zu pe³nie ucze sa nych //
W : Ba da nia i ochro na za byt ków w Pol sce : ma te ria³y kon fe ren cji na uko wej zor -
ga ni zo wa nej sta ra niem Wy dzia³u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki War szaw skiej, Ge -
ne ral ne go Kon ser wa to ra Za byt ków i To wa rzy stwa Opie ki nad Za byt ka mi w stu -
le cie uro dzin Pro fe so ra Ja na Za chwa to wi cza w dniu 4 mar ca 2000 ro ku. —
War sza wa, 2000. — S. 73-80

O sztu ce sa kral nej Die ce zji Kie lec kiej na mar gi ne sie przy go to wañ do wy sta -
wy // W : Or na men ta ecc le siae : sztu ka sa kral na Die ce zji Kie lec kiej : ka ta log
wy sta wy / Mu zeum Na ro do we w Kiel cach ; pod kie run kiem Krzysz to fa My œliñ -
skie go ; [t³. Ma³go rza ta Mo choñ]. — Kiel ce, 2000. — S. 15-20

Park me go dzie ciñ stwa // W : Kra jo bra zy: ksiê ga pa mi¹tko wa w 70. rocz ni cê
uro dzin pro fe so ra Ja nu sza Bog da now skie go / [red. Sta nis³aw Ko³odziej ski, Ja -
dwi ga Mar ci nek, Ro man Mar ci nek]. — War sza wa ; Kra ków, 2000. —
S. 70—80

2001

Lus³awic kie re fu gium // W : Opus lus³awic kie : rzecz o ar bo re tum Krzysz to fa 
Pen de rec kie go / Oœro dek Ochro ny Za byt ko we go Kra jo bra zu — Na ro do wa In -
sty tu cja Kul tu ry. — War sza wa; Gda ñsk : S³owo/Ob raz/Te ry to ria, 2001. —
S. 11-45

Tek sty li te rac kie

1951

Wê drów ki piêk no du cha : [wier sze]. — War sza wa : „Pax”, 1951. — 15, [1] s.

1952

Ob raz ki i ob ra zy czy li Piêæ sa ty rycz nych i ³atwych do in sce ni za cji ata ków na 
bram kê prze ciw ni ka / ok³. proj. An drzej He id rich ; uwa gi insc. oprac. Ka zi mierz 
Rudz ki. — War sza wa : „Czy tel nik”, 1952. — 68, [3] s., nu ty. — (Bi blio te ka
Œwie tli co wa „Czy tel ni ka”)

M.in. T. Chrza now ski

Wyd. 2, 1953

1954

Ka ¿ dej chwi li wy bie raæ mu szê: al ma nach po etyc ki / ok³. i prze ryw ni ki proj.
Wan da Gliñ ska. — War sza wa : „Pax”, 1954. — 446, [1] s.

M.in. T. Chrza now ski
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1956

Z Sy ren¹ na ty : z pro gra mów war szaw skie go Te atru Sy re na 1945—1955 /
[oprac.] L. Kle kow. — War sza wa : „Czy tel nik”, 1956. — 407, [1] s., 24 tabl. :
portr., nu ty. — (Bi blio te ka Œwie tli co wa „Czy tel ni ka”)

M.in. T. Chrza now ski

1957

Gaz da Vla di mir : Ve se lo a astro : sbor nik sa ti ric kych ak toviek a ske èov. —
Mar tin : Osve ta, 1957. — 126, [2] s.

M.in. T. Chrza now ski
Po wi ta nie la ta : po ezje / ok³. proj. Bar ba ra Szczer biñ ska. — Kra ków : Wy -

daw nic two Li te rac kie, 1957. — 121. [2] s.

1959

Sto wier szy / [wspó³aut.] Jan Brzê kow ski, Jan Czar ny et al. — £ódŸ : Wy -
daw nic two £ódz kie, 1959. — 134, [2] s.

1961

Bo¿e Na ro dze nie : an to lo gia po ezji pol skiej / [oprac.] An drzej Ja strzê bski,
An to ni Pod siad. — War sza wa : „Pax”, 1961. — 504 s.

M.in. T. Chrza now ski

1963

Obo leviè Vja èe slav : Po l’ skij ju mor: so stav / red. pe rev. N. St raškovoj. —
Le nin grad, Mo skva : „Iskus stvo”, 1963. — 206, [2] s.: nu ty

M.in. T. Chrza now ski

1965

Zie mia rze czy wi sta : wspó³cze sna po ezja pol ska na es tra dzie / wy bór oprac.
Je rzy Li twi niuk, Ro bert Stil ler; mon ta ¿e Ma rek Kor dos ; prze ryw ni ki Ro man
Opa³ka. — War sza wa : CRZZ, 1965. — 354 s. — (Bi blio te ka Es tra dy)

M.in. T. Chrza now ski

1980

Wier sze o San do mie rzu / wy bór i oprac. Bo les³aw Gar boœ. — £ódŸ : Wy -
daw nic two £ódz kie, 1980. — 106, [2] s. — Bi blio gr.

M.in. T. Chrza now ski

1985

In ten cje ser ca : an to lo gia po ezji re li gij nej / ze bra nie, oprac. i wstêp Bo¿ys³aw 
Wal czak, An drzej Har t liñ ski ; oprac. graf. Ma ria Dol na. — Po znañ: Ksiê gar nia
Œw. Woj cie cha, 1985. — 670, [2] s.: rys. — In dek sy

M.in. T. Chrza now ski
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Kar ko no sze w po ezji : ma³a an to lo gia / wy bór i oprac. Edward Zych. — Je le -
nia Gó ra : Je le nio gór skie To wa rzy stwo Spo³eczno -Kulturalne : Wy dzia³ Kul tu ry 
i Sztu ki Urzê du Miej skie go, 1985. — 36 s.

M.in. T. Chrza now ski

T³uma cze nia

1957

Gdzie¿ oni dziœ : na g³os z fort. / Edward Grieg ; s³owa Hen ryk He ine ;
[prze³. z niem. Ta de usz Chrza now ski] ; ok³. proj. Eu ge niusz Ol szak. — Kra ków
: Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1957. — 6, [2] s. : portr.

Ja ko cham ciê : na g³os i fort. / Edward Grieg ; s³owa Jan Chri stian An der sen
; [prze³. z niem. Ta de usz Chrza now ski] ; ok³. proj. Eu ge niusz Ol szak. — Kra -
ków : Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1957. — 4, [2] s. : il., portr.

Kie dy œniê : na g³os z fort. / Fe renz Liszt ; s³owa Wik to ra Hu go ; do dr. przy -
got. Sta nis³awa i Jan Hoffma no wie ; [przek³. z fr. Ta de usz Chrza now ski] ; ok³.
proj. Eu ge niusz Ol szak. — Kra ków: Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1957. — 
7, [1] s.: portr.

Ko³yski op. 23 nr 1 : na g³os z fort. / Ga briel Faur ; s³owa Sul ly Prud hom me ;
[przek³. z fr. Ta de usz Chrza now ski] ; do dru ku przy go to wa li Sta nis³awa i Jan
Hoffma no wie ; ok³. proj. Eu ge niusz Ol szak. — Kra ków : Pol skie Wy daw nic two 
Mu zycz ne, 1957. — 5, [1] s.

Man do li na : na g³os z fort. / Clau de De bus sy ; do dr. przy got. Sta nis³awa
i Jan Hoffman no wie ; [prze³. z fr. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków : Pol skie
Wy daw nic two Mu zycz ne, 1957. — 6, [2] s.: il., portr.

1958

Aria Da li li z II ak tu ope ry „Sam son i Da li la” : na g³os z fort. / Ca mil le Saint -
-Saëns ; [przek³. z fr. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków : Pol skie Wy daw nic -
two Mu zycz ne, 1958. — 13, [1] s. : il., portr.

Ca ro mio ben : na g³os i fort. / G. Gior da ni ; [prze³. z w³. Ta de usz Chrza now -
ski]. — Kra ków : Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1958. — 3, [1] s.

Wyd. 2, 1970

1959

Aria Mo nu sa z Kan ta ty nr 201 : zwa da miê dzy Fe bu sem a Pa nem : [na g³os
z fort.] / Jan Se ba stian Bach ; [przek³. z niem. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra -
ków : Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1959. — 7, [1] s. : il., portr.

Bal la da Sen ty z II ak tu ope ry „Ho len der tu³acz” : na g³os z fort. / Ry szard
Wa gner ; [przek³. z niem. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków : Pol skie Wy daw -
nic two Mu zycz ne, 1959. — 11, [1] s. : portr.

Nie bio sa g³osz¹ op. 48 nr 4 : na chór mie sza ny z to wa rzy sze niem or ga nów /
Lu dwik van Be et hoven ; [prze³. z niem. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków :
Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1959. — 15, [1] s.
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Pie œñ do gwiaz dy z III ak tu ope ry „Tan nhäuser” : na g³os z fort. / Ry szard
Wa gner ; s³owa R. Wa gner ; [przek³. z niem. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków
: Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1959. — 7, [1] s. : portr.

Pie œñ kon kur so wa Wal te ra z III ak tu ope ry „Œpie wa cy no rym ber scy” na g³os
z fort. / Ry szard Wa gner ; s³owa R. Wa gner ; [przek³. z niem. Ta de usz Chrza -
now ski]. — Kra ków : Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne, 1959. — 7, [1] s. :
portr.;

1961

An da lu za : na g³os z fort. / En rique Gra na dos ; s³owa Lu is Mu noz Lo ren te ;
[prze³. z hiszp. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków : Pol skie Wy daw nic two Mu -
zycz ne, 1961. — 8, [2] s.

Wyd. 2, 1993

Czy wiesz co to zna czy ró¿y kwiat? : na g³os z fort. / Karl Ze l ler ; [przek³.
z niem. Ta de usz Chrza now ski]. — Kra ków: Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne,
1961. — 7, [1] s.

1964

Pie œni wy bra ne : na g³os z fort. / Hen ryk Mel cer; oprac. i wstêp W³odzi mierz
Po Ÿniak ; tek sty prze³. Ta de usz Chrza now ski. — Kra ków : Pol skie Wy daw nic -
two Mu zycz ne, 1964. — 44 s.

1966

An to lo gia po ezji fran cu skiej.T. 1, Od Se kwen cji i œw. Eu la lii do Agrippy
d’Aubigne / red. Je rzy Li sow ski. — War sza wa: „Czy tel nik”, 1966. — 635, [4] s.

M.in. T. Chrza now ski

1970

An to lo gia po ezji fran cu skiej. T. 2, Od Mal her be ’a do Che nie ra / red. Je rzy
Li sow ski. — War sza wa : „Czy tel nik”, 1970. — 791, [4] s.

M.in. T. Chrza now ski

II. Ar ty ku³y w cza so pi smach

Ar ty ku³y z za kre su hi sto rii sztu ki

Wy pra wa do dru gie go mia sta. — [Dziel ni ca Ka zi mierz] // Tyg. Po wsz. —
1951, nr 18, s. 6-8

Cie nie w zau³kach. — [Tar nów] // Tyg. Po wsz. — 1952, nr 2, s. 4-6

O no wo cze sno œci i tra dy cjach w ar chi tek tu rze sa kral nej // Tyg. Po wsz. —
1953, nr 6, s. 8, il.

Pa³ac w Szty nor cie na tle ar chi tek tu ry pa³aco wej w XVI i XVII na ob sza rze
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Po mo rza Wschod nie go. — Streszcz. ref. // Biul. Hist. Szt. — 1956, nr 2,
s. 305-306, il.

Gin¹ce cha³upy i wia tra ki // Sto li ca. — 1956, nr 27, s. 13-14, il.
Wo³anie na pusz czy. — [Za byt ki ar chi tek to nicz ne w Brze zin ce] // Sto li ca. —

1956, nr 46, s. 14, il.
Przez ¯u³awy. — [Za byt ki ar chi tek tu ry] // Zie mia. — 1957, nr 3, s. 2-6, il.
Wi zy ta w Lu bi¹¿u. — [W Klasz to rze Cy ster sów] // Zie mia. — 1957, nr 5,

s. 21-23, il.
Po¿e gna nie Pnio wa // Zie mia. — 1957, nr 7, s. 23, il.
Ko œcio³y wiej skie w del cie Wis³y // Zie mia. — 1957, nr 9, s. 21-22, il., ma pa
Re ne san so we pa³ace na Œl¹sku // Zie mia. — 1957, nr 10, s. 2-3, il. ; nr 11,

s. 18-20, il.
Pol ska, ru iny. — [Nisz cze nie za byt ków na pro win cji] // ¯ycie Li ter. — 1957, 

nr 37, s. 1-2, il.
Kra ina pla sty ki go tyc kiej. — [Pow. klucz bor ski] // Zie mia. — 1958, nr 1,

s. 15-17, il.
Pa³ac i ko œció³ w Wierz bi cy // Zie mia. — 1958, nr 2, s. 31, il.
Dwa ¿e ñskie klasz to ry nad Ba³ty kiem. — [Nor ber ta nek w ¯uko wie, Cy ster -

sek w ¯ar now cu] // Zie mia. — 1958, nr 3, s. 5-7, il.
Ko œcio³y o któ rych za po mnia no. — [Spra wa kon ser wa cji za byt ko wych ko -

œcio³ów] // Tyg. Po wsz. — 1959, nr 8, s. 10, il.
Skar biec ko ron ny. — [Wa wel] // Tyg. Po wsz. — 1959, nr 44, s. 6
No we po li chro mie w ko œcio³ach zie mi kra kow skiej // Tyg. Po wsz. — 1960, nr 

1, s. 6, il.
Me wy na œnie gu. — [Od bu do wa ko œcio³a Ma riac kie go w Gda ñsku] // Tyg.

Po wsz. — 1960, nr 6, s. 6, il.
Wi zy ta w Ja ros³awiu. — [Za byt ki mia sta] // Tyg. Po wsz. — 1960, nr 15, s. 6,

il.
Oca lo ne ma don ny. — [Kon ser wa cja rze Ÿby go tyc kiej w woj. kra kow skim] //

Tyg. Po wsz. — 1960, nr 18, s. 6, il.
No wy ko œció³ w Tar no wie // Tyg. Po wsz. — 1960, nr 48, s. 8, il.
Spod tyn ków. — [Od kry cia œre dnio wiecz nych po li chro mii w Strzel ni kach] //

Tyg. Po wsz. — 1961, nr 5, s. 5, il.
Co raz g³êbiej w hi sto riê. — [Wy ko pa li ska pod Ko œcio³em Ma riac kim w Kra -

ko wie] // Tyg. Po wsz. — 1961, nr 7, s. 1-2
Co no we go w ko œcio³ach. — [Ma lar stwo i ar chi tek tu ra] // Tyg. Po wsz. —

1961, nr 14, s. 10, il.
List z Tar no wa. — [Ar chi tek tu ra] // Tyg. Po wsz. — 1961, nr 34, s. 8, il.
Œl¹sk na wy ryw ki. — [Mia sta i za byt ki] // Tyg. Po wsz. — 1961, nr 47, s. 5, il.
Co no we go w ko œcio³ach. — [Po li chro mie wspó³cze snych ar ty stów] // Tyg

Po wsz. — 1962, nr 21, s. 8, il.
Hob by czy kra dzie¿. — [Kra dzie¿ œwi¹tków z ka pli czek i ko œcio³ów] // Tyg.

Po wsz. — 1962, nr 30, s. 6
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Co no we go w ko œcio³ach œl¹skich? // Tyg. Po wsz. — 1962, nr 33, s. 6, il.
Ko œció³ w Rzeszowie -Staromieœciu // Tyg. Po wsz. — 1962, nr 50, s. 6, il.
Za kon spi ro wa ne mu zeum. — [Mu zeum Hi sto rycz ne Ap te kar stwa Pol skie go

w Kra ko wie] // Tyg. Po wsz. — 1962, nr 52, s. 7
Co no we go w ko œcio³ach zie mi rze szow skiej. — [Po li chro mia] // Tyg. Po wsz.

— 1963, nr 33, s. 4, il.
Za po mnia na sto li ca. — [Ka mieñ Po mor ski — ka te dra z XII w.] // Tyg. Po -

wsz. — 1963, nr 51/52, s. 10, il.
Wspó³cze sna sztu ka re li gij na we Wroc³awiu // Znak. — 1964, nr 12,

s. 1499-1506
No we ko œcio³y : o ko œcio³ach w Rze pien ni ku Strzy ¿ew skim i w Ro ju mó wi¹

ksiê ¿a, któ rzy je wznie œli / rozm. // Znak. — 1964, nr 12, s. 1523-1535
Ar chi tek tu ra zam ków i dwo rów z XVI i XVII wie ku na te re nie wo je wódz twa

opol skie go. — Streszcz. ref. // Biul. Hist. Szt. — 1965, nr 3, s. 277-284, il., rys.,
ma pa

Co no we go w ko œcio³ach zie mi opol skiej? — [Sztu ka sa kral na] // Tyg. Po wsz. 
— 1965, nr 2, s. 4, il.

No we po li chro mie i wi tra ¿e w ko œcio³ach zie mi rze szow skiej // Tyg. Po wsz.
— 1965, nr 24, s. 4, il.

Cieñ No wej Mar chii. — [Zie mia Go rzow ska] // Tyg. Po wsz. — 1965, nr 35,
s. 4, il.

Go tyc kie i re ne san so we zam ki w daw nym ksiê stwie g³ogow skim // Zie mia. —
1965, s. 160-169, il.

Osie dle w Ku pie. — [Po wiat opol ski] // Zie mia. — 1965, s. 133-135, il.
Obrze ¿a Rz pli tej. — [Zie mie Od zy ska ne — ochro na za byt ków] // Tyg. Po -

wsz. — 1966, nr 5, s. 4, il.
Dro ga ro ma ñska. — [Ar chi tek tu ra sa kral na w Pol sce] // Tyg. Po wsz. —

1966, nr 15/16, s. 6-7, il.
Eks pe ry ment czer nic ki. — [Czer ni ce] // Tyg. Po wsz. — 1966, nr 29, s. 6, il.
Bu dow nic two wiej skie zie mi opol skiej // Zie mia. — [T. 2]. — (1966),

s. 123-139, il.
Po li chro mia na stry chu [ko œcio³a w Zie le ni] // Zie mia. — [T. 2]. — (1966),

s. 258-261, il.
Kon ser wa cja za byt ków w Pol sce po II woj nie œwia to wej // Znak. — 1966, nr

7/8, s. 914-932
Bu dow nic two ko œciel ne na Œl¹sku Opol skim 1550-1650. — Streszcz. ref. //

Biul. Hist. Szt. — 1967, nr 4, s. 571-576, il.
Drew nia na cer kiew po³em kow ska w Sta wi szy / [wspó³aut.] Ry szard Bry kow -

ski // Ochr. Za byt. — 1967, nr 3, s. 59-66, il.
Ma lar stwo œl¹skie // Tyg. Po wsz. — 1967, nr 11, s. 4, il.
M³oda i odm³od zo na ka te dra. — [Opo le] // Tyg. Po wsz. — 1967, nr 21, s. 4,

il.
Piêk na sztu ka pi sa nia o sztu ce // Tyg. Po wsz. — 1967, nr 26, s. 6
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Bu dow nic two fol warcz ne na Œl¹sku Opol skim // Zie mia. — [T. 3]. — (1967),
s. 88-103, il. rys.

Nie zna na rze Ÿba go tyc ka z Tu rzy pod Gor li ca mi / [wspó³aut.] Ry szard Bry -
kow ski // Biul. Hist. Szt. — 1968, nr 2, s. 217-222, il.

Ku ja wy — krzy ¿ac kie po gra ni cze. — [Za byt ki ar chi tek tu ry] // Tyg. Po wsz.
— 1968, nr 18, s. 6; nr 19, s. 4

Ma lar stwo œcien ne Ma cie ja Ma ka re wi cza // Tyg. Po wsz. — 1968, nr 7,
s. 2-3, il.

Mia stecz ko — Wieœ : na sze kra jo bra zy // Tyg. Po wsz. — 1968, nr 9, s. 1-2 ;
nr 11, s. 2-3, il.

Po li chro mia ko œcio³a w Ma³ej // Tyg. Po wsz. — 1968, nr 13, s. 4, il.
[Dru gie]II Miê dzy na ro do we Bien na le Gra fi ki // Tyg. Po wsz. — 1968, nr 25,

s. 6, il.
Dwie fa ry. — [Œwie cie i Brzeg] // Tyg. Po wsz. — 1968, nr 27, s. 5-6, il.
Za byt ki ar ty stycz ne go od lew nic twa ¿eliw ne go na Œl¹sku Opol skim // Zie mia.

— [T. 4]. — 1968, s. 48-52, il.
Dwa nie zna ne pa sto ra³y po mor skie / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. —

Streszcz. w jêz. fr. // Biul. Hist. Szt. — 1969, nr 2, s. 195-198, il.
Za chod nio nie miec ka oce na pol skiej dzia³al no œci kon ser wa tor skiej i mu ze al -

nej na Dol nym Œl¹sku // Ochr. Za byt. — 1969, nr 4, s. 317-323
Dwa ko œcio³y. — [Dro go my œl] // Pol ska. — 1969, nr 10, s. 9-11, il. — Mu ta -

cja ame ryk. Po land. — 1970, nr 1 ; ang. Po land nr 11 ; franc. La Po lo gne nr 11 ;
niem. Po len nr 11

Zbi gnie wa Bo chen ka fil my o sztu ce // Tyg. Po wsz. — 1969, nr 8, s. 3
List z Wroc³awia. — [Wy daw nic twa Wroc³aw skie po œwiê co ne hi sto rii sztu ki] 

// Tyg. Po wsz. — 1969, nr 12, s. 4
Do bra pas sa pol skiej sztu ki lu do wej. — [Omó wie nie no wo œci wy daw ni -

czych] // Tyg. Po wsz. — 1969, nr 14/15, s. 10
Mar mu ry na sze i spi¿e. — [Za byt ko we bu dow nic two drew nia ne] // Tyg. Po -

wsz. — 1969, nr 18, s. 4, il.
Cu da, dzi wy na Wol ni cy. — [Mu zeum Et no gra ficz ne w Kra ko wie] // Tyg. Po -

wsz. — 1969, nr 20, s. 4, il.
O pla ka cie w Ko œcie le. — [Stu dium na te mat pla ka tu re li gij ne go] // Tyg. Po -

wsz. — 1969, nr 25, s. 4, il.
Dro ga wiod³a ta k¿e przez Che³m // Tyg. Po wsz. — 1969, nr 29, s. 1-2, il.
Spod tyn ków. — [Od kry wa nie ma lo wi de³ œcien nych w pow. brze skim] // Tyg. 

Po wsz. — 1969, nr 39, s. 6, il.
Se sja na uko wa na Ja snej Gó rze. — [Zwi¹za na z dwu dzie sto le ciem prac nad

in wen ta ry za cj¹ za byt ków sztu ki] // Tyg. Po wsz. — 1969, nr 41, s. 4
Nad Drwêc¹. — [Za byt ko we ko œcio³y w woj. byd go skim] // Tyg. Po wsz. —

1969, nr 51/52, s. 10, il.
Wo ta srebrne : z ba dañ nad sztuk¹ sar ma ty zmu w Pol sce / [wspó³aut.] Ma rian 

Kor nec ki. — Streszcz. ref. // Biul. Hist. Szt. — 1970, nr 2, s. 209-214, il.
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Hi sto rycz ny kszta³t i wspó³cze sna funk cja. — [Pro jekt In sty tu tu Mor skie go
w Gda ñsku] // Li te ry. — 1970, nr 7, s. 18-22

P³yty na grob ne z po sta cia mi w XVI-XVIII wie ku na Œl¹sku Opol skim. —
Streszcz. w jêz. niem. // Rocz. Szt. Œl. — T. 7. — (1970), s. 75-105, il.

Nie zna ne rze Ÿby go tyc kie okrê gu po mor skie go / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec -
ki. — Streszcz. w jêz. fr. // Rocz. Hist. Szt. — T. 8. — (1970), s. 303-326, il.

Pre mon stra ten si i pi ja rzy. — [Klasz tor w Heb do wie] // Tyg. Po wsz. — 1970,
nr 24, s. 4, il.

Œl¹skie z³oto i sre bro. — [Z³oty Stok] // Tyg. Po wsz. — 1970, nr 33, s. 2
Trzy ksi¹¿ki o ma lar stwie daw nym i nie daw nym // Tyg. Po wsz. — 1970, nr

40, s. 5
Opolsz czy zna drew nia na. — [Ogól no pol ska Kon fe ren cja Mu ze ów i Par ków

Et no gra ficz nych] // Tyg. Po wsz. — 1970, nr 41, s. 4-5, il.
Pa wi lon mo jej kon struk cji // Pszcze lar stwo. — 1971, nr 6, s. 16-17, il. rys.
Miê dzy Now¹ Hut¹ a kop cem Ko œciusz ki. — [Kra ków] // Tyg. Po wsz. —

1971, nr 13, s. 4
Kon ser wa cja i ko mu ni ka cja. — [Nisz cze nie za byt ków — Kra ków] // Tyg.

Po wsz. — 1971, nr 19, s. 8
Ka no ni cza — czy do bry pocz¹tek? — [Sym po zjum kon ser wa tor skie po œwiê -

co ne „Za gad nie niom ba daw czym i pro jek to wym ze spo³u uli cy Ka no ni czej
w Kra ko wie] // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 23, s. 7

Igna ce go Wit za ksi¹¿ki o ma lar stwie // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 26, s. 4
Ko œció³ w Bia do li nach pod Tar no wem // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 29, s. 3, il.
Nad Oss¹. — [Ma lo wid³a i rze Ÿby ko œcio³ów] // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 35,

s. 5, il.
O kra dzie ¿ach dzie³ sztu ki, o ich ochro nie i udo stêp nia niu. — [Se mi na rium

z za kre su mu ze al nic twa ko œciel ne go] // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 47, s. 2-3
Œl¹skie p³yty na grob ne z po sta cia mi // Zie mia. — [T. 6]. — (1971),

s. 67-81, il.
Sa skie re flek sje. — [Sztu ka Sak so nii] // Znak. — 1971, nr 2-3, s. 338-356
Me ce nat ar ty stycz ny bi sku pa che³miñ skie go Mi ko³aja III Cra pit za // Biul.

Hist. Szt. — 1972, nr 1, s. 7-22, il.
Rze Ÿba Pie ta z klasz to ru kar me li tów w Obo rach w Zie mi Do brzy ñskiej // Na -

sza Przesz³oœæ. — T. 38. — (1972), s. 55-83, il.
Za gad nie nie ma nie ry zmu pó³noc ne go na tle rze Ÿby Brze gu i Ny sy z lat

1560-1630 // Spraw. z Pos. Ko mis. PAN, Kra ków. — R. 16. — (1972),
s. 148-150

Opi sa nia. — [Na grob ków, ob ra zów, epi ta fiów] // Twór czoœæ. — 1972, nr 8,
s. 23-24

Wy daw nic twa z za kre su sztu ki // Tyg. Po wsz. — 1972, nr 15, s. 1, 7
[Dwa dzie œcia piêæ lat] 25 lat „Pol skiej Sztu ki Lu do wej” // Tyg. Po wsz. —

1972, nr 25, s. 6
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O Po mni ku Grun waldz kim bez emo cji // Tyg. Po wsz. — 1972, nr 52/53,
s. 3, il.

Czte ry mia sta nad Wis³¹. — [Za byt ki ar chi tek tu ry] // WiêŸ. — 1972, nr 6,
s. 71-91

Excerp ta Sum mae Ico no lo giae // Znak. — 1972, nr 5, s. 731-735
Zie mia. — [Esej o zie mi pol skiej] // Znak. — 1972, nr 12, s. 1649-1663
Her man Fi scher, rze Ÿbiarz z Ny sy // Biul. Hist. Szt. — 1973, nr 1, s. 19-42, il.
Gó ry. — [Sztu ka i li te ra tu ra lu do wa] // Twór czoœæ. — 1973, nr 5, s. 80-95
Drze wo. — [Ar chi tek tu ra drew nia na] // Twór czoœæ. — 1973, nr 12, s. 39-53
Dwa brze gi Wis³y. — [Za siêg sty lów] // Tyg. Po wsz. — 1973, nr 11, s. 5, il.
Opi sa nie pod kra kow skiej cha ty // Tyg. Po wsz. — 1973, nr 33, s. 8, il.
Iko no gra fia Œwiê te go Sta nis³awa // Tyg. Po wsz. — 1973, nr 48, s. 4
Znak i ob raz : na mar gi ne sie te ma tów pa syj nych w sztu ce // WiêŸ. — 1973,

nr 4, s. 9-21, il.
Ka mieñ i gli na. — [Ar chi tek tu ra Œl¹ska] // Znak. — 1973, nr 7, s. 921-937
Ny skie rze mios³o ar ty stycz ne od œre dnio wie cza do po³owy XIX w. // Szki ce

Ny skie. — T. 1. — (1974), s. 78-90
Sar ma tów dro gi ku Eu ro pie: (uwa gi o pocz¹tko wej fa zie sar ma ty zmu w sztu -

ce pol skiej) // Tek sty. — 1974, nr 4, s. 76-103
Kra ków — 2001 dro bia zgów // Tyg. Po wsz. — 1975, nr 14, s. 1, 4, il.
Wi tra ¿e Ma rii Roga -Sk¹pskiej // Tyg. Po wsz. — 1975, nr 23, s. 6, il.
Al bum ro dzin ne. — [Ar chi tek tu ra Zie mi Kra kow skiej] // Tyg. Po wsz. —

1975, nr 27, s. 1, 6, il.
Ko lum bo wie w sty lu re tro. — [Dzia³al noœæ Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków

w Kra ko wie] // Mag. Kult. — 1976, nr 1, s. 1-4, il.
Za byt ki pla sty ki go tyc kiej w die ce zji prze my skiej / [wspó³aut.] Ma rian Kor -

nec ki // Na sza Przesz³. — T. 46. — (1976), s. 101-140, il.
„Ar chi tek tu ra XIX i XX wie ku” : Se sja na uko wa w Kra ko wie // Ochr. Za byt.

— 1976, nr 2, s. 141-143, il.
W od po wie dzi J. Po ko rze. — [Re cen zent ksi¹¿ki „Rze Ÿba lat 1560-1650 na

Œl¹sku Opol skim”] // Ochr. Za byt. — 1976, nr 2, s. 150-151
Pry mi tyw na rze Ÿba ka mien na na Œl¹sku. — Streszcz. w jêz. ang. fr. // Pol.

Szt. Lud. — 1976, nr 3/4, s. 151-166, il.
Re kon struk cja — od twa rza nie — ma kie ta. — Streszcz. ref. // Biul. Hist. Szt.

— 1977, nr 2, s. 238-239
Dzie³o try um fuj¹ce go ba ro ku. — [Gra dua³ Kar me li tów Kra kow skich

z 1644 r. oj ca Sta nis³awa ze Stol ca] // Pol ska. — 1977, nr 1, s. 56-57, il. — Mu -
ta cja ame ryk. Po land nr 3 ; ang. Po land nr 1 ; fr. La Po lo gne nr 1 ; niem. Po len
nr 1

Wiecz ny pó³sen : fragm. ksi¹¿ki pt. „¯ywe i mar twe gra ni ce”. — [rze Ÿby na -
grob ne] // Pol ska. — 1977, nr 3, s. 58-59, il. — Mu ta cja ame ryk. Po land nr 5 ;
ang. Po land nr 3 ; fr. La Po lo gne nr 3 ; niem. Po len nr 3

Prze mys³ — me ce na sem za byt ków // Pol ska. — 1977, nr 4, s. 7-8, 25, il. —
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Mu ta cja ame ryk. Po land nr 6 ; ang. Po land nr 4 ; fr. La Po lo gne nr 4 ; niem. Po -
len nr 4

Ma don na z fe re tro nu. — [Ma don na ze Sta ni¹tek] // Spo tk. z Za byt. — 1977,
s. 28-29, il.

Re kon struk cja — od twa rza nie — ma kie ta. — Streszcz. w jêz. ang. fr. // Te ka
Ko mis. Urb. — T. 11. — (1977), s. 93-106, il.

Cia³o sar mac kie // Tek sty. — 1977, nr 2, s. 54-83
Es te ty ka sto so wa na. — [O po pra wê es te ty ki wspó³cze snych wnêtrz miesz -

kal nych] // Tyg. Po wsz. — 1977, nr 39, s. 5
Atla sy, prze wod ni ki po za byt kach, ma py. — [Przegl¹d no wo œci z li te ra tu ry

prze wod ni ków po sztu ce] // Tyg. Po wsz. — 1977, nr 45, s. 2
Uro ki i tru ci zny je sie ni. — [Sztu ka de ka denc ka] // WiêŸ. — 1977, nr 11,

s. 66-77
Pla sty ka na grob na w Pol sce. — [Œre dnio wie cze i re ne sans] // Zie mia. —

1977, s. 99-113, il.
Pro ble me der Denk malpfle ge im Na chkriegspo len // Kunst und Kir che. —

R. 41. — (1978), nr 1, s. 18-22
Po miê dzy urba ni styk¹ a kon ser wa cj¹ — pro ble my miast œred nich i ma³ych.

— Streszcz. w jêz. ang. // Ochr. Za byt. — 1978, nr 3, s. 168-175, il.
W po szu ki wa niu no wej iko no gra fii // Tyg. Po wsz. — 1978, nr 11, s. 6, il.
Ra ku skie im pre sje : z Kra ko wa do Sol no gro du: z Sol no gro du do Wied nia

i Kra ko wa. — [Ar chi tek tu ra au striac ka] // Tyg. Po wsz. — 1978, nr 31, s. 2-3 ;
nr 32, s. 6, il.

Pla sty ka na grob na w Pol sce (od ma nie ry zmu do mo der ni zmu) // Zie mia. —
1978, s. 135-155, il.

Sied mio grodz ki kie lich w Choj ni cach. — [Pra ca z³ot ni ka Se ba stia na Han na] / 
[wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. — Streszcz. w jêz. fr. // Biul. Hist. Szt. — 1979,
nr 4, s. 389-398, il.

W spra wie drew nia ne go ko œcio³a na Wo li Ju stow skiej w Kra ko wie. —
Streszcz. w jêz. ang. // Ochr. Za byt. — 1979, nr 1, s. 35-45, il. rys.

Escha to lo gia sar mac ka. — [Roz wa ¿ania o ba ro ku] // Twór czoœæ. — 1979,
nr 8, s. 63-85

Ko œció³ w Sie dli skach // Tyg. Po wsz. — 1979, nr 87, s. 3, il.
Pó³le¿¹ce po sta cie w pol skiej rze Ÿbie na grob nej // Zie mia. — 1979,

s. 133-150, il.
Œmie ræ w daw nej sztu ce pol skiej // Aten. Kap³. — T. 94. — (1980), z. 3,

s. 421-439, il.
Pro ble my es te tycz ne w kon ser wa cji za byt ków ru cho mych. — Streszcz. w jêz.

ang. // Ochr. Za byt. — 1980, nr 2, s. 165-169
P³ywaj¹cy ob raz. — [Dzie je ob ra zu Mat ki Bo¿ej ze Œwie cia nad Wis³¹] //

Spo tk. z Za byt. — 1980, z. 4, s. 75-77, il.
Ta jem ni czy g³az. — [Z wi ze run kiem cz³owie ka w Gle œnie k. Nak³a] // Spo tk.

z Za byt. — 1980, s. 78-79, il.
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Z zie mi w³oskiej : miê dzy ³adem a cha osem. — [Ar chi tek tu ra i kra jo braz
W³och] // Tyg. Po wsz. — 1980, nr 27, s. 2-3 ; nr 33, s. 1-2

To ma sza Tre te ra „Ro ma Sancta”. — Streszcz. w jêz. fr. // Biul. Hist. Szt. —
1981, nr 3, s. 243-254, il.

Brod ni ca — nie zna ny oœro dek z³ot ni czy / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. —
Streszcz. w jêz. fr. // Fol. Hist. Ar tium. — T. 17. — (1981), s. 133-145, il.

Wiek XIX — pocz¹tek przy œpie sze nie. — [Se mi na rium] // Roczn. Hist. Szt. — 
T. 13. — 1981, s. 222-230

„Pol ska” ba zy li ka w Rzy mie : pol skie za byt ki na œwie cie // Spo tk. z Za byt. — 
1981, z. 7, s. 64-67, il.

Ho nor mia sta. — [Spra wa po mni ka Sta nis³awa Wy spia ñskie go w Kra ko wie]
// Tyg. Po wsz. — 1981, nr 7, s. 6

Czy Kra ków jest re wa lo ry zo wa ny? Nie! // Tyg. Po wsz. — 1981, nr 11, s. 1, 6
Za byt ki zie mi do brzy ñskiej // Zie mia. — 1981, s. 137-163, il.
Sar ma tyzm — mi ty daw ne i wspó³cze sne. — Sreszcz. w jêz. fr. // Ak cent. —

T. 18. — (1982), s. 25-42, il.
W spra wie „Pa no ra my Rac³awic kiej” // Tyg. Po wsz. — 1982, nr 34, s. 8
Skarb Ja snej Gó ry // Zie mia. — 1982, s. 133-148, il.
In spi ra cje bi blij ne w sztu ce // Aten. Kap³. — T. 100. — (1983), z. 1, s. 32-45
Kra kow skie pa ra dok sy. — [Ze spo³y za byt ko we i ich re wa lo ry za cja] // Spo tk.

z Za byt. — 1983, nr 2, s. 4-9, il.
Ja sno gór skie hi sto rie. — [Se sja na uko wa po œwiê co na dzie jom Ja snej Gó ry

do po³owy XVII wie ku] // Tyg. Po wsz. — 1983, nr 2, s. 6
Post scrip tum w spra wie kon ser wa tor skiej dzia³al no œci Od rzy wol skie go //

Ochr. Za byt. — 1984, nr 3, s. 211-212
[Kon ser wa cja gda ñskich for ty fi ka cji] // Spo tk. z Za byt. — 1984, nr 2,

s. 63-64, il.
Lo sy za byt ku — przy pa dek kli nicz ny. — [Basz ta pod Zrê bem — Gda ñsk] //

Spo tk. z Za byt. — 1984, nr 3, s. 19-23, il.
Mo dli twy przy dro ¿ne. — [Ka plicz ki, fi gu ry i krzy ¿e przy dro ¿ne w die ce zji

tar now skiej] // Tyg. Po wsz. — 1984, nr 2, s. 7
Dru ga se sja ja sno gór ska // Tyg. Po wsz. — 1984, nr 6, s. 5
List z Wroc³awia. — [Pa no ra ma Rac³awic ka] // Tyg. Po wsz. — 1984, nr 49,

s. 8, 7 il.
Dwa go ty ki pomorsko -pruskie : krzy ¿ac ki i miesz cza ñski. — Streszcz. w jêz.

ang. // Zesz. Na uk. KUL. — 1984, nr 2, s. 3-35, il.
Sztu ka w s³u¿bie pol skich sank tu ariów // Zie mia. — 1984, s. 119-144, il.
Pro gram ide owy ko ron w³adys³awow skich / [wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki. —

Streszcz. w jêz. ang. // Stu dia Cla ro mont. — T. 6. — (1985), s. 47-62, il.
Kul tu ra ar ty stycz na Po mo rza // Stud. Pelp. — T. 16. — (1985), s. 125-141
O³tarz Ma riac ki Wi ta Stwo sza // WiêŸ. — 1985, nr 10/12, s. 73-80
Ro ko ko pla stik oder Pla stik der Ro ko ko ze it? // Zesz. Na uk. Uniw. im.

A. Mic kie wi cza, Po znañ. — 1985, nr 15, s. 43-64
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Miê dzy Wscho dem a Za cho dem : kul tu ra ar ty stycz na po gra ni cza na
przyk³adzie ziem miê dzy Wis³¹ a Bu giem (17-10 VI 1985 Lu blin) // Biul. Hist.
Szt. — 1986, nr 2/4, s. 346-348

Wa lo ry za cja za byt ków — wspo mnie nia, do œwiad cze nia, re flek sje. —
Streszcz. w jêz. ang. // Ochr. Za byt. — 1986, nr 2, s. 107-110

Drze wo œmier ci : za byt ki go tyc kie go ma lar stwa œcien ne go w Pol sce. —
Streszcz. w jêz. ang. fr. // Pol. Szt. Lud. — 1986, nr 3/4, s. 197-206, il.

Po mnik nie œlub ne go sy na. — [Na gro bek W³adys³awa Kon stan te go Wa zy] /
[wspó³aut.] Ma rian Kor nec ki // Spo tk. z Za byt. — 1986, nr 5, s. 40-42, il.

Kre so we tê sk no ty. — [Hi sto ry cy sztu ki] // Ak cent. — 1987, nr 3, s. 159-165,
il.

The se arch for new ico no gra phy / t³. [z pol.] Alek san dra Ro dziñ ska // Pol.
Art. Stud. — T. 8. — (1987), s. 93-104

Czy ist niej¹ za byt ki barokowo -ludowe. — Streszcz. w jêz. ang. fr. // Pol. Szt.
Lud. — 1987, nr 1/4, s. 35-45, il.

Fra An d rea di Dan zi ca i je go zwie rzê ta // Rocz. Hum. — T. 35. — (1987),
z. 4, s. 93-111, il.

Na dwu dzie sto piê cio le cie Oœrod ka Do ku men ta cji Za byt ków w War sza wie
(laur ka sta re go ko la bo ran ta). — Streszcz. w jêz. ang. // Ochr. Za byt. — 1988,
nr 4, s. 211-215, il.

Je rzy Z. £oziñ ski a „Ka ta log za byt ków sztu ki w Pol sce” // Rocz. Hist. Szt. — 
T. 17. — (1988), s. 11-24

Univer sum ma ski — de struk cja sym bo lu // Rocz. Hist. Szt. — T. 17. —
(1988), s. 179-194, il.

We dle nie ba i oby cza ju : z warsz ta tu hi sto ry ka sztu ki. — [No we Mia sto Lu -
baw skie] // Spo tk. z Za byt. — 1988, nr 2, s. 25-30, il.

„Sza nuj my wspo mnie nia”. — [Ro ma na Afta na ze go „Ma te ria³y do dzie jów
re zy den cji”] // Tyg. Po wsz. — 1988, nr 32, s. 7

Skar by i ich po szu ki wa cze. — [Mo ne ty i ozdo by ze Œro dy Œl¹skiej] // Tyg.
Po wsz. — 1988, nr 43, s. 10

Sztu ka w Kra ko wie po Stwo szu : epi log go ty ku miesz cza ñskie go / [wspó³aut.]. 
— Streszcz. w jêz. niem. // Fol. Hist. Ar tium. — T. 25. — (1989), s. 155-189, il.

Ko œció³ pol ski a pro ble ma ty ka kon ser wa tor ska (1945-1988) // Kul tu ra Nie za -
le ¿na. — 1989, nr 54 (pa Ÿ dzier nik), s. 17-30

Ewo lu cja ar chi tek tu ry ziem ru skich : od Bi zan cjum do Neobi zan cjum // Slaw. 
Orient. — 1989, nr 3/4, s. 325-335

Ma nie ryzm w ko œcio³ach War mii i Ma zur // Stud. Warm. — T. 26. — (1989),
s. 259-268

O Œwie rza wie i nie tyl ko// Tyg. Po wsz. — 1989, nr 22, s. 6
Ju bi le usz O³ta rza Ma riac kie go // Tyg. Po wsz. — 1989, nr 35, s. 6
Sztu ka w s³u¿bie pol skich sank tu ariów // Zie mia. — 1989, s. 119-144
Czy mo ¿na byæ dziœ w Pol sce me ce na sem? — Streszcz. w jêz. ang. // Pro jekt.

— 1990, nr 5, s. 10-16, il.
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Ma lar stwo œw. Bra ta Al ber ta : w pierwsz¹ rocz ni cê ka no ni za cji // Tyg. Po -
wsz. — 1990, nr 25, s. 8, il.

Opi sa nie ru in Krzy ¿to po ru// Znak. — 1990, nr 12, s. 75-78
Dwo ry pol skie — pro ble my ba daw cze // He rald. — [R. 2]. — (1991), nr 3-4,

s. 22-31, il.
Die La ge der Kunst ge schich te in Po len na ch dem zwe iten Welt krieg : ver such 

eines Überblicks // Kuns tchro nik. — Jg. 44. — 1991, H. 12, s. 677-686
L’ Art ba roque — poula ire exi stet — il? / t³. [z pol. M. Blusz tajn] // Pol. Art.

Stud. — T. 12. — (1991), s. 231-242, il.
Me dy ta cje o ety ce kon ser wa tor skiej // Spo tk. z Za byt. — 1991, nr 4, s. 2-6, il.
W mia stecz ku Ann Ar bo ur : pol skie za byt ki na œwie cie. — [Ob raz Jó ze fa

Brand ta „Wi dok ryn ku w Kra ko wie] // Spo tk. z Za byt. — 1991, nr 6,
s. 49, 50, il.

Ile kosz tu je za by tek? // Tyg. Bu dow la ny. — 1991, nr 49
Sar mac ki obe lisk. — [Ksiê ga pa mi¹tko wa ofia ro wa na prof. Bar ba rze Fi lar -

skiej] // Vox Pa trum. — T. 11/12. — (1991/1992), z. 20-23, s. 41-48
No stra cul pa : w zwier cia dle tra dy cji — sar ma tyzm. — [wy pow.] // Czas

Kul tu ry. — 1992, nr 4, s. 20-22
Re flek sje nad zbio ra mi pa ra fial ny mi. — [De dy ko wa ne prof. Zdzis³awo wi

¯ygul skie mu jun] // Ma te ria³y Mu zeum Wnêtrz Za byt ko wych w Pszczy nie. —
T. 7. — (1992), s. 88-103

Ut po esis pic tu ra erit. — [Po wi¹za nie li te ra tu ry z pla styk¹] // Ruch Lit. —
1992, z. 4, s. 317-333

Na za mek, na za mek war sza wiacz ku ¿wa wy! Ga le ria Dul wich na Zam ku Kró -
lew skim // Tyg. Po wsz. — 1992, nr 31, s. 6, il.

Ksi¹¿ecz ka z kre sów. — [„Dzwon œw. Pio tra” K. ¯uraw skie go z 1939 r.] //
Kon tek sty. — 1993, nr 1, s. 45-48

Sztu ka Po gó rzy. — Streszcz. w jêz. ang. // P³aj. — T. 7. — (1993), s. 6-21
Bu rzy mur ki i Sta ñczy ki. — [Re stau ra cja za byt ków] // Po li ty ka. — 1993,

nr 20, s. 25, il.
Cy ster si na pó³noc nych ob sza rach Pol ski // Stud. Pelp. — [T. 24]. — (1994),

s. 31-40
Ba ro ko we trzy po trzy : mój ba rok // Znak. — 1995, nr 7, s. 100-104
Var savia sa cra, czy li roz rzut noœæ w piêk nie. — [Ko œcio³y War sza wy] //

Art&Bu si ness. — 1996, nr 7/8, s. 68-71
Wiecz noœæ i ulot noœæ: pol ski por tret tru mien ny // Art&Bu si ness. — 1996,

nr 12, s. 45-47
An kie ta „Ba ro ku” // Ba rok. — 1996, nr 1, s. 191-206 ; nr 2, s. 175-186
Drew nia ny ko œció³ pa ra fial ny w Pol nej pod Gry bo wem // Ko œcio³y drew nia -

ne. — 1996, nr 41
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O kon ser wa to rach i spo³ecze ñstwie. — [Ety ka kon ser wa tor ska] // Spo tk.
z Za byt. — 1997, nr 10, s. 4-8

Ob raz Mat ki Bo¿ej £aska wej w ko œcie le OO Fran cisz ka nów—Re for ma tów
w Wie licz ce. — Streszcz. w jêz. ang. // Wiad. Kon serw. Woj. Krak. — [T.] 6. —
(1997), s. 9-36

Dwory -muzea w Ga li cji // Acta Univer si ta tis Ni co lai Co per ni ci. Za byt ko -
znaw stwo i Kon ser wa tor stwo, To ruñ. — T. 29. — (1998), z. 326, s. 23-50

Kra ków lu stro stu le ci. — Streszcz. w jêz. ang. // Au ra. — 1998, nr 11, s. 6-8
Wa wel ska czê œæ ko lek cji Lanc ko ro ñskich // Tyg. Po wsz. — 1998, nr 34, s. 8
War szaw ska czê œæ ko lek cji Lanc ko ro ñskich // Tyg. Po wsz. — 1998, nr 35,

s. 8-9
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w sztu ce lu du pol skie go” w Kra ko wie] // Pol. Szt. Lud. — 1984, nr 3,
s. 131-138, il.

Ko œció³ ubo gi: uwa gi na mar gi ne sie kon kur su na pro jekt ko œcio³a. — [Wy -
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Sztu ka nie miec ka w Pol sce. — [Wy sta wa w Kiel cach] // Tyg. Po wsz. —
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Ma lar stwo pol skie : ma nie ryzm, ba rok. — War sza wa, 1971. — Rec. // Tyg.

Po wsz. — 1972, nr 34, s. 6
Ma lo wid³a stro pów pol skich I po³owy XVI w.: de ko ra cje ro œlin ne i ka se to no -

we. — War sza wa, 1971. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1972, nr 34, s. 6
Stu dia z hi sto rii sztu ki / Er win Pa nofsky. — War sza wa, 1971. — Rec. //

Znak. — 1972, nr 5, s. 731-735
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Sztu ka pol ska : od cza sów naj daw niej szych do ostat nich / Ta de usz Do bro -
wol ski. — Kra ków, 1974. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1974, nr 33, s. 5

Hans Mem ling — S¹d Osta tecz ny : al bum / Mi cha³ Wa lic ki. — War sza wa,
1973. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1974, nr 35, s. 5

Gó ry nie wzru szo ne : o ró¿ nych wy obra ¿e niach przy ro dy w dzie jach no wo¿yt -
nej kul tu ry eu ro pej skiej / Ja cek Wo Ÿnia kow ski. — War sza wa, 1974. — Rec. //
No we Ksi¹¿ki. — 1975, nr 16, s. 19-21, il.

Ma larz gda ñski Her man Han / Ja nusz Sta nis³aw Pa sierb. — War sza wa, 1974. 
— Rec. // Tyg. Po wsz. — 1975, nr 26, s. 6

Au gust Za moy ski : al bum / oprac. Zo fia Kossakowska -Szanajca. — War sza -
wa, 1974. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1975, nr 33, s. 3, 6

Ol ga Bo zna ñska / He le na Blum. — War sza wa, 1974. — Rec. // Tyg. Po wsz.
— 1975, nr 33, s. 3, 6

Co siê dzie je ze sztuk¹ / Ja cek Wo Ÿnia kow ski. — War sza wa, 1974. — Rec. //
WiêŸ. — 1975, nr 9, s. 103-108

Gó ry nie wzru szo ne : o ró¿ nych wy obra ¿e niach przy ro dy w dzie jach no wo¿yt -
nej kul tu ry eu ro pej skiej / Ja cek Wo Ÿnia kow ski. — War sza wa, 1974. — Rec. //
WiêŸ. — 1975, nr 9, s. 103-108

Ka ta log ry sun ków ar chi tek to nicz nych ze zbio rów Czar to ry skich w Mu zeum
Na ro do wym w Kra ko wie. — War sza wa, 1973. — Rec. // Biul. Hist. Szt. —
1976, nr 3, s. 278-279

Spo tka nia z iko na mi / W³ad i mir So³ouchin. — Kra ków, 1975. — Rec. // Tyg.
Po wsz. — 1976, nr 3, s. 10-11, il.

Ta de usz Ma kow ski, pol ski ma larz w Pa ry ¿u / W³adys³awa Ja wor ska. —
Wroc³aw, 1976. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1977, nr 24, s. 5

Sa lo me al bo o roz ko szy : o gro te sce w twór czo œci Au bre ga Be ardsleya / Ewa
Ku ry luk. — Kra ków, 1976. — Rec. // WiêŸ. — 1977, nr 11, s. 73-76

Za pi sy zmierz chu : sym bo liœ ci an giel scy i ich ro man tycz ny ro do wód / Ma ria
Nie mo jow ska. — War sza wa, 1976. — Rec. // WiêŸ. — 1977, nr 11, s. 71-73

Ry nek Wroc³aw ski / Ol gierd Czer ner. — Wroc³aw, 1976. — Rec. // Od ra. —
1978, nr 3, s. 11-16, il.

Sta re mia sto we Wroc³awiu / Ed mund Ma³acho wicz. — War sza wa, 1976. —
Rec. // Od ra. — 1978, nr 3, s. 11-16, il.

Po dró¿ do Pol ski / Ja ros³aw Iw asz kie wicz. — War sza wa, 1977. — Rec. //
Tyg. Po wsz. — 1978, nr 24, s. 2

Gda ñsk w daw nych ry ci nach / Zo fia Jakrzewska -Œnie ¿ ko. — Wroc³aw, 1977. 
— Rec. // Tyg. Po wsz. — 1978, nr 37, s. 6

Iko no gra fia Wa we lu : T. 1-2 / Je rzy Ba nach. — Kra ków, 1977. — Rec. //
Tyg. Po wsz. — 1978, nr 37, s. 6

Tar nów w daw nych ry sun kach i ob ra zach / Sta nis³aw Po tê pa. — Tar nów,
1977. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1978, nr 37, s. 6

Kul tu ra szla chec ka w Pol sce — roz kwit — upa dek — re lik ty / Ja nusz Ta zbir.
— War sza wa, 1978. — Rec. // Znak. — 1978, nr 12, s. 1549-1554
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¯ywo ty najs³aw niej szych ma la rzy, rze Ÿbia rzy i ar chi tek tów / Gior gio Va sa ri;
t³. i oprac. Ka rol Es tre i cher. — War sza wa, 1980. — Rec. // Tyg. Po wsz. —
1980, nr 35, s. 4

Po la ków por tret w³asny. — Kra ków, 1979. — Rec. // WiêŸ. — 1980, nr 1,
s. 124-128

Sie dem wie ków ma lar stwa eu ro pej skie go / Ma ria Rze piñ ska. — Wroc³aw,
1979. — Rec. // WiêŸ. — 1981, nr 1, s. 134-138

Ar chi tek tu ra pol ska XVII wie ku. Cz. 1-2 / Adam Mi³obêdz ki. — War sza wa,
1980. — Rec. // WiêŸ. — 1981, nr 2, s. 137-141

Jan An drzej Próch nic ki (1553-1633) me ce nas i bi blio fil : szkic z dzie jów kul -
tu ry w epo ce kontr re for ma cji. — Kra ków, 1980. — Rec. // Znak. — 1983, nr 4,
s. 698-705

Pocz¹tki ma lar stwa hi sto rycz ne go w Pol sce. — Wroc³aw, 1981. — Rec. //
Znak. — 1983, nr 4, s. 698-705

Sztu ka w s³u¿bie re for ma cji : œl¹skie am bo ny 1550-1650 / Ja kub Po ko ra. —
War sza wa, 1982. — Rec. // Biul. Hist. Szt. — 1984, nr 4, s. 410-413

¯ywo ty / Ta de usz ¯ychie wicz. — Kal wa ria Ze brzy dow ska, 1985. — Rec. //
Tyg. Po wsz. — 1985, nr 30, s. 2

Gus³a w Gar dzie ni cach. — [Oœro dek Re ali za cji i Ba dañ Prak tyk Te atral -
nych] // Tyg. Po wsz. — 1985, nr 37, s. 7

Por tret na zie mi che³miñ skiej. Cz. 1-2 / Ja ni na Kru szel nic ka. — To ruñ,
1982-1983. — Rec. // Zap. Hist. — 1985, z. 1, s. 79-86

Ar chi tek tu ra do by ba ro ku na Œl¹sku / Kon stan ty Ka li now ski. — War sza wa,
1977. — Rec. // Rocz. Szt. Œl. — T. 14. — (1986), s. 179-185

Po pio³y i ko rze nie : szki ce hi sto rycz ne i ro dzin ne / Ema nu el Ma te usz Ro stwo -
row ski. — Kra ków, 1985. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1986, nr 2, s. 4

Mie sza ni ny oby cza jo we / An drzej Ku œnie wicz. — War sza wa, 1985. — Rec.
// Tyg. Po wsz. — 1986, nr 22, s. 8, 7

Po mni ki sztu ki w Pol sce. T. 1 Ma³opol ska / Je rzy Zyg munt £oziñ ski. — War -
sza wa, 1985. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1986, nr 34, s. 5

Bi blia. Te sta men tum Novum : Pi sma œwiê te go Ja na Ewan ge li sty : Apo ka lip sa
/ t³. [z hebr.] Czes³aw Mi³osz; il. Jan Le ben ste in. — Pa ry¿, [b.r.w.]. — Rec. //
Tyg. Po wsz. — 1986, nr 50, s. 4

Pocz¹tek / An drzej Szczy pior ski. — Pa ry¿, 1986. — Rec. // Tyg. Po wsz. —
1987, nr 50, s. 6-7

¯ycie Mat ki Bo¿ej w sztu ce. — Flo ren cja : Nar di ni Edi to re, [1986?]. — Rec.
// Tyg. Po wsz. — 1986, nr 38, s. 6

Pa miêt nik z get ta w Kra ko wie / Ha li na Nel ken. — To ron to, 1987. — Rec. //
Tyg. Po wsz. — 1988, nr 36, s. 5

Piotr Mi cha³ow ski / Jan K. Ostrow ski. — War sza wa, 1985. — Rec. // Tyg.
Po wsz. — 1988, nr 45, s. 1-2

Ma te ria³y do dzie jów re zy den cji. T. 1-4 / Ro man Afta na zy. — War sza wa,
1986-1987. — Rec. // Au to graf. — 1989, nr 6/8, s. 180-182, il.
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Ma lar stwo pol skie / An drzej Rysz kie wicz. — War sza wa, 1989. — Rec. //
Tyg. Po wsz. — 1990, nr 4, s. 6

Ostra Bra ma w Wil nie / Ma ria Ka³amajska -Saeed. — War sza wa, 1990. —
Rec. // Prz. Wsch. — 1991, z. 1, s. 195-198

Kre sy i dzie dzic twa. — [No we pe rio dy ki „Kre sy”, „Bo rus sia”, „Ty tu³”] //
Tyg. Po wsz. — 1991, nr 36, s. 10

He li kon sar mac ki : w¹tki i te ma ty pol skiej po ezji ba ro ko wej. — Wroc³aw,
1989. — Rec. // Znak. — 1991, nr 2, s. 117-121

Mo nu men ta Po lo ni ca : The first fo ur cen tu ries of Po lish po etry : Abi lin gu al
an to logy / Ed. B. Car pen ter. — Ann Ar bo ur, 1989. — Rec. // Znak. — 1991,
nr 2, s. 117-121

Gda ñskie ty tu³y. — [Cza so pi smo re gio nal ne „Ty tu³”] // Kul tu ra. — 1992,
nr 10, s. 133-135

Kra ków — dia log tra dy cji. — Kra ków, 1991. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1992, 
nr 17, s. 8, rys.

Mu zeum zie mi oj czy stej / Sieg fried Lenz. — War sza wa, 1991. — Rec. // De -
ka da Lit. — 1993, nr 12/13, s. 23-24

Wró¿ by ku ma ka / Gü nt er Grass. — Gda ñsk, 1992. — Rec. // De ka da Lit. —
1993, nr 12/13, s. 23-24

P³eæ Ro za lin dy : in ter pre ta cje Mar lo we, Szek spir, Web ster, Büc hner, Gau tier / 
Jan Kott. — Kra ków, 1992. — Rec. // Dia log. — 1993, nr 10, s. 131-134

Sztu ka no wo cze sna / Ma ri na Da na Rod na. — War sza wa, 1991. — Rec. //
Kre sy. — 1993, nr 11, s. 133-134

Li sty do Czes³awa Mi³osza 1952-1979 / Zyg munt Hertz. — Pa ry¿, 1992. —
Rec. // Kre sy. — 1993, nr 13, s. 157-161

Kre sy : fo to gra fie z 1934 ro ku / Louise Boyd. — Kra ków, 1991. — Rec. //
Kre sy. — 1993, nr 14, s. 251-253

Sztu ka Trze ciej Rze szy / Piotr Kra kow ski. — Kra ków, 1994. — Rec. // Tyg.
Po wsz. — 1994, nr 38, s. 12

Au to bio gra fia na czte ry rê ce / Je rzy Gie dro yæ. — War sza wa, 1994. — Rec. // 
Tyg. Po wsz. — 1995, nr 9, s. 5

Tam i wte dy : w Pod we rysz kach, w Wil nie i w pusz czy 1939-1945 / Ry szard
Kier snow ski. — War sza wa, 1994. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1995, nr 17, s. 12

Sza ba sy z Brand ste at te rem / Prze mys³aw By strzyc ki. — War sza wa, 1995. —
Rec. // Kul tu ra. — 1996, nr 6, s. 140-143

„Klub Lo go fa gów” : wspo mnie nia / ze bra³, oprac. i uzup. An drzej Roz ma ry -
no wicz. — Kra ków, 1996. — Rec. // Kul tu ra. — 1996, nr 10, s. 145-150

Go tyc kie ma lar stwo ta bli co we Ma³opol ski l. 1500-1540 / Je rzy Ga dom ski. — 
War sza wa, 1995. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1996, nr 13, s. 12

Jom Ki pur / Ka zi mierz Tra cie wicz. — Wyd. 2. — Po znañ, 1997. — Rec. //
Ku tu ra. — 1997, nr 6, s. 125-127

Od kla sy cy zmu do no wo cze sno œci : o ar chi tek tu rze pol skiej XVIII, XIX i XX
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wie ku / Ta de usz Ste fan Ja ro szew ski. — War sza wa, 1996. — Rec. // Tyg. Po wsz.
— 1997, nr 5, s. 15

Za mek w Mal bor ku : dni po wsze dnie od bu do wy / Ry szard Rz¹d. — Mal bork,
1996. — Rec. // Ty tu³. — 1997, nr 2, s. 180-184

Krzy¿ — sym bol i rze czy wi stoœæ / Wil helm Ziehr. — Kra ków, 1998. — Rec. // 
Tyg. Po wsz. — 1998, nr 30, s. 14

Iko no lo gia / Ce sa re Ri pa. — Kra ków, 1998. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1999,
nr 2, s. 12

Ko œcio³y drew nia ne w Ma³opol sce : za gad nie nia uwa run ko wañ oraz sys te -
ma ty ki ty pów i form ar chi tek tu ry (od œre dnio wie cza do XX wie ku) / Ma rian Kor -
nec ki. — War sza wa, 1999. — Rec. // Tyg. Po wsz. — 1999, nr 32, s. 16

To masz Oskar So snow ski : 1810-1880: rze Ÿbiarz pol ski w Rzy mie / Le -
chos³aw La me ñski. — Lu blin, 1997. — Rec. // Ak cent. — 2000, nr 3,
s. 170-171

Syl wet ki

Po œmier ci Ja na Bia³ostoc kie go : wspo mnie nia i ne kro lo gi // Roczn. Mu -
zeum Nar. w War sza wie. — [T.] 35. — (1991), s. 11-126

Pro fe sor. — [Adam Boch nak] // Tyg. Po wsz. — 1974, nr 24, s. 6, il.
Adi i Lo go fa gi. — [An drzej Cie cha no wiec ki] // Tyg. Po wsz. — 1985, nr 21, 

s. 8
An drze ja Cie cha no wiec kie go czy ny i lau ry. — [Dok to rat ho no ris cau sa Uni -

wer sy te tu War szaw skie go] // Tyg. Po wsz. — 1991, nr 22, s. 8
W³oski fest schrift An drze ja Cie cha no wiec kie go // Biul. Hist. Szt. — 1997,

nr 3/4, s. 261-263
Pro fe sor Ta de usz Do bro wol ski // Spo tk. z Za byt. — 1981, z. 7, s. 47-48, il.
Wspo mnie nie o pro fe so rze. — [Ta de usz Do bro wol ski] // Biul. Hist. Szt. —

1984, nr 2/3, s. 320-321
Je rzy Do brzyc ki. — [Ne kro log] // Tyg. Po wsz. — 1972, nr 41, s. 5, il.
Prof. Jó zef Edward Dut kie wicz // Tyg. Po wsz. — 1968, nr 38, s. 5, il.
Ali cja Dyczek -Gwi¿d¿ 1928-1981 : wspo mnie nie po œmiert ne // Biul. Hist.

Szt. — 1981, nr 3, s. 325-326, il.
Ka rol Es tre i cher— ko niec dy na stii // Tyg. Po wsz. — 1984, nr 22, s. 5, il.
Wspo mnie nie o Kor ne lu. — [Kor nel Fi li po wicz] // De ka da Lit. — 1990, nr

4, s. 2
Her man Fi scher, rze Ÿbiarz z Ny sy. — Streszcz. w jêz. fr. // Biul. Hist. Szt. — 

1973, nr 1, s. 19-42, il.
Po chwa³a Xiê cia na La fi cie. — [90- lecie uro dzin Je rze go Gie dro y cia] //

Tyg. Po wsz. — 1996, nr 30, dod. s. III-IV
Ksi¹dz W³adys³aw Gó rzy ñski ja ko pro mo tor no wo cze sno œci w ar chi tek tu rze

sa kral nej // Na sza Przesz³oœæ. — T. 70. — (1988), s. 225-236
Po¿e gna nie Zbi gnie wa Her ber ta // Tyg. Po wsz. — 1998, nr 32, s. 1, 7-10
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To war — po eta. — [Film o Zbi gnie wie Her ber cie] // Tyg. Po wsz. — 2001,
nr 6, s. 13

Ste fan Ki sie lew ski // Kul tu ra. — 1991, nr 11, s. 80-87
No stal gia po wro tów. — [Ra chel Kno bler] // Tyg. Po wsz. — 1991, nr 18,

s. 10
Kwa drans z Kon wic kim // Tyg. Po wsz. — 1976, nr 32, s. 8
Adam Kos sow ski. — [Ne kro log] // Tyg. Po wsz. — 1987, nr 44, s. 7
Czes³aw Wi told Kras sow ski. — [Ne kro log] // Tyg. Po wsz. — 1985, nr 34,

s. 6
Glos sa do Ja na Jó ze fa Lip skie go // Znak. — 1984, nr 4, s. 470-473
Sta nis³aw Lo rentz. — [Ne kro log] // Tyg. Po wsz. — 1991, nr 14, s. 9, il.
Ro bert Lovell // Tyg. Po wsz. — 1977, nr 40, s. 8
Je rzy Zbi gniew £oziñ ski. — [Ne kro log] // Roczn. PAU. — 1996/1997,

s. 159-161
W³adys³aw Ma lec ki : po eta pej za ¿u w pa³acu bi sku pim // Art&Bu si ness. —

1999, nr 12, s. 46-50
Sar ma tyzm Han ny Ma lew skiej// Znak. — 1987, nr 11-12, s. 115-125
Sie dem dzie siê cio le cie uro dzin Pro fe so ra W³adys³awa Mar kie wi cza // Ruch

Prawn., Eko nom. i So cjol. — R. 52. — (1990), z. 2, s. 349-350
Adam M³odzia now ski. — [Ne kro log] // Tyg. Po wsz. — 1985, nr 26, s. 7
Byæ wi dzia nym. — [Ed mund Mon siel] // Kon tek sty. — 1998, nr 1, s. 69-70
Vil la dei mi ste ri Je rze go No wo siel skie go // Tyg. Po wsz. — 1999, nr 30, s. 16
Ksi¹dz Ja nusz Sta nis³aw Pa sierb // Tyg. Po wsz. — 1994, nr 8, s. 9, il.
Na pis. — [Wspo mnie nie ks. Ja nu sza Sta nis³awa Pa sier ba] // Tyg. Po wsz.

— 1995, nr 51, s. 12
Pi cas so / [wspó³aut.] Je rzy Tu ro wicz, Sta nis³aw Ro dziñ ski, Ja cek Wo Ÿnia -

kow ski // Tyg. Po wsz. — 1973, nr 17, s. 6, il.
Han na Pie ñ kow ska. — [Ne kro log] // Tyg. Po wsz. — 1976, nr 29, s. 6, il.
Han na Pie ñ kow ska 1917, 1976. — [Ne kro log] // Biul. Hist. szt. — 1977, nr

4, s. 391-393, il.
W³adys³aw Pie ñ kow ski i je go ko œcio³y. — [Ne kro log] // Tyg. Po wsz. —

1992, nr 5, s. 8
W³odek. — [W³odzi mierz Pu chal ski] // Tyg. Po wsz. — 1979, nr 10, s. 6, il.
Sta nis³aw Ro dziñ ski // Mag. Kult. — 1980, nr 1, s. 71-75
Œp. Ma ria Roga -Sk¹pska // Tyg. Po wsz. — 1985, nr 2, s. 8, il.
Po¿e gna nie przy ja cie la: An drzej Roz ma ry no wicz (1923-1999): nekr. // Tyg.

Po wsz. — 1999, nr 39, s. 14
Ma ria Rze piñ ska (1914-1993). — [Ne kro log] // Biul. Hist. Szt. — 1993, nr

4, s. 519-522
Ron. — [Ro nald Strom — li te ra tu ra ame ry ka ñska — ne kro log] // Kul tu ra.

— 2000, nr 4, s. 127-130
O Wi cie Stwo szu i je go pol skich dzie³ach // Zie mia. — 1983, s. 162-178, il.
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Pro fe sor Je rzy Sza blow ski // Spo tk. z Za byt. — 1980, z. 4, s. 34-35, il.
Wspo mnie nie o Wac³awie Ta ran czew skim // Art&Bu si ness. — 1997, nr 9,

s. 46-47
Uzu pe³nie nie do bio gra fii To ma sza Tre te ra. — Streszcz. w jêz. ang. // Rocz.

Hist. szt. — T. 15. — (1985), s. 129-162, il.
Igol. — [Igna cy Ka zi mierz Try bow ski] // Tyg. Po wsz. — 1994, nr 4,

s. 11, il.

Po ezje

Gwiazd ka ; Sce na riusz krót ko me tra ¿ ów ki. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. —
1948, nr 2, s. 5

Szop ka na iw na. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1948, nr 4, s. 8
Co da ; Do po ezji ro man tycz nej ; Wier sze noc¹. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. — 

1948, nr 13/14, s. 3
Co dzien ne tro ski spo wia dam. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1948, nr 16, s. 5
Pio sen ki i re fren. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1948, nr 23, s. 6-7
W no cy in a czej. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1948, nr 26, s. 6
Na mo wa do wy jaz du w gó ry. — [w.] // Dziœ i Ju tro. — 1952, nr 49, s. 2
Za ko pa ne. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1952, nr 13, s. 2
Brzeg ; Ja wor. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. — 1952, nr 29, s. 5
Stal le w Hen ry ko wie. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1952, nr 34, s. 1
Noc le œna. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1952, nr 39, s. 2
Cy ro graf ; Im pre sje œwi¹tecz ne czy li chwi la s³abo œci ; Je sieñ i ja ; W spra wie

zmierz chu ; Wiersz t³umacz¹cy ; Wspo mnie nie ro man tycz ne. — [wier sze] // Tyg.
Po wsz. — 1952, nr 41, s. 2

Dni pol ne. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1952, nr 41, s. 2
Ja kieœ mia sto ; O drze wach. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. — 1953, nr 4, s. 5
Przed ko lêd¹. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1953, nr 51/52, s. 2
Za mek Œwi ny. — [w.] // ¯ycie Lit. — 1955, nr 38, s. 3
Tar nów ; Wiersz na cór kê. — [wier sze] // ¯ycie Lit. — 1955, nr 50, s. 4, il.
PGR My ców. — [w.] // No we Sy gn. — 1956, nr 2, s. 1, il.
Œwiat ma la rza. — [w.] // S³. Tyg. — 1956, nr 50, s. 4
Ci z AK ; Ogl¹daj¹c szty chy ; Spra wy co dzien ne. — [wier sze] // Twór czoœæ.

— 1956, nr 9, s. 5-8
PGR My ców. — [w.] // War mia i Ma zu ry. — 1956, nr 10, s. 7
Era to ; O mo wie ; Po wi ta nie la ta. — [wier sze] // ¯ycie Lit. — 1956, nr 25,

s. 5
Pio sen ka o czy ta niu ; Ry ce rze na eta pie ; Szkla ny mur ; Trak tat o pi sa niu. —

[wier sze] // ¯ycie Lit. — 1956, nr 43, s. 8
Pro log, któ rym Bia³y Clown -Din -Don otwo rzy³ I Miê dzy na ro do wy Fe sti wal

sztu ki Cyr ko wej. — [w.] // Are na. — 1957, nr fe sti wal., s. 5
Czte ry wil got no œci. — [w.] // No we Sy gn. — 1957, nr 32, s. 5, il.
Nie po wo³ywaæ siê na dzie ci. — [w.] // Po Pro stu. — 1957, nr 25, s. 5
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Po eci sta ro mod ni. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1957, nr 3, s. 3
Po emat nie -pedagogiczny. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1957, nr 4, s. 5
Wy znaw cy. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1957, nr 10, s. 5
Ser ce Eu ro py. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1957, nr 40, s. 1
Dni pol ne. — [w.] // Wie œci. — 1957, nr 32, s. 5
Le gen da Fer re ra ; Noc le œna ; O piœ mie. — [wier sze] // Wy bo je. — 1957, nr

32, s. 3
W za mian. — [w.] // Ze bra. — 1957, nr 15, s. 10
Czas mu si stan¹æ ; ¯a³osna pie œñ o bo ha te rze. — [wier sze] // ¯ycie Li ter. —

1957, nr 13, s. 4
Te mat z Gershwi na. — [w.] // ¯ycie Li ter. — 1957, nr 20, s. 3
Nie ma miej sca na s³owa mi³oœci. — [w.] // ¯ycie Li ter. — 1957, nr 36, s. 3
Hi sto ria ; Lu dzi siê wk³ada do do³u ; Sen o Gold fa de nie ; Szta fe ta. — [wier -

sze] // Twór czoœæ. — 1958, nr 11, s. 54-57
Ja kie¿ flo ty strzê pia ste, na dê te i szorst kie ; Kto nam da³ Ma kow skie go? —

[wier sze] // Tyg. Po wsz. — 1958, nr 4, s. 1
Ile mo ¿na zbu do waæ nie licz¹c siê z bra kiem ce men tu? ; W mo im kra ju miesz -

kaj¹ drew nia ne le gen dy. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. — 1958, nr 52, s. 7
Do brze jest po znaæ cia³o ; Na wyk³em do kwi le nia ; Nie trze ba na to wy so kiej

no cy ; Sie dzi my przy sto le klêsk na sze go na ro du. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. —
1959, nr 25, s. 4

Na wschód od... Kra ko wa ; Pa le nie w pie cu ; Spra wa od da le nia. — [wier sze] 
// Tyg. Po wsz. — 1959, nr 42, s. 1

Na wyk³em do kwi le nia ; W ma³ej geo gra fii sprzê tów... — [wier sze] // WiêŸ.
— 1959, nr 5, s. 94-95

Czte ry wil got no œci ; La bo ra to rium po ety. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. —
1960, nr 9, s. 4

Przesz³oœæ ; Wio sen ne porz¹dki. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. — 1960, nr 21,
s. 5

Ochro na z³udzeñ ; Wier noœæ. — [wier sze] // Tyg. Po wsz. — 1960, nr 36, s. 5
Tryp tyk na te ma ty za wo do we. — [w.] // ¯ycie Li ter. — 1960, nr 28, s. 3, il.
Dom. — [w.] // Tyg. Po wsz. — 1968, nr 12, s. 10
Ci z AK. — [w.] // Twór czoœæ. — 1995, nr 9, s. 9

* * *

Sta ro pol ska po ezja pod lup¹ i na ko wa dle // Znak. — 1991, nr 2, s. 117-121

Re por ta ¿e. Pu bli cy sty ka

Pierw sze kro ki w cyr ku // Are na. — 1955, nr 1, s. 8-9
Prze ciw kre som // ¯ycie Lit. — 1955, nr 31, s. 4-6
Hu mor na are nie // Are na. — 1956, nr 1, s. 22, il.
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W pa wi lo nie VI B. — [Rep. z sa na to rium psy chia trycz ne go] // Tyg. Po wsz.
— 1958, nr 4, s. 3

Mój wy jazd na de le ga cjê. — [Rep. z Brze gu i oko li cy] // Tyg. Po wsz. —
1960, nr 29, s. 3, il.

Za po ra na Du naj cu // Tyg. Po wsz. — 1965, nr 9, s. 4-6, il.
Œl¹zo ki : Obe sz le zje ry i in ni. — [Pro ble my œwia do mo œci na ro do wej i jê zy ka

na Dol nym Œl¹sku] // Tyg. Po wsz. — 1966, nr 9, s. 1, 5
Harvardz kie la to. — [Miê dzy na ro do we se mi na rium uni wer sy tec kie] // Tyg.

Po wsz. — 1967, nr 33, s. 1-2, il.
No wo an giel skie po zy // Tyg. Po wsz. — 1967, nr 35, s. 3, il.
Wi dok z pi¹te go piê tra. — [Rep. z No we go Jor ku] // Tyg. Po wsz. — 1967, nr

37, s. 5, 6, il.
Harvardz kie la to : z sza rym psem // Tyg. Po wsz. — 1967, nr 42, s. 3, il.
Harvardz kie la to : z³oto i gli na. — [San Fran ci sco] // Tyg. Po wsz. — 1967,

nr 48, s. 1, 4, il.
Od grze wa ne od kry cia. — [Rep. z USA] // Znak. — 1967, nr 7/8,

s. 1058-1069
M³odzie¿ ame ry ka ñska — jak j¹ wi dzia³em // Znak. — 1967, nr 12,

s. 1639-1646
Mój dom, mo ja woj na // Twór czoœæ. — 1970, nr 2, s. 58-72
Sa turn pol ski i sar mac ki Ba chus // Znak. — 1970, nr 10, s. 1215-1242
Pasz kwil na m³odych // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 49, s. 3-5
Po lak po czci wy u schy³ku trze ciej æwier ci XX wie ku // WiêŸ. — 1972, nr 7/8,

s. 5-25
Roz my œla nia o au to stra dach // Tyg. Po wsz. — 1974, nr 19, s. 1-2, il.
Le rech // Twór czoœæ. — 1975, nr 8, s. 10-34
Tri li bum // WiêŸ. — 1976, nr 7/8, s. 123-133
Kul tu ra pol ska jej wzlo ty i upad ki // Tyg. Po wsz. — 1977, nr 49, s. 1
Od po wie dŸ de fen so rom kul tu ry pol skiej // Tyg. Po wsz. — 1978, nr 2, s. 7
Kobieta -Polka, jak j¹ wi dzê i wi dzieæ mnie mam // W Dro dze. — 1979, nr 3,

s. 47-58
Od klej no tu swo bod ne go su mie nia do z³otej wol no œci // WiêŸ. — 1979, nr

2/3, s. 130-139
Se sjo lo gia. — [Spo tka nia na uko we] // WiêŸ. — 1979, nr 6, s. 60-67
Z no tat ni ka mal kon ten ta : co nie co o mo wie // Tyg. Po wsz. — 1981, nr 35,

s. 8, 7
Po blask ³un. — [Sto su nek do Ukraiñ ców za miesz ka³ych w Pol sce] // Tyg.

Po wsz. — 1981, nr 38, s. 5
My i oni, czy mo¿e my wszy scy? — [Po la cy i Ukraiñ cy] // Znak. — 1985, nr

4, s. 53-67
Po la cy i Li twi ni // Tyg. Po wsz. — 1986, nr 13/14, s. 7, il.
Od po wie dŸ na an kie tê do tycz¹c¹ sto sun ków polsko -ukraiñskich // Wid -

nokr¹g. — 1986 [zi ma], s. 84-86
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Pol ska otwar ta : „Znak” i Po trze by Cza su. — [Z dys ku sji re dak cyj nej] //
Znak. — 1986, nr 6, s. 48-52

Pol skoœæ? A có¿ to ta kie go u li cha?. — [An kie ta „Zna ku”: Wo kó³ po jê cia
pol sko œci] // Znak. — 1987, nr 11-12, s. 145-148

Spra wy KU Li nar ne / Jó zef Szrett [pseu do nim] // Kul tu ra. — 1988, nr 4,
s. 78-82

Zda niem la ika / Ty mo te usz Klemp ski [pseu do nim] // Kul tu ra. — 1988, nr 5,
s. 13-20

Wir, die Sar ma ten? : ûber einen We sen szeug des pol ni schen Cha rak ters //
Pan no nia. — Jg. 16. — 1988, H. 4, s. 16-19, 41-44

Dys ku sja o dia lo gu i jed no œci Eu ro py // Znak. — 1988, nr 3, s. 42
Bo gac two kul tu ry po gra ni cza : dys ku sja o kul tu rze ukraiñ skiej // Znak. —

1988, nr 4, s. 3-28
Pol skoœæ — za nik przy ci¹ga nia. — [Po li ty ka mniej szo œcio wa i emi gra cja] //

Tyg. Po wsz. — 1989, nr 25, s. 3
Ma³a je sien na eks hu ma cja. — [Wspo mnie nia z pierw szych lat oku pa cji] //

Tyg. Po wsz. — 1989, nr 48, s. 4
Vi le ni ca ’89. — [Sym po zjum pi sa rzy w Li pi cach] // Tyg. Po wsz. — 1990, nr

2, s. 8
Pa trio tyzm — na cjo na lizm — gra ni ce // Tyg. Po wsz. — 1990, nr 20, s. 1, 7,

il.
Wa³êsa — pre zy den tu ra — de mo kra cja : plu ra lizm, czy li o co w³aœci wie cho -

dzi // Tyg. Po wsz. — 1990, nr 27, s. 1, 9 ; nr 29, s. 5
Dla cze go jest tak Ÿle, sko ro jest tak do brze : kul tu ra pol ska u pro gu lat 90 :

za gro¿e nia i per spek ty wy. — [Wy pow.] // Tyg. Po wsz. — 1990, nr 33, s. 3, rys.
Sz³o sta re. — [Pol ska w pocz¹tkach lat 90] // Kul tu ra. — 1991, nr 6, s. 73-80
In te rar mizm i mo dyzm. — [No we ter mi ny li te rac kie] // Kul tu ra. — 1991, nr

12, s. 119-127
Kra ków ja ko ta ki i co z te go wy ni ka // De ka da Lit. — 1991, nr 23, s. 1-2
Kre sy i dzie dzic twa // Tyg. Po wsz. — 1991, nr 36, s. 10
Ko la bo rant, czy li s³uga z³ych pa nów // Dia log. — 1992, nr 8, s. 112-120
Po la cy, Po lo nu sy i Po lu sy a hi sto ria. — [Pol ska za pre zy den tu ry Le cha

Wa³êsy] // Kul tu ra. — 1992, nr 2, s. 10-20
Pro gno styk. — [Roz wa ¿ania na ko niec XX wie ku] // Kul tu ra. — 1992, nr 3,

s. 3-14
Ta niec oszo³omów. — [Na cjo na lizm] // Kul tu ra. — 1992, nr 9, s. 3-16
Ob raz bra ta Cze cha w ser cu bra ta Le cha // WiêŸ. — 1993, nr 2, s. 117-123
Kul tu ra eku me nicz na — kul tu ra in te gral na // Kre sy. — 1994, nr 18,

s. 226-230
Pol ska mi ze ria // Gaz. Wyb. — 1995, nr 234, s. 12-13
Ostro ¿ne lê ki : ob ra zy Ro sji // Kre sy. — 1995, nr 4, s. 204-205
Fi lo zo fia Fen ster guc ke ra. — [wy bo ry 1993 r.] // Kul tu ra. — 1995, nr 1/2,

s. 36-47
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Ju bi le usz Or³a Bia³ego // Tyg. Po wsz. — 1995, nr 38, s. 16
Pol ska po wia to wa. — [Re for ma ad mi ni stra cji pa ñstwo wej] // Kul tu ra. —

1996, nr 7/8, s. 98-104
Spo³ecz no œci po gra nicz // Od ra. — 1998, nr 7-8, s. 6-10
Ukraiñ cy i Po la cy w wi gi liê trze cie go mil le nium // Ty giel Kult. — 1999, nr

1/3, s. 5-9

Tek sty re li gio znaw cze

Lu bel skie Sym po zjum. — [Za gad nie nia kul tu ry chrze œci ja ñskiej] // Tyg. Po -
wsz. — 1970, nr 3, s. 2

Pal mo wa w To kar ni // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 16, s. 5, 6, il.
List z Prze my œla. — [Mu zeum die ce zjal ne] // Tyg. Po wsz. — 1972, nr 32,

s. 4-5
Na przyk³ad Ro kit ni ca : po so bo ro we porz¹dki w ko œcio³ach // Tyg. Po wsz. — 

1973, nr 22, s. 2-3, il.
Od pust w Kra sno bro dzie // WiêŸ. — 1974, nr 1, s. 92-98
Sta nis³awa Ho zju sza wi zja Ko œcio³a ka to lic kie go // Tyg. Po wsz. — 1977, nr

9, s. 8
To co siê spe³ni³o. — [Za mach na Oj ca Œwiê te go Ja na Paw³a II] // Tyg. Po -

wsz. — 1981, nr 21, s. 8, il.
Ju bi le usz pol skich ka pu cy nów // Tyg. Po wsz. — 1982, nr 45, s. 3, 5
Tak tu ci cho wie czo rem... — [Mu zeum Die ce zjal ne w Pel pli nie] // Tyg. Po -

wsz. — 1983, nr 21, s. 3
Rok Œwiê ty 1575 w oczach Po la ków // Tyg. Po wsz. — 1983, nr 31, s. 1, 5, il.
Dru ga se sja ja sno gór ska // Tyg. Po wsz. — 1984, nr 6, s. 5
Ko œció³ ja ko mu zeum i mu zeum w ko œcie le // Rocz. Hist. szt. — T. 14. —

(1986), s. 179-185
Rów nie¿ t³. na jêz. fr.

Re flek sje re li kwij ne // Ar ka. — 1989, nr 25, s. 7-12

Eko lo gia

Gy ri ni dae (Co le opte ra) je zior: La ska, Zmar³e i Czar ne w Bo rach Tu chol -
skich : dy na mi ka se zo no wa oraz uwa gi o fe no lo gii. — Streszcz. w jêz. ang. //
Acta UNC Biol. — 1984, z. 26, s. 21-35, tab. wykr.

Roz miesz cze nie, za so by i wa run ki wy stê po wa nia ma li ny mo rosz ki Ru bus cha -
ma emo rus na te re nie Ob wo du Ochron ne go Klu ki w S³owiñ skim Par ku Na ro do -
wym. — Streszcz. w jêz. ang. // Chro ñmy Przyr. Ojcz. — 1992, z. 6, s. 43-53,
ma py, tab.

Pro jekt spe cja li stycz nej œcie ¿ki przy rod ni czej w re zer wa cie Kluc kie go La su
w S³owiñ skim Par ku Na ro do wym / [wspó³aut.] Bog dan Klu czy ñski // Par ki Nar.
— 1992, nr 4, s. 17

Pro po zy cje roz wi¹zañ nie któ rych pro ble mów ochro ny re zer wa to wej na
przyk³adzie Ob wo du Ochron ne go Klu ki w S³owiñ skim Par ku Na ro do wym /
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[wspó³aut.] Bog dan Klu czy ñski. — Streszcz. w jêz. ang. // Par ki Nar. Re zer.
Przyr. — 1992, nr 1, s. 83-97, ma py

Bo cian bia³y Ci co nia Ci co nia w otu li nie S³owiñ skie go Par ku Na ro do we go.
— Streszcz. w jêz. ang. // Chro ñmy Przyr. Oj czyst¹. — 1994, z. 3, s. 34-44, ma -
py, tab.

Nadrzew ne lê gi me wy sre brzy stej, La rus ar gen ta tus Pont. w pó³nocno -
-zachodniej Pol sce / [wspó³aut.] Ta de usz Paw li kow ski, Ed mund Kar³anas. —
Streszcz. w jêz. ang. // Prz. Zool. — 1994, z. 1/2, s. 115-116

Park Na ro do wy na Wy spie Sza rych Mni chów. — [Re zer wa ty i par ki na ro do -
we w Ho lan dii] // Par ki Nar. — 1996, nr 2, s. 31-32

Œcie ¿ka do la su. — [Ma te ria³y po moc ni cze w na ucza niu bio lo gii] // Wych. na 
co Dzieñ. — 1996, nr 4/5, dod. s. VIII

Park Na ro do wy Ca sen ti no. — [Re zer wa ty i par ki na ro do we W³och] // Par ki
Nar. — 1997, nr 1, s. 30-32

Oa za fau ni stycz na Pun te Al be re te. — [Re zer wa ty i par ki na ro do we W³och] // 
Par ki Nar. — 1997, nr 4, s. 28-29

Nie tyl ko wy dmy. — [S³owiñ ski Park Na ro do wy] // Par ki Nar. — 1998, nr 3,
s. 4-5

Kra jo znaw stwo. Tu ry sty ka

Na szla ku dol no œl¹skich zam ków // Tu ry sta. — 1953, nr 8, s. 4, il.
Ro we ra mi przez Opolsz czy znê // Tu ry sta. — 1954, nr spec., s. 10, il. ; nr 8,

s. 8-9, il.
Lu bo mierz // Zie mia. — 1958, nr 4, s. 22-24, il.
Istam bu³ // Tyg. Po wsz. — 1959, nr 20, s. 4-5, il.
Ate ny // Tyg. Po wsz. — 1959, nr 24, s. 5, il.
Za œcian ko we re flek sje. — [Mia stecz ka na tra sie Kraków -Sandomierz] // Tyg.

Po wsz. — 1962, nr 36, s. 5, il.
Mo drze wio wa bal la da. — [Tu ry sty ka w Be ski dzie Gor lic kim] // Tyg. Po wsz. 

— 1964, nr 33, s. 4, il. Miê dzy go ty kiem a je zio ra mi. — [Te re ny tu ry stycz ne
w woj. zie lo no gór skim] // Tyg. Po wsz. — 1965, nr 19, s. 5

Rze ka Po la ków. — [Z hi sto rii za sie dleñ ujœ cia Wis³y] // Tyg. Po wsz. — 1968, 
nr 30, s. 6, il.

Mia sto na me dal. — [Gda ñsk] // Li te ry. — 1969, nr 7, s. 7-10, il.
Sy renk¹ do Ru mu nii // Tyg. Po wsz. — 1971, nr 44, s. 6; nr 45, s. 4-5, il.
Ko per ni kow ski re ko ne sans. — [Zie mia olszty ñska] // Tyg. Po wsz. — 1972,

nr 28, s. 6
Z wra ¿eñ Po la ka po dró¿ ne go : Pa pá... ven en tren, czy li wra ¿eñ Po la ka po -

dró¿ ne go czê œæ dru ga i ostat nia. — [Hisz pa nia] // Tyg. Po wsz. — 1972, nr 41,
s. 2-3; nr 42, s. 4-5, il.

Opi sa nie pa no ra my mia sta Gru dzi¹dza // Tyg. Po wsz. — 1973, nr 33, s. 4, il.
Fa sol ka po bre to ñsku, czy li z Ker ma sc le dem do Kut na // WiêŸ. — 1974, nr

7/8, s. 198-210
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III. Pu bli ka cje o Ta de uszu Chrza now skim (wy bór)

Ga li cyj ski przek³ad a niec / De ka da Lit. — 1992, nr 11/12, s. 3, 6, rys.

List do Re dak cji // Kul tu ra. — 1992, nr 3, s. 168

W na wi¹za niu do pro po zy cji Herlinga -Grudziñskiego Ta de usz Chrza now ski roz wi¹zu je pseu -
do ni my, któ ry mi pos³ugi wa³ siê w „Kul tu rze”: Ty mo te usz Kemp ski, Jó zef Szrett.

Krew ny Kon fu cju sza : ju bi le usz 70- lecia. Prof. Ta de usz Chrza now ski / rozm.
przepr. Gra ¿y na Lu biñ ska // Gaz. Wy bor. — 1996, nr 111, dod. Gaz. w Kra ko -
wie, s. 4

Wy ja œnie nia z przesz³oœci // Kul tu ra. — 1996, nr 1/2, s. 190

Roz wi¹za nie pseu do ni mów osób, któ re otrzy ma³y Na gro dy „Kul tu ry” w przesz³oœci, 1983 —
Ta de usz Chrza now ski (ps. Jó zef Szrett).

Od no wi ciel Kra ko wa // Prze krój. — 1996, nr 21, s. 5

Ta ka mo ja sar mac ka gê ba / rozm. przepr. Zbi gniew Ba ran // Rzecz po spo li ta.
— 1996, nr 301, dod. Plus Mi nus, s. I, III

Sar ma ta w ko pal ni za byt ków : prof. Ta de usz Chrza now ski, lau re at Na gro dy
im. Alek san dra Gieysz to ra / rozm. Ju sty na No wic ka // Rzecz po spo li ta. — 2001,
nr 48, s. 13

•ród³a wy ko rzy sta ne:

Prze wod nik Bi blio gra ficz ny (1952—2001)

Bi blio gra fia Za war to œci Cza so pism (1948, 1952—2001)

Po lo ni ca (1962—1994)

Bi blio gra fia Hi sto rii Pol ski (re tro spek tyw na i bie¿¹ca)

Bi blio gra fia : Kul tu ra (1988—1996) : Ze szy ty Hi sto rycz ne (1988—1996) :
Dzia³al noœæ Wy daw ni cza (1988—1996) / An na Su pru niuk, Mi ros³aw Adam Su -
pru niuk. — Pa ry¿ : In sty tut Li te rac ki, 1997. — 463 s. — (Bi blio te ka „Kul tu ry” ; 
t. 498)

Ma te ria³y do bi blio gra fii dru ków zwar tych wy da nych po za za siê giem cen zu ry
13 XII 1981— 31 XII 1988 / Ma rek Ja strzê bski. — War sza wa : Bi blio te ka Na -
ro do wa, 1994. — 488 s.

Sar ma tia sem per viva : zbiór stu diów ofia ro wa ny przez przy ja ció³ prof. dr hab.
Ta de uszo wi Chrza now skie mu. — War sza wa : SHS, 1993. — Bi blio gra fia
za³¹czni ko wa prac T. Chrza now skie go

Ma te ria³y w³asne Au to ra

Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Kra ko wie
Pra ce Dzia³u Informacyjno -Bibliograficznego

Kra ków 2001

Oprac. Ma ria Kietliñska -Kamiñska
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 W³adze, in sty tu cje i oso by od po wie dzial ne za ochro nê
i od no wê za byt ków Kra ko wa

Pa ñstwo wa w³adza kon ser wa tor ska

Wo je wódz ki Od dzia³ S³u¿by Ochro ny Za byt ków
Ma³opol ski Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków — mgr in¿. arch. An drzej Ga czo³
Kra ków, ul. Pod chor¹¿ych 1
tel. 638-40-80, 638-46-00

Sa morz¹do wa w³adza kon ser wa tor ska

Wy dzia³ Ar chi tek tu ry, Geo de zji i Bu dow nic twa Urzê du Mia sta Kra ko wa
Od dzia³ Ma³ej Ar chi tek tu ry i Ochro ny Za byt ków
Kie row nik — Woj ciech Paj¹k, Kra ków, Ry nek Pod gór ski 1, tel.656-44-43
Re fe rat Ochro ny Za byt ków — in spek tor Jan Jan czy kow ski
ul. Lu bel ska27, tel.631-56-36, 634-44-52

Dys po nent Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Prze wod nicz¹cy SKOZK — prof. Ta de usz Chrza now ski

Biu ro SKOZK, Kra ków ul. Brac ka 13

tel. 422-69-99, 422-51-66, fax 422-06-77
Dy rek tor Biu ra SKOZK — mgr Ta de usz Pro ko piuk
Se kre tarz Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji, se kre tarz Ko mi sji Fi nan so wej — mgr Kry -
sty na £aciak
Se kre tarz Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych, se kre tarz Ko mi sji Praw no-Or ga ni za cyj nej
— mgr Jo lan ta D¿ugan -Bart
Se kre tarz re dak cji biu le ty nu SKOZK, se kre tarz Ko mi sji Re wi zyj nej — mgr An na Klasa -
-Kwiatkowska
G³ów na ksiê go wa — Ewa Rysz kow ska
In spek tor, pro wadz¹ca se kre ta riat — Te re sa Gaw³owska

Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa

Jed nost ka Wo je wo dy Kra kow skie go pro wadz¹ca obs³ugê Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji
Za byt ków Kra ko wa (in we stor za stêp czy dla prac remontowo -konserwatorskich pro wa dzo nych
za rów no ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu, jak i za dañ zle co nych)
Kra ków, ul. Brac ka 13
Dy rek tor ZRZZK — mgr in¿. Ta de usz Mu rzyn, tel.422-30-75
Za st. Dy rek to ra ZRZZK — mgr in¿. Zdzis³aw Tra wiñ ski, tel.422-49-63
Za st. Dy rek to ra ZRZZK — mgr Bar ba ra Sy r zi stie, tel. 422-65-85
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I ty mo¿esz wes przeæ
od no wê za byt ków Kra ko wa

wp³acaj¹c na kon to

Na ro do we go Fun du szu
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa

Kre dyt Bank PBI S.A.
II Od dzia³ Kra ków

15001487-420462-121480011332

Oso by œwiadcz¹ce na rzecz NFRZK
mog¹ do ko na ne da ro wi zny

od li czyæ od swo je go do cho du

Oso by praw ne œwiadcz¹ce na rzecz Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji 
Za byt ków Kra ko wa mog¹ do ko na ne da ro wi zny od li czyæ od swo je go do -
cho du przed je go opo dat ko wa niem, bo wiem sto sow nie do po sta no wieñ
art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a) usta wy z dnia 15 lu te go 1992 r. o po dat ku do cho -
do wym od osób praw nych (Dz. U. z 1993 r. nr 106 poz. 482 z póŸn. zm.)
od li cze niu pod le gaj¹ da ro wi zny do ko na ne m.in. na ce le kul tu ral ne do wy -
so ko œci 15% do cho du.

Ta k¿e oso by fi zycz ne œwiadcz¹ce na rzecz Na ro do we go Fun du szu Re wa -
lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa mog¹ da ro wi zny do ko na ne na ten cel, od li -
czyæ od swo je go do cho du przed je go opo dat ko wa niem do wy so ko œci
³¹cznie 15% do cho du zgod nie z prze pi sa mi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) usta -
wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych
(Dz. U. z 1993 r. nr 90 poz. 416 z póŸn. zm. — ostat nia zmia na 1997 r.,
Dz. U. nr 141 poz. 943).



1. Ta de usz Chrza now ski z ma³¿onk¹ Te res¹ z Le wic kich. W dniu œlu bu, 1952 r.

2. W tam tych la tach, Ta de usz jesz cze pi sa³ wier sze...



3. Dom ro dzin ny. Dwór w Mo ro czy nie, dziœ w ru inie. Tak wygl¹da³ w 1954 r.

4. Prze rwa w pra cy in wen ta ry za to rów za byt ków. 1954, po wiat hru bie szow ski. T. Chrza now ski,
J. Sa mek, M. Kor nec ki.



5. Rok 1955. In wen ta ry za to rzy na wie ¿y zam ku w Kra si czy nie.

6. Na wie ¿y ko œcio³a w Mor¹gu, 1954. Cze go tam nie mo ¿na by³o wte dy od na le Ÿæ...



7. W kar pac kich „pust ko wiach”. Po wiat prze my ski, 1955 r.

8. Przy bra ku most ków i k³adek tak trze ba by³o prze kra czaæ licz ne po to ki.



9. Cer kiew w Pi¹tko wej, tak j¹ za sta liœ my, 1955 r.

10. Ta de usz przy opusz czo nej cer kiew ce.



11. Fo to gra fo wa nie pa no ra my mia sta By czy ny pod Klucz bor kiem. Zdjê cie ro bi Witalis Wol ny,
fo to graf z IS PAN, 1959 r.

12. Chwi la prze rwy w pra cy przy do ku men ta cji rze Ÿb póŸ no go tyc kich. W po wie cie ole skim na
Opolsz czy Ÿnie, 1959 r.



13. Ta kim obiek ty wem mo ¿na by³o do ku men -
to waæ ka ¿dy i naj bar dziej od da lo ny szcze gó³.

Rzecz dzie je siê w Krusz wi cy, 1973 r.

14. Nig dy nie wia do mo, z któ re go
miej sca ujê cie bê dzie naj lep sze.



15. W do bie wy praw mo to cy klo wych.
Przed por ta lem zam ku w Ra dzy nie

Che³miñ skim, 1958 r.

16. Mo to cykl zaw sze bu dzi³ za in te re so wa nie, zw³asz cza dzie ciar ni.



17. Pierw sza war sza wa, w trak cie prób nych po dró¿y za byt ko znaw czych; tu w Szyd³owie. Obok
sa mo cho du je go wspó³w³aœci cie le: Jan Miczy ñski i Ta de usz Chrza now ski, 1959 r.

18. Ta ki by³ ekwi pu nek in wen ta ry za to ra w cza sie po dró¿y mo to cy klo wych: tor ba na sprzêt i sta -
tyw, na ple cach tor ni ster z ba ga ¿em oso bi stym; œpi wór by³ przy mo co wa ny do ba ga ¿ni ka.



19. A to ju¿ ob jaz dy z u¿y ciem sa mo cho du. Przy wia tra ku na Opolsz czy Ÿnie.

20. Tym sa mo cho dem do je cha liœ my zaw sze i wszê dzie.



21. Cza sem jed nak by³o ko niecz ne wy ho lo wa nie au ta z grzê za wi ska.

22. W tym przy pad ku nie uda³o siê prze je chaæ na si³ê...



23. Na Œl¹sku Opol skim. Prze kra cza my Od rê w po bli¿u Ko Ÿla, 1966 r.

24. Ta de usz, znaw ca i ko ne ser œl¹skich epi ta fiów re ne san so wych; tu w po wie cie g³ub czyc kim,
1960 r.



25. „Stra ¿ni cy ko œciel ni” w Ka³ko wie ko³o Ny sy. Od le wej: M. Kor nec ki, T. Chrza now ski i Jó zef
Cem pla. 1962 r.

26. I co tu in wen ta ry zo waæ? We wsi Ro zu mi ce, pow. g³ub czyc ki, 1960 r.



27. Po dró¿e ru mu ñskie. Obron ny ko œció³ sied mio grodz ki we wsi Ighiºul Nou (Ei ben dorf).

28. Mo na styr Ho re zu na Wo³oszczy Ÿnie.



29. Wiej ska re zy den cja szlach ty wo³oskiej, „Cu la Vla di mi re scu”.

30. Na sza eki pa przy cer kwi kar pac kiej: T. Chrza now ski, R. Bry kow ski, M. Kor nec ki, 1972 r.



31. Od kry cia... od kry cia. „Pierw sza” fo to gra fia Pie ty z Sie mys³owa, w. XIV — jesz cze w ka plicz -
ce przy dro ¿nej, 1964 r.



32. Nie zna ny, re ne san so wy ob raz wo tyw ny z „pry wat ne go” skarb ca œp. ks. Chri ste na w Li go cie
Turawskiej. Nie uwzglê d nio ny w ka ta lo gu za byt ków. 1967 r.

33-34. £aska mi s³yn¹ca „cy ga ñska” Mat ka Bo ska z Dzie ci¹tkiem w Ry wa³dzie Kró lew skim pod
W¹brze Ÿnem. Tak by³a eks po no wa na w o³ta rzu — i ta sa ma rze Ÿba po zdjê ciu su kie nek i ozdób.

1958 r.



35. Prze ka za nie Oj cu Œwiê te mu na szej ksi¹¿ki Sztu ka Zie mi Kra kow skiej pod czas au dien cji ge ne -
ral nej na Pla cu Œwiêtego Pio tra, 1983 r.

36. Na sze wspól ne ksi¹¿ki.



Wi zy ta pre zy den ta RP, Alek san dra Kwa œniew skie go w Wa ty ka nie w kwiet niu 1997 ro ku. Pa pie¿
Jan Pa we³ II wi ta siê z cz³on kiem de le ga cji, prof. Ta de uszem Chrza now skim (Fot. D. Kwiat kow -

24 XI 1998 r. Pre zy dent RP, Alek san der Kwa œniew ski w to wa rzy stwie prof. Ta de usza Chrza now -
skie go i ks. in fu³ata Ja nu sza Bie la ñskie go ogl¹da efek ty prac kon ser wa tor skich w ka te drze na Wa -

we lu (Fot. D. Kwiat kow ski)



Prof. Ta de usz Chrza now ski to wa rzy szy pre zy den to wi RP i je go ma³¿on ce pod czas zwie dza nia od -
no wio ne go dzie dziñ ca wa wel skie go 1 pa Ÿ dzier ni ka 2000 r. (Fot. M. Grychow ski)

30 mar ca 2001 r. — pre zy dent RP, Alek san der Kwa œniew ski wrê cza prof. Ta de uszo wi Chrza now -
skie mu no mi na cjê na prze wod nicz¹ce go SKOZK (Fot. D. Kwiat kow ski)



Szy mon Ta de usz Ko ci szew ski, pod se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP sk³ada ¿y cze nia
prof. Ta de uszo wi Chrza now skie mu na 70- lecie (Fot. M. Gry chow ski)

Pre zy dium kon fe ren cji „Dzie dzic two a roz wój — do œwiad cze nie Kra ko wa” (Fot. A. Ja ni kow ski)



Ko mi sja kon ser wa tor ska w trak cie ty po wa nia prac przy ele wa cjach ba zy li ki Ma riac kiej
(Fot. M. Gry chow ski)

Prze wod nicz¹cy i se kre tarz Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu w Biu rze SKOZK na spo tka niu z pra -

cow ni ka mi (Fot. M. Gry chow ski)

Prof. Ta de usz Chrza now ski pro wa dzi ob ra dy 
SKOZK w Col le gium Novum 3 kwiet nia
2001 r.. Obok za stêp ca prze wod nicz¹ce go
Ko mi te tu, min. Edward Sta nis³aw Szy ma ñski 

(Fot. M. Gry chow ski)



Za mek Kró lew ski na Wawelu

Uni wer sy tet Ja giel lo ñski. Dzie dzi niec Col le gium Maius



Sy na go ga Tempel

Wil la Ju stu sa Decjusza



Ka te dra na Wawelu

Ba zy li ka Ma riac ka



Wnê trze ko le gia ty œw. Anny

Opac two Be ne dyk ty nów w Tyñcu



Po li chro mia w ko œcie le oo. Pijarów

Ko œció³ œœ. Pio tra i Paw³a




