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Od re dak cji

Na sze roz wa ¿ania w ca³ym ju bi le uszo wym ro ku 2003 – zwi¹za ne z utwo rze -
niem przez UNESCO Li sty Œwia to we go Dzie dzic twa i wpi sa niem na ni¹

w 1978 ro ku za byt ko we go Kra ko wa oraz z po wo³aniem w tym sa mym ro ku
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, a wiêc i dwu dzie stu piê ciu 
la ty je go dzia³añ – po œwiê ca my przesz³oœci: przed siê wziê ciom, lu dziom i in sty -
tu cjom zwi¹za nym z od now¹ Kra ko wa. Ale ta k¿e i przysz³oœci: przy go to wa -
niom do no wych za dañ i no wej ja ko œci prac od no wi ciel skich.

W ni niej szym nu me rze Biu le ty nu, ob jê to œcio wo bar dzo ob szer nym, obok
sta³ego ser wi su in for ma cji o pra cach SKOZK i kro ni ki wy da rzeñ w od no wie
Kra ko wa, za miesz cza my wiêc spe cjal nie przy go to wa ne ma te ria³y hi sto rycz ne.
Oprócz te go opo wia da my o kon fe ren cji pro ble mo wej zor ga ni zo wa nej przez
SKOZK i Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry w 25- lecie wpi sa nia Kra ko wa na
Li stê Œwia to we go Dzie dzic twa. Ca³oœæ ma te ria³ów z tej kon fe ren cji, na któ rej
re fe rat wstêp ny wyg³osi³ pre zy dent RP, Alek san der Kwa œniew ski, jest pu bli ko -
wana od dziel nie we wspól nym wy daw nic twie SKOZK i MCK.

Przy ta cza my te¿ list SKOZK do Ja na Paw³a II z oka zji 25- lecia pon ty fi ka tu.



An drzej Kurz

NA PRAW DÊ CIE KA WA KON FE REN CJA:
„Dzie dzic two: Kra ków – Pol ska – Eu ro pa”

24 ma ja 2003 r.

W wi docz nym ta k¿e w kra kow skiej spo³ecz no œci nie ustaj¹cym ³añcu chu
fru stra cji – uczuæ za wie dzio nych na dziei i wy ni kaj¹cych z te go na stro jów 

apa tii lub agre sji – nast¹pi³ w ci¹gu ostat nich 25 lat, to znaczy w okre sie ca³ego
po ko le nia co naj mniej je den wiel ki, po zy tyw ny wy³om. Jest nim przy wró ce nie
bla sku za byt ko wej sub stan cji na sze go mia sta, któ ra by³a od wie ków i po zo sta je
na ro do wym skar bem. I to nie tyl ko skar bem za mkniê tym w na ro do wym mi cie,
lecz do strze ga nym i ce nio nym w ca³ym œwie cie, niesk³on nym prze cie¿ do sen -
ty men tów.

25 lat te mu wiel ka œwia to wa or ga ni za cja – UNESCO – jed na z naj bar dziej
sza no wa nych za sw¹ rze czy wist¹ dzia³al noœæ agend ONZ, usta no wi³a œwia tow¹
li stê dzie dzic twa kul tu ry i na tu ry, na któr¹ po sta no wi³a wpi sy waæ naj wa ¿niej sze 
dla te go dzie dzic twa miej sca i dzie³a za byt ko we, któ re na le ¿y szcze gól nie chro -
niæ i po pu la ry zo waæ ja ko œwia dec twa dzie jów ludz ko œci. Wœ ród pierw szych 12
wpi sa nych na ni¹ obiek tów zna laz³ siê Kra ków – a œciœ lej ca³e je go za byt ko we
cen trum z Wawe lem, Ryn kiem i Ka zi mie rzem, a ta k¿e ko pal ni¹ so li w pod kra -
kow skiej Wie licz ce. W tym sa mym ro ku zo sta³ po wo³any – ja ko ofi cjal ne cia³o
ogól no pol skie – Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, któ ry podj¹³
na ro do we za da nie – na mia rê po wo jen nej od bu do wy sto li cy – za trzy ma nia pro -
ce su za gro¿e nia Kra ko wa, je go za byt ków i je go miesz ka ñców, ka ta stro f¹ pro -
wo ko wan¹ przez ¿y wio³owy roz wój pry mi tyw ne go prze mys³u i ko mu ni ka cji
i zwi¹za ne z tym znisz cze nie œro do wi ska przy rod ni cze go i spo³ecz ne go. Ko mi -
tet po nie wie lu la tach sta³ siê cia³em nie mal urzê do wym, po wo³ywa nym przez
g³owê pa ñstwa ja ko je go ra da przy bocz na i do pro wa dzi³ do uchwa le nia przez
Sejm obo wi¹zuj¹cej do dziœ usta wy o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za -
byt ków Kra ko wa. Da³o to wszyst ko pocz¹tek pro ce so wi two rze nia at mos fe ry
ofi cjal ne go uzna nia i tro ski o na ro do we dzie dzic two, roz wi ja nia ma te rial nej
i in te lek tu al nej opie ki nad od now¹ i za cho wa niem za byt ków ku po¿yt ko wi
teraŸ niejszoœci i przysz³oœci, a ta k¿e przed siê wziêæ pro wadz¹cych do od wró ce -
nia nie ko rzyst nych dla Kra ko wa, a trwaj¹cych bli sko 30 lat, ten den cji w pro ce -
sach in du stria li za cji i urba ni za cji. To ostat nie sta³o siê osta tecz nie za gwa ran to -
wa ne przez zmia ny ustro jo we ro ku 1989 i lat na stêp nych.
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25- lecie wpi sa nia za byt ków Kra ko wa na Li stê Œwia to we go Dzie dzic twa
sta³o siê oka zj¹ do zwo³ania w Kra ko wie kon fe ren cji, któ rej pa tro no wa³ pre zy -
dent Rze czy po spo li tej, Alek san der Kwa œniew ski, a or ga ni zo wa li j¹: Spo³ecz ny
Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa i Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry.
Kon fe ren cja zwo³ana w sie dzi bie Miê dzy na ro do we go Cen trum Kul tu ry – „Do -
mu pod Kru ki”, któ ry jest sam w so bie in te re suj¹cym przyk³adem wspó³cze sne -
go ro zu mie nia idei od no wy za byt ków i ich ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia, od by -
wa na przy sym bo licz nym udzia le mi ni stra go spo dar ki i opie ki spo³ecz nej –
prof. Je rze go Hau sne ra oraz mi ni stra kul tu ry – Wal de ma ra D¹brow skie go, a ta -
k¿e go œci kon fe ren cji, któ ry mi by li przed sta wi cie le UNESCO, Je an Pier re Boy -
er i prof. dr Ma rie The res Al bert, zwo³ana zo sta³a w gor¹cych dniach po prze -
dzaj¹cych ogól no na ro do we re fe ren dum w spra wie przyst¹pie nia Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej. Sta³a siê wiêc za ra zem wa ¿nym g³osem w tej hi sto rycz nej do -
nios³oœci spra wie. Przy czy ni³y siê do te go ta k¿e zna ko mi te re fe ra ty – pre zy den -
ta Alek san dra Kwaœ niewskiego pt. „Z dzie dzic twem Kra ko wa we wspól nej Eu -
ro pie” i re fe rat pro gra mo wy prof. Jac ka Pur chli oraz krót kie, lecz pe³ne tre œci
wyst¹pie nie pre zy den ta Kra ko wa, prof. Jac ka Maj chrow skie go i se kre ta rza ge -
ne ral ne go Pol skie go Ko mi te tu ds. UNESCO, dr. To ma sza Or³ow skie go.

Re fe rat pre zy den ta Alek san dra Kwa œniew skie go za war³ wa ¿n¹ my œl o kul tu -
rze pol skiej i jej dzie dzic twie ja ko jed nej z g³ów nych, ¿y wych war to œci, któ re
wno si my do eu ro pej skiej wy mia ny i bu do wa nia wspól no ty. A ju¿ Kra ków –
z je go dzie dzic twem i wi docz ny mi w tym mie œcie re zul ta ta mi wie lo let niej, sys -
te ma tycz nej o nie tro ski – jest szcze gól nym do wo dem sil nej wie ko wej wiê zi
Pol ski z Eu rop¹, kszta³to wa nia siê pro eu ro pej skich po staw i za cho wañ Po la ków, 
otwar to œci na in noœæ, prze zwy ciê ¿ania lê ku przed od mien no œci¹ i ob cym. Po ten -
cja³ Kra ko wa po wi nien te¿ zo staæ naj le piej wy ko rzy sta ny w od po wie dzi na wy -
zwa nie wspó³cze sno œci i przysz³oœci, któ rym jest zna le zie nie w³aœci we go miej -
sca Pol ski w eu ro pej skiej wspól no cie. Szcze góln¹ ro lê ma do ode gra nia Kra ków 
i Pol ska w bu do wa niu wiê zi i ini cja tyw Eu ro py Œrod ko wej, w otwar ciu na
wschód i po³ud nie Eu ro py – w ra mach po li ty ki re gio nal nej, któ ra jest wa ¿n¹
czê œci¹ stra te gii roz wo jo wej Unii Eu ro pej skiej.

Swo je wyst¹pie nie pre zy dent RP za ko ñczy³ ¿y wo przy jêt¹ przez ze bra nych
de kla ra cj¹, ¿e je go pa tro nat nad dzia³al no œci¹ Spo³ecz ne go Ko mi te tu i dzie³em
od no wy za byt ków Kra ko wa nie os³ab nie, ta k¿e w wy mia rze ma te rial nym, do
ko ñca pre zy denc kiej ka den cji.

Ob szer ny, bar dzo do brze przy jê ty przez ze bra nych, re fe rat prof. Jac ka Pur -
chli uka za³ pa no ra mê pro ble mów od no wy Kra ko wa w ska li dzie jo wej i w wy -
mia rze wspó³cze snym, w któ rym tro ska o za cho wa nie war to œci przesz³oœci i ich
naj lepsz¹ ja ko œcio wo od no wê mu si siê ³¹czyæ har mo nij nie i ra cjo nal nie z pro -
ble ma mi roz wo ju wspó³cze snej me tro po lii i jej rol¹ spo³eczn¹, ze œwiat³ymi me -
to da mi go spo da ro wa nia i zarz¹dza nia dzie dzic twem.
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LAUDACJA

Przyj muj¹c wnio sek o na da nie naj wy ¿ szej god no œci aka de mic kiej dok to ra
ho no ris cau sa Pro fe so ro wi Ta de uszo wi Chrza now skie mu, Ra da Wy dzia³u

Hu ma ni stycz ne go po wie rzy³a mi za da nie za szczyt ne, ale i nie³atwe – za pre zen -
to wa nia Wy so kie mu Se na to wi w zwiêz³ym ujê ciu nie zwy kle bo ga te do ko na nia
wy bit ne go uczo ne go o ró¿ no rod nych za in te re so wa niach i pa sjach, któ ry w zna -
cz¹cy spo sób za zna czy³ swoj¹ obec noœæ na wie lu po lach hu ma ni sty ki, ja ko hi -
sto ryk i do ku men ta li sta sztu ki, li te rat, t³umacz po ezji, pu bli cy sta i nie stru dzo ny
opie kun za byt ków kul tu ry.

Pro fe sor Ta de usz Chrza now ski po cho dzi z ro dzi ny zie mia ñskiej, ale kra ko -
wia ni nem jest z uro dze nia i za ra zem z wy bo ru, po zba wio ny ro dzin nych po -
siad³oœci przez ów cze sne w³adze, osiad³ bo wiem w Kra ko wie do pie ro po woj -
nie, aby po œwiê ciæ siê stu diom naj pierw w Aka de mii Han dlo wej, a po jej ukoñ -
czeniu na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñskim na kie run ku hi sto rii sztu ki, z któr¹
ze tkn¹³ siê po raz pierw szy ju¿ w do mu ro dzin nym, w maj¹tku ziem skim na Lu -
belsz czy Ÿnie. Ma gi ste rium uzy ska³ w r. 1952, na stêp nie dok to rat (1971), jesz cze 
szyb ciej ha bi li ta cjê (1980) i pro fe su rê (1990) na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim. W pra cy za wo do wej d³ugi czas po zo sta wa³ jed nak po za szkol nic twem
aka de mic kim. Wspó³pra co wa³ wiêc z Wy twór ni¹ Fil mów Oœwia to wych w £o -
dzi i jed no cze œnie pra co wa³ na sta no wi sku fotografa -dokumentalisty w urzê dzie 
kon ser wa tor skim w Kra ko wie. W la tach 1968–1972 by³ re dak to rem Ka ta lo gu
za byt ków sztu ki w Pol sce w In sty tu cie Sztu ki PAN w War sza wie, po czym po -
wró ci³ do Kra ko wa, aby obj¹æ sta no wi sko za stêp cy dy rek to ra do spraw na uko -
wych w Pra cow niach Kon ser wa cji Za byt ków. Od 1975 r. do eme ry tu ry pro wa -
dzi³ za jê cia naukowo -dydaktyczne na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim.

Swój ory gi nal ny warsz tat na uko wy zacz¹³ two rzyæ ju¿ ja ko fotograf -do ku -
mentalista wed³ug prze my œla ne go porz¹dku: od roz po zna nia dzie³a sztu ki do je -
go po zna nia. Roz po zna niu s³u¿y³a mo zol na in wen ta ry za cja dzie³ sztu ki, któr¹
wspól nie z Ma ria nem Kor nec kim, wspó³to wa rzy szem ba daw czych wê dró wek
i wie lu przed siê wziêæ wy daw ni czych, obj¹³ stop nio wo 51 po wia tów i pro wa dzi³ 
przez kil ka dzie si¹t lat, do cie raj¹c miê dzy in ny mi na te re ny od stu le ci po zo -
staj¹ce po za gra ni ca mi kra ju. Mia³a ona bo ga ta tra dy cjê w kra kow skim œro do -
wi sku kul tu ral nym, wy star czy dla przyk³adu przy po mnieæ in wen tarz za byt ków
po wia tu ja siel skie go Sta nis³awa Tom ko wi cza czy usil ne za bie gi ra to wa nia za -
byt ko wych dzwo nów ko œciel nych, re kwi ro wa nych przez w³adze au striac kie
w la tach I woj ny œwia to wej, ale za przy ja Ÿnie ni do ku men ta liœ ci nada li jej w pe³ni 
pro fe sjo naln¹ for mê, sys te ma tycz ny cha rak ter i nie by wa³e roz mia ry. Opa no -
waw szy do per fek cji taj ni ki fo to gra fo wa nia, Ta de usz Chrza now ski osi¹gn¹³ ar -
ty stycz ny po ziom tej do ku men ta cji. Zdjê cia prze wa ¿nie uzu pe³nia³ ry sun kiem
i opi sem, przy bie raj¹cym po staæ kom plet ne go opra co wa nia dzie³a sztu ki, obej -
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muj¹ce go ta k¿e uwa run ko wa nia hi sto rycz ne i geo gra ficz ne. Po wsta³a w ten spo -
sób mo nu men tal na se ria wy daw ni cza kil ku dzie siê ciu to mi ków Ka ta lo gu za byt -
ków sztu ki w Pol sce, nie za st¹pio na w ba da niach dzie jów sztu ki, kul tu ry ma te -
rial nej i hi sto rii re gio nal nej. Za wie ra ona rów nie¿ opi sy au ten tycz nych od kryæ
dzie³ i wy ro bów ar ty stycz nych, np. oœrod ka z³ot ni cze go w Brod ni cy.

Do ro bek pu bli ka cyj ny Pro fe so ra jest im po nuj¹cy. W czê œci po wsta³ w wy ni -
ku d³ugiej i twór czej wspó³pra cy z nie za po mnia nym Ma ria nem Kor nec kim
i wy ra zi³ siê liczb¹ 21 pu bli ka cji, w tym 5 ksi¹¿ek: Sztu ka Œl¹ska Opol skie go od
œre dnio wie cza do ko ñca XIX wie ku, Sztu ka zie mi kra kow skiej, Z³ot nic two to ruñ -
skie, Pol skie po mni ki w œwi¹ty niach Rzy mu, Sztu ka Ru mu nii (z udzia³em R. Bry -
kow skie go). W pe³ni w³asne pu bli ka cje za my kaj¹ siê liczb¹ 130 ory gi nal nych
prac na uko wych, w tym kil ku na stu ksi¹¿ek, wœ ród któ rych s¹ naj mil sze Au to ro -
wi, jak roz pra wa dok tor ska pt. Rze Ÿba z lat 1560–1650 na Œl¹sku Opol skim
(1974), roz pra wa ha bi li ta cyj na: Dzia³al noœæ ar ty stycz na To ma sza Tre te ra
(1975), urze kaj¹cy wspa nia³ym jê zy kiem li te rac kim zbiór ese jów: ¯ywe i mar -
twe gra ni ce (1974), eru dy cyj ne i b³ysko tli we w for mie Wê drów ki po Sar ma cji
eu ro pej skiej (1988), al bu my: O³tarz Ma riac ki Wi ta Stwo sza (1985), Por tret sta -
ro pol ski (1995), Cu da Pol ski (1997) oraz dwie sze ro kie syn te zy: Sztu ka w Pol -
sce Pia stów i Ja giel lo nów (1993) i Sztu ka w Pol sce od l do III Rze czy po spo li tej
(1998).

Zna ne s¹ wy so kie oce ny wa lo rów po znaw czych i me to do lo gicz nych te go bo -
ga te go piœ mien nic twa; mo no gra fia wiel kie go okre su sztu ki pol skiej za pa no wa -
nia Pia stów i Ja giel lo nów jest za li cza na do li te ra tu ry œwia to wej ja ko kom plet ne
opra co wa nie sztu ki ro do wej (dy na stycz nej) w rzê dzie wie lu mu po dob nych
ujêæ, od mo nar chii ka ro liñ skiej po czy naj¹c do mo no gra fii me ce na tu zna nych ro -
dów w cza sach no wo¿yt nych. War to wiêc jesz cze zwró ciæ uwa gê na kon se -
kwent na wyk³ad niê hi sto rii sztu ki ja ko or ga nicz nej czê œci ca³ej kul tu ry o zna -
cze niu rów nie¿ wy kra czaj¹cym po za gra ni ce kra ju. Expressis ver bis wy³o¿ona
zo sta³a w pierw szej z wy mie nio nych syn tez, ale wie le zna czy³a w tek stach
wcze œniej pu bli ko wa nych. „Sztu kê tworz¹ ar ty œci – czy ta my we wstê pie do wy -
mie nio nej syn te zy – i tworz¹ ta k¿e pew ne krê gi kul tu ro we, któ re nie musz¹ siê
de fi nio waæ na ro do wo”, a wiêc za zwy czaj i po li tycz nie. Prze ciw sta wio no siê
w ten spo sób od mien nej od wy chodz¹cej bez po œred nio od twór cy na ro do wo -
œcio wej kla sy fi ka cji dzie³a kul tu ry, uza sad niaj¹c ideê sztu ki wie lo na ro do wo -
œcio wej i po nad na ro do wej. Z owych ogól n okul tu ro wych mo ty wa cji sztu ki wy -
pro wa dzo no na stêp nie szcze gól ne zna cze nie war to œci jej ogl¹du, po strze ga nia
za war tych w niej my œli i idei. Wyk³ad nia ta znacz¹co u³atwia roz po zna wa nie
twór czo œci ar ty stycz nej na ob sza rach ró¿ nych kul tur et nicz nych i prze kra cza nie
roz gra ni czeñ sztu ki od in nych dzie dzin hu ma ni sty ki. Uzna no ja na wet za za bieg 
me to do lo gicz ny pro wadz¹cy do wy zwo le nia zja wisk ar ty stycz nych od sztyw -
nych ram po li tycz nych, do któ rych je wpi sy wa no w mi nio nym okre sie hi sto rii.
Pro fe so ra Ta de usza Chrza now skie go za li czo no zaœ do gro na pio nie rów, któ rzy
umie li siê te mu sku tecz nie prze ciw sta wiæ.
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Wy si³kom ba daw czym Pro fe so ra to wa rzy szy³a in ten syw na pra ca naukowo -
-dydaktyczna. Wyk³ada³ w kra ju, a ta k¿e w Sta nach Zjed no czo nych i we
W³oszech. W ma cie rzy stej Uczel ni Lu bel skiej i na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñskim 
wy pro mo wa³ przesz³o stu ma gi strów i kil ku dzie siê ciu dok to rów. Uczest ni czy³
w kil ku na stu prze wo dach awan so wych, re cen zuj¹c pra ce dok tor skie, wnio ski
ha bi li ta cyj ne i pro fe sor skie.

Wie lo stron ne za in te re so wa nia in te lek tu al ne, wy kra czaj¹ce po za upra wian¹
dys cy pli nê na uki, i pra gnie nie do sko na le nia for my wy po wie dzi to wa rzy szy³y
Pro fe so ro wi Ta de uszo wi Chrza now skie mu od cza sów stu denc kich. M³ody,
dwu dzie sto let ni stu dent, zo sta³ w 1946 r. wspó³za³o¿y cie lem pierw sze go w po -
wo jen nej Pol sce nie za le ¿ne go dys ku syj ne go Klu bu Lo go fa gów, przez któ ry
w co ty go dnio wych spo tka niach w ci¹gu oko³o dwóch lat je go dzia³al no œci prze -
wi nê³a siê ple ja da wiel kich na zwisk w dzie dzi nie kul tu ry, na uki, sztu ki i li te ra -
tu ry. Rych³o te¿ przysz³a re flek sja li te rac ka, któ rej wy ra zem by³a w³asna twór -
czoœæ na ni wie po etyc kiej. Ma wiêc w swo im li te rac kim do rob ku miê dzy in ny -
mi trzy sa mo dziel ne to mi ki wier szy, kil ka dzie si¹t in nych utwo rów po etyc kich
roz sia nych w cza so pi smach („Ty go dnik Po wszech ny”, „Twór czoœæ”, „¯ycie Li -
te rac kie” i in.) i znacz¹cy udzia³ w kil ku an to lo giach. Uzy ska³ ta k¿e ak cep ta cjê
jako t³umacz, uczest nicz¹c w przek³adzie dwóch to mów an to lo gii po ezji fran cu -
sko jê zycz nej oraz w kil ku na stu przek³ad ach z jê zy ka nie miec kie go, fran cu skie -
go, w³oskie go i hiszpa ñskie go arii ope ro wych, bal lad i pie œni. Mistrz s³owa i ob -
ra zu – jak za uwa ¿a Pro fe sor Jan Ostrow ski – cho cia¿ li te ra tu ra nie sta no wi³a
g³ów ne go nur tu je go za in te re so wañ, ³¹cz¹c b³ysko tliw¹ in te li gen cjê z bez -
wzglêdn¹ uczciwo œci¹ sta³ siê Pro fe sor Ta de usz Chrza now ski praw dzi wym au -
to ry te tem w œro do wi sku li te rac kim i od gry wa³ znacz¹ca ro lê w re pre zen tuj¹cych 
to œro do wi sko sto wa rzy sze niach: Zwi¹zku Li te ra tów Pol skich, Sto wa rzy sze niu
Pi sa rzy Pol skich i w pol skim od dzia le Pen -Clubu.

WiêŸ ide owa ze œro do wi skiem „Ty go dni ka Po wszech ne go”, oso bi ste przy -
jaŸnie z je go lu dŸ mi, a zw³asz cza z re dak to rem Je rzym Tu ro wi czem, sta³y siê
za chêt¹ do wy ko rzy sta nia tej i in nych cza so piœ mien ni czych try bun do pu bli ko -
wa nia prac mniej sze go for ma tu, re ago wa nia na wy da rze nia ¿y cia kul tu ral ne go,
prze ciw sta wia nia siê nie kom pe ten cji, pseu do ide owe mu fun da men ta li zmo wi,
par tyj niac twu i nie to le ran cji. Nie sta wia³ re dak cjom szcze gól nych wy ma gañ
dok try nal nych, o ile sk³ad a ne do dru ku tek sty pu bli ko wa ne by³y bez znie -
kszta³ceñ. Naj wy ¿ej li czy³ siê bo wiem dla Pro fe so ra do stêp do mo ¿li wie sze ro -
kie go krê gu czy tel ni ków. Na pierw szym miej scu zna laz³ siê na tu ral nie „Ty go -
dnik Po wszech ny”, pod wzglê dem licz by pu bli ko wa nych tek stów prze wy ¿ -
szaj¹cy wszyst kie po zo sta³e cza so pi sma ra zem wziê te, ale nie brak w tym
wy ka zie i ta kich ty tu³ów pra so wych, jak „Twór czoœæ”, „¯ycie Li te rac kie”, „Po -
li ty ka”, „Au ra”, pa ry ska „Kul tu ra”, ale i „Biu le tyn Hi sto rii Sztu ki”, „Znak”,
„Zie ma”, uni wer sy tec kie ze szy ty na uko we i wie le in nych. Ta czê œæ do rob ku
naj le piej do wo dzi, jak by stry, do cie kli wy i wszech stron ny two rzy³ go ob ser wa -
tor pol skiej in te lek tu al nej co dzien no œci. W bi blio gra fii ze bra nej na Ju bi le usz
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75-lecia  Pro fe so ra za re je stro wa no po nad 500 te go ro dza ju tek stów. Wiê cej ni¿
jed na trze cia z nich do ty czy hi sto rii sztu ki kon se kwent nie ro zu mia nej ja ko
zinte growana czê œæ pol skiej kul tu ry ma te rial nej i umys³owej. Po zo sta³e to ko -
men ta rze i mi nie se je o wy sta wach ar ty stycz nych, no ty bio gra ficz ne wy bit nych
lu dzi kul tu ry, fe lie to ny, re cen zje i ar ty ku³y re cen zyj ne no wo œci wy daw ni czych,
re por ta ¿e, tek sty re li gio znaw cze, eko lo gicz ne, kra jo znaw cze i tu ry stycz ne. Bo -
gac two cen nych spo strze ¿eñ, uwag i nie prze ciêt nej eru dy cji.

U schy³ku pra cy naukowo -dydaktycznej otwo rzy³o siê przed Pro fe so rem no -
we po le dzia³ania, na któ rym móg³ na wi¹zaæ do pierw sze go okre su swo jej pra cy 
za wo do wej i wy ko rzy staæ do œwiad cze nia zdo by te w ów cze snych kra kow skich
Pra cow niach Kon ser wa cji Za byt ków. Od pew ne go cza su by³ cz³on kiem Spo -
³ecz nego Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, a w ma ju 1991 r. po wie rzo no
mu je go kie row nic two. Na le ¿y przy po mnieæ, ¿e by³ to czas prze³omu praw no -
ustro jo we go na sze go pa ñstwa, co nie mog³o po zo staæ bez wp³ywu na pro wa dzo -
ne z mo zo³em od dwóch stu le ci dzie³o od no wy „sta ro¿yt no œci” Kra ko wa, an ga -
¿uj¹ce ca³e pol skie spo³ecze ñstwo. Na oczach no we go prze wod nicz¹ce go
SKOZK pa ñstwo utra ci³o mo no pol re wa lo ry za cji, ale nadal po zo sta³o g³ów nym
Ÿród³em jej fi nan so wa nia. Pe³ne moce praw ne uzy ska³y ty tu³y w³asno œci, od rzu -
ce nie zaœ obo wi¹zuj¹cej do nie daw na urzê do wej ide olo gii pa ñstwo wej spo wo -
do waæ mu sia³o zmia nê re la cji do tak bo ga tych w pod wa wel skim gro dzie za byt -
ków sa kral nych. Z ko lei da le ko po su niê ta po la ry za cja ju¿ zde mo kra ty zo wa nych 
w³adz pa ñstwo wych i sa morz¹do wych, przy utrzy muj¹cej siê mo za ice po -
gl¹dów na kszta³t, roz mia ry i kie run ki od no wi ciel skich dzia³añ, gro zi³a we w -
nêtrz nym, sa mo ist nym pa ra li¿ em kon ser wa tor skich in sty tu cji. Wspa nia³ym neu -
tra li za to rem tych za gro¿eñ oka za³ siê Pro fe sor Ta de usz Chrza now ski, nie tyl ko
z ra cji zna ko mi tej zna jo mo œci za gad nie nia z je go teo re tycz nej i prak tycz nej
stro ny, ale i w rów nej mie rze ze wzglê du na ce chy oso bo wo œcio we – nie ska zi -
tel ny ¿y cio rys, pra co wi toœæ i lo jal noœæ wo bec stron za in te re so wa nych
i uczestni cz¹cych w re no wa cyj nych przed siê wziê ciach.

Po la tach wszy scy ob ser wa to rzy Je go po czy nañ na sta no wi sku prze wod -
nicz¹ce go SKOZK s¹ zgod ni, i¿ dziê ki umie jêt no œci kon cen tro wa nia uwa gi te go 
ogól no pol skie go cia³a na me ry to rycz nych pro ble mach ochro ny za byt ków, umie -
jêt no œci znaj dy wa nia zdro we go kom pro mi su i po dej mo wa nia szyb kich de cy zji
we w³aœci wym cza sie zdo³a³ wy eli mi no waæ z je go ob rad par ty ku lar ne mo ty wa -
cje oraz za pew niæ har mo nij ne wspó³pra cê z sa morz¹dem oraz kon ser wa tor ski mi 
i po li tycz ny mi w³adza mi pa ñstwo wy mi, a przy tym go dziæ nie zbêd ne stan dar dy
kon ser wa tor skie z wy ma ga nia mi ¿y cia miesz ka ñców i mo ¿li wo œcia mi eko no -
mii. Sko rzy sta³a z tych osi¹gniêæ i na sza Uczel nia, któ ra – sko ro jest kra kow ska
– po sia da i u¿yt ku je dla ce lów edu ka cyj nych obiek ty pod le gaj¹ce kon ser wa tor -
skiej ochro nie i dziê ki wspar ciu ze stro ny SKOZK, a zw³asz cza je go Prze wod -
nicz¹ce go, mo¿e pro wa dziæ nie zbêd ne re mon ty ku obu stron ne mu za do wo le niu.

To te¿ ze wszyst kich stron p³yn¹ s³owa uzna nia za tak owocn¹ pra cê i s¹ po -
dej mo wa ne pró by bez ter mi no we go utrzy ma nia obec nej ob sa dy sta no wi ska
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prze wodnicz¹ce go SKOZK, nie wy³¹czaj¹c Pa na Pre zy den ta RP Alek san dra
Kwa œniew skie go, któ ry mia nuj¹c Ta de usza Chrza now skie go na ko lejn¹ ka den -
cjê wy ra zi³ ¿y cze nie jej po wi¹za nia z ka den cj¹ swo je go urzê du pre zy denc kie go. 
Naj bli¿ sze oto cze nie zaœ, gdy Pro fe sor wy ra ¿a w¹tpli wo œci, czy zdo³a utrzy maæ
do tych cza so we tem po pra cy i sze ro ki za kres obo wi¹zków, od po wia da – wy star -
czy, ¿e je steœ!

Osi¹gniê cia Pro fe so ra by³y ju¿ nie jed no krot nie i wy so ko oce nia ne i zgod nie
ak cep to wa ne, zw³asz cza pod czas Je go Ju bi le uszu 75- lecia ob cho dzo ne go przed
dwo ma la ty. Wy ró¿ nio no wów czas Pro fe so ra Krzy ¿em Wiel kim OOP oraz Or -
de rem œw. Grze go rza Wiel kie go na da nym mu przez Pa pie ¿a Ja na Paw³a II.
W ró¿ nym cza sie otrzy ma³ ta k¿e sze reg in nych do wo dów uzna nia: Me dal „Me -
ren ti bus”, na gro dy: im. Sta nis³awa Vin cen za, Mia sta Kra ko wa, Pen -Clubu i Wo -
je wo dy Kra kow skie go. Aka de mia Pe da go gicz na w Kra ko wie do³¹cza do tych
wy ró¿ nieñ to, co ma naj cen niej sze go: god noœæ dok to ra ho no ris cau sa Uczel ni,
któ ra ra zem z Pro fe so rem wzra sta³a w po wo jen nym pej za ¿u na uki i kul tu ry na -
sze go mia sta.

Kra ków, 15 wrze œnia 2003 Prof. dr hab. Lu dwik Mrocz ka
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OPINIA

w spra wie po stê po wa nia o na da nie ty tu³u dok to ra ho no ris cau sa
Aka de mii Pe da go gicz nej w Kra ko wie

Pro fe so ro wi dro wi hab. Ta de uszo wi Chrza now skie mu

Hu ma ni stycz ny po stu lat wszech stron no œci, siê ga nia po za wy uczon¹ i upra -
wian¹ na co dzieñ dys cy pli nê na uki czy twór czo œci jest w dzi siej szych cza -

sach da le ko po su niê tej spe cja li za cji spe³nia ny na der rzad ko. Oso by, któ re
w licz¹cy siê spo sób za zna czy³y siê na kil ku po lach, spo ty ka my jesz cze rza -
dziej. Z pew no œci¹ na le ¿y do nich Pro fe sor Ta de usz Chrza now ski: li te rat, hi sto -
ryk sztu ki, fo to gra fik i nie stru dzo ny dzia³acz na po lu opie ki nad za byt ka mi kul -
tu ry. Ta de usz Chrza now ski uro dzi³ siê w r. 1926 w Kra ko wie, ale m³odzie ñ cze
la ta spê dzi³ w ro dzin nym Mo ro czy nie ko³o Hru bie szo wa. Po woj nie osiad³ na
sta³e w Kra ko wie i roz pocz¹³ stu dia eko no mii na Aka de mii Han dlo wej, a wkrót -
ce ta k¿e hi sto rii sztu ki na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñskim. Ja ko stu dent prze szed³
przez bar dzo in te re suj¹ce do œwiad cze nie Klu bu Lo go fa gów, sta no wi¹ce go pró -
bê ra to wa nia nie za le ¿nej my œli, pod jêt¹ w trud nych la tach po wo jen nych.

Hi sto ria sztu ki mia³a siê oka zaæ g³ów nym po lem dzia³al no œci Ta de usza
Chrza now skie go. W r. 1952 uzy ska³ on w tej dzie dzi nie ma gi ste rium, w r. 1971
– dok to rat, w r. 1982 – ha bi li ta cjê, a w r. 1990 pro fe su rê na Ka to lic kim Uni wer -
sy te cie Lu bel skim. W ci¹gu kil ku dzie siê ciu lat pra cy na uko wej opu bli ko wa³ ok. 
250 prac, w tym kil ka na œcie ksi¹¿ek, wœ ród któ rych znaj duj¹ siê po zy cje bêd¹ce 
wy ni kiem wie lo let nich szcze gó³owych ba dañ, jak Rze Ÿba z lat 1560–1650 na
Œl¹sku Opol skim (1974) czy Z³ot nic two to ru ñskie (1988, wspól nie z Ma ria nem
Kor nec kim), a ta k¿e sze ro kie syn te zy, jak Sztu ka w Pol sce Pia stów i Ja giel lo -
nów (1993), Sztu ka w Pol sce od l do IIl Rze czy po spo li tej (1998) i Sztu ka zie mi
kra kow skiej (1982, wspól nie z Ma ria nem Kor nec kim). Przez wie le lat spe cjal -
no œci¹ Ta de usza Chrza now skie go by³a in wen ta ry za cja za byt ków w te re nie, co
wy ma ga nie zwy kle wszech stron ne go warsz ta tu. Plo nem prac in wen ta ry za tor -
skich Pro fe so ra jest po nad 40 to mi ków Ka ta lo gu za byt ków sztu ki w Pol sce,
w tym kom plet ne opra co wa nie daw ne go wo je wódz twa byd go skie go (wspól nie
z Ma ria nem Kor nec kim). Do daj¹c do po wy ¿ szych osi¹gniêæ licz bê po nad 20
wy pro mo wa nych dok to rów oraz nie sko ñczon¹ licz bê re cen zji dok tor skich i ha -
bi li ta cyj nych, uzy ska my ob raz jed ne go z naj wy bit niej szych po wo jen nych hi sto -
ry ków sztu ki w Pol sce.

Jest to jed nak tyl ko czê œæ pro fi lu twórcze go Ta de usza Chrza now skie go, któ -
ry swe go pió ra, ma szy ny, a ostat nio ta k¿e kom pu te ra u¿y wa³ nie tyl ko do przy -
go to wy wa nia prac na uko wych. Ja ko li te rat za czy na³ od po ezji, a na stêp nie prze -
szed³ do pu bli cy sty ki kul tu ral nej o bar dzo sze ro kich ho ry zon tach, nie po zba -
wio nej przy tym ciê tych sfor mu³owañ, szcze gól nie czê stych w uka zuj¹cych siê
 jeszcze sto sun ko wo nie daw no fe lie to nach ty go dnio wych w „Ty go dni ku Po -
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wszech nym”. W³aœnie „Ty go dnik” sta no wi naj bli¿ szy kon tekst in te lek tu al ny
i ide owy twór czo œci Ta de usza Chrza now skie go. £¹cz¹c b³ysko tliw¹ in te li gen cjê 
z bez wzglêdn¹ uczciwo œci¹, nie bêd¹c w³aœci wie za wo do wym pi sa rzem, sta³ siê 
praw dzi wym au to ry te tem w œro do wi sku li te rac kim, od gry waj¹c istotn¹ ro lê
w dzia³al no œci daw ne go Zwi¹zku Li te ra tów Pol skich, na stêp nie Sto wa rzy sze nia 
Pi sa rzy Pol skich oraz Pen -Clubu.

Pos³uguj¹c siê po mi strzow sku s³owem, Ta de usz Chrza now ski opa no wa³ te¿
dru gie wa ¿ne me dium – ob raz, w ty po wo XX-wiecz nej for mie fo to gra fii. Z jej
taj ni ka mi za po zna³ go wy bit ny fo to gra fik W³odzi mierz Pu chal ski. Swe umie jêt -
no œci Ta de usz Chrza now ski od da³ przede wszyst kim na us³ugi in wen ta ry za cji
za byt ków, wy ko nuj¹c ty si¹ce ujêæ o ogrom nej dziœ war to œci. W wie lu przy pad -
kach je go do ku men ta cyj ne z po zo ru zdjê cia za wie raj¹ istot ny ele ment arty -
styczny.

Jed nym z naj piêk niej szych re zul ta tów wir tu oze r skie go po ru sza nia siê przez
Pro fe so ra Chrza now skie go wœ ród s³ów i ob ra zów jest nie zwyk³a ksi¹¿ka ¯ywe
i mar twe gra ni ce (1974), ksiê ga em ble ma tycz na, o¿y wiaj¹ca za po mnia ny ga tu -
nek w swo istej sar mac kiej wer sji. Sar mac kiej nie przy pad ko wo, bo Ta de usz
Chrza now ski jest naj wy bit niej szym znawc¹ i ba da czem sar ma ty zmu.

Ostat nie piêt na sto le cie przy nios³o no wy roz dzia³ w dzia³al no œci Ta de usza
Chrza now skie go. Uwol nio ny od sys te ma tycz nych obo wi¹zków dy dak tycz nych
(choæ wci¹¿ roz ry wa ny ja ko wyk³ad ow ca w kra ju i za gra nic¹), po œwiê ci³
ogromn¹ iloœæ cza su i ener gii spra wom spo³ecz nym. Przez dwie ka den cje spra -
wo wa³ funk cjê pre ze sa Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, przede wszyst kim
jed nak w r. 1991 obj¹³ prze wod nic two Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt -
ków Kra ko wa. Spe³niaj¹c tê funk cjê ma swój wiel ki udzia³ w opra co wa niu i rea -
lizacji wie lo let nie go pro gra mu ra to wa nia za byt ków Kra ko wa, któ ry w znacz -
nym stop niu zmie ni³ ju¿ ob li cze na sze go mia sta. Z po mo cy fun du szu, któ rym
zarz¹dza Ko mi tet, sze ro ko ko rzy staj¹ uczel nie wy ¿ sze na sze go mia sta, wie le za -
byt ko wych bu dow li zo sta³o dziê ki nie mu pod da nych pra com kon ser wa tor skim.

Osi¹gniê cia na uko we i ar ty stycz ne Pro fe so ra Ta de usza Chrza now skie go
spra wia j¹, ¿e jest on jed nym z naj wy bit niej szych wspó³cze snych pol skich hu -
ma ni stów, a je go dzia³al noœæ spo³ecz na sta wia go wœ ród naj bar dziej za s³u ¿o -
nych osób je go po ko le nia. Przy zna nie mu dok to ra tu ho no ro we go przez Aka de -
miê Pe da go giczn¹ w Kra ko wie uwa ¿am za w pe³ni uza sad nio ne.

Kra ków, kwie cieñ 2003 Prof. dr hab. Jan Ostrow ski
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OPINIA
o do rob ku na uko wym i or ga ni za cyj nym 

Pro fe so ra Ta de usza Chrza now skie go w zwi¹zku z uchwa³¹ Ra dy
Wy dzia³u Hu ma ni stycz ne go Aka de mii Pe da go gicz nej 

im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej 
do tycz¹ca na da nia Mu god no œci dok to ra ho no ris cau sa

Ta de usz Chrza now ski na le ¿y do uczo nych o uzna nej re no mie i au to ry te cie
w kra ju i za gra ni ca, jest hi sto ry kiem sztu ki, któ ry obj¹³ ka te drê uni wer sy -

teck¹ po d³ugim okre sie mo zol nej pra cy ba daw czej i in wen ta ry za cyj nej, dzia³añ
maj¹cych na ce lu nie ka rie rê aka de mick¹ po przez ba da nie obiek tów i zja wisk
za chodz¹cych w kul tu rze i sztu ce i pu bli ka cje je go wy ni ków, lecz kon ser wa cjê
i ra to wa nie od zag³ady za byt ków kul tu ry na ro do wej. Za jê cia na uczel niach
podj¹³ za tem ja ko prak tyk z ogrom nym te re no wym do œwiad cze niem ba daw -
czym i na byt¹ wiedz¹ w du ¿ym stop niu z au top sji. Na le ¿y bo wiem do po ko le nia 
en tu zja stów, któ rzy uko ñczy li stu dia bez po œred nio po woj nie, aby stan¹æ w sze -
re gu z lu dŸ mi od bu do wuj¹cy mi kraj ze znisz czeñ i za bez pie czaj¹cy mi je go
dzie dzic two kul tu ro we przed niszcz¹cym zê bem cza su, a jesz cze bar dziej przed
igno ran cj¹ i bez dusz no œci¹ ów cze snych, naj czê œciej s³abo wy kszta³co nych, nie -
rzad ko pry mi tyw nych de cy den tów.

Wy wo dzi siê ze sfer zie mia ñskich, z któ ry mi los dzie jo wy ob szed³ siê pod -
czas ostat niej woj ny i pierw szych la tach po wo jen nych bez wzglêd nie: stra ci³y
pa³ace i dwo ry, ob sza ry rol ne i obiek ty prze mys³owe. Uro dzo ny w 1926 r.
w Kra ko wie, ale wy cho wa ny w maj¹tku ro dzin nym Mo ro czyn w Hru bie szow -
skiem, znisz czo nym przez bol sze wi ków w 1920 oraz po raz dru gi bez pow rot nie
w 1939 r., sta³ siê po zba wio nym oj co wi zny wy gna ñcom wo jen nym, zaœ
w 1945 r. przy mu so wym wy sie dle ñcom z maj¹tku mat ki w pod kra kow skim
Bie ¿ano wie, któ ry uleg³ par ce la cji. Roz po czê³o siê – jak sam na pi sa³ w ¯ycio ry -
sie w³asnym – je go ¿y cie miej skie, w Kra ko wie. Po na uce w szko le po wszech nej 
i pocz¹tko wych kla sach gim na zjal nych we Lwo wie oraz na taj nych kom ple tach, 
z³o¿y³ w 1944 r. w Kra ko wie eg za min doj rza³oœci, po czym za pi sa³ siê na stu dia
w Aka de mii Han dlo wej. Zo rien to wa³ siê rych³o, ¿e kie ru nek stu diów nie od po -
wia da je go pre dys po zy cjom psy chicz nym i in te lek tu al nym. A jed nak je ukoñ -
czy³. Œwia do moœæ, ¿e mu sia³by zaj mo waæ siê zarz¹dza niem, ksiê go wo œci¹ czy
te¿ han dlem, spra wi³a, ¿e ju¿ w 1948 r., w cza sie, kie dy nie zwra ca no jesz cze
tak moc no uwa gi na po cho dze nie spo³ecz ne, jak to czy nio no nie ba wem, podj¹³
stu dia na kie run ku hi sto rii sztu ki Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go, uwie ñczo ne
ma gi ste rium w 1952 r. Oka za³o siê na stêp nie, ¿e nie zdo by ta na stu diach wie dza
z dzie dzi ny wy bra nej i umi³owa nej, jak na by ta umie jêt noœæ fa cho we go fo to gra -
fo wa nia za byt ków, otwar³a mu dro gê do pra cy w ist niej¹cym w la tach piê æ dzie -
si¹tych urzê dzie kon ser wa tor skim w cha rak te rze fotografa -dokumentalisty. Tu
ze tkn¹³ siê z Ma ria nem Kor nec kim, zna ko mi tym wspó³pra cow ni kiem i dru hem.
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Z nim ra zem roz pocz¹³ Ta de usz Chrza now ski przesz³o trzy dzie sto let ni okres
dzia³al no œci na ni wie in wen ta ry za cji i do ku men ta cji fo to gra ficz nej i opi so wej
za byt ków sztu ki, cza sy wy tê ¿onej pra cy pio nier skiej, daj¹cej siê wy ko ny waæ
przez lu dzi nie tyl ko z przy go to wa niem fa cho wym, lecz ta k¿e pod chodz¹cych
do swo ich za dañ z za mi³owa niem i pa sj¹ oraz po czu ciem ogrom nej od po wie -
dzial no œci. Cho dzi³o bo wiem o do ku men ta cjê pe³n¹ i rze tel ny jej prze kaz. Wy -
ma ga³o to przede wszyst kim ci¹g³ych wy jaz dów ro we rem w te ren nie zbyt od -
leg³y w so bo ty i nie dzie le, a ta k¿e mo to cy klem, a póŸ niej sa mo cho dem, do po -
wia tów i wo je wództw znacz nie od da lo nych od Kra ko wa (Opolsz czy zna,
Hru bie szow skie, Pod kar pa cie, Gór ny i Dol ny Œl¹sk, nie któ re po wia ty dzi siej -
sze go wo je wódz twa lu bu skie go oraz gda ñskie go i olszty ñskie go) na czas nie co
d³u¿ szy. Przy no si³y plon ob fi ty, nie tyl ko w po sta ci fo to gra fii i ry sun ków. Pêcz -
nia³y te ki opi sów, po ja wia³y siê pu bli ka cje (zw³asz cza ze szy ty Ka ta lo gu za byt -
ków sztu ki w Pol sce), na ra sta³o do œwiad cze nie i owa ogrom na wie dza, zdo by ta
nie w bi blio te kach i zak³ad ach na uko wych, lecz w te re nie, o kul tu rze ar ty stycz -
nej po szcze gól nych dziel nic kra ju. Wy si³ek to gi gan tycz ny: zin wen ta ry zo waæ
za byt ki 51 po wia tów, zre da go waæ i opu bli ko waæ 21 to mów wspo mnia ne go Ka -
ta lo gu. To praw da, ¿e ten zdu mie waj¹cy do ro bek ba daw czy i do ku men ta cyj ny
by³ wspól ny ze wspo mnia nym, nie daw no zmar³ym, Ma ria nem Kor nec kim, któ -
re go wk³ad w owe pe ne tra cje te re no we, pra ce in wen ta ry za cyj ne i opra co wa nia
za byt ków by³ na ty le du ¿y, ¿e bez je go uwzglêd nie nia na kre œle nie syl wet ki
i cha rak te ry sty ka do rob ku na uko we go Ta de usza Chrza now skie go by³yby nie -
mo ¿li we. Wszak na pi sa li i opu bli ko wa li wspól nie 21 prac na uko wych, wœ ród
któ rych nie brak ksi¹¿ek, jak np. po mni ko wa Sztu ka zie mi kra kow skiej (1982),
Sztu ka Œl¹ska Opol skie go od œre dnio wie cza do ko ñca XIX wie ku (1974), Z³ot -
nic two to ru ñskie (1988), Pol skie po mni ki w œwi¹ty niach Rzy mu (1994).

Do ro bek ten zo sta³ po mno¿ony opra co wa nia mi ca³ko wi cie w³asny mi. Jest on
nie ma³y w sen sie ilo œcio wym, sko ro obej mu je po nad 130 prac na uko wych, kil ka -
na œcie tek stów li te rac kich i ty le¿ t³uma czeñ oraz 250 tek stów pu bli cy stycz nych (w
tym re cen zyj nych), og³asza nych m.in. w „Ty go dni ku Po wszech nym”, „Zna ku”,
„Biu le ty nie Hi sto rii Sztu ki”, a przede wszyst kim (w la tach 1970–1993) w pa ry skiej 
„Kul tu rze”. Po sia da te¿ wielk¹ war toœæ me ry to ryczn¹. Wy mie ni my tu tyl ko naj wa -
¿niej sze z po zy cji ksi¹¿ko wych, a to roz pra wê ha bi li ta cyjn¹ pt. Dzia³al noœæ ar ty -
stycz na To ma sza Tre te ra (1975, ko lo kwium od by³o siê w In sty tu cie Hi sto rii Sztu ki
PAN w 1982 r.), na stêp nie zbiór ese jów pt. ¯ywe i mar twe gra ni ce (1974) oraz Wê -
drów ki po Sar ma cji eu ro pej skiej (1988), a tak ¿e O³tarz Ma riac ki Wi ta Stwo sza
(1985), da lej Por tret sta ro pol ski (1995), Cu da Pol ski (1997) i in ne. Wy da rze niem
na uko wym by³o uka za nie siê dru kiem przede wszyst kim Sztu ki w Pol sce Pia stów
i Ja giel lo nów (1993) oraz Sztu ki w Pol sce od l do III Rze czy po spo li tej (1998).
Z prac tych ema nu je nie tyl ko kom pe ten cja na uko wa i fa cho woœæ, lecz ta k¿e
(zw³asz cza w pu bli cy sty ce) tem pe ra ment i zdol noœæ szyb kie go re ago wa nia na roz -
ma ite zja wi ska pa to lo gicz ne w ¿y ciu spo³ecz nym i kul tu ral nym, do strze ga ne ze
sta no wi ska hi sto ry ka sztu ki i do ku men ta li sty.
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Za in te re so wa nia fo to gra ficz ne za wiod³y Pro fe so ra do Zwi¹zku Ar ty stów Fo -
to gra fi ków Pol skich, zaœ li te rac kie – do Zwi¹zku Li te ra tów Pol skich, od 1989 r.
Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich. Od piê æ dzie siê ciu lat dzia³a ak tyw nie w Sto -
wa rzy sze niu Hi sto ry ków Sztu ki, któ re mu pre ze so wa³ w la tach 1992–1997;
w 1979 zo sta³ cz³on kiem Pen -CIubu, a w 1997 r. cz³onkiem -korespondentem
Aka de mii Umie jêt no œci. W 1993 r. po wo³ano go wresz cie na rze czo znaw cê Mi -
ni stra Kul tu ry i Sztu ki w za kre sie re wa lo ry za cji ar chi tek tu ry za byt ko wej.

Po la tach pra cy, m.in. w Wy twór ni Fil mów Oœwia to wych w £odzi, w In sty tu cie
Hi sto rii Sztu ki PAN, w Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków od dzia³u kra kow skie go
na sta no wi sku za stêp cy dy rek to ra do spraw na uko wych, uzy ska³ Ta de usz Chrza -
now ski w 1990 r. ty tu³ pro fe sor ski na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim, gdzie
kie ro wa³ od 1975 r. Ka tedr¹ Kul tu ry Ar ty stycz nej. Pra ca na KUL (i in nych uczel -
niach, jak np. od 1998 r. w kra kow skiej Aka de mii Sztuk Piêk nych na go dzi nach
zle co nych) za owo co wa³a wy pro mo wa niem po nad 200 ma gi strów oraz 18 dok to -
rów, nie mó wi¹c ju¿ o twór czym uczest nic twie Pro fe so ra w prze wo dach dok tor -
skich, ha bi li ta cyj nych i pro fe sor skich w cha rak te rze pro mo to ra i re cen zen ta. Wie -
lo krot nie wy je ¿d¿a³ za gra ni cê, gdzie pro pa go wa³ do bre imiê na uko we go œro do wi -
ska kra kow skie go, jak np. w 1995 r. ja ko wyk³ad ow ca przez pó³ ro ku na
uni wer sy te cie Ann Ar bor Mich. w Sta nach Zjed no czo nych, a ta k¿e pod czas po -
dró¿y na uko wych w Rzy mie. Na KUL do cze ka³ siê te¿ w 1991 r. eme ry tu ry.

W tym sa mym ro ku przy po mnia³ so bie o Pro fe so rze Chrza now skim Kra ków,
mia sto je go mi³oœci, mia sto je go sta³ego za miesz ka nia, na któ re go uczel niach nie
zna le zio no dla nie go miej sca. Dnia 13 ma ja 1991 r. zo sta³ po wo³any na prze wod -
nicz¹ce go Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa. Otwar³o siê przed
nim wiel kie i od po wie dzial ne po le dzia³ania. Dzie siêæ lat póŸ niej (2001) prze ¿y³
uro czy sty Ju bi le usz 75 lat ¿y cia i 10 lat prze wod ni cze nia SKOZK, uczczo ny przez
naj wy ¿ sze w³adze pa ñstwo we z Pre zy den tem Rze czy po spo li tej Pol skiej Alek san -
drem Kwa œniew skim na cze le. Ale naj sil niej wy ra ¿aj¹ owo uzna nie dzie si¹tki od re -
stau ro wa nych ko œcio³ów, ka mie nic, a na wet ulic kra kow skich. Spo³ecz ne mu Ko -
mi te to wi Od no wy Za byt ków za wdziê cza te¿ nie ma³o na sza Uczel nia. Piêk nie od -
re stau ro wa ny bu dy nek przy ul. Kar me lic kiej 41 i pra ce nad od now¹ bu dyn ków
In sty tu tu Sztu ki przy ul. Ma zo wiec kiej – to obiek ty przy wró co ne i przy wra ca ne
dy dak ty ce aka de mic kiej. Wie le tu zna czy³a ¿ycz li woœæ Pro fe so ra, wiel kiej mia ry
uczo ne go i naj lep sze go znaw cy za byt ków na sze go mia sta.

Po sta no wi³a ona uczciæ wiel ki wy si³ek twór czy i or ga ni za cyj ny Pro fe so ra,
po wo³uj¹c go do gro na swo ich dok to rów ho no ro wych. Wnio sek Ra dy Wy dzia³u 
Hu ma ni stycz ne go Aka de mii Pe da go gicz nej o na da nie Prof. dr hab. Ta de uszo wi
Chrza now skie mu ty tu³u dok to ra ho no ris cau sa uzna jê za tem za uza sad nio ny
i z ca³ym prze ko na niem po pie ram i przed sta wiam go w³adzom aka de mic kim
Uczel ni do za twier dze nia i zre ali zo wa nia.

Kra ków, 26 lip ca 2003 Prof. dr hab. Fe liks Ki ryk
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Ma gni fi cen cjo, wy so ki Se na cie, Pa nie i Pa no wie

Przy zna nie mi dok to ra tu ho no ris cau sa po czy tu jê so bie ja ko praw dzi wy za -
szczyt i w tym uro czy stym mo men cie wœ ród p³yn¹cej przez ca³y kraj me lo dii
Gau de amus igi tur, choæ z ra cji wie ku nie s¹ te œpie wy prze zna czo ne dla mnie,
ale jed nak ³¹czê siê z ni mi i pra gnê siê w tym zbli¿yæ do m³odzie ¿y i wy ra ziæ
prze ko na nie, ¿e za spraw¹ tej uczel ni do sta³em dys pen sê wie ku i je stem jed nym
z was.

Niech mi obec nie bê dzie wol no po dzie liæ siê z ze bra ny mi ga rœ ci¹ spo strze ¿eñ 
wy ni kaj¹cych z mo jej dro gi ¿y cio wej, któr¹ z³¹czy³y ze sob¹ tam te zie mie sk¹d
przy by³em do mia sta. Dzie ciñ stwo bo wiem spê dzi³em w Mo ro czy nie, maj¹tku
mo je go oj ca po³o¿onym o kil ka ki lo me trów od Hru bie szo wa – tej drew nia nej
mikro -stolicy, ³¹cz¹cej w so bie au rê tych ziem, w któ rych pra wos³awie, a po tem
Unia miesz ka³a po spo³u z ka to li ka mi i ¯yda mi na jed nym miej scu. Hru bie szów
le ¿y nad krêt¹ rzek¹ Huczw¹, któ ra nie da le ko stamt¹d sta je siê dop³ywem Bu gu, 
tej na tu ral nej gra ni cy miê dzy zie mi¹ Che³msk¹ i Wo³yniem. Ta gra ni ca sta³a siê
w mo im ¿y ciu naj wa ¿niejsz¹ z gra nic, choæ roz dzie la³a tak do sie bie po dob ne
te re ny o ³agod nych mo re no wych wzgó rzach i sze ro kich ho ry zon tach.

Tê pierwsz¹ fa zê mo je go ist nie nia spê dzi³em w sta rym i pe³nym za ka mar ków 
dwo rze i by³ to okres nie zwyk³ego szczê œcia, któ re bu du je swe gma chy nad sza -
ro œci¹ wspo mnieñ, ide ali zuj¹c za pew ne te mi nio ne kra jo bra zy i lu dzi. Nie mniej
nie dam so bie ode braæ z³udzeñ i hru bie szow skie oko li ce po zo stan¹ w mej pa -
miê ci ja ko la ta ziem skie go ra ju.

Opu œci³em te kra inê dzie ciñ stwa w przed dzieñ prze obra ¿e nia siê z dziec ka
w ch³opa ka, by ju¿ tam nig dy nie po wró ciæ. Nad Polsk¹ roz ci¹gnê³a siê mrocz na 
po ra woj ny. Ob ser wo wa³em j¹ ze zdzi wie niem i jesz cze pe³n¹ na dziej¹ w ko -
rzyst ny ob rót wy da rzeñ, któ re zmie ni¹ jej los, ale po tem trze ba by³o ¿yæ pod
groz¹ ge sta po i pod na brzmie waj¹cym kon flik tem polsko -ukraiñskim.

W 1944 ro ku oj ciec zde cy do wa³, ¿e nic do bre go ju¿ tam nas nie cze ka i za -
miast tkwiæ w stre fie za gro¿e nia na le ¿y pó ki czas wy je chaæ. Spa ko wa liœ my ma -
nat ki i za przê ga mi kon ny mi wy ru szy liœ my do maj¹tku mo jej Bab ki w Bie ¿ano -
wie, na gra ni cy Kra ko wa. Nie ko rzy sta liœ my z jej go œci ny zbyt d³ugo: wraz
z ode jœ ciem Niem ców i prze mia na mi we w³adzy ze tknê liœ my siê z re form¹ roln¹ 
i mu sie liœ my opu œciæ Bie ¿anów. I w tym mo men cie sko ñczy³ siê dla mnie po byt
w baj ce, w le gen dzie, a za czê³a siê twar da ad ap ta cja do ko mu ny. I jed no cze œnie
otwo rzy³a siê przede mn¹ no wa era: eg zy sten cji w Kra ko wie. Na stu dia za pi -
sa³em siê na Aka de miê Han dlow¹ (obecn¹ Aka de miê Eko no miczn¹), któ ra jesz -
cze nie mie œci³a siê w ozdob nym gma chu bur sy Lu bo mir skich, ale w dwóch kil -
ku piê tro wych bu dyn kach przy uli cy Sien kie wi cza.

Wy bór uczel ni wi¹za³ siê z szyb kim jej uru cho mie niem, a ta k¿e z prze ko na -
niem mo jej Ma my, ¿e nic ze stu dio wa nia po lo ni sty ki lub hi sto rii sztu ki nie wy -
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nio sê, ¿e w zmie nio nej at mos fe rze spo³ecz nej trze ba trzy maæ siê te ma tów ¿y cio -
wych.

Ale dla mnie za czê³a siê no wa fa za sto sun ków miê dzy ludz kich, zacz¹³ siê
okres przy ja Ÿni. W Aka de mii Han dlo wej ze tkn¹³em siê z An drze jem Cie cha no -
wiec kim, któ ry tu tra fi³ w po dob nych do mnie oko licz no œciach. Ra zem z nim
za³o¿y liœ my klub dys ku syj ny „Lo go fa gów”, któ ry wpraw dzie ist nia³ krót ko, ale
ode gra³ pewn¹ ro lê w ¿y ciu spo³ecze ñstwa pod w³adz¹ ko mu ni stów. I to on na -
mó wi³ mnie, abym zre zy gno wa³ z na uki w Aka de mii Han dlo wej i za pi sa³ siê na
Uni wer sy tet Jagielloñski na hi sto riê sztu ki.

Dru gi przy ja ciel po ja wi³ siê nie co póŸ niej: z mro ku w ciem ni fo to gra ficz nej,
w któ rej osiad³em pod ku ra tel¹ dr Han ny Pie ñ kow skiej – kon ser wa to ra za byt -
ków, po ja wi³ siê wy so ki i chu dy cz³owiek o mi nie zaw sze na wszel ki wy pa dek
nie za do wo lo nej. By³ to Ma rian Kor nec ki, któ ry mnie za chê ci³ do je ¿d¿ e nia „na
za byt ki”. A pierw sze te go ty pu wy pra wy urz¹dza liœ my na ro we rach. I z je go na -
mo wy uda³em siê do War sza wy do In sty tu tu Sztu ki PAN, by za ofe ro waæ na sze
us³ugi ja ko „in wen ta ry za to rów za byt ków”. I odt¹d za czê³a siê no wa fa za, w cza -
sie któ rej zin wen ta ry zo wa liœ my dwa wo je wódz twa: byd go skie i opol skie (ra -
zem przesz³o 50 to mi ków po wia to wych).

W tym cza sie zacz¹³em co raz ob fi ciej pi sy waæ: naj pierw re por ta ¿e, a póŸ niej
co raz czê œciej stu dia z hi sto rii sztu ki. Mo ja dzia³al noœæ li te rac ka roz po czê³a siê
sto sun ko wo wcze œnie, kie dy zacz¹³em dru ko waæ w „Ty go dni ku Po wszech -
nym”, a wie lo let nie go re dak to ra na czel ne go Je rze go Tu ro wi cza uwa ¿am za
swo je go przy ja cie la. W œro do wi sku tym zna laz³em gro no lu dzi na praw dê mi od -
da nych, a ta k¿e praw dzi wych przy ja ció³, od Zbysz ka Her ber ta po czy naj¹c, a po -
za tym Ja na Jó ze fa Szcze pa ñskie go, Ste fa na Ki sie lew skie go, któ ry by³ mo im
mi strzem, Jac ka Wo Ÿnia kow skie go, czy Mar ka Skwar nic kie go. I za to wdziêcz -
ny je stem ca³emu œro do wi sku.

Zaj mo wa³em siê te¿ po li tyk¹ i na pi sa³em dla „Kul tu ry” pa ry skiej sze reg roz -
praw. By³ to w ogó le okres ak tyw nej dzia³al no œci: pi sa³em rów nie¿ wier sze, asy -
sto wa³em mo je mu oj czy mo wi W³odzi mie rzo wi Pu chal skie mu w krê ce niu fil -
mów przy rod ni czych. To od nie go na uczy³em siê ar ka nów fo to gra fo wa nia. Dla
mnie, ze wzglê du na po cho dze nie, bra my uczel ni by³y przez d³ugi czas za -
mkniê te, ale po wol na od wi l¿ otwar³a nie szczel nie za mkniê te wro ta i ro ku 1970
zacz¹³em wspó³pra cê z Ka to lic kim Uni wer sy te tem Lu bel skim. Utwo rzy³em tam 
ka te drê Kul tu ry Ar ty stycz nej i wy pro mo wa³em przesz³o 200 ma gi strów, oko³o
30 dok to rów i jesz cze pewn¹ licz bê do cen tów.

W 1991 ro ku prze szed³em na eme ry tu rê, ale pra co waæ nie prze sta³em.
W tym ¿e ro ku zo sta³em cz³on kiem Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków
Kra ko wa, a w na stêp nym ro ku je go prze wod nicz¹cym i funk cjê tê pe³niê do dzi -
siaj.

A te raz ga rœæ wnio sków zbu do wa nych na przed sta wio nych tu ko le jach me go
lo su. Pra ca jest naj szczyt niejsz¹ czê œci¹ na sze go ¿y cia. Nic nie pro wa dzi do
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sku tecz no œci ziem skie go by to wa nia tak jak pra ca, ja sno po sta wio ny cel, przy -
jaŸñ, nie kon flik to woœæ i chêæ zro zu mie nia te go, któ ry in a czej wi dzi.

W tej wal ce prze ci wie ñstw gór¹ jest ten, któ ry ma wiê ksz¹ cier pli woœæ. Kie -
dy dziœ prze cha dzam siê po cen trum Kra ko wa od czu wam z za do wo le niem
i dum¹, ¿e mój ¿y wot by³ cen ny nie tyl ko ze wzglê du na te od no wio ne fa sa dy,
ale i z te go po wo du, ¿e uda³o mi siê do jœæ do ce lu, któ ry so bie po sta wi³em i za -
kre œli³em. I dla te go dzi siejsz¹ uro czy stoœæ przyj mu jê z ra do œci¹ i po czu ciem na -
gro dy za spe³nion¹ po win noœæ.

Prof. dr hab. dr h.c. Ta de usz Chrza now ski
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W³adys³aw Za lew ski

WY DZIA£ KON SER WA CJI
I RE WA LO RY ZA CJI DZIE£ SZTU KI ASP 

w pro ce sie re wa lo ry za cji
za byt ków Kra ko wa

Wy dzia³ Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzie³ Sztu ki po wsta³ w kra kow skiej
Aka de mii Sztuk Piêk nych w 1950 ro ku. Po wo³anie te go Wy dzia³u by³o

kon se kwen cj¹ wie lo let niej tra dy cji na sze go mia sta w ochro nie i od no wie za byt -
ków. Or ga ni za cyj nie nast¹pi³o to w dro dze po³¹cze nia dwóch oœrod ków o pro fi -
lu zde cy do wa nie kon ser wa tor skim dzia³aj¹cych na po wsta³ych po II woj nie
œwia to wej uczel niach ar ty stycz nych Kra ko wa – Pa ñstwo wej Wy ¿ szej Szko³y
Sztuk Pla stycz nych (WSSP) oraz Aka de mii Sztuk Piêk nych (ASP).

Pe da go dzy pra cuj¹cy w tych dwóch uczel niach by li kon ty nu ato ra mi tra dy cji
kra kow skiej szko³y kon ser wa cji za byt ków. Prof. Wies³aw Za rzyc ki z WSSP wy -
rós³ w at mos fe rze tych prac kon ser wa tor skich, któ re pod ko niec XIX wie ku roz -
pocz¹³ przy wnê trzach ko œcio³ów kra kow skich Ju liusz Ma ka re wicz i je go
„szko ³a” bêd¹ca na pocz¹tku XX wie ku „mo no po list¹”, zw³asz cza w dzie dzi nie
ma lo wi de³ œcien nych, na te re nie pra wie ca³ej Pol ski. Prof. Jan Ho pliñ ski z ASP
ju¿ w 1921 ro ku roz pocz¹³ na ucza nie tech nik ma lar skich, a od 1925 ro ku na -
ucza nie tech no lo gii, co co raz bar dziej zwra ca³o go w kie run ku dy dak ty ki kon -
ser wa tor skiej. Gro no za³o¿y cie li no wo po wsta³ego Wy dzia³u sk³ada³o siê wiêc
z osób, któ re po siad³y naj wiê k sze do œwiad cze nie przy od no wie kra kow skich za -
byt ków.

Two rze nie pierw szej dy dak tycz nej pla ców ki kon ser wa tor skiej zo sta³o za k³ó -
co ne nie spo dzie wan¹ œmier ci¹ prof. W. Za rzyc kie go w 1949 ro ku. W gro nie
pro fe so rów by³ on osob¹ o naj wiê k szym do œwiad cze niu i do rob ku. W kon se -
kwen cji pierw szym, a póŸ niej wie lo krot nym dzie ka nem Wy dzia³u zo sta³ prof.
Jó zef Edward Dut kie wicz. In ni pro fe so ro wie to Ma rian S³onec ki, W³adys³aw
Cho le wiñ ski, póŸ niej Sta nis³aw Ja ku bow ski.

Pro fe sor J. Dut kie wicz, najm³od szy z te go gro na, by³ twórc¹ nie ty po wej kon -
cep cji stu diów kon ser wa tor skich. Prede sty no wa³o go do te go wy kszta³ce nie
i prak ty ka. Ce nio ny ju¿ dok tor hi sto rii sztu ki, ar ty sta ma larz oraz kon ser wa tor
za byt ków przed wo jen nych wo je wództw ³uc kie go i lu bel skie go, pe³ni³ po II
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woj nie, do po³owy 1951 ro ku, funk cjê Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt -
ków w Kra ko wie.

Trud no by³o wów czas o wiê k sze do œwiad cze nie, a ta k¿e zna jo moœæ po trzeb
i ko niecz no œci kszta³ce nia kon ser wa to rów prak ty ków w no wej pla ców ce. Pro fe -
sor ca³ko wi cie wiêc po œwiê ci³ siê spra wie two rze nia Wy dzia³u. Za cho wa³ za ra -
zem wie lo stronn¹ wspó³pra cê z Urzê dem Kon ser wa tor skim pro wa dzo nym
przez je go na stêp czy niê – dr Han nê Pie ñ kowsk¹. W tych trud nych po wo jen nych 
cza sach by³ to na jœ wiet niej szy okres dzia³ania te go urzê du, w któ rym wœ ród pra -
cow ni ków zdo by waj¹cych pierw sze do œwiad cze nia, zna le Ÿli siê lu dzie wy zna -
czaj¹cy do dziœ kie run ki kra kow skiej kon ser wa cji, prze wodz¹cy w dzia³al no œci
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa: Ma rian Kor nec ki, Ta de -
usz Chrza now ski, Ja nusz Smól ski, Alek san dra Ky dry ñska, Ge no we fa Zañ -
-Ograbek, Bo gus³aw Kra sno wol ski.

Prof. Dut kie wicz wi¹za³ dzia³ania no wo po wsta³ego Wy dzia³u z rze czy wi sty -
mi pro ble ma mi ra to wa nia za byt ków Kra ko wa i wo je wódz twa, co po wo do wa³o,
¿e stu den ci od roz po czê cia stu diów mie li mo ¿li woœæ dzia³ania przy au ten tycz nej 
ma te rii za byt ko wej. Wp³ywa to ogrom nie i po zy tyw nie na dy dak ty kê, kie dy
m³odzi adep ci kon ser wa cji maj¹ do stêp do za byt ku. Wy ma ga to oczy wiœ cie
pew ne go wy si³ku ze stro ny w³adz kon ser wa tor skich, nie jest bo wiem ³atwo do -
sto so waæ pro ces dy dak tycz ny do har mo no gra mu re ali za cyj ne go pro ce sów kon -
ser wa cji. Do bra wspó³pra ca w tej dzie dzi nie w sa mym Kra ko wie sko ñczy³a siê
w mo men cie, gdy wy dzie lo no Miej ski Urz¹d Kon ser wa tor ski.

Wiel kim, no wo cze snym prze kszta³ce niem do tych cza so we go cha rak te ru kon -
ser wa cji sta³o siê za an ga ¿owa nie na uczel ni pra cow ni ków na uko wych o przy go -
to wa niu teo re tycz nym. Z jed nej stro ny by li to lu dzie tej kla sy jak pro fe so ro wie
Ka rol Es tre i cher, Lech Ka li now ski, Je rzy Sza blow ski, Piotr Kra kow ski, z dru -
giej przed sta wi cie le na uk œcis³ych: fi zyk Ma ria Li gê za, che mik Ro man Bi liñ ski.

Ju¿ w la tach 50. pierw si dy plo mo wa ni kon ser wa to rzy roz po czê li pra ce przy
za byt kach Kra ko wa. Prof. M. S³onec ki ko ñczy³ wów czas pra ce nad od zy ska -
nym po woj nie o³ta rzem Wi ta Stwo sza z ko œcio³a Ma riac kie go. Ze spó³, któ ry tê
pra cê wy ko ny wa³ sta³ siê zal¹¿kiem za³o¿one go przez nie go Przed siê bior stwa
Pa ñstwo we go Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków Od dzia³ Kra ków. In sty tu cja ta, 
zgod nie z ów cze sny mi za sa da mi, sta³a siê pa ñstwo wym mo no po list¹ na ryn ku
kon ser wa tor skim. W tych la tach da wa³a te¿ je dyn¹ mo ¿li woœæ za trud nie nia
œwie ¿o dy plo mo wa nych kon ser wa to rów. Stop nio wo no wa ka dra, o wie le le piej
przy go to wa na pod wzglê dem na uko wym i wy ko naw czym, za czê³a do mi no waæ
nad kon ser wa to ra mi z przy pad ku czy tra dy cji. Wszyst kie wa ¿niej sze re ali za cje
kon ser wa tor skie w Kra ko wie kie ro wa ne lub kon sul to wa ne by³y przez pro fe so -
rów Wy dzia³u Kon ser wa cji i pra ce ich ab sol wen tów no si³y ju¿ cha rak ter praw -
dzi wie kon ser wa tor ski.

W la tach 60. pro fe so ro wie za³o¿y cie le Wy dzia³u za czê li prze cho dziæ na eme -
ry tu rê, a prof. J. Dut kie wicz zgin¹³ tra gicz nie na rusz to wa niu w Ol ku szu. Ale
dzia³a³a ju¿ ka dra m³od szych pe da go gów, któ ra mog³a podj¹æ ich dzie³o i po pro -
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wa dziæ Wy dzia³ Kon ser wa cji ASP. G³ówn¹ i za sad nicz¹ ro lê ode gra³a tu prof.
Zo fia Me d wec ka, naj bli¿ szy wspó³pra cow nik prof. Dut kie wi cza. Dziœ ich
ucznio wie zna ni s¹ wszyst kim ja ko au to ry te ty kon ser wa tor skie pro wadz¹ce
w la tach 70., 80. i 90. pra ce przy czo³owych za byt kach Kra ko wa, w wiê k szo œci
fi nan so wa nych ju¿ przez SKOZK.

Co praw da, jesz cze w la tach 70. po ja wia³y siê re ali za cje, któ rym da le ko by³o
do sza no wa nia au ten tycz nej ma te rii za byt ko wej (wnê trze ko le gia ty œw. An ny,
ko œció³ œw. Bar ba ry, rze Ÿby przed ko œcio³em œw. œw. Piotra i Paw³a), jed nak in ne 
wiê k sze re ali za cje, pro wa dzo ne przez ab sol wen tów Wy dzia³u, nie mia³y ju¿
czê ste go daw niej cha rak te ru ma lar skich prze ma lo wañ i pry mi tyw nych,
niszcz¹cych za bie gów tech nicz nych.

Tak wiêc, nie prze sa dzaj¹c, mo ¿na po wie dzieæ, ¿e ca³a re wa lo ry za cja Kra ko -
wa – pocz¹wszy od nie wiel kich ob ra zów, o³ta rzy, mo nu men tal nych ma lo wi de³
na p³ót nie, wiel kich stiu ko wych i ma lar skich de ko ra cji wnêtrz, a¿ po ca³e fa sa dy 
– jest re ali zo wa na przez ab sol wen tów kra kow skie go Wy dzia³u Kon ser wa cji
i Re wa lo ry za cji Dzie³ Sztu ki.

W ostat nich la tach XX wie ku wie lu dy plo mo wa nych kon ser wa to rów otwo -
rzy³o fir my kon ser wa tor skie, któ re od gry waj¹ czo³ow¹ ro lê w od no wie na sze go
mia sta. Bar dzo po zy tyw nie oce niam dzia³ania te go ty pu firm, w któ rych oso by
pro wadz¹ce i od po wie dzial ne maj¹ ugrun to wa ne na uko we my œ le nie kon ser wa -
tor skie i do ka ¿ de go za gad nie nia kon ser wa tor skie go, rów nie¿ bu dow la ne go,
pod chodz¹ w spo sób zgod ny ze wspó³cze sny mi za sa da mi i wiedz¹.

Oczy wiœ cie spra wy te s¹ dys ku syj ne i wie lu kon ser wa to rów uwa ¿a, ¿e to nie
fir my, z ca³ym ba la stem biurokratyczno -technicznym po win ny re ali zo waæ pra ce 
przy dzie le sztu ki, ale in dy wi du al ny mistrz -konserwator. Jed na k¿e obec na or ga -
ni za cja prac kon ser wa tor skich, z wszyst ki mi wy ma ga nia mi prze tar go wy mi
i prze pi sa mi fi nan so wy mi mo ¿li wa jest do opa no wa nia tyl ko przez fir my. Dla te -
go te¿, mi mo wszyst kich trud no œci i nie po ro zu mieñ, ja kie zaw sze wy ni kaj¹ po -
miê dzy pra co dawc¹ a pra cow ni kiem, uwa ¿am, ¿e fir ma pro wa dzo na przez dy -
plo mo wa ne go kon ser wa to ra jest naj lep szym wy jœ ciem w obec nie obo wi¹zu -
j¹cym sys te mie finansowo -prawnym. Wie lu kon ser wa to rów pro wadz¹cych
fir my na le ¿y zreszt¹ do naj wy bit niej szych za wo do wo kon ser wa to rów w kra ju.

Wy dzia³ Kon ser wa cji – ja ko jed nost ka or ga ni za cyj na i po ten cjal ny wy ko -
naw ca – bar dzo czê sto bie rze udzia³ w spe cja li stycz nych pro ble mach kon ser wa -
tor skich, któ re siê po ja wiaj¹ w wiel kim pro ce sie re wa lo ry za cyj nym Kra ko wa.
Zw³asz cza w dzie dzi nie prac odkrywkowo -badawczych, ba dañ fi zy ko che micz -
nych, prze no sze nia ma lo wi de³ œcien nych.

Osobn¹ spra wê sta no wi¹ dzia³ania do ku men ta cyj ne. Ko pio wa nie ob ra zów
szta lu go wych w mu ze ach, ma lo wi de³ œcien nych w ko œcio³ach i ka mie ni cach
kra kow skich po zwo li³o w ci¹gu lat zgro ma dziæ cen ny zbiór do ku men ta cji ko lo -
ry stycz nych jak i frag men tów ma lo wi de³ w ska li 1 : 1. Ten zbiór sta no wi bar dzo 
wyj¹tko we ar chi wum wy dzia³owe, w któ rym do ku men ta cje ró¿ ne go ro dza ju za -
byt ków kra kow skich, od lat 50. mi nio ne go stu le cia, do trwa³y do na szych cza -
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sów. Cze go nie mo ¿na po wie dzieæ o wie lu re for mo wa nych i zde kom ple to wa -
nych ar chi wach Urzê dów Kon ser wa tor skich czy PKZ.

Wy dzia³ wy kszta³ci³ do dziœ 580 kon ser wa to rów, w za sa dzie spe cja li -
zuj¹cych siê w kon ser wa cji ma lo wi de³ szta lu go wych i œcien nych oraz rze Ÿbie
drew nia nej i architektoniczno -kamiennej. Ich re ali za cje i dzia³ania obej muj¹ nie 
tyl ko ca³y nasz kraj. Wie lu spe³nia po wa ¿n¹ ro lê w Eu ro pie i na œwie cie.

Jest w Kra ko wie wiel ka gru pa osób zwi¹za nych z od now¹ za byt ków, na któ -
rej po par cie i zro zu mie nie mo¿emy zaw sze li czyæ.

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa i Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze -
spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa od pocz¹tku swo je go ist nie nia opie raj¹ swoj¹
dzia³al noœæ na rze czo znaw cach, wœ ród nich rów nie¿ na kon ser wa to rach dzie³
sztu ki, ab sol wen tach i pe da go gach Wy dzia³u Kon ser wa cji. Za pew nia to kra -
kow skim re ali za cjom kon ser wa tor skim od po wied ni po ziom i chro ni przed po -
pe³nie niem wiê k szych b³êd ów, co tak czê sto zda rza siê w dzie dzi nach kon ser -
wa tor skich.

Zaw sze jed nak z za zdro œci¹ pa trzê na sy tu acjê brat nich jed no stek kon ser wa -
tor skich w To ru niu i War sza wie. Uni wer sy tet Mi ko³aja Ko per ni ka to najwa¿ -
niejsza in sty tu cja w mie œcie. Tu – z ka ¿d¹ uwag¹ In sty tu tu Za byt ko znaw stwa
i Kon ser wa tor stwa licz¹ siê wszy scy. Ko le dzy zaœ war sza w scy znaj duj¹ siê pod
opiek¹ mi ni sterstw i u bo ku Ge ne ral ne go Kon ser wa to ra, ho³ubie ni przez Mu -
zeum Na ro do we. Wy dzia³ Kon ser wa cji ASP nie by³ nig dy roz piesz cza ny ani
przez w³adze mia sta, ani urzê dy kon ser wa tor skie, któ re na sta³y po ode jœ ciu
Han ny Pie ñ kow skiej. Naj do tkli wiej od czu wal ny jest brak zro zu mie nia wœ ród
licz nych w Kra ko wie in sty tu cji urzê do wych oraz go spo da rzy za byt ków na szej – 
na uczaj¹cych i ucz¹cych siê kon ser wa cji – po trze by do stê pu do za byt ku.
A prak ty ka kon ser wa tor ska ma sens tyl ko wte dy, gdy stu dent spo ty ka siê
z praw dzi wy mi, skom pli ko wa ny mi za gad nie nia mi przy ory gi nal nym za byt ku.
Te go do œwiad cze nia nig dy nie za st¹pi wyk³ad teo re tycz ny ani dzia³ania „przy
atra pach”. Trze ba zda waæ so bie spra wê, ¿e ze stu den tów obec nie kszta³co nych
bêd¹ wszy scy ko rzy staæ w XXI wie ku przy ra to wa niu za byt ków. A umie jêt no œci 
kon ser wa to rów za le¿¹ przede wszyst kim od spo so bu ich wy kszta³ce nia.

Wy dzia³, ze wszyst ki mi swo imi man ka men ta mi, jest wci¹¿ praw dzi wym re -
pre zen tan tem cen trum kon ser wa tor skie go Pol ski, za ja ki uwa ¿am Kra ków. Tym -
cza sem z tru dem do bi ja siê o swo je miej sce, prze rzu ca ny w mie œcie z jed ne go
pro wi zo rycz ne go lo ka lu do dru gie go. Dys ku syj nie eg zy stuj¹c w szko le o tak
wiel kich tra dy cjach ar ty stycz nych. Zbyt dro bia zgo wy, mêcz¹cy de cy den tów
w swo ich aspi ra cjach do do sko na le nia za bie gów kon ser wa tor skich. Zbyt d³ugo
ci¹gn¹cy swo je kszta³ce nie i re ali za cje.

Mam wiêc na dzie jê, ¿e Wy dzia³ bê dzie trwa³ i wtr¹ca³ siê do wszyst kich
spraw kra jo wych i kra kow skich, któ re nios¹ za gro¿e nie na szym za byt kom, cu -
dem za cho wa nym po na je ŸdŸ cach, za bor cach, soc kul tu rze i obec nej su per pry -
mi tyw nej „no wo cze sno œci”.



Sta nis³aw Za³ub ski

MIEJSKIE BIURO PROJEKTÓW
W KRAKOWIE NA RZECZ ODNOWY

STAREGO MIASTA

Miej skie Biu ro Pro jek tów, pod porz¹dko wa ne Zjed no cze niu Przed siê biorstw
Remontowo -Budowlanych i Go spo dar ki Miesz ka nio wej w Kra ko wie, po -
wo³ano w dniu l stycz nia 1965 ro ku1. Po wsta³o w wy ni ku prze jê cia 65 pra cow ni -
ków z re or ga ni zo wa ne go Miej skie go Biu ra Stu diów i Pro jek tów Bu dow nic twa,
z któ re go utwo rzo ne zo sta³o Kra kow skie Biu ro Pro jek tów Bu dow nic twa Ogól -
ne go2. Dy rek to rem Miej skie go Biu ra Pro jek tów zo sta³ mgr in¿. arch. Adam Ko -
czur, któ ry pe³ni³ t¹ funk cjê nie prze rwa nie, a¿ do prze jœ cia na eme ry tu rê z koñ -
cem 1989 ro ku.

Za da niem Biu ra by³o pro jek to wa nie re mon tów bu dyn ków miesz kal nych,
oraz urz¹dzeñ go spo dar ki ko mu nal nej. Istot ne dla Biu ra by³y ko lej ne uchwa³y3,
roz sze rzaj¹ce za kres dzia³al no œci o opra co wy wa nie kom plek so wej do ku men ta -
cji tech nicz nej dla ca³ych kwar ta³ów (tzw. blo ków) za bu do wy w dziel ni cy sta ro -
miej skiej, jak rów nie¿ pro jek tów w dzie dzi nie ko mu ni ka cji, ciep³ow nic twa
i oœwie tle nia ulicz ne go. Dla re ali za cji po wy ¿ szych za dañ two rzo no wielobran -
¿owe pra cow nie pro jek to we i ze spo³y, któ re z wyj¹tkiem ba dañ ar che olo gicz -
nych, zdol ne by³y wy ko ny waæ wszel kie, nie zbêd ne opi nie i eks per ty zy. I tak np. 
w 1967 r. po wsta³o sta no wi sko ko or dy na to ra d/s my ko lo gii, a w r.1971 la bo ra -
to rium my ko lo gicz ne. W ro ku 1972 po wo³ano pra cow niê konserwatorsko -ba -
dawcz¹ (PKB). Obok ist niej¹cych ju¿ pra cow ni pro jek to wych, m.in. pra cow ni
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1 Uchwa³a Nr 526 Prez. Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa, z dn. 20.11.1964 r. (Dz. Urz. RN m.
Kra ko wa, Nr 25, r. 1964, poz. 132).

2 Miej skie Biu ro Stu diów i Pro jek tów Bu dow nic twa wy ko na³o w la tach 1961–1965 bar dzo
licz ne in wen ta ry za cje ar chi tek to nicz ne, eks per ty zy kon struk cyj ne, kon cep cje i pro jek ty tech nicz -
ne, kosz to ry sy, i in ne opra co wa nia dla bu dyn ków sta ro miej skich. Pra ce te wi¹za³y siê z Uchwa³¹
Ra dy Mi ni strów Nr 402/61, z dn. 10.10.1961 r., w spra wie za bez pie cze nia za so bów lo ka lo wych
w dziel ni cy Sta re Mia sto w Kra ko wie, któ ra zo bo wi¹zy wa³a Pre zy dium Ra dy Na ro do wej do
utwo rze nia w MB Si PB pra cow ni do kom plek so we go opra co wy wa nia do ku men ta cji projektowo -
-kosztorysowej dla ro bót, z uwzglêd nie niem we ry fi ka cji li sty obiek tów za byt ko wych prze wi dzia -
nych do re kon struk cji.

3 Uchwa³a Nr 156A/67 Prez. Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa, z dn. 26.04.1967 r., oraz Uchwa³a
Prez. Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa nr 449/XXVII/67 z dn. 23.10.1967 r.



(PWSM) wy ko nuj¹cej do ku men ta cje wy³¹cznie dla ob sza ru Star ego Mia sta,
utwo rzo no pra cow niê dla dziel ni cy Pod gó rze (PWP).

Do œwiad cze nia i osi¹gniê cia Biu ra spo wo do wa³y, ¿e Mi ni ster stwo Ad mi ni -
stra cji, Go spo dar ki Prze strzen nej i Ochro ny Œro do wi ska uzna³o je, ja ko spe cja -
li stycz ne w dzie dzi nie mo der ni za cji bu dyn ków. Na wnio sek Pre zy den ta m. Kra -
ko wa, mi ni ster AGPiOŒ po wie rzy³ Miej skie mu Biu ru Pro jek tów pe³nie nie
funk cji biu ra wiod¹ce go w spe cja li stycz nej ko or dy na cji pro jek to wa nia w bu -
dow nic twie, w za kre sie re wa lo ry za cji miast i ze spo³ów sta ro miej skich w za siê -
gu kra jo wym i rów no cze œnie biu ra spe cja li stycz ne go dla dwu na stu –
po³udniowo -wschodnich wo je wództw kra ju4.

W la tach 1979–1982 Miej skie Biu ro Pro jek tów ko or dy no wa³o czy ny
spo³ecz ne na rzecz od no wy Kra ko wa5.

Naj istot niej sze prze kszta³ce nia or ga ni za cyj ne i zmia ny za kre su dzia³al no œci
Biu ra to:

– pro wa dze nie w la tach 1972–1976 ca³oœci prac nad pla nem ogól nym za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go Kra kow skie go Ze spo³u Miej skie go, wraz ze stu -
dium prze kszta³ce nia struk tu ry funkcjonalno -przestrzennej œród mie œcia Kra -
ko wa6.

– utwo rze nie od dzia³ów Biu ra w No wym S¹czu i Tar no wie, na ba zie prze jê tych 
pra cow ni te re no wych z li kwi do wa ne go Wo je wódz kie go Biu ra Pro jek tów
w Kra ko wie. Od dzia³y te prze kszta³co ne zo sta³y w r. 1978 w sa mo dziel ne
biu ra pro jek tów w wy ¿ej wy mie nio nych mia stach. Po mi mo tak znacz ne go
roz sze rze nia pro fi lu dzia³al no œci, za an ga ¿owa nie Miej skie go Biu ra Pro jek -
tów na rzecz Od no wy Kra ko wa nie uleg³o by najm niej os³abie niu. A ce lem
sta³ego pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych za³ogi, Biu ro za war³o po ro zu -
mie nie z In sty tu tem Ar chi tek tu ry i Kon ser wa cji Za byt ków Wy dzia³u Ar chi -
tek tu ry PK, w my œl któ re go uru cho mio ny zo sta³ spe cjal ny kurs po dy plo mo -
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4 Za³¹cznik do Zarz¹dze nia Nr 2 Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Ochro ny Œro do wi ska
z dn. 31.01.1976 r. w spra wie ko or dy na cji i spe cja li za cji w pro jek to wa niu w go spo dar ce ko mu nal -
nej za wie ra Wy kaz biur pro jek tów uzna nych za spe cja li stycz ne oraz biur pa tro nac kich
(wiod¹cych).

Ja ko przyk³ad dzia³ania Biu ra wiod¹ce go wy mie niæ na le ¿y m.in. wy ko na ne w la tach
1978–1984 opra co wa nia re wa lo ry za cyj ne m. Che³ma, obej muj¹ce: miej sco wy plan szcze gó³owy
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i re wa lo ry za cji cen trum mia sta, pro jekt osie dla „Œród mie œcie”, 
pro jekt Woj. Bi blio te ki Pu blicz nej i in.

5 Dyr. A. Ko czur pe³ni¹cy funk cjê spo³ecz ne go ko or dy na to ra prac naukowo -badawczych pro -
wa dzo nych w dzie siê ciu wy ¿ szych uczel ni Kra ko wa, oraz czy nów spo³ecz nych 57 biur i in nych
jed no stek pro jek to wa nia w bu dow nic twie, któ re wy ko ny wa³y do ku men ta cjê projektowo -
-kosztorysow¹, zo sta³ od zna czo ny w r. 1983 Me da lem za Zas³ugi przy Od no wie Za byt ków Kra -
ko wa.

6 Uchwa³a Nr 18/165/72 Prez. Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa z dn. 26.06.1972 r. w spra wie
zmian or ga ni za cyj nych s³u¿b pla no wa nia prze strzen ne go i s³u¿b in we sty cyj nych w ce lu przy spie -
sze nia przy go to wañ do re ali za cji bu dow nic twa w la tach 1974–1980. Od r. 1976 pra ce nad pla no -
wa niem prze strzen nym kon ty nu owa³o no wo utwo rzo ne Biu ro Roz wo ju Kra ko wa, któ re prze jê³o
czê œæ ka dry Miej skie go Biu ra Pro jek tów.



we go stu dium dla pro jek tan tów MBP. Roz bu do wa po ten cja³u Biu ra i sta³y
wzrost za an ga ¿owa nia w pro ble ma ty kê od no wy za de cy do wa³y o utwo rze niu
w r. 1976 sta no wi ska za stêp cy dy rek to ra do spraw re wa lo ry za cji, a w r.1980
po wo³anie ge ne ral ne go pro jek tan ta ob sza rów re wa lo ry zo wa nych.

Ocze ki wa nia w³adz mia sta, wie lo let nia prak ty ka i uzy ska ne do œwiad cze nia
Biu ra w pro ble ma ty ce od no wy, zna laz³y od zwier cie dle nie w Re gu la mi nie
dzia³ania Biu ra. Przed mio tem je go dzia³ania sta³o siê wy ko ny wa nie prac
konserwatorsko -badawczych i pro jek to wych dla re wa lo ry za cji ze spo³ów
i obiek tów za byt ko wych, a w szcze gól no œci: stu dia naukowo -historyczne i do -
ku men ta cja naukowo -historyczna, ba da nia ze spo³ów i obiek tów za byt ko wych
(eks per ty zy kon ser wa tor skie), stu dia historyczno -urbanistyczne, pro jek ty kon -
ser wa cji za byt ków, in wen ta ry za cja kon ser wa tor ska za byt ków, ka ta lo gi i in wen -
tarz za byt ków.

Roz po czê ta w r. 1983 re or ga ni za cja przed siê bior stwa po le ga³a w pierw szym
eta pie na ³¹cze niu wie lo bra n¿ owych pra cow ni pro jek to wych (PW-3 z PWSM),
a na stêp nie na prze kszta³ca niu pra cow ni pro jek to wych w ze spo³y au tor skie7. Ko -
lej ny Re gu la min Or ga ni za cyj ny Biu ra z 1989 r., uchwa lo ny w opar ciu o od no -
œn¹ Uchwa³ê Ra dy Mi ni strów8, wpro wa dza³ agen cyj ne ze spo³y pro jek towe (A-1
do A-9). Biu ro po zo sta wa³o jed nak nadal przed siê bior stwem pa ñstwo wym,
w któ rym sys tem agen cyj ny zastosowano ty tu³em eks pe ry men tu, w ce lu obni -
¿enia kosz tów i zwiê k sze nia wy daj no œci pra cy.

Po dej mo wa ne ini cja ty wy prze kszta³ce nia Biu ra w spó³kê z o.o, a na stêp nie
próba je go pry wa ty za cji nie po wiod³y siê, wo bec cze go Biu ro za wie si³o dzia³al -
noœæ z dniem 1.07.1999 r. a zarz¹dze niem Wo je wo dy Ma³opol skie go z dnia
1.10.1999 r. po sta wio ne zo sta³o w stan li kwi da cji.

Licz ba za trud nio nych w Miej skim Biu rze Pro jek tów zma la³a w okre sie dzie -
siê cio le cia 1980–1990 z 309 do 140 eta tów9, a w chwi li li kwi da cji Biuro za trud -
nia³o oko³o 20 osób.

Zleceniodawcy

W pierw szym okre sie dzia³al no œci Biu ra zle ce nio daw ca mi prac by³y przede
wszyst kim Dziel ni co we Zarz¹dy Bu dyn ków Miesz kal nych, a zw³asz cza
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7 Zgod nie z Re gu la mi nem Or ga ni za cyj nym Biu ra z r.1987 funk cjo no wa³y dwie pra cow nie
wie lo bra n¿ owe: PW-2 i PWSM, oraz 11 ze spo³ów au tor skich, w tym ze spó³ konserwatorsko -
-badawczy.

8 Uchwa³a Ra dy Mi ni strów z dn. l8.02.1989 r., w spra wie ogól nych wa run ków umów agen cyj -
nych i umów na wa run kach zle ce nia, miê dzy jed nost ka mi go spo dar ki uspo³ecz nio nej, a oso ba mi
fi zycz ny mi (MP Nr 13, r. 1988, poz. 118).

9 Zna mien ne jest, ¿e po mi mo znacz nej re duk cji za trud nie nia w la tach 1984–1987 z 246 do 207 
eta tów, war toœæ prac badawczo -dokumentacyjnych w MBP wzros³a z 20,3 mln z³ do 80 mln z³
i w dal szym ci¹gu prze wy ¿ sza³a za an ga ¿owa nie za rów no PKZ (21,1 do 43 mln z³) i w PRZ (8,8
do 37 mln z³).



DZBM-Sród mie œcie, po nie wa¿ prze wa ¿aj¹ca czê œæ ro bót fi nan so wa na by³a ze
œrod ków na re mon ty bu dyn ków miesz kal nych. Od 1974 r. in we sto rem bez po -
œred nim oraz za stêp czym re wa lo ry zo wa nych obiek tów, nie za le ¿nie od ich bra -
n¿ owe go pod porz¹dko wa nia, sta³ siê Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko -
wych Kra ko wa. By li rów nie¿ in ni zle ce nio daw cy, jak np. zwi¹zki wy zna nio we
i spó³dziel czoœæ miesz ka nio wa.

Tematyka opracowañ

Zle ca ne Miej skie mu Biu ru Pro jek tów opra co wa nia od bie ga³y w pierw szym
okre sie z przy czyn obiek tyw nych od przy jê tych za sad or ga ni za cji od no wy
dziel ni cy Sta re Mia sto 10.

Usta lo no, ¿e wy ko naw ca mi kom plek so wych za³o¿eñ pro jek to wych bêd¹:
Miej skie Biu ro Stu diów i Pro jek tów Bu dow nic twa (któ re go kon ty nu ato rem

sta³o siê MBP), oraz Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków w Kra ko wie.
Prio ry te to we dla zle caj¹cych sta³o siê sporz¹dza nie przez Biu ro do ku men ta -

cji tech nicz nej dla obiek tów uzna nych za naj bar dziej za gro¿one, m.in. przy uli -
cach: Flo ria ñskiej, Kra kow skiej, œw. Mar ka, Mi ko³aj skiej, Szpi tal nej, œw. To ma -
sza. Licz ne spo œród nich, a zw³asz cza bu dyn ki ofi cy no we, wy ma ga³y
bezzw³ocznej ak cji ra tow ni czej, a nie kie dy kwa li fi ko wa³y siê ju¿ tyl ko do roz -
biór ki. O nie pra wid³owo œciach wy stê puj¹cych przy re no wa cji za byt ko wych ze -
spo³ów sta ro miej skich, wy ni kaj¹cych z nie wy star czaj¹ce go przy go to wa nia do
kom plek so wej od no wy Sta re go Mia sta wy po wia da³ siê ja ko je den z pierw szych
wi ce prze wod nicz¹cy Pre zy dium Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa11.

Istot nym czyn ni kiem, znacz nie utrud niaj¹cym pra wid³owoœæ pro ce su od no -
wy, sta³y siê je go zbyt w¹t³e pod sta wy organizacyjno -prawne. Od nie œæ to na le -
¿a³o zw³asz cza do skom pli ko wa ne go cha rak te ru sto sun ków w³asno œcio wych,
nie mieszcz¹cych siê w usta wie o re mon tach i za sa dach pro ce su od no wy 12,
„sztyw no œci” prze pi sów pra wa lo ka lo we go i pra wa bu dow la ne go13, oraz bra ku
jed no li te go sys te mu fi nan so wa nia.

By³y to naj istot niej sze prze szko dy okre su lat sze œæ dzie si¹tych w re ali za cji

34 Spis treœci

10 Uchwa³a Nr 447/61 Prez. Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa z dn. 27.12.1961 r. zo bo wi¹zy wa³a
m.in. do opra co wa nia pro gra mów prac re mon to wych w opar ciu o za sa dê kom plek so we go wy ko -
ny wa nia ro bót w po szcze gól nych ze spo³ach bu dyn ków, wraz z urz¹dze nia mi ko mu nal ny mi
i ci¹ga mi ko mu ni ka cyj ny mi. Pro gram obej mo waæ mia³ rów nie¿ kom plek so we za³o¿e nia pro jek to -
we dla prac re mon to wych, za rów no w blo kach sta ro miej skich w ob rê bie Plant, jak te¿ na te re nie
Ka zi mie rza.

11 Gór ski Z., Re no wa cja za byt ko wych ze spo³ów sta ro miej skich Kra ko wa w la tach 1961–63,
Cza so pi smo Tech nicz ne, Mie siêcz nik Naukowo -Techniczny, Wy daw nic two PK i KZB, Nr 7 (73), 
Kra ków, wrze sieñ 1964.

12 Ski ba J., Re wa lo ry za cja ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 1976,
s. 107–116.

13 Zin W., Kro ni ka prac i pro ble mów kon ser wa tor skich Kra ko wa w l. 1959–1964, Rocz nik
Kra kow ski, t. XXXVII, s. 147–149.



wy mo gów kon ser wa tor skich, funk cjo nal nych i ar chi tek to nicz nych. Ze szko dli -
wej prak ty ki po dzia³u miesz kañ wy co fa no siê w la tach póŸ niej szych, co zna -
laz³o po twier dze nie w Uchwa le Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa z dnia
30.09.1971 r.

Przyst¹pie nie do sporz¹dza nia „kom plek so wych za³o¿eñ pro jek to wych” uza -
le ¿nio ne by³o od wy prze dzaj¹cych licz nych opra co wañ wa run kuj¹cych
sporz¹dza nie wy tycz nych, za rów no dla re mon tów ka pi tal nych i mo der ni za cji
po szcze gól nych bu dyn ków, po³o¿onych w ze spo³ach za bu do wy nie kwa li fi ko -
wa nych do re mon tów kom plek so wych, jak rów nie¿ dla blo ków ja ko ca³oœci14.

Pierwsz¹ kon cep cjê re wa lo ry za cji opra co wa³o Miej skie Biu ro Pro jek tów 
w ro ku 1974 dla blo ku nr 25. Opar to j¹ o no we usta le nia i wy tycz ne w³adz
mia sta, wy ni kaj¹ce z do œwiad czeñ ze bra nych w trak cie roz po czê tych w r. 1967
prac re mon to wych blo ku nr 21, w któ rym rów no le gle pro wa dzo no ro bo ty
budowlano -remontowe i kon ser wa tor skie15.

Kon cep cja re wa lo ry za cji blo ku 25 obej mo wa³a za go spo da ro wa nie prze -
strzen ne, za gad nie nia de mo gra ficz ne, spra wy tech nicz ne i pro ble ma ty kê œciœ le
kon ser wa torsk¹. Pod sta wo wym ma te ria³em wy jœ cio wym by³o stu dium
konserwatorsko -historyczne, wy ko na ne przez ze spó³ konserwatorsko -badawczy 
Biu ra. Za zna czyæ na le ¿y, ¿e w blo ku przed roz po czê ciem prac nad kon cep cj¹ re -
wa lo ry za cji, pro wa dzo na by³a od kil ku lat in ten syw na dzia³al noœæ bu dow la na,
Po le ga³a ona na wy bu rza niu wal¹cej siê za bu do wy ofi cy no wej, sa na cji obiek -
tów za gra ¿aj¹cych pu blicz ne mu bez pie cze ñstwu oraz prze pro wa dze niu re mon -
tów i 14 bu dyn ków fron to wych i 4 ofi cy no wych. Z te go te¿ po wo du blok nr 25
prze zna czo ny zo sta³ do kom plek so wej re no wa cji w pierw szej ko lej no œci. Przy
ul. Sto lar skiej zna laz³y lo ka li za cjê kon su la ty Fran cji, USA i Nie miec (pier wot -
nie In sty tut Kul tu ry i In for ma cji NRD), wszyst kie za pro jek to wa ne w Miej skim
Biu rze Pro jek tów16.

Wy ko ny wa ne w Biu rze opra co wa nia dla blo ków sta ro miej skich ró¿ ni³y siê
pro ble ma tyk¹ i tre œci¹ wy ni kaj¹c¹ z uzy ska nych do œwiad czeñ i d¹¿e nia do pra -
wid³owej kon ty nu acji dal szych faz do ku men ta cji. W ar chi wum Zarz¹du Re wa -
lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa znaj duj¹ siê po ni¿ sze opra co wa nia
Miej skie go Biu ra Pro jek tów:

Spis treœci 35

14 Za³ub ski S., Ze spó³ do Spraw Od no wy Sta re go Mia sta po wsta³y w r. 1962, Biu le tyn Spo³ecz -
ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, Nr 49/2002, s. 66–72.

15 Kos sow ski J., Kro ni ka Kon ser wa tor ska, Rocz nik Kra kow ski, t. XLI, Kra ków MCMLXX,
s. 88–91.

16 No wa kow ski Z., Blok sta ro miej ski Nr 25 w Kra ko wie, Ar chi tek tu ra, mies. SARP, r. XXIX,
Nr 3 ’75, s. 93–95, Adam czew ski J., S.O.S. dla Kra ko wa, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 1977,
s. l1–15.



Numer 
bloku

Pracownia
Konserwatorsko -Badawcza

Pracownie projektowe

rok nazwa opracowania rok symbol nazwa opracowania

30 1974 zbior cza eks per ty za
konserwatorska

1974 PWSM kon cep cja rewaloryzacji

19 1976 eks per ty za kon ser wa tor ska 1978 PWSM kon cep cja wielobran¿owa

9 1977 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

1977 PW-3 stu dium programowo -
-funkcjonalne

17 1977 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

1977 PWP stu dium programowo -
-funkcjonalne

12 1977 stu dium konserwatorsko -
-urbanistyczne

1978 PWSM stu dium programowo -
-funkcjonalne

1979 PWSM kon cep cja wie lo bra n¿ owa
re wa lo ry za cji blo ku

7 1978 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

1979 PW-1 kon cep cja wie lo bra n¿ owa
stu dium programowe

8 1978 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

1979 PW-1 stu dium funkcjonalno -
-przestrzenne

13 1978 wnio ski kon ser wa tor skie
do pro jek tów bu dyn ków
pie rzei rynkowej

1978 PW-2 stu dium programowo -
-funkcjonalne

1978 kon cep cja wie lo bra n¿ owa

15 1978 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

1978 PW-2 stu dium funkcjonalno -
-programowe

6 1980 stu dium historyczno -
-konserwatorskie

18 1980 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

14 1981–82 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

1988 ZA-4 kon cep cja wie lo bra n¿ owa

22 1982 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

34 1983 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

32 1987–88 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie

1 1988 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie
z uwzglêd nie niem za go -
spo da ro wa nia
urbanistycznego

10 1988 stu dium urbanistyczno -
-konserwatorskie
(oprac. ZA-10)
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Za an ga ¿owa nie Miej skie go Biu ra Pro jek tów i po zo sta³ych uczest ni ków w ba da niach i pro jek to -
wa niu od no wy blo ków sta ro miej skich



Za rów no w ar chi wum Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra -
ko wa jak rów nie¿ w Ar chi wum Pa ñstwo wym w Kra ko wie, brak jest opra co wañ
Miej skie go Biu ra Pro jek tów dla blo ków 25 i 4. Na pod kre œle nie zas³ugu je, ¿e
blok nr 4 jest pierw szym sta ro miej skim ze spo³em Kra ko wa, dla któ re go w po
1978 kom plek so wy pro jekt re wa lo ry za cji, wraz z za³o¿e nia mi techniczno -
-ekonomicznymi i pla nem re ali za cyj nym17.

Wo bec na ra staj¹cych za dañ, w sy tu acji gdy Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt -
ków za an ga ¿owa ne by³y w blo kach nr 37, 38 i 39 wo kó³ uli cy Ka no ni czej, a Po -
li tech ni ka Kra kow ska w blo ku nr 16, nie zbêd ny sta³ siê znacz ny wzrost po ten -
cja³u ba dawcze go Miej skie go Biu ra Pro jek tów. Dla te go w opar ciu o za trud nio -
nych w Biu rze spe cja li stów utwo rzo no Pra cow niê Konserwatorsko -Badawcz¹.
Jed nym z naj bar dziej do œwiad czo nych ba da czy pra cow ni by³ in¿. arch. An drzej
Swa ry czew ski, któ ry przy szed³ z PKZ i za pro po no wa³ struk tu rê or ga ni za cyjn¹
w opar ciu o wie lo spe cja li stycz ne ze spo³y ba daw cze z³o¿one z hi sto ry ków sztu -
ki, kon ser wa to rów dzie³ sztu ki i architektów -badaczy.

Bar dzo przy dat ne dla dzia³al no œci Pra cow ni Konserwatorsko -Badawczej
Biu ra sta³y siê do œwiad cze nia PKZ uzy ska ne w trak cie pierw szych na te re nie
Kra ko wa kom plek so wo prze pro wa dzo nych ba dañ za bu do wy ul. Ka no ni czej.
Ba da nia te po prze dzo ne zo sta³y ze bra niem ob szer ne go ma te ria³u hi sto rycz ne go, 
na stêp nie wy ko na no od kryw ki w po szu ki wa niu daw nych po li chro mii i de ko ra -
cji pla stycz nych, a w ko ñco wej fa zie od kryw ki ar chi tek to nicz ne18.

Na pod kre œle nie zas³ugu je, ¿e Miej skie Biu ro Pro jek tów w po ro zu mie niu
z Wy dzia³em Ochro ny Za byt ków Urzê du Mia sta Kra ko wa wy pra co wa³o no wy
mo del eks per ty zy kon ser wa tor skiej. Po le ga³ on na kon fron to wa niu i ana li zo wa -
niu kwe ren dy ar chi wal nej po przez ba da nia te re no we na obec noœæ warstw ma lar -
skich i ba da nia ar chi tek to nicz ne, co umo ¿li wia³o okre œle nie cza su po wsta nia
bu dow li i do ko ny wa nych póŸ niej zmian, oraz od kry wa nie po szcze gól nych ele -
men tów bu dyn ków. Opra co wy wa ne w Biu rze eks per ty zy kon ser wa tor skie za -
wie ra³y po nad to szcze gó³owe ze sta wie nia wszyst kich od kry tych ele men tów
w ba da nych obiek tach. Stu dia ba daw cze, za rów no w po je dyn czych bu dyn kach,
jak te¿ w ze spo³ach urba nicz nych (blo kach) wy ko ny wa ne by³y na podk³ad ach
in wen ta ry za cyj nych, opra co wy wa nych me to da mi geo de zyj ny mi i fo to gra me -
trycz ny mi w ska lach 1:100 oraz 1:50, od zwier cie dlaj¹cy mi pre cy zyj nie fak tycz -
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17 Be ro ñski B., Re wa lo ry za cja blo ku IV w Kra ko wie, Przegl¹d Bu dow la ny, Nr 8–9, sierpieñ -
-wrzesieñ 1985, s. 429–433.

18 Kos sow ski J., Pro ble my re wa lo ry za cji ze spo³u za bu do wy ul. Ka no ni czej, s. 7–10, Swa ry -
czew ski A., Ba da nia ar chi tek to nicz ne do mów pie rzei za chod niej ul. Ka no ni czej, s. 11–16, Bog da -
now ska A., Me to da i wy ni ki ba dañ wy stro ju ma lar skie go bu dyn ków przy ul. Ka no ni czej,
s. 17–22, Sta chow ski L., Za gad nienia pro jek to we ze spo³u ul. Ka no ni czej w Kra ko wie, s. 23–26,
Ochro na Za byt ków, z. 1 (96), War sza wa 1972.

19 Ga la J., Sto so wa nie po mia rów geo de zyj nych, fo to gra me trycz nych i te le de tek cyj nych dla po -
trzeb bu dow nic twa i kon ser wa cji bu dow li za byt ko wych, Przegl¹d Bu dow la ny, nr 8/9, sier -
pieñ–wrze sieñ 1985 s. 425–428.



ny stan obiek tów19. Pro ble ma ty ka in wen ta ry za cji wy pra co wa na zo sta³a wspól nie
przez Kra kow skie Przed siê bior stwo Geo de zyj ne i Miej skie Biu ro Pro jek tów.

Te go ro dza ju eks per ty zy, za wie raj¹ce ry sun kow¹ in wen ta ry za cjê wy ni ków
ba dañ wraz z do ku men ta cj¹ fo to gra ficzn¹ i opi sow¹, umo ¿li wia³y opra co wa nie
ca³oœcio wych wnio sków do tycz¹cych kie run ków ad ap ta cji, funk cji obiek tów,
oraz wy tycz nych dla do ku men ta cji tech nicz nej.

Nad mie niæ war to, i¿ Biu ro wpro wa dzi³o za sa dê roz pa try wa nia i opi nio wa nia
pro jek tów przez ra dê kon ser wa torsk¹ z³o¿on¹ z licz nych spe cja li stów i na ukow -
ców kra kow skie go œro do wi ska uni wer sy tec kie go i po li tech nicz ne go.

Wœ ród zgro ma dzo nej w Ar chi wum Pa ñstwo wym w Kra ko wie do ku men ta cji
tech nicz nej „ka te go rii A” znaj duj¹ siê opra co wa nia Miej skie go Biu ra Pro jek tów 
dla oko³o 100 bu dyn ków mieszkalno -us³ugo wych w Kra ko wie, oraz dla obiek -
tów o in nym prze zna cze niu wy ko na nych w okre sie 1965–1999. Ogra ni czo na
ob jê toœæ wy po wie dzi jest po wo dem krót kie go omó wie nia je dy nie kil ku wy bra -
nych opra co wañ.

Bu dy nek przy ul.Flo ria ñskiej 13 by³ w³asno œci¹ bo ga tych ro dów ry cer -
skich i po sia da³ cha rak ter re pre zen ta cyj ne go, wcze sno re ne san so we go pa³acu
miej skie go. Jak kol wiek prze bu do wy w XVII i XVIII stu le ciu znie kszta³ci³y
znacz nie re ne san so wy uk³ad prze strzen ny, za cho wa³y siê cen ne ele men ty i de -
ko ra cje wnêtrz, a m.in. ba ro ko we stro py bel ko we. Jed nak naj bar dziej za sad ni -
cze zmia ny nast¹pi³y w w. XIX i XX, kie dy obiekt prze bu do wa ny zo sta³ w du -
chu ka mie nic miesz cza ñskich. Prze kszta³ce nia ar chi tek to nicz ne zwi¹za ne z wy -
dzie le niem sa mo dziel nych jed no stek miesz ka nio wych, oraz ro bo ty in sta la cyj ne
do pro wa dzi³y do po wa ¿nych znisz czeñ re ne san so wych i ba ro ko wych po li chro -
mii. Ze spó³ MBP prze pro wa dzi³ w r. 1973/74 szcze gó³owe ba da nia kon ser wa -
tor skie, to jest stu dia naukowo -historyczne, ba da nia na obec noœæ de ko ra cji ma -
lar skich, ba da nia ar chi tek to nicz ne, oraz la bo ra to ryj ne ba da nia pe tro gra ficz ne
tyn ków i za praw. Tak sze ro ka ska la ba dañ kon ser wa tor skich, zwi¹za na z wy do -
by ciem i eks po zy cj¹ wie lu za byt ko wych ele men tów, zde ter mi no wa³y kon cep cjê 
ad ap ta cji w kie run ku od two rze nia re ne san so we go uk³adu funkcjonalno -
-architekto nicz ne go. Bu dy nek prze zna czo ny zo sta³ dla re sor tu kul tu ry, ja ko pla -
ców ka o zna cze niu re pre zen ta cyj nym, daj¹ca gwa ran cjê pra wid³owe go za go -
spo da ro wa nia z punk tu wi dze nia kon ser wa tor skie go. W obiek cie prze wi dzia no
funk cjê handlowo -biurow¹ – „DESA”20. ¯ycie sko ry go wa³o przy jê te za³o¿e nie,
mo ¿na jed nak uznaæ, ¿e bu dy nek u¿yt ko wa ny jest w³aœci wie i w znacz nej czê œci 
do stêp ny dla pu blicz no œci.

Od mien ne za³o¿e nia sta³y siê pod staw¹ od no wy blo ku nr 13, za war te go
miê dzy Ryn kiem G³ów nym i uli ca mi: S³aw kowsk¹, œw. To ma sza i œw. Ja na. Po -
sta no wio no przy wró ciæ ist niej¹c¹ od XIX w. funk cjê ho te low¹ (ho tel „Sa ski”),
oraz prze pro wa dziæ mo der ni za cjê kin „Apol lo” i „Sztu ka” wraz z tzw. Sal¹ Re -
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20 Ku der A., Bu dy nek przy ul. Flo ria ñskiej 13 w Kra ko wie, In for ma tor We w nêtrz ny, Miej skie
Biu ro Pro jek tów w m. st. War sza wie, r. 1974 s. 30–35, ma szy no pis po wie la ny.



du tow¹. Za mie rze nia te wi¹za³y siê z ko niecz no œci¹ ka pi tal ne go re mon tu bu -
dyn ków, z uwa gi na wyj¹tko wo z³y stan tech nicz ny za bu do wy. W wy ni ku
d³ugo trwa³ej eks plo ata cji bez nie zbêd nej kon ser wa cji i bie¿¹cych na praw, jak
i wie lo krot nych prze ró bek, nast¹pi³y spê ka nia œcian kon struk cyj nych. Rów no le -
gle do ul. œw. To ma sza po ja wi³o siê gro Ÿne roz lu Ÿnie nie grun tu, któ re go przy -
czyn¹ by³ prze bie gaj¹cy pod bu dyn ka mi nie szczel ny ka na³ blo ko wy, po wo -
duj¹cy wy my wa nie grun tu spod mu rów kon struk cyj nych za bu do wy. Drug¹
przy czy nê sta no wi³y do³y ch³on ne, któ rych de struk cyj ny wp³yw obj¹³ ok. 1/3
po wierzch ni za bu do wy ho te lu. Ka na³ blo ko wy i do³y ch³on ne po wo do wa³y nie -
rów no mier ne osia da nie œcian bu dyn ków. W tej sy tu acji za gro¿one œcia ny mu -
sia no za bez pie czyæ po przez g³êbo kie pod bi cia fun da men tów. Skom pli ko wa ne
pro ble my, ja kie sta nê³y do roz wi¹za nia przed kon struk to ra mi Biu ra do mi no wa³y 
w tym przy pad ku nad za gad nie nia mi œciœ le kon ser wa tor ski mi. Za bie gom kon -
ser wa tor skim pod da no wzglêd nie do brze za cho wa ne XIX-wiecz ne po li chro mie
oraz sto lar kê drzwiow¹. Od kry to za mu ro wa ne ka mien ne ob ra mie nia okien ne
z okre su re ne san su, oraz miê dzy okien ne ko lum ny. Dla ochro ny pro fi lo wa nych
be lek stro po wych, oraz za byt ko we go wy stro ju su fi tów, za sto so wa no od -
ci¹¿aj¹ce stro py. Po chodz¹cy z XIX wie ku dŸ wig oso bo wy pod da no kon ser wa -
cji i mo der ni za cji. W ho te lu „Ju ven tur” za in sta lo wa no rów nie¿ no we dŸ wi gi to -
wa ro we. Sa le ki no we wy po sa ¿ono w no wo cze sne in sta la cje, oraz nawiewno-
 wywiewn¹ in sta la cjê me cha niczn¹. Ca³y kom pleks uzy ska³ ogrze wa nie z jed nej
cen tral nej kot³ow ni ga zo wej21.

Prze zna cze nie obiek tów za byt ko wych do pe³nie nia no wych funk cji zi lu stro -
waæ mo ¿na na przyk³adzie ad ap ta cji i za go spo da ro wa nia kra mów sto lar -
skich przy ul. Sto lar skiej. Kra my te po wsta³y po wy bu rze niu znisz czo nych
przez po¿ar w r. 1850 za bu do wañ klasz to ru oo. do mi ni ka nów. Miej skie Biu ro
Pro jek tów opra co wa³o piêæ ró¿ nych kon cep cji uporz¹dko wa nia wschod niej pie -
rzei ul. Sto lar skiej. Naj bar dziej ra dy kal na zak³ada³a wy bu rze nie kra mów
i „otwar cie” na ist niej¹ce w g³êbi za bu do wa nia klasz tor ne. Po zo sta³e opra co wa -
nia pro po no wa³y za go spo da ro wa nie przy u¿y ciu ele men tów ma³ej ar chi tek tu ry
i frag men tów œcian kra mów, a na wet zre kon stru owa nie obiek tów klasz tor nych
w opar ciu o ist niej¹ce ma te ria³y iko no gra ficz ne. In na kon cep cja prze wi dy wa³a
wy bu do wa nie na miej scu kra mów pa wi lo nu han dlo we go o wspó³cze snej for mie 
ar chi tek to nicz nej i kon struk cji.

Dys ku tuj¹c nad przed sta wio ny mi kon cep cja mi uzna no, ¿e ist niej¹ce kra my
ce chu je jed nak war to œcio wa ory gi nal noœæ. Dla te go po sta no wio no opra co wa nie
ko lej nej kon cep cji z po zo sta wie niem kra mów, za cho wuj¹c ist niej¹c¹ for mê ich
za da sze nia, przy zmia nie spo so bu ich u¿yt ko wa nia.
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Ko lej nym przyk³adem ad ap ta cji ze spo³ów za byt ko wych do no wej funk cji
jest za go spo da ro wa nie for ty fi ka cji u stóp Kop ca Ko œciusz ki.

Wy bu do wa ny na wzgó rzach Si kor ni ka w la tach 1850–1856 fort cy ta de lo wy,
przy sto so wa ny do sa mo dziel nej obro ny, nie ty po wy dla au striac kiej szko³y for -
ty fi ka cyj nej, rów nie¿ z te go po wo du, ¿e ja ko cen tral ny ele ment ze spo³u za cho -
wa no w nim ko piec Ko œciusz ki. Po sia da wyj¹tkow¹ war toœæ, ja ko je den z nie -
licz nych te go ro dza ju for tów na te re nie Eu ro py, cho cia¿ wy co fuj¹cy siê
w r. 1945 Niem cy wy sa dzili w po wie trze ka po nie ry za chod nie go fron tu,
a w pierw szych po wo jen nych la tach wy bu rzo no ba stion po³udniowo -zachodni
i wiê k szoœæ po miesz czeñ dal szych dwóch ba stio nów, oraz nad sza ñce.

Zgod nie z do ku men ta cj¹ Miej skie go Biu ra Pro jek tów bu dy nek ko szar wraz
z ka po nier¹ we w nêtrzn¹ pó³nocn¹, ba stion IV, oraz dwie kur ty ny za adap to wa ne
zo sta³y na ho tel, re stau ra cjê, a ta ras na let ni ogró dek. Czê œæ ho te lu wy naj mu je
ak tu al nie Ra dio Mu zy ka i Fak ty. Ba stion V prze zna czo no na Mu zeum Ko -
œciusz kow skie.

Pro jekt, ja ko ³¹cz¹cy umie jêt nie pro ble my twór cze i kon ser wa tor skie, uzy -
ska³ na gro dê Mi ni stra Bu dow nic twa w r. 198022.

Ze spó³ Kop ca Ko œciusz ki wraz z oto cze niem pe³ni istot ne funk cje po znaw -
cze, a za cho wa ne i od two rzo ne ba stio ny i kur ty ny przy bli¿ aj¹ zwie dzaj¹cym
i go œciom ho te lo wym ob raz sztu ki for ty fi ka cyj nej XIX stu le cia23.

Ja ko przyk³ad wspó³cze snej ar chi tek tu ry w ob sza rze za byt ko wym Ka zi mie -
rza wy mie niæ na le ¿y ze spó³ miesz ka nio wy przy ul. Jó ze fa i pl. Ba wó³, za pro -
jek to wa ny na zle ce nie Kra kow skiej Spó³dziel ni Miesz ka nio wej.

W la tach 1960. ro ze bra no piêæ za byt ko wych ka mie ni czek z XVII–XIX w.
przy ul. Jó ze fa, w bez po œred nim s¹siedz twie Sta rej Bo ¿ni cy. Jesz cze wcze œniej
uleg³a roz biór ce mniej war to œcio wa za bu do wa przy pl. Ba wó³. Znacz na war toœæ
krajobrazowo -architektoniczna, znie kszta³co ne go roz biór ka mi ob sza ru, spo wo -
do wa³a nie odzow noœæ uwzglêd nie nia wa run ków kon ser wa tor skich w pro ce sie
pro jek to wa nia. Wy tycz ne do pro jek tu wy ni kaj¹ce ze stu dium historyczno -
-konserwatorskiego, oraz szcze gó³owe go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go zak³ada³y od two rze nie za bu do wy ul. Jó ze fa w ob ry sie dzia³ek i ele wa cji
fron to wych, w opar ciu o ma te ria³y in wen ta ry za cyj ne, na to miast trak ty tyl ne bu -
dyn ków, jak rów nie¿ za bu do wa na sty ku ich ofi cyn i pl. Ba wó³ ukszta³to wa ne
zo sta³y wspó³cze œnie, z za le ce niem na wi¹za nia cha rak te ru ar chi tek tu ry do oto -
cze nia i ist niej¹cych ma te ria³ów iko no gra ficz nych Ka zi mie rza.

Od two rzo no piêæ bu dyn ków przy ul. Jó ze fa, przy wra caj¹c po dwór ka z ofi cy -
na mi i gan ka mi o uprosz czo nych for mach. Ofi cy ny ³¹cz¹ siê z bu dyn ka mi pl.
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22 No wa kow ski W., Is sak M., Dwa przyk³ady przy sto so wa nia obiek tów za byt ko wych do no -
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Ba wó³. Tra dy cja han dlo wa ul. Jó ze fa zo sta³a pod trzy ma na w for mie pew nej ilo -
œci us³ug w par te rach bu dyn ków. Plac Ba wó³ z re lik ta mi zie le ni stwa rza mo ¿li -
woœæ re kre acji i spo tkañ miesz ka ñców. Bu dyn ki zre ali zo wa no w tech no lo gii tra -
dy cyj nej. Da chy po kry to da chówk¹ -karpiówk¹ i blach¹ ko lo ro wan¹, œcia ny na
ogó³ bia³e, ak cen ty ko lo ry stycz ne w de ta lach bal ko nów i sto lar ki okien nej.
Wbu do wa no za cho wa ne bel ki stro po we, oraz por ta le i drzwi. Ze spó³ li czy 44
miesz ka nia, ku ba tu ra wy no si nie spe³na 19 000 m3. Pro jekt wy ko na no w la tach
1986–198724.
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Plac Ba wó³ – aksonometria



Uczest nic two Biu ra w uspraw nie niu pro ce su
od no wy Sta re go Mia sta

Efek ty od no wy oka za³y siê z ró¿ no rod nych przy czyn znacz nie skrom niej sze
od ocze ki wañ spo³ecz nych, po dej mo wa nych uchwa³ oraz usta leñ, co wy -
wo³ywa³o na ra staj¹c¹ fa lê su ro wej kry ty ki. Po ja wia³a siê w licz nych pu bli ka -
cjach, m.in. w ze szy tach kwar tal ni ka „Spo tka nia z Za byt ka mi”25, od zwier cie dle -
niem jej mo¿e byæ ta k¿e wy po wie dŸ pe³no moc ni ka pre zy den ta m. Kra ko wa
i jed no cze œnie na czel ni ka dziel ni cy Sród mie œcie w trak cie na ra dy kon sul ta cyj -
nej w spra wie od no wy ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa, w dniu 28.09.1978 r.26

Rzad ko wy cho dzi³a jed nak kry ty ka po za ogól ne oce ny, dla te go in te re suj¹ca wy -
da je siê wy po wie dŸ ba da cza ar chi tek tu ry o re no wa cji bu dyn ku przy ul. Floriañ -
skiej 11, wy ko na nej na pod sta wie do ku men ta cji Miej skie go Biu ra Pro jek tów.

Pro jek tant dys po no wa³ pe³ny mi wy ni ka mi ba dañ kon ser wa tor skich. Au tor
wy ko na nych w PKZ ba dañ uzna³ za uza sad nio ne za sto so wa nie ¿el be to wych
stro pów od ci¹¿aj¹cych, skry ty ko wa³ na to miast zmia nê kie run ku bie gu scho dów, 
po wo duj¹cej w kon se kwen cji li kwi da cjê ba ro ko wej, drew nia nej klat ki scho do -
wej. Ba dacz, jed no cze œnie au tor ar ty ku³u, chwa li sta ran noœæ wy ko naw stwa,
w tym kie row ni ka bu do wy za wpro wa dze nie ko rzyst nych zmian w roz wi¹za nia
pro jek towych. O pra cach wy ko ñcze nio wych i kon ser wa tor skich wy po wia da³ siê 
czê œcio wo po zy tyw nie jak i kry tycz nie. Ogól nie pod kre œla dobr¹ wo lê wy ko -
naw cy, ale po stu lu je zwiê k sze nie oso bi stej od po wie dzial no œci pro jek tan ta. Ro -
bo ty bu dow la ne w obiek cie wy ko ny wa³o PRZ, a pra ce wy ko ñcze nio we i kon -
ser wa tor skie PKZ27.

Istot ne zna cze nie w pro ce sie od no wy od gry wa³y ro sn¹ce nak³ady fi nan so we,
w tym rów nie¿ kosz ty do ku men ta cji projektowo -kosztorysowej. Wed³ug wstêp -
nych za³o¿eñ mia³y one wy no siæ 9% kosz tów ro bót. Jed nak z kon kret nych wy li -
czeñ wy ni ka, ¿e opra co wa nia przed pro jek to we i pro jek to we kszta³to wa³y siê
w ³¹cznej wy so ko œci 12% ogó³u nak³ad ów. Na to miast pra ce remontowo -
-budowlane sta no wi³y 80%, a pra ce œciœ le kon ser wa tor skie 8% nak³ad ów.

W ce lu ob ni¿ e nia kosz tów Miej skie Biu ro Pro jek tów opra co wa³o „Wy tycz ne
do tycz¹ce ujed no li ce nia i uprosz czeñ opra co wañ przed pro jek to wych i do ku -
men ta cji projektowo -kosztorysowej dla obiek tów za byt ko wych w Kra ko wie”.
Okre œla³y one rów nie¿ czyn no œci uczest ni ków pro ce su od no wy w za kre sie
przy go to wy wa nia ma te ria³ów wy jœ cio wych, oraz opi nio wa nia i za twier dza nia
wy ¿ej wymienionych opra co wañ. Wy tycz ne wpro wa dzo ne zo sta³y do sto so wa -
nia zarz¹dze niem Pre zy den ta Kra ko wa Nr 54/81 z dn. 29.08.1981 r.
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25 Chrza now ski T., Kra kow skie pa ra dok sy, Ku bi ca T.L., Kry zys re wa lo ry za cji Kra ko wa,
s. 4–9, s. 10–11, Spo tka nia z za byt ka mi, Nr 2/1983, War sza wa, MKiS.

26 Hy dzik W., Pro ble my od no wy Kra ko wa, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 1978 s. 18–19.
27 Swa ry czew ski A., Pro ble ma ty ka ro bót kon ser wa tor skich na przyk³adzie ka mie ni czek przy

ul. Flo ria ñskiej w Kra ko wie, Ochro na Za byt ków Nr 1–2, War sza wa 1983, s. 89–100.



Pro ces od no wy Kra ko wa sta³ siê przed mio tem ob rad i opi nii no wo po wo³anej 
de cy zj¹ Ra dy Pa ñstwa, Ko mi sji Re wa lo ry za cji i Ochro ny Za byt ków Ra dy Na -
ro do wej m. Kra ko wa, któ ra w dniu 24.09.1981 r. zwró ci³a siê do Biu ra o opra -
co wa nie pro po zy cji i wnio sków do tycz¹cych efek tyw no œci i po pra wy realizacji
pro ce su od no wy Kra ko wa. Miej skie Biu ro Pro jek tów re ali zuj¹c ¿y cze nie Ko mi -
sji przed sta wi³o w piœ mie z dnia 12.11.1981 r. – na tle po zy ty wów i ne ga ty wów
do tych cza so we go prze bie gu re wa lo ry za cji – ob szer ne pro po zy cje. Do ty czy³y
one m.in.:
– pod jê cia za gad nieñ praw nych re wa lo ry za cji, wy ni kaj¹cych z pra wa w³asno -

œci od na wia nych obiek tów, przy jed no cze snym za bez pie cze niu in te re sów
ogól no spo³ecz nych,

– kon ty nu owa nia prac nad do sto so wa niem wa run ków tech nicz nych, ja kim od -
po wia daæ win ny bu dyn ki znaj duj¹ce siê pod ochron¹ kon ser wa torsk¹,

– po szu ki wa nia i roz wi ja nia me tod ba dañ tech nicz nych i kon ser wa tor skich, nie
niszcz¹cych za byt ko wych struk tur, oraz umo ¿li wiaj¹cych pro wa dze nie ba dañ 
ta k¿e w obiek tach u¿yt ko wa nych28,

– za nie cha nia sporz¹dza nia kosz to ry sów ogól no bu dow la nych, ogra ni czaj¹c t¹
czê œæ do ku men ta cji do ze sta wie nia kosz tów, w opar ciu o sca lo ne wska Ÿni ki
ele men tów ro bót,

– wpro wa dze nia, w opar ciu o za le ce nia re sor to we, kon fe ren cyj ne go try bu opi -
nio wa nia i za twier dza nia do ku men ta cji pro jek to wej dla re wa lo ry za cji,

– roz sze rze nia kom pe ten cji nad zo ru au tor skie go, umo ¿li wiaj¹cych po dej mo -
wa nie na bu do wie de cy zji ko ry guj¹cych roz wi¹za nia pro jek to we, w przy pad -
ku od kry cia ele men tów za byt ko wych, w trak cie ro bót bu dow la nych.
Pro po zy cje te by³y tyl ko cz¹st ko we i nie doœæ kon se kwent nie re ali zo wa ne

W r. 1980 pre zy dent m. Kra ko wa stwier dzi³29, ¿e zwiê k sze nie za dañ w re wa lo ry -
za cji po r. 1978 spo wo do wa³o w kon se kwen cji roz pro sze nie re mon tów i po ten -
cja³u wy ko nawcze go. Te nie ko rzyst ne ten den cje zo sta³y za ha mo wa ne, umo¿ -
liwiaj¹c kry sta li zo wa nie siê idei re wa lo ry za cji hi sto rycz nych ci¹gów ulicz nych.
Oœwiad czy³ nad to, ¿e brak œrod ków fi nan so wych, zbyt szczup³a ba za ma te -
ria³owa, tech nicz na i wy ko naw cza, oraz brak miesz kañ i lo ka li u¿yt ko wych dla
wy kwa te ro wy wa nych z obiek tów prze zna czo nych do re mon tu, zmu si³ do pod jê -
cia w pla nie 1981–198530 se lek tyw nej od no wy po je dyn czych obiek tów, przy za -
cho wa niu kom plek so wej re ali za cji in fra struk tu ry tech nicz nej. Zmniej sze niu
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czono 14.

30 Opra co wa ny w Biu rze plan od no wy za byt ków Sta re go Mia sta na la ta 1981–1985 przy jê ty
zo sta³ ja ko ma te ria³ wstêp ny do sporz¹dze nia pro gra mu za dañ w za kre sie re wa lo ry za cji.



ule gnie iloœæ re mon tów ka pi tal nych bu dyn ków z ko rzy œci¹ dla licz by re mon tów 
za bez pie czaj¹cych. Zgod nie z „In for ma cj¹ Pre zy den ta” po wy ¿ sza me to da wy -
bra na zo sta³a ja ko per spek ty wicz ny pro gram re wa lo ry za cji i opty mal ny mo del
dzia³ania w za ist nia³ych wa run kach.

Wy czer py wa nie siê mo ¿li wo œci i sku tecz no œci sys te mu spo³eczno -gospo -
darczego PRL zna laz³o od zwier cie dle nie w Uchwa le Ra dy Mi ni strów Nr 19/85
z dnia 18 lu te go 1985 r. „W spra wie za pew nie nia wa run ków re ali za cji pro gra -
mów re wa lo ry za cji ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa”. Uchwa³a mia³a za pew niæ 
przed siê bior stwom par ty cy puj¹cym w dzie le od no wy prio ry te ty w otrzy my wa -
niu ma te ria³ów, na daj¹c pra com przy za byt kach ran gê ana lo giczn¹ do za mó wieñ 
rz¹do wych.

Za uwa ¿yæ na le ¿y, i¿ w od ró¿ nie niu od uchwa³ Ra dy Mi ni strów z ro ku 1967,
a zw³asz cza z r.1974, któ ra w znacz nym stop niu roz sze rza³a za kres dzia³ania31,
uchwa³a z r.1985 za le ca³a kon cen tra cjê prac w Sta rym Mie œcie, na Ka zi mie rzu
i Stra do miu.

Za ostrzo no kry te ria ty po wa nia bu dyn ków prze zna czo nych do re wa lo ry za cji
oraz do sto so wa nia me tod pra cy i tech no lo gii do ak tu al nych mo ¿li wo œci re ali za -
cyj nych. Za le co no ogra ni cze nie in ter wen cji bu dow la nych, uprosz cze nie za kre -
su ro bót bu dow la nych i zmniej sze nie zu ¿y cia ma te ria³ów oraz utrzy my wa nie
za sta nych struk tur bu dow la nych, ogra ni cza nie prze kszta³ca nia uk³ad ów wnêtrz
i kla tek scho do wych, za cho wa nie stro pów drew nia nych ja ko ele men tów kon -
struk cji no œnej oraz ich wzmac nia nie, za cho wa nie za miast wy mia ny sto lar ki
okien nej i drzwio wej, nie ods³ania nie za kry tych po li chro mii i in nych ro dza jów
de ko ra cji pla stycz nej, oraz uprosz cze nie do ku men ta cji tech nicz nej.

Wszyst kie po wy ¿ sze za le ce nia mia³y s³u¿yæ skra ca niu cza su trwa nia prac
budowlano -konserwatorskich oraz ob ni¿ aniu kosz tów.

Pod su mo wa nie

Miej skie Biu ro Pro jek tów, oraz in ni uczest ni cy pro ce su od no wy Kra ko wa,
sta nê li przed je dy nym w Pol sce tej ska li za da niem, któ re go z³o¿onoœæ ujaw ni³a
siê w pe³ni do pie ro w trak cie wie lo let niej re ali za cji.

Nad mie niæ na le ¿y, i¿ ba da nia nad bu dow nic twem miesz cza ñskim Kra ko wa,
któ re sta³y siê jed nym z g³ów nych za dañ MBP, roz pocz¹³ w okre sie miê dzy wo -
jen nym H. Ja sie ñski, a ich efek ty za war³ w ksi¹¿ce Daw na ka mie ni ca kra kow -
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31 Uchwa³a RM nr 169 z dn. 14.07.1967 w spra wie kom plek so we go re mon tu i prze bu do wy bu -
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zbêd na jest rów nie¿ prze bu do wa i mo der ni za cja uk³adu ko mu ni ka cyj ne go mia sta i bu do wa no we -
go cen trum us³ugo we go.



ska. Wcze œniej sze pu bli ka cje o do mach kra kow skich au tor stwa A.Chmie la
i S. Tom ko wi cza, któ re opie ra³y siê na ob szer nych kwe ren dach ar chi wal nych,
po ru sza³y kwe stie praw ne, go spo dar cze i oby cza jo we. Wie lo kie run ko we pra ce
naukowo -badawcze pod jê te zo sta³y po r. 1945 przede wszyst kim w Uni wer sy te -
cie Ja giel lo ñskim, Aka de mii Sztuk Piêk nych, Po li tech ni ce Kra kow skiej i Aka -
de mii Górniczo -Hutniczej.

Miej skie Biu ro Pro jek tów uzy ska³o nie kwe stio no wa ne miej sce w od no wie
za byt ków Kra ko wa, a zw³asz cza je go ka mie nic miesz cza ñskich 32.

Opra co wa ne kon cep cje re wa lo ry za cji i stu dia funkcjonalno -programowe dla
kil ku na stu blo ków sta ro miej skich, oraz pro jek ty, okre œla³y po raz pierw szy pra -
wid³owe za sa dy od no wy kom plek sów za byt ko wych, jak rów nie¿ szcze gó³owe
kie run ki po stê po wa nia do tycz¹ce po szcze gól nych obiek tów, ich kszta³tu prze -
strzen ne go, war to œci za byt ko wej, funk cji, za gad nieñ techniczno -konstruk cyj -
nych, oraz in fra struk tu ral nych.

Dzia lal noœæ Miej skie go Biu ra Pro jek tów oce nio na zo sta³a wy so ko m.in.
przez nie mieck¹ Ko mi sjê UNESCO, na rów ni z licz ny mi cen tra mi miast eu ro -
pej skich33.

Dziê ki prze pro wa dzo nym bar dzo licz nym i dog³êb nym ba da niom kon ser wa -
tor skim, wk³ad MBP do ty czy rów nie¿ hi sto rii urba ni sty ki, ar chi tek tu ry oraz
sztu ki Kra ko wa. Zgro ma dzo na w Ar chi wum Pa ñstwo wym w Kra ko wie oraz
w Zarz¹dzie Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa do ku men ta cja
umo ¿li wia œle dze nie pro ce su od no wy Kra ko wa, dal sze wie lo kie run ko we ba da -
nia na uko we, oraz pog³êbia nie wie dzy o na szym mie œcie.
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32  Ko czur A., Za³ub ski S., Miej skie Biu ro Pro jek tów w pro ce sie re wa lo ry za cji ze spo³ów sta ro -
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33 Sa nie rung hi sto ri scher Stadt ker ne im Ausland; Fran kre ich, Gros sbri ta nien, Hol land, Ita lien,
Po len, Ku rz be rich te: ÈSSR, Oster re ich, Schwe iz, Un garn, Schri ften re ihe des Bun de smi ni sters für
Rau mord nung, Ba uwe sen und Städte bau, s. 215–216, Bonn -Bad Go de sberg 1975.



Te re sa Ma³kowska -Holcerowa

PRZEDSIÊBIORSTWO PAÑSTWOWE
PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW

Oddzia³ w Krakowie
(1951–1991)

I. In for ma cje ogól ne

1. Przed siê bior stwo Pa ñstwo we Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków zo sta³o
po wo³ane w sierp niu 1950 r. przez ów cze sne Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki.
Fak tyczn¹ dzia³al noœæ w Kra ko wie PKZ roz po czê³y 1 kwiet nia 1951 r., gdy –
obok War sza wy i Gda ñska – po wsta³ w Kra ko wie Zak³ad, prze kszta³co ny
w stycz niu 1960 r. w sa mo dziel ny Od dzia³. Funk cjo no wa³ on do 1991 r., kie dy
to w zmie nio nych wa run kach ustrojowo -gospodarczych po wo³ano Pra cow nicz¹ 
Spó³kê Ak cyjn¹. W 1997 r. po sta wio no j¹ w stan upad³oœci, któ ry trwa do dziœ.

2. Pocz¹tko wo za siêg dzia³al no œci kra kow skich PKZ obej mo wa³, zgod nie
z ów cze snym po dzia³em ad mi ni stra cyj nym, Kra ków oraz wo je wódz twa: kra -
kow skie, ka to wic kie, kie lec kie i rze szow skie. Utwo rze nie w 1968 r. od dzia³u
PKZ w Lu bli nie (który sw¹ dzia³al no œci¹ obj¹³ wo je wódz two rze szow skie) oraz
w 1969 r. od dzia³u w Kiel cach, za wê zi³o ob szar dzia³ania od dzia³u kra kow skie -
go, ale rów no cze œnie po zwo li³o na wiê ksz¹ in ten sy fi ka cjê prac na po zo sta³ym
te re nie.

Po re for mie ad mi ni stra cyj nej z 1975 r. po lem dzia³ania kra kow skich PKZ po -
zo sta³o utwo rzo ne wów czas Miej skie Wo je wódz two Kra kow skie z Kra ko wem – 
naj wiê k szym sku pi skiem naj cen niej szych za so bów za byt ko wych – a po nad to
czte ry s¹sied nie wo je wódz twa: bielsko -bialskie, ka to wic kie, tar now skie i no -
wos¹dec kie.

3. Omó wie nie dzia³al no œci kra kow skich PKZ na prze strze ni czter dzie stu lat
ich funk cjo no wa nia na te re nie Pol ski po³udnio wej jest za da niem wy kra -
czaj¹cym po za za kres ar ty ku³u. Je go g³ów nym ce lem jest bo wiem cha rak te ry -
sty ka wie lo aspek to wych dzia³añ – w ra mach okre œlo ne go sche ma tu or ga ni za -
cyj ne go – przede wszyst kim na te re nie Kra ko wa. Na za kres tej dzia³al no œci nie
bez wp³ywu po zo sta wa³ fakt przy zna nia przez w³adze miej skie kon ser wa tor -
skie go prio ry te tu dla hi sto rycz ne go cen trum mia sta oraz wy su niê cie po stu la tu
kom plek so wej od no wy je go za byt ków (1967 r.).
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Wa ¿nym wy da rze niem w po de jœ ciu do ochro ny ze spo³ów za byt ko wych mia -
sta by³o wpi sa nie przez UNESCO Kra ko wa w ob rê bie Plant wraz z Ka zi mie -
rzem na I Li stê Œwia to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go, co mia³o miej sce
w czerw cu 1978 r.

Przed sta wie nie me ry to rycz ne go do rob ku wszyst kich, œciœ le ze sob¹
wspó³pra cuj¹cych pra cow ni spe cja li stycz nych oraz dzia³u wy ko naw stwa kon -
ser wa tor skie go w od nie sie niu do Kra ko wa na po ty ka na du ¿e trud no œci wo bec
bra ku pe³ne go, wy czer puj¹ce go ich ka ta lo gu. Opu bli ko wa ny w 1989 r. Spis do -
ku men ta cji i prac kon ser wa tor skich, do pro wa dzo ny do 1986 r. po mi ja ostat nie
piêæ lat funk cjo no wa nia Przed siê bior stwa, rów nie¿ w Kra ko wie. Za war te w nim 
da ne, nie zaw sze œcis³e, na le ¿a³o we ry fi ko waæ, opie raj¹c siê na in for ma cjach za -
czerp niê tych od daw nych pra cow ni ków PKZ. W zwi¹zku z li kwi da cj¹ Przed siê -
bior stwa du ¿e trud no œci spra wia³o rów nie¿ uzy ska nie in for ma cji o kszta³to wa -
niu siê struk tu ry or ga ni za cyj nej w ci¹gu czter dzie stu lat je go funk cjo no wa nia.

Wspo mnia ny Spis jest enu me ra cj¹ 3.017 po zy cji do tycz¹cych ³¹cznie ok. 450 
in dy wi du al nych obiek tów (lub ich ze spo³ów), któ re by³y przed mio tem dzia³añ
PKZ o ró¿ nym za kre sie prac po szcze gól nych spe cjal no œci. Obiek ty te to: ko -
œcio³y (20), bo ¿ni ce (6), obiek ty u¿y tecz no œci pu blicz nej (11), pa³ace miej skie
i dwo ry (19), ka mie ni ce miesz cza ñskie (338), obiek ty prze mys³owe (3), a ta k¿e
mu ry obron ne przy Bra mie Flo ria ñskiej z basz ta mi, daw nym Ar se na³em miej -
skim i Bar ba ka nem; Wie ¿a Ra tu szo wa, Su kien ni ce, Wie ¿a Hej na³owa itd.

W wy ni ku dzia³al no œci kon ser wa tor skiej po szcze gól nych pra cow ni w oma -
wia nym okre sie (1951–1986) w Kra ko wie ods³oniê to i za kon ser wo wa no ok. 35
stro pów drew nia nych w wiê k szo œci po li chro mo wa nych (XV–XVI–XVIII w.);
ok. 38 po li chro mii (XIV–XVIII w.), pod da no kon ser wa cji de ko ra cjê stiu kow¹
(XVII w.) w kil ku obiek tach; ods³oniê to i za kon ser wo wa no ele men ty ka mie -
niar skie go wy stro ju ar chi tek to nicz ne go (XV–XVI–XIX w.) w ok. 55 obiek tach; 
pod da no kon ser wa cji ka mien ne na grob ki (XIX w. na cmen ta rzu Ra ko wic kim);
za kon ser wo wa no 56 ob ra zów szta lu go wych (1 po³. XVI–XIX w.), ma lo wa nych
ró¿ ny mi tech ni ka mi i na ró¿ nym pod³o¿u. Pra ca mi kon ser wa tor skimi ob jê to kil -
ka na œcie obiek tów rze Ÿbiar skich, g³ów nie drew nia nych (XVII–XVIII w.),
oczysz czo no te¿ o³tarz Wi ta Stwo sza w ko œcie le Ma riac kim, pod da no kon ser -
wa cji za byt ko we or ga ny (in stru men ty i pro spek ty z XVII–XIX w. w 8 obiek -
tach), oczysz czo no i za kon ser wo wa no wi tra ¿e (z k. XIX i pocz. XX w.) w 11
obiek tach). Pod da no kon ser wa cji kil ka dzie si¹t obiek tów rze mios³a asty stycz ne -
go – g³ów nie me bli (XVIII–XIX w.).

Opra co wa no do ku men ta cje naukowo -historyczne dla przesz³o 140 do mów
kra kow skich, a po nad to stu dia historyczno -urbanistyczne dla czte rech blo ków
za bu do wy sta ro miej skiej, w tym dla trzech z wy ko rzy sta niem te re no wych ba -
dañ ar chi tek to nicz nych, ar che olo gicz nych, ma lar skich. Wy ko na no te¿ stu dia
historyczno -urbanistyczne dla daw nych miast sku pio nych wo kó³ cen trum Kra -
ko wa, a ta k¿e Stu dium historyczno -krajobrazowe dla Kra kow skie go Ze spo³u
Miej skie go.
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Do ku men ta cja pro jek to wa ujê ta wspo mnia nym Spi sem obej mu je (do 1986 r.) 
ok. 2.000 po zy cji (in wen ta ry za cje, eks per ty zy, pe³no bra n¿ owe pro jek ty ar chi -
tek toniczne)

Pra ca mi budowlano -konserwatorskimi ob jê to oko³o sto obiek tów, z któ rych
w piê æ dzie siê ciu wy ko na no re mont ka pi tal ny, w po zo sta³ych czê œcio wy. Pra ce
te pro wa dzo ne by³y czê sto eta po wo, nie raz w cy klu wie lo let nim.

4. Oma wiaj¹c dzia³al noœæ kra kow skich PKZ nale¿y wspo mnieæ o pra cach
pro wa dzo nych po za Kra ko wem.

Przyk³ada mi wa ¿niej szych za dañ by³y m.in. kom plek so we pra ce pro wa dzo ne 
w ze spo³ach za byt ko wych miast, np. Tar no wa (gdzie pra ca mi do ku men ta cyj ny -
mi, pro jek to wymi, ba daw czy mi i kon ser wa tor ski mi ob jê to ok. 120 obiek tów);
Bie cza (mu ry obron ne, tzw. Dom Ka ta i in.); No we go S¹cza (mu ry miej skie,
tzw. Dom Go tyc ki – Mu zeum i in.); Cie szy na (kil ka dzie si¹t ka mie nic) itp.

Osob nym pro ble mem by³y pra ce przy za byt kach bu dow nic twa drew nia ne go.
Pro wa dzo no je w mia stecz kach (np. Lanc ko ro nie), ko œcio³ach (m.in. Dêb no
Pod ha la ñskie, Osiek, Wo Ÿni ki), cer kwiach (Ko tañ, Pi¹tko wa, Ra dró¿). Pro wa -
dzo no te¿ pra ce (w pe³nym za kre sie) przy drew nia nych karczmach -zajazdach
(w Je le œni, S³aw ko wie, Su chej), drew nia nych dwo rach (La sko wa, £opusz na).
Do wa ¿nych za dañ na le ¿a³a bu do wa skan se nów (Gór no œl¹ski w Cho rzo wie,
Nad wiœ la ñski u stóp zam ku w Li pow cu).

In nym za kre sem dzia³añ PKZ by³y pra ce do ku men ta cyj ne, ba daw cze, kon -
ser wa tor skie i wy ko naw cze przy zam kach (Kra si czyn, Lanc ko ro na, Li po wiec,
Od rzy koñ, Wie licz ka – tzw. Za mek ¯upny, Wiœ nicz). W za kre sie ar chi tek tu ry
obron nej na le ¿a³oby wy mie niæ od kry cie i prze ba da nie nie zna nych dot¹d re lik -
tów bar ba ka nu w Bie czu, œre dnio wiecz ne go ze spo³u bra mne go w Li pow cu,
drewniano -ziemnych for ty fi ka cji przy dwo rze w Spyt ko wi cach. Nie mo ¿na po -
min¹æ kon ser wa cji dwo rów obron nych (Dêb no Brze skie, Je ¿ ów, Szym bark,
Wie ru szy ce), pa³aców (Bê dzin, Gzi chów, Igo³omia, M³oszo wa, wspo mnia ne
Spyt ko wi ce).

Pra ce pro wa dzo ne przy dzie³ach rze Ÿby, ma lar stwa i rze mios³a ar ty stycz ne go 
do pro wa dzi³y do wie lu od kryæ. Za li czyæ do nich na le ¿a³oby ma lo wid³a œcien ne
ta kie jak: go tyc ka po li chro mia w ko œcie le w Ko zieg³owach, nie zna ne par tie ma -
lo wi de³ w ko œcie le w Nie po³omi cach, w Wiœ li cy; re ne san so we w ko œcio³ach
w Ostro pie, czy w No wym Kor czy nie i in. Z ma lar stwa ta bli co we go na le ¿y wy -
mie niæ kon ser wa cjê tryp ty ku Za œniê cia NMP z pocz. XVI w. pêdz la Mi strza
Mar ci na Czar ne go z ko œcio³a w Bo dzen ty nie. Obiekt ten na le ¿y do czo³owych
za byt ków ma lar stwa szko³y kra kow skiej prze³omu XV/XVI w.

5. Na le ¿y od no to waæ, i¿ PKZ w l. 1970–1990 w ra mach eks por tu pro wa dzi³y 
pra ce w sze re gu pa ñstw eu ro pej skich (m.in. w ów cze snej Cze chos³owa cji, Re -
pu bli ce Fe de ral nej Nie miec, we Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii), a ta k¿e w Sta nach
Zjed no czo nych. W pra cach tych za an ga ¿owa ne by³y pra wie wszyst kie pra cow -
nie spe cja li stycz ne oraz dzia³ wy ko naw stwa kon ser wa tor skie go. W du ¿ej czê œci 
pra ce kon ser wa tor skie pro wa dzo ne by³y w pol skich pla ców kach dy plo ma tycz -
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nych. Kra kow skie PKZ bra³y rów nie¿ udzia³ w tzw. mi sjach kon ser wa tor skich
o cha rak te rze szko le nio wym pro wa dzonych na te re nie pa ñstw po za eu ro pej skich 
za in te re so wa nych kon ser wa cj¹ swo ich za byt ków. Mo ¿na tu wy mie niæ np. mi sje
w Al gie rii, Egip cie, Ira ku, a ta k¿e na Ku bie i w Kam bo d¿y.

II. Po wo³anie Zak³adu PP PKZ w Kra ko wie
i je go dzia³al noœæ w la tach 1951–1960

U pod staw dzia³al no œci Zak³adu PKZ, funk cjo nuj¹ce go od kwiet na 1951 r.,
sta³a nie wiel ka gru pa fa chow ców: kon ser wa to rów dzie³ sztu ki, ar chi tek tów i hi -
sto ry ków sztu ki. Wspó³or ga ni za to ra mi Zak³adu, a jed no cze œnie je go pierw szych 
pra cow ni spe cja li stycz nych, by li dwaj zas³u¿e ni pro fe so ro wie Wy dzia³u Kon -
ser wa cji Aka de mii Sztuk Piêk nych w Kra ko wie: dr Ma rian S³onec ki i Jó zef
Dut kie wicz; trze ci¹ po sta ci¹, któ ra sta³a u pocz¹tków PKZ by³ dr in¿. arch. Ste -
fan Œwisz czow ski, ów cze sny za stêp ca Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt -
ków. Wy mie niæ rów nie¿ na le ¿y hi sto ry ka sztu ki Ta de usza ¯ychie wi cza.

1. Prof. Ma rian S³onec ki, któ ry w la tach 1945–1949 pro wa dzi³ wraz z ze -
spo³em na Wa we lu kon ser wa cjê o³ta rza Wi ta Stwo sza z ko œcio³a Ma riac kie go,
stwo rzy³ przy zak³adzie PKZ Pra cow niê Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki, któr¹ kie ro -
wa³ do lat 60. Funk cjê za stêp cy prof. S³onec kie go w la tach 1951–1954 pe³ni³ je -
go wspó³pra cow nik przy kon ser wa cji o³ta rza stwo szow skie go, Jó zef Stroj ny,
kon ser wa tor i hi sto ryk sztu ki. Sta³ym kon sul tan tem Pra cow ni (w l. 1951–1955)
by³ prof. Jó zef Dut kie wicz, ów cze sny dzie kan Ka te dry Ma lo wi de³ Œcien nych
ASP. Wcze œniej pia sto wa³ urz¹d Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków
(w l. 1946–1951). Trzon Pra cow ni w pierw szych la tach po jej utwo rze niu sta no -
wi³a pocz¹tko wo oko³o dzie siê cio oso bo wa gru pa pierw szych ab sol wen tów Wy -
dzia³u Kon ser wa cji ASP; nastêpni za si li li Pra cow niê w 2. po³owie lat 50.

2. Drug¹ jed nostk¹, któ ra po wsta³a na pocz¹tku dzia³al no œci Zak³adu by³a
Pra cow nia Pro jek to wa. Zor ga ni zo wa³ j¹ w 1951 r. dr arch. Ste fan Œwisz czow -
ski, któ ry dot¹d kie ro wa³ pra cow ni¹ ar chi tek to niczn¹ przy urzê dzie Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra Za byt ków. W la tach 1951–1960 sk³ad oso bo wy Pra cow ni
sta le siê po wiê k sza³, z cza sem po wsta³y rów nie¿ ze spo³y bra n¿ owe (kon struk -
cyj ny i in sta la cyj ny). W 1956 r., gdy dr Œwisz czow ski zo sta³ po wo³any na sta -
no wi sko Miej skie go Kon ser wa to ra Za byt ków, kie row ni kiem Pra cow ni zo sta³
mgr in¿. arch. An drzej Kur kie wicz, a na stêp nie dr arch. Jó zef Ja mroz. Na
prze³omie lat 50./60. sta no wi sko g³ów ne go pro jek tan ta pe³ni³ dr in¿. arch. Wik -
tor Zin, póŸ niej szy pro fe sor Po li tech ni ki Kra kow skiej.

3. W pocz¹tko wych la tach funk cjo no wa nia Zak³adu PKZ do Pra cow ni Pro -
jek to wej do ko op to wa no hi sto ry ka sztu ki. By³ nim Ta de usz ¯ychie wicz, pra -
cow nik na uko wy Zak³adu Hi sto rii Sztu ki UJ, od 1951 r. pu bli cy sta „Ty go dni ka
Po wszech ne go”, zwi¹za ny w la tach 50. rów nie¿ wspó³prac¹ z ze spo³em kon ser -
wa tor skim przy Wo je wódz kim Kon ser wa to rze Za byt ków. Je go pra ca oraz dwu
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ab sol wen tek hi sto rii sztu ki, za trud nio nych w PKZ w 1956 r. (mgr Bar ba ry
Dunin -Fischingerowej i Ma rii Dayczak -Domanasiewiczowej) sta³a siê zal¹¿ -
kiem Pra cow ni Do ku men ta cji Hi sto rycz nej. Sa mo dzieln¹ jed nostk¹ w sche ma -
cie or ga ni za cyj nym PKZ sta³a ona siê w 1958 r. Jej kie row ni kiem zo sta³ hi sto -
ryk sztu ki Ol gierd Za gó row ski (do 1961 r.).

4. Od po wsta nia Zak³adu, pocz¹tko wo w Pra cow ni Kon ser wa cji Dzie³ Sztu -
ki, póŸ niej w Pra cow ni Do ku men ta cji Hi sto rycz nej za trud nie ni by li fo to gra fo -
wie: Emil Ra chwa³ (po 1958 r. pra cow nik Pa ñstwo wych Zbio rów Sztu ki na Wa -
we lu) oraz Ka zi mierz No wac ki (hi sto ryk sztu ki, te atro log), któ ry po for mal nym
utwo rze niu w 1958 r. Pra cow ni Fo to gra ficz nej zo sta³ jej kie row ni kiem.

5. W 1956 r. roz pocz¹³ dzia³al noœæ Dzia³ Wy ko naw stwa Budowlano -
-Konserwatorskiego stop nio wo po sze rzaj¹cy za kres swej dzia³al no œci. Kie ro wa³ 
nim in¿. Je rzy Bu kow ski, a na stêp nie in¿. Zbi gniew Dwer nic ki.

6. W la tach 1951–1960 kra kow skim Zak³adem PKZ, pod leg³ym Dy rek cji
Przed siê bior stwa w War sza wie, kie ro wa li ko lej no: mgr Klau diusz Si dor, dr Ar -
nold Jas sem oraz mgr Jan Woj cie chow ski.

W la tach 1950–1960 z Pra cow ni¹ Pro jek tow¹ i Pra cow ni¹ Do ku men ta cji Hi -
sto rycz nej wspó³pra co wa li hi sto ry cy sztu ki: dr An drzej Fi schin ger pra cow nik
na uko wy Pa ñstwo wych Zbio rów Sztu ki na Wa we lu, dr Ju liusz Ross z Zak³adu
Hi sto rii Sztu ki UJ oraz dr arch. Jó zef Fra zik z Wy dzia³u Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki Kra kow skiej. Do sta³ych kon sul tan tów na le ¿a³ dr Jó zef Le piar czyk, rów -
nie¿ pra cow nik na uko wy Zak³adu Hi sto rii Sztu ki UJ, w la tach 1952–1956 Miej -
ski Kon ser wa tor Za byt ków.

7. W la tach 50. dzia³al noœæ Zak³adu PKZ w od nie sie niu do za byt ków Kra ko -
wa przed sta wia³a siê doœæ skrom nie, w prze ci wie ñstwie do prac pro wa dzo nych
po za je go ob rê bem.

a. Opra co wa nia hi sto rycz ne ob jê³y za le d wie kil ka po zy cji. Dwa z nich do ty -
czy³y obiek tów po³o¿onych na kra kow skim Ka zi mie rzu: bo ¿ni cy i cmen ta rza
Re muh przy ul. Sze ro kiej oraz do mu przy ul. Jó ze fa 21. Au to rem obu do ku men -
ta cji (1953 r.) by³ T. ¯ychie wicz. Trze cim obiek tem, dla któ re go ten sam au tor
opra co wa³ do ku men ta cjê hi sto ryczn¹ by³ „Dwo rek £owcze go” przy ul. Ko -
œciusz ki 37 (obec nie sie dzi ba wy daw nic twa Znak). Po zo sta³e obiek ty, dla któ -
rych wy ko na no do ku me ta cje hi sto rycz ne (au tor stwa M. Dayczak -Doma nasie -
wi czowej) to dwo ry zlo ka li zo wa ne na obrze ¿ach mia sta na te re nie Bro no wic
Ma³ych: dwór W³o dzi mierza Tet ma je ra (1958 r.) i dwór Lu cja na Ry dla – Mu -
zeum M³odej Pol ski (1959 r.), dla któ rych to obiek tów wy ko na no rów nie¿ in -
wen ta ry za cje ar chi tek to nicz ne (Zdzis³aw  G³¹b). Trze cim dwo rem, któ ry zo sta³
opra co wa ny (1955 r.) przez wspo mnia ne go wy ¿ej T. ¯ychie wi cza by³ dwór Ja na 
Ma tej ki w Krzes³awi cach – sie dzi ba To wa rzy stwa Przy ja ció³ Sztuk Piêk nych.
Te go sa me go au to ra by³a do ku men ta cja (1955 r.) mo stu Sie ra kow skiego na
Bia³usze (ro ze bra ne go), któ ry zin wen ta ry zo wa li in¿. arch Ry szard K³osiñ ski
i Zyg munt Rze chu³a. W zwi¹zku z przy go to wy wa niem ma te ria³ów na uko wych
do re kon struk cji, znisz czo ne go w cza sie II woj ny (1940 r.) po mni ka Ta de usza
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Ko œciusz ki na Wa we lu (d³uta Le opol da Mar co nie go sprzed 1914 r.), T. ¯ychie -
wicz na pi sa³ do ku men ta cjê hi sto ryczn¹ te go obiek tu (1958 r.). Obec ny po mnik
wy ko na ny przez rze Ÿbia rza Ru dol fa Leh ner ta (na pod sta wie mo de lu gip so we go
za cho wa ne go w Mu zeum Na ro do wym), stan¹³ po now nie w 1960 r. przy we jœ ciu 
na Wa wel od pó³no cy, ja ko dar mia sta Dre zna.

b) Rów nie skrom nie przed sta wia siê dzia³al noœæ Pra cow ni Pro jek to wej w la -
tach 50. w od nie sie niu do za byt ko wej za bu do wy Kra ko wa. Ogra ni czy³a siê ona
w za sa dzie do kra kow skie go Ka zi mie rza. Ze spó³ ar chi tek tów wy ko na³ w 1956 r. 
in wen ta ry za cje ka mie nic przy ul. Ciem nej (3 obiek ty), Jó ze fa (6 obiek tów)
i Sze ro kiej (22 obiek ty). In wen ta ry za cje wy ko na li ar chi tek ci bêd¹cy trzo nem
Pra cow ni przez wie le na stêp nych lat (Ga brie la Fa ry a szew ska, Zdzis³aw G³¹b,
Jó zef Ja mroz, Ry szard K³osiñ ski, Ja nusz Ma ko wiec, Da nu ta Ma zu ro wa, Ma rian
Po gan, Jó zef Ptak, Zyg munt Rze chu³a, Ja nusz Smól ski, Le szek Sta chow ski).
Kil ka obiek tów zo sta³o opra co wa nych przez twór cê Pra cow ni, dra Ste fa na
Œwisz czow skie go (in wen ta ry za cja Dwo ru Jor da nów przy ul. Mio do wej 41, póŸ -
niej sza sie dzi ba PKZ); kon ser wa tor ski pro jekt – wraz z in¿. Sta nis³awem Ka -
sprzy sia kiem i Wac³awem No wa kow skim – ro ma ñskiej fa sa dy ko œcio³a œw. An -
drze ja przy ul. Grodz kiej (1951); pro jekt szki co wy re kon struk cji re ne san so wej
fa sa dy tzw. ka mie ni cy bur mi strza Cze czot ki przy ul. œw. An ny 2. Wy ko na ny
w 1951 r.; w re je strze ar chi wum Pra cow ni Pro jek to wej PKZ no si nr 1. Osobn¹
po zy cjê sta no wi pe³na do ku men ta cja pro jek to wa (ar chi tek to nicz na i bra n¿ owa)
dla Sta rej Bo ¿ni cy na Ka zi mie rzu, ad ap to wa nej na Mu zeum Ju da istycz ne, opra -
co wa na w l. 1956–1958 przez in¿. arch. Jó ze fa Pta ka, Le ona Ob tu³owi cza (kon -
struktora), Mie czys³awa Sen der skie go (instalacje wod.-kan.) i Ro ma na Asle ra
(instalacje elektryczne). W 1959 r. wy ko na no kon ser wa cjê he braj skich na pi sów
i frag men tów de ko ra cji or na men tal nej w Sa li Mo dli twy (art. konserwator Kry -
sty na Pr¹dzy ñska, PKZ).

c) Dzia³al noœæ na wiê ksz¹ ska lê pro wa dzi³a w la tach 50. Pra cow nia Kon ser -
wa cji Dzie³ Sztu ki. Oprócz kon ser wa cji in dy wi du al nych za byt ków ma lar stwa
szta lu go we go, por tret bpa Pio tra To mic kie go z 1. po³. XVI w. przy pi sy wa ny
Sta nis³awo wi Sa mo strzel ni ko wi z kru ¿gan ków klasz to ru fran cisz ka nów
(konserwator Mar ta ¯urow ska, 1956–1957); ob raz San ta Conver sa tio ne z ok.
1540 r. z ko œcio³a œw. Mi ko³aja (konserwator Krystyna So ko³owa, 1954 r.) wy -
ko na no rów nie¿ za bez pie cze nie i kon ser wa cjê fre sków (Ukrzy ¿owa nie z pocz.
XVI w. St. Sa mo strzel nik) z klasz to ru cy ster sów w Mo gi le (konserwator
Zofia Na wa ra, 1951–1955); sce na Ukrzy ¿owa nia z ok. 1420 r. w ka pli cy œw.
An drze ja w ko œcie le Œw. Krzy ¿a (konserwator Marta ¯urow ska, 1955–1957).

Po wa ¿nym za gad nie niem PKZ w 2 po³. lat 50., wy ma gaj¹cym wspó³pra cy
artystów kon ser wa to rów z hi sto ry ka mi sztu ki i ar chi tek ta mi, by³a kon ser wa cja
wnê trza ka wiar ni „Ja ma Mi cha li ka” przy ul. Flo ria ñskiej 45. Ka wiar nia ta ma
du ¿e zna cze nie dla ¿y cia kul tu ral ne go Kra ko wa. By³a ona bo wiem sie dzib¹ Zie -
lo ne go Ba lo ni ka, pierw sze go pol skie go ka ba re tu ar ty stycz ne go z pocz. XX w.
Wy strój pla stycz ny wnê trza jest dzie³em wie lu wy bit nych ar ty stów tam te go cza -
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su (m.in. Ka ro la Fry cza, Ka zi mie rza Si chul skie go, Al fon sa Kar piñ skie go, Wi -
tol da Wojt kie wi cza).

W 1954 r. Je rzy Ba nach, hi sto ryk sztu ki, znaw ca iko no gra fii Kra ko wa opra -
co wa³ do ku men ta cjê hi sto ryczn¹ ka mie ni cy, uzu pe³nion¹ w 1955 r. przez T. ¯y -
chiewicza szcze gó³owym opi sem i hi sto ri¹ lo ka lu ka wiar ni. W l. 1954–1957
w Pra cow ni Pro jek to wej PKZ po wsta³a pe³no bra n¿ owa do ku men ta cja pro jek to -
wa. Rów no le gle, w l. 1956–1958 pod da no kon ser wa cji ma lo wid³a œcien ne (sce -
ny fi gu ral ne, por tre ty, ka ry ka tu ry, pej za ¿e itp.). Za kon ser wo wa no trzy ob ra zy
olej ne; oczysz czo no i opra wio no 19 ka ry ka tur ry so wa nych kredk¹ lub o³ów -
kiem na pa pie rze, po dob nym za bie gom pod da no 21 li to gra fii. Pra ce te wy ko na -
li: art. konserwatorzy Bar ba ra Czy ¿ew ska i Ry szard Li pe ñski; za kon ser wo wa no
trzy rze Ÿbio ne g³owy – ma ski. Oczysz czo no i uzu pe³nio no 6 wi tra ¿y (wi tro chro -
mia – konserwator R. Li pe ñski).

Dru gim po wa ¿nym za da niem, przed ja kim sta nê³y PKZ w la tach 1954–1958, 
by³a kon ser wa cja wnê trza te atru J. S³owac kie go. Ob jê³a ona bar dzo bo ga ty wy -
strój architektoniczno -malarski we sty bu lu i pa lar ni oraz wi dow ni pro jek tu Je -
rze go Za wiej skie go i Al fre da Dau na z lat 1890–1893 (konserwatorzy Ma rian
S³onec ki, Zo fia Na wa ra z ze spo³em). Kon ser wa cj¹ ob jê to rów nie¿ kur ty nê
H. Sie mi radz kie ro z 1896 r. (konserwator Z. Na wa ra) oraz po li chro miê w gar de -
ro bie L. Sol skie go (por tre ty ak to rek i ak to rów – konserwator M. S³onec ki z ze -
spo³em). Za kon ser wo wa no ga le riê 17 por tre tów ak to rów z koñca XIX w. –
1 æwie rci XX w., m.in. au tor stwa K. Si chul skie go i L. Wy czó³kow skie go
(konserwatorzy Ma ria Sze re me ta i Ewa Pi li tow ska). Pra ca mi ob jê to rów nie¿
dzie³a sztu ki zdob ni czej z mo si¹dzu i ¿ela za pro jek tu Ja na Za wiej skie go z 90.
lat XIX w. (mar ki za nad we jœ ciem g³., kin kie ty, œwiecz ni ki, kra ty –
konserwatorzy Sta nis³aw Luch ter, Igna cy Jod kow ski). Zakon ser wo wa no kom -
plet me bli z XIX w. (konserwator Jan Gra bow ski) oraz obi cia me bli i œcian i pa -
ra pe tów w lo¿ach (konserwator Ma rian Ja Ÿwiec ki z ze spo³em).

d) W za kre sie prac budowlano -konserwatorskich na le ¿y od no to waæ po wa ¿ny 
udzia³ PKZ w la tach 1956–1964 przy ge ne ral nym re mon cie Col le gium Ma ius –
obec nie Mu zeum Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go (do 1992 r. rów nie¿ sie dzi ba In -
sty tu tu Hi sto rii Sztu ki UJ). Re mont ten roz po czê ty w 1949 r. wg kon cep cji prof. 
Ka ro la Es tre i che ra, hi sto ry ka sztu ki i dy rek to ra Mu zeum, pro wa dzo ny by³ wg
pro jek tów i pod kie run kiem prof. Al fre da Ma jew skie go (do 1960 r.), ów cze sne -
go dy rek to ra Kie row nic twa Od no wie nia Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu. Pra -
ce pro wa dzo ne przez PKZ ob jê³y w la tach 1956–1959 m.in. ele wa cje dzie dziñ -
co we z bu dow¹ scho dów pro wadz¹cych do Au li, bru ko wa nie dzie dziñ ca z wy -
bu do wa niem stud ni, prze bu do wê da chu nad Li bra ri¹ po³¹czon¹ z re kon struk cj¹
go tyc kich szczy tów, prze bu do wê drew nia nych stro pów nad I i II p. od po³ud nia
(1960 r.); prze bu do wê fa sa dy od stro ny ul. œw. An ny (nr 10 – 1961 r.); od bu do -
wê tzw. Wy ku szu Ma tej ki i re kon struk cjê ba ro ko wej bra my w ele wa cji pó³noc -
nej od stro ny ul. Ja giel lo ñskiej (1961 r.); od 1964 r. pro wa dzo no pra ce przy mu -
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rze ogro do wym od stro ny ul. Ja giel lo ñskiej z wy bu do wa niem bra my o for mach
ba ro ko wych.

W la tach 1957–1962 mia³ miej sce pierw szy etap prac budowlano -konser wa -
torskich przy re mon cie ge ne ral nym Sta rej Bo ¿ni cy (ul. Sze ro ka 24) – obec nie
Mu zeum Ju da istycz ne. Pro wa dzo no je na pod sta wie do ku men ta cji wy ko nanej
w PKZ. Ob jê³y one m.in. re kon struk cjê skle pie nia w Sa li Mo dli twy i w ba biñ cu, 
a ta k¿e kon ser wa cjê he braj skich na pi sów. Dru gi etap prac pro wa dzo nych
w l. 1969–1971 obj¹³ uporz¹dko wa nie oto cze nia obiek tu.

To omó wie nie dzia³al no œci PKZ w okre sie pierw szych dzie siê ciu lat ich ist -
nie nia o bja œnia cha rak ter pro wa dzo nych wów czas prac, wspieranych wiedz¹
i do œwiad cze niem przez po wa ¿ne au to ry te ty na ukowe. Wów czas w³aœnie po -
wsta³a ka dra wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków me ry to rycz nych ró¿ nych spe -
cjal no œci dzia³aj¹cych w Przed siê bior stwie przez wie le na stêp nych lat.

III. Po wo³anie Od dzia³u PP PKZ w Kra ko wie i je go dzia³al noœæ
w la tach 1960–1991

1. In for ma cje ogól ne. Struk tu ra or ga ni za cyj na

Nie wiel ka sto sun ko wo jed nost ka, o za wê ¿onym za kre sie dzia³ania, ja kim by³ 
Zak³ad PKZ, stop nio wo po sze rza³a sw¹ ak tyw noœæ przy pe³nym wspar ciu ze
stro ny kra kow skich w³adz kon ser wa tor skich (dr Han ny Pie ñ kow skiej) i zro zu -
mie niu dy rek cji przed siê bior stwa w War sza wie.

Ro sn¹ce za da nia i sto pieñ wspó³za le ¿no œci ró¿ nych dys cy plin za an ga ¿owa -
nych w pro ces kon ser wa tor ski spo wo do wa³y roz bu do wê ist niej¹cych pra cow ni
spe cja li stycz nych, a z cza sem po wsta nie sze re gu no wych.

U pro gu lat 60. zasz³y za sad ni cze zmia ny w struk tu rze or ga ni za cyj nej
 przedsiêbiorstwa. Nast¹pi³o prze kszta³ce nie do tych cza so we go Zak³adu w sa mo -
dziel ny Od dzia³, w du ¿ym stop niu unie za le ¿nio ny od dy rek cji w War sza wie.
Rów no cze sna roz bu do wa dzia³u wy ko naw stwa budowlano -konserwatorskiego
zde ter mi no wala za kres i pro fil dzia³ania po zo sta³ych jed no stek or ga ni za cyj -
nych.

W mar cu 1960 r. dy rek to rem no wo utwo rzo ne go Od dzia³u PKZ w Kra ko wie
zo sta³ mgr in¿. kon struk tor Ta de usz Ka³kow ski, sk¹din¹d zna ny nu mi zma tyk
i ko lek cjo ner, au tor wy da nej w 1965 r. pu bli ka cji pt. Ty si¹c lat mo ne ty pol skiej.
Funk cje dy rek to rów Od dzia³u w na stêp nych la tach pe³ni li: mgr in¿. arch.
W³adys³aw Woj na row ski (sta no wi sko to pia sto wa³ w dwu eta pach 1967–1973
i 1977–1981), mgr in¿. arch. Ja nusz Ga wor (1973–1977). W la tach 1980–1990
(tj. do prze kszta³ce nia Od dzia³u PKZ w Spó³kê) dy rek to ra mi by li: in¿. Ry szard
•dzieb³o (1981–83) oraz mgr in¿. arch. W³adys³aw Nie sner.

Kie ro wa nie dzia³em wy ko naw stwa kon ser wa tor skie go po wie rzo no pierw sze -
mu za stêp cy dy rek to ra ds. tech nicz nych (na czel ne mu in ¿y nie ro wi). W la tach
1960–1990 by li to ko lej no: in¿. in¿. Je rzy Miê dzik, Lu dwik Urba ñski
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(1964–1970), Ta de usz Pu cha ra, Zyg munt Ka rzy ñski, Ry szard •dzieb³o (po
1983 r.), Je rzy Per ski i Ry szard £¹cki. Dla re ali za cji po szcze gól nych za dañ wy -
ko naw czych po wo³ywa no kie row nic twa bu dów, a nie kie dy ich gru py w zale¿ -
noœci od spe cy fi ka cji prac. Dzia³anie po szcze gól nych kie row nictw ko or dy no wa³ 
Dzia³ Or ga ni za cji Pro duk cji.

W la tach 1962–1963 funk cjê g³ów ne go spe cja li sty w no wo for muj¹cym siê
Od dzia le pe³ni³ prof. Piotr Kra kow ski, ar chi tekt, hi sto ryk i kry tyk sztu ki,
wyk³ad ow ca w Stu dium Kon ser wa cji na kra kow skiej ASP, od 1963 pra cow nik
na uko wy In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki UJ. Ja ko wie lo let ni za stêp ca Wo je wódz kie go
Kon ser wa to ra Za byt ków (w l. 1951–1962) dzie li³ siê sw¹ wiedz¹ i do œwiad cze -
niem, rów nie¿ i w la tach póŸ niej szych.

W zwi¹zku z in ten sy fi ka cj¹ wie lo aspek to wej dzia³al no œci Od dzia³u w te re nie 
i co raz wiê k szej kon cen tra cji na ze spo³ach za byt ko wej za bu do wy Kra ko wa,
w 1970 r. usta no wio no funk cjê dy rek to ra ds. naukowo -konserwatorskich. Je go
za da niem by³a ko or dy na cja me ry to rycz nej dzia³al no œci pra cow ni spe cja li stycz -
nych w po wi¹za niu z pra ca mi pro jek to wy mi i budowlano -konserwatorskimi,
W ma ju 1970 r. funk cjê tê po wie rzo no mgr. in¿. arch, Lu dwi ko wi Urba ñskie mu. 
W 1974 r. za st¹pi³ go na tym sta no wi sku hi sto ryk sztu ki, prof. Ta de usz Chrza -
now ski, obec ny prze wod nicz¹cy SKOZK. W la tach na stêp nych – do prze -
kszta³ce nia Od dzia³u w Spó³kê – sta no wi sko dy rek to ra ds. naukowo -
-konserwatorskich pe³ni li: mgr Ma rian Æwiê czek (1978–1983), mgr in¿. arch.
An na Hoszowska -Tomczyk (1983–1991).

Me ry to ryczn¹ dzia³al noœæ Od dzia³u pro wa dzo no w trzech za sad ni czych pio -
nach:

A. Pion Naukowo -Konserwatorski, któ ry two rzy³y pra cow nie spe cja li stycz -
ne, roz bu do wy wa ne lub po wo³ywa ne stop nio wo w mia rê wzra staj¹cych po trzeb 
kom plek so wej, in ter dy scy pli nar nej ochro ny za byt ków i ich kon ser wa cji. Or ga -
ni za cyj nie w sk³ad te go pio nu wcho dzi³a Pra cow nia Fo to gra ficz na oraz Punkt
In for ma cji Kon ser wa tor skiej, któ re obs³ugi wa³y rów nie¿ in ne jed nost ki Od -
dzia³u.

B. Pion Projektowo -Badawczy wraz z ze spo³ami bra n¿ owy mi i za ple czem
tech nicz nym: ko piow ni¹, po wie lar ni¹ i in tro li ga tor ni¹. Z ich us³ug ko rzy sta³y
te¿ pra cow nie Pio nu Naukowo -Konserwatorskiego.

C. Pion Bu dow nic twa Kon ser wa tor skie go wraz z sek cja mi bra n¿ owy mi
i pro duk cj¹ po moc nicz¹.

Na szcze gól ne pod kre œle nie zas³ugu je œcis³a wspó³pra ca wszyst kich jed no -
stek or ga ni za cyj nych Od dzia³u w kom plek so wym, in ter dy scy pli nar nym pro ce -
sie kon ser wa tor skim, ja ki wy pra co wa³y PKZ w mia rê ro sn¹cych za dañ ochro ny
i kon ser wa cji za byt ków.

A. Pion Naukowo -Konserwatorski

Dzia³al noœæ Pio nu pro wa dzo na by³a przez osiem pra cow ni spe cja li stycz nych
œciœ le ze sob¹ wspó³pra cuj¹cych oraz – w za le ¿no œci od pro ble ma ty ki kon ser wa -
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tor skiej – ko ope ruj¹cych z Pra cow ni¹ Ba dañ Ar chi tek to nicz nych wchodz¹c¹
w sk³ad Pio nu Projektowo -Badawczego. Ra my dla dzia³al no œci wszyst kich pra -
cow ni wy zna cza³ za siêg te ry to rial ny funk cjo no wa nia Od dzia³u. Z oma wia nym
pio nem zwi¹za na by³a dzia³al noœæ Punk tu In for ma cji Kon ser wa tor skiej oraz
Pra cow nia Fotograficzno -Reprodukcyjna.

1. Pra cow nia Do ku men ta cji Naukowo -Historycznej

Pra cow nia za trud niaj¹ca hi sto ry ków sztu ki, jak ju¿ wspo mnia no, dzia³a³a od
pocz¹tku ist nie nia Zak³adu PKZ, a od 1958 r. sta³a siê jed nostk¹ sa mo dzieln¹.
Pod sta wo wym jej za da niem by³o opra co wy wa nie do ku men ta cji hi sto rycz nych
dla obiek tów ar chi tek tu ry (sa kral nej, u¿y tecz no œci pu blicz nej, obron nej,
a przede wszyst kim miesz kal nej), do ku men ta cji dla dzie³ ma lar stwa i rze Ÿby,
a ta k¿e rze mios³a ar ty stycz ne go. Oprócz do ku men ta cji dla in dy wi du al nych
obiek tów opra co wy wa no rów nie¿ stu dia historyczno -urbanistyczne, któ re po -
wsta wa³y w wiê k szo œci przy wspó³pra cy z ar chi tek ta mi z Pra cow ni Ba dañ Ar -
chi tek to nicz nych. Pra cow nia pro wa dzi³a te¿ nad zo ry kon ser wa tor skie

Wszyst kie opra co wa nia opar te o wy ni ki kwe rend Ÿród³owych, iko no gra ficz -
nych i bi blio gra ficz nych za wie ra³y wnio ski kon ser wa tor skie do dal szych prac
pro jek to wych, lub ba daw czych, a ta k¿e re ali za cyj nych. Bez wa run ko wym ele -
men tem opra co wañ by³a do ku men ta cja fo to gra ficz na ilu struj¹ca ak tu al ny stan
obiek tu, je go iko no gra fiê itp. Do ku men ta cje do tycz¹ce obiek tów o znacz nej
war to œci hi sto rycz nej, ar chi tek to nicz nej, czy ar ty stycz nej oraz skom pli ko wa nej
pro ble ma ty ce kon ser wa tor skiej kon sul to wa ne by³y i re cen zo wa ne przez spe cja -
li stów ró¿ nych dzie dzin sztu ki czy ar chi tek tu ry. Kon sul ta cji udzie la li m.in. pra -
cow ni cy na uko wi Zak³adu Hi sto rii Sztu ki UJ: Jó zef Le piar czyk, Piotr Kra kow -
ski, Je rzy Ga dom ski, He le na Ma³kie wi czów na i in.; do sta³ych kon sul tan tów na -
le ¿a³ rów nie¿ prof. Ja nusz Bog da now ski z PK. Sta³ym kon sul tan tem
i wspó³pra cow ni kiem by³ dr An drzej Fi schin ger, pra cow nik na uko wy Pa ñstwo -
wych Zbio rów Sztu ki Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu.

Po prze kszta³ce niu Zak³adu PKZ w sa mo dziel ny Od dzia³, funk cje kie row ni -
ków Pra cow ni pe³ni li hi sto ry cy sztu ki: Bar ba ra Dunin -Fischingerowa
(1961–1964), Ma ria Dayczak -Domanasiewiczowa (1965–1970), któ ra od
1971 r. (bêd¹c wyk³ad ow c¹ na Wy dzia le Kon ser wa cji ASP) zo sta³a sta³ym kon -
sul tan tem Pra cow ni. W l. 1970–1984 funk cjê kie row ni ka pe³ni³a Te re sa
Ma³kowska -Holcerowa, a na stêp nie Bar ba ra Klesz czy ñska (obec nie cz³onek
Pre zy dium SKOZK, wie lo let ni pre zes kra kow skie go Od dzia³u Stowarzyszenia
Hi sto ry ków Sztu ki) Ge no we fa Zañ -Ograbek, dziœ pe³ni¹ca funk cje Miej skie go
Kon ser wa to ra Za byt ków. Woj ciech Fe liks by³ ostat nim kie row ni kiem Pra cow ni
w ra mach Od dzia³u PKZ; po po wo³aniu Spó³ki prze szed³ do niej wraz z czê œci¹
pra cow ni ków.

Bli¿ sze omó wie nie dzia³al no œci Pra cow ni w okre sie trzy dzie stu lat jej funk -
cjo no wa nia (1960–1991) na te re nie pod leg³ym kra kow skim PKZ wy kra cza po -
za za kres niniejszego opra co wa nia. Mo ¿na ogól nie stwier dziæ, i¿ wy ko nano kil -
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ka set do ku men ta cji hi sto rycz nych dla ró¿ ne go ro dza ju za byt ków (g³ów nie ar -
chi tek to nicz nych) po chodz¹cych z ró¿ nych epok sty lo wych.

Dla Kra ko wa w okre sie 1960–1986 (tj. ob jê tym wspo mnia nym Spi sem) wy -
ko na no do ku men ta cje dla 145 ka mie nic (w tym dla 17 do mów przy ul. Ka no ni -
czej i 8 przy ul. Grodz kiej, w wiê k szo œci opra co wa nych przez An drze ja Fi schin -
ge ra; 19 przy ul. Flo ria ñskiej i 7 przy ul. Szpi tal nej – opra co wa nych przez
Zbigniewa  Be iers dor fa, Bar ba rê Klesz czy ñsk¹ i in.). Wy ko na no m.in. do ku men -
ta cje dla ar chi tek tu ry ko œcio³a œœ. Pio tra i Paw³a, bo ¿ni cy Iza aka, Col le gium
Bro scia num (ul. Grodz ka 42), Col le gium No wo dwor skie go (ul. œw. An ny 12),
daw ne go Ka sy na Ofi cer skie go (ul. Zy bli kie wi cza 1), Do mu To wa rzy stwa Le -
kar skie go (ul. Ra dzi wi³³owska 4), pa³acu Pus³ow skich (ul. We ster plat te 10);
w Ryn ku G³. dla pa³aców „Pod Krzysz to fo ry” (nr 35), Po toc kich (nr 20). W la -
tach 80. opra co wa nia hi sto rycz ne zy ska³y m.in. obiek ty ar chi tek tu ry XIX –
pocz. XX w. ta kie jak: dwo rzec g³ów ny, bu dyn ki elek trow ni (ul.Waw rzy ñca 17), 
ga zow ni (ul. Ga zo wa 16), a ta k¿e np. Pa³acyk Brac twa Kur ko we go (ul. Lu bicz
16). W zwi¹zku z kon ser wa cj¹ po mni ka Ada ma Mic kie wi cza w Ryn ku G³.
(1985–86) wy ko na no do ku men ta cjê hi sto ryczn¹ mo nu men tu. Au to ra mi opra co -
wañ hi sto rycz nych dla za byt ko wych obiek tów na te re nie Kra ko wa by li m.in.:
Zbigniew Be iers dorf, Gra ¿y na Dre œci ko wa, Ja dwi ga Jur cza ko wa, Bar ba -
ra Klesz czy ñska, Bo gus³aw Kra sno wol ski, Al do na Su dac ka, Lu cy na Su le rzy -
ska. Do ku men ta cje dla do mów Tar no wa wy ko ny wa³ rów nie¿ An drzej Leo, a dla 
Cie szy na Ire na Kwa œny.

W dru giej po³owie lat 60. po raz pierw szy w kra kow skich PKZ za sto so wa no
me to dê in ter dy scy pli nar nych, kom plek so wych ba dañ hi sto rycz nej za bu do wy
Kra ko wa w uk³adzie bloków -kwarta³ów. Ba da nia mi ta ki mi ob jê to pó³nocn¹
 czêœæ daw ne go Oko³u, œre dnio wiecz nej osa dy pod Wawe lem. Za siêg ba dañ wy -
zna cza³a oœ ul. Ka no ni czej – blo ki 37, 38, 39. Ci¹g³a za bu do wa jej za chod niej
pie rzei wraz z ofi cy na mi w g³êbi dzia³ek, miê dzy ul. Pod zam cze (od po³udnia)
a ul. Po selsk¹ (od pó³nocy) two rzy³a blok nr 37. Pie rze ja wschod nia wraz
z przy leg³¹ do niej za bu dow¹ od stro ny ul. Grodz kiej, na ob sza rze za war tym
miê dzy ul. Po selsk¹ – a pla cem œw. Ma rii Mag da le ny, two rzy³a blok nr 38; na to -
miast te ren miê dzy owym pla cem a ul. Pod zam cze, blok nr 39.

W ba da niach tych kwar ta³ów pro wa dzo nych eta po wo przez dzie siêæ lat,
w któ rych Pra cow nia Do ku men ta cji Hi sto rycz nej mia³a znacz¹cy udzia³, za an -
ga ¿owa ne by³y – w ró¿ nym stop niu – czte ry pra cow nie. Pra ce ob jê³y w pierw -
szej ko lej no œci opra co wa nie do ku men ta cji hi sto rycz nych dla po szcze gól nych
do mów, sta no wi¹ce ba zê na ukow¹ dla pod jê cia te re no wych ba dañ ar chi tek to -
nicz nych. Te pra ce te re no we pro wa dzo ne by³y w œcis³ej ko ope ra cji z ar che olo -
ga mi spra wuj¹cy mi nad zo ry przy pra cach ziem nych. Wspó³pra co wa no rów nie¿
z kon ser wa to ra mi dzie³ sztu ki pro wadz¹cy mi ba da nia na obec noœæ de ko ra cji
ma lar skich na œcia nach i stro pach w do stêp nych wnê trzach. Stu dia historyczno -
-urbanistyczne i urbanistyczno -konserwatorskie, pod su mo wuj¹ce wy ni ki
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wszyst kich ba dañ, za wie ra³y wnio ski i wy tycz ne dla prac pro jek to wych i re ali -
za cyj nych. Oma wia ne stu dia po wsta³y w la tach 1977–1978.

Bloki 37 i 38 opra co wa li: Bo gus³aw Kra sno wol ski – hi sto ryk sztu ki oraz ar -
chi tek ci Ma ria Bicz -Suknarowska oraz An na Ho szow ska i Wal de mar Nie wal da. 
Blok 39 opra co wa li Bo gus³aw Kra sno wol ski i Lucyna Su le rzy ska oraz
Anna Ho szow ska i Waldemar Nie wal da.

Pro ble ma ty ce ba daw czej i kon ser wa tor skiej za bu do wy ul. Ka no ni czej po -
œwiê co no dwie se sje na uko we: w 1971 r. i 1978 r.

Dla za bu do wy hi sto rycz ne go cen trum Kra ko wa w l. 1976–1977 w ra mach
Pra cow ni Do ku men ta cji Naukowo -Historycznej opra co wa no Stu dium hi sto -
rycz no urba ni stycz ne blo ku nr 4 (oprac. Zbigniew Be iers dorf). Stu dium to by³o
nie ja ko od po wie dzi¹ na za mie rzo ne w Pla nie Ogól nym Kra ko wa czê œcio we wy -
bu rze nia za bu do wy we wn¹trz blo ko wej. Oma wia ny blok obej mu je czê œæ
wschod ni¹ ul. Flo ria ñskiej (10 ka mie nic, nry 35–57), od pó³no cy od ci nek ul. Pi -
jar skiej, a od po³ud nia ul. œw. Mar ka (wów czas L. Sol skie go). Za bu do wê blo ku
od stro ny pl. œw. Du cha za my ka od po wied ni od ci nek ul. Szpi tal nej (6 ka mie nic,
nry 52–40). In dy wi du al ne opra co wa nia dla ka ¿ dej z ka mie nic (oprac. Z. Be iers -
dorf) wraz z ich za bu dow¹ ofi cy now¹ sta³y siê pod staw¹ do sfor mu³owa nia
wnio sków kon ser wa tor skich za miesz czo nych w Stu dium.

Do po³owy lat 70. opra co wa nia hi sto rycz ne kon cen tro wa³y siê g³ów nie na
za bu do wie blo ków hi sto rycz ne go cen trum Kra ko wa (wraz z czê œci¹ d. Oko³u).
Od dru giej po³owy ty ch¿e lat 70. za in te re so wa no siê pro ble ma tyk¹ kon ser wa -
torsk¹ dziel nic zlo ka li zo wa nych na je go obrze ¿ach. W Pra cow ni opra co wa no
stu dia historyczno -urbanistyczne dla daw nych miast sku pio nych wo kó³ Kra ko -
wa: Pod gó rza (Kra ków – Sta re Pod gó rze, oprac. Z. Be iers dorf, S. Ru siñ ska,
1977–78) i Kle pa rza (Kra ków – Sta ry i No wy Kle parz oraz No wa We so³a i Lu -
bicz, oprac. Z. Be iers dorf, 1979–1981). Sto sow nie do swej wy so kiej ran gi za -
byt ko wej oraz spe cy ficz ne go kli ma tu kul tu ro we go, rów nie¿ kra kow ski Ka zi -
mierz sta³ siê te ma tem Stu dium opra co wa ne go w l. 1984–85 (B. Kra sno wol ski). 
Uwzglêd nia³o ono pro ble ma ty kê re wa lo ry za cji urbanistyczno -kulturowej tej
dziel ni cy Kra ko wa, co sta no wi³o novum dla te go ty pu stu diów. Ka zi mierz by³
te ma tem se sji na uko wej zor ga ni zo wa nej w 1986 r..

W la tach 70. nast¹pi³a zmia na dok try ny kon ser wa tor skiej, po le gaj¹ca na
odej œciu od po strze ga nia za byt ku ja ko in dy wi du al ne go obiek tu – na wet w ska li
ze spo³u za bu do wy hi sto rycz nej – na rzecz trak to wa nia go w szer szym kon te kœ -
cie kul tu ro wym i kra jo bra zo wym, któ ry wy ma ga rów nie¿ ochro ny kon ser wa tor -
skiej.

W opar ciu o tê dok try nê w l. 1982–1987 – w wy ni ku œcis³ej wspó³pra cy Pra -
cow ni Do ku men ta cji Naukowo -Historycznej z Pra cow ni¹ Do ku men ta cji i Ewi -
den cji Kon ser wa tor skiej po wsta³o Stu dium konserwatorsko -urbanistyczne Kra -
kow skie go Ze spo³u Miej skie go. Ob jê³o ono 120 miej sco wo œci (daw nych gmin
ka ta stral nych) wchodz¹cych w sk³ad dzi siej sze go Kra ko wa i je go naj bli¿ szych
oko lic. W Stu dium ujê to rów nie¿ osiem daw nych miast dziœ wchodz¹cych
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w sk³ad ze spo³u: hi sto rycz ne cen trum Kra ko wa, Kle parz, Ka zi mierz. Pod gó rze,
a ta k¿e No wa Hu ta oraz Ska wi na, Wie licz ka, Nie po³omi ce. Dla ka ¿ dej z tych
miej sco wo œci – jed nost ki ka ta stral nej – ze spó³ hi sto ry ków sztu ki (Le szek Da nil -
czyk, Ma ria Ka sprzyk, Bo gus³aw Kra sno wol ski, An to ni Pio trow ski, Bar ba ra
Woj nar pod kie run kiem Zbi gnie wa Be iers dor fa) wy ko na³ in dy wi du al ne ana li zy
historyczno -krajobrazowe (czê œæ w for mie kar to te ki spe cjal nie opra co wa nej dla
po trzeb Stu dium). Czê œæ tek sto wa zo sta³a œciœ le po wi¹za na z za pi sem gra ficz -
nym (Mi ko³aj Kor nec ki, Wal de mar Nie wal da). Te po je dyn cze ana li zy sta³y siê
pod staw¹ dla opra co wa nia syn te tycz ne go, ja kim by³o oma wia ne Stu dium
(oprac. Z. Be iers dorf, Mi ko³aj M. Kor nec ki). Okre œla³o ono hi sto rycz ne i kra jo -
bra zo we war to œci ca³ego ob sza ru. In dy wi du al ne opra co wa nia po zwo li³y na sfor -
mu³owa nie w Stu dium wy tycz nych kon ser wa tor skich dla za bu do wy oraz ochro -
ny kra jo bra zu kul tu ro we go. No wa tor stwo te go opra co wa nia zna laz³o uzna nie,
i du ¿a czê œæ za war tych w nim wnio sków zo sta³a uwzglê d nio na w Pla nie Ogól -
nym Kra ko wa z 1988 r. (au tor stwa in¿. Z. Ziobrow skie go z Biu ra Roz wo ju Kra -
ko wa).

Przy oma wia niu dzia³al no œci Pra cow ni wy nie niæ na le ¿y rów nie¿ wy ko na nie
(w ko ñcu lat 70.) ka ta lo gu kar to te ko we go ar chi tek tu ry 2. po³owy XIX
i pocz¹tku XX w. w Kra ko wie, ge ne ral nie w gra ni cach dru giej ob wod ni cy. Ka -
ta log opra co wy wa ny przez ca³y ze spó³ Pra cow ni kon sul to wa³ prof. P. Kra kow -
ski. No wa tor stwo te go opra co wa nia po le ga³o na roz sze rze niu po la ba dawcze go
w za kre sie hi sto rii ar chi tek tu ry i ochro ny za byt ków na obiek ty ar chi tek tu ry naj -
now szej.

2. Pra cow nia Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki

Od 1951 r. by³a jed nostk¹ stop nio wo roz bu do wy wan¹ o bar dzo sze ro kim za -
kre sie dzia³añ kon ser wa tor skich. Pocz¹tko wo pra ce kon cen tro wa³y siê na kon -
ser wa cji za byt ków ma lar stwa szta lu go we go oraz œcien ne go, a ta k¿e rze Ÿby.
W pro fi lu dzia³al no œci Pra cow ni le ¿a³o rów nie¿ pro wa dze nie ba dañ tyn ków
i za praw w obiek tach ar chi tek to nicz nych i bu dow nic twa drew nia ne go pod
k¹tem ods³oniê cia i za bez pie cze nia wy stro ju ma lar skie go. Pro wa dzo no te¿ nad -
zo ry kon ser wa tor skie w cza sie ba dañ ar chi tek to nicz nych, jak i w fa zie prac
budowlano -konserwatorskich.

W za le ¿no œci od stop nia z³o¿ono œci pro ble ma ty ki kon ser wa tor skiej w aspek -
cie tech no lo gicz nym nie któ re pra ce wy ma ga³y wy ko na nia – na ogó³ we
w³asnym la bo ra to rium – spe cja li stycz nych eks per tyz che micz nych i ko rzy sta nia 
z kon sul ta cji z za kre su hi sto rii sztu ki i kon ser wa cji.

W la tach 1960–1968 sta³ym kon sul tan tem Pra cow ni by³ jej wspó³za³o¿y ciel
prof. Jó zef Dut kie wicz. Rze czo znawc¹ Pra cow ni od 1972 r. by³ Ire ne usz P³uska, 
ów cze sny pra cow nik dy dak tycz ny Wy dzia³u Kon ser wa cji ASP, obec nie pro fe -
sor na te j¿e uczel ni. Pra cow ni¹ kie ro wa li dy plo mo wa ni kon ser wa to rzy dzie³
sztu ki. Po prof. Marianie S³onec kim kie row nic two Pra cow ni obj¹³ za trud nio ny
w PKZ od 1956 r. W³adys³aw Zalew ski (1961–1968), póŸ niej szy wie lo let ni jej
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kon sul tant, obec nie pro fe sor na Wy dzia le Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzie³ Sztu -
ki ASP. Na stêp nie kie row ni kiem zo sta³a Alek san dra Bog da now ska
(1968–1975).

Od dru giej po³owy lat 70. do lat 90. Pra cow ni¹ kie ro wa li: dy plo mo wa ni kon -
ser wa to rzy Ja cek Ra do³owicz, Da nu ta Skow ro no wa, Ja dwi ga Styrna -Nawrocka
oraz Da nu ta Cu ry³o. W la bo ra to rium pra co wa³y Han na Mer sta lin ger i Bar ba ra
Ho le wiñ ska. Wszyst kie dzia³ania kon ser wa tor skie, ba daw cze i eks perc kie by³y
re je stro wa ne w for mie szcze gó³owych do ku men ta cji i do ku men ta cji fo to gra -
ficz nej, w mia rê po trze by rów nie¿ ry sun ko wej.

Znacz¹cy do ro bek mia³a Pra cow nia w la tach 1960–1980 w zwi¹zku z pra ca -
mi ba daw czy mi i re mon towo kon ser wa tor ski mi (g³ów nie w l. 70.) w ka mie ni -
cach miesz cza ñskich w hi sto rycz nym cen trum Kra ko wa. Pra cow nia wy ko na³a
kon ser wa cjê wie lu drew nia nych, po li chro mo wa nych stro pów oraz ma lo wi de³
œcien nych we wnê trzach, a w nie wie lu wy pad kach i na ele wa cjach. De ko ra cje
ma larskie po cho dzi³y z ró¿ nych epok sty lo wych – od go tyc kich z XV–XVI w.
do XIX-wiecz nych. Dla przyk³adu mo ¿na tu wy mie niæ stro py,  ma lo wid³a œcien -
ne w na stê puj¹cych ka mie ni cach: ul. Flo ria ñska nr 3, 13 – Ho tel pod Ró¿¹ 37;
ul. œw. Ja na nr 22, 28; ul. Ka no ni cza nr 5, 6, 7, 9, 16, 17, 21, 25; ul. Kra kow ska
nr 3; ul. Mi ko³aj ska nr 2, 4, 28, 30; Ry nek G³. nr 13, 14, 16, 17 ; ul. S³aw kow ska 
3 – Ho tel Sa ski; ul. Œw. To ma sza (wów czas L. Sol skie go) 6; ul. Szew ska 9. Wy -
mie nio ne obiek ty s¹ je dy nie przyk³ada mi dzia³al no œci Pra cow ni. Pra ce kon ser -
wa tor skie pro wa dzi li: El¿ bie ta Co zaœ, Bar ba ra Czy ¿ew ska, Hen ryk Guj da, Sta -
nis³awa Mer cik, Kon stan ty Po lit, Ewa Po piel, Kry sty na Pr¹dzy ñska, Ja cek Ra -
do³owicz, Zbi gniew Sku pio, Kry sty na So ko³owa, Ur szu la Wo Ÿniak i Mar ta
¯urow ska.

Po wa ¿ne za da nie z 2 po³. lat 60. sta no wi³a kon ser wa cja figuralno -roœlinnej
de ko ra cji stiu ko wej G. B. Fal co nie go z prze³omu XVI/XVII w. w „Do mu pod
Gruszk¹” przy ul. Szcze pa ñskiej 1 (kons. Kry sty na Stru ¿yñ ska, 1967). W la tach
70. pod da no kon ser wa cji de ko ra cjê stiu kow¹ rów nie¿ au tor stwa G. B. Fal co nie -
go (1619–1633) w ko pu le, a ta k¿e sztu ka te rie w ka pli cy Mê ki Pañ skiej i ka pli cy 
Wie cze rzy Pa ñskiej przy ko œcie le œœ. Pio tra i Paw³a (kons. Mar ta ¯urow ska).

W za kre sie kon ser wa cji ma lar stwa szta lu go we go mo ¿na ja ko przyk³ady po -
daæ osiem ob ra zów T. Do la bel li z ok. 1633 r. (konserwator K. Soko ³o -
wa,1961–1969) z ko œcio³a Wnie bo wziê cia NMP na Bie la nach oraz 14 ob ra zów
z XVII w. z klasz to ru bie la ñskich ka me du³ów (kons. Ali na Pu chal ska, Ur szu la
Wo Ÿniak; ba da nia lab. Barbara Ho le wiñ ska, 1981–1986). In ne to kon ser wa cja
ba ro ko wych ob ra zów z 1 po³. XVII w. Mat ki Bo skiej z Dzie ci¹tkiem ze œw.
Ann¹ i œw. Jo achi mem z o³ta rza w ka pli cy œw. An ny w ko œcie le Pio tra i Paw³a
(konserwatorki Mar ta ¯urow ska, Li dia Ramza -Pantopulos, Mie czys³awa Or -
kisz, Sta nis³awa Mer cik, 1973) oraz przed sta wie nie Pie ty z te go¿ ko œcio³a
(konserwatorki Ma ria Ko mor nic ka, An na Pelczarska -Piekarczyk, 1973).

W Pra cow ni pod da no rów nie¿ za bie gom kon ser wa tor skim rze Ÿby. Dla
przyk³adu: drew nia ne, z³oco ne po pier sia i przed sta wie nia ale go rycz ne z na grob -
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ka Bra nic kich z ok. 1727 r. w ka pli cy œw. Sta nis³awa Kost ki ze wspo mnia ne go
ko œcio³a œw. Pio tra i Paw³a. Kon ser wa cji pod da no rów nie¿ ma lo wid³o œcien ne
w gór nej stre fie na grob ka, przes³aniaj¹ce za pew ne Bi twê pod Wied niem z kon -
nym por tre tem Ja na III. Kon ser wa cja tych rze Ÿb by³a prze wod nim te ma tem se sji 
zor ga ni zo wa nej przez Pra cow niê w 1972 r.

Od po wie dzial nym za da niem, któ re po sta wio no na pocz¹tku lat 80. przed ze -
spo³em kon ser wa to rów z Pra cow ni Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki PKZ by³o oczysz -
cze nie o³ta rza Wi ta Stwo sza w ko œcie le Ma riac kim, po dwu dzie stu la tach od je -
go po wro tu do œwi¹ty ni. Pole ga³o ono na usu niê ciu za bru dzeñ prze ni kaj¹cych
do wnê trza wraz z sil nie za nie czysz czo nym po wie trzem nad Kra ko wem.
W 1982 r. po wsta³o pi sem ne opra co wa nie dzie jów kon ser wa cji o³ta rza (£ukasz
Wal czy), wzbo ga co ne do ku men ta cj¹ fo to gra ficzn¹ obej muj¹c¹ 260 ujêæ
(opracowanych przez Da nu tê Skow ron). W 1985 r. wy ko na no eks per ty zê sta nu
za cho wa nia po li chro mii i za siê gu prze ma lo wañ o³ta rza oraz wy ni kaj¹ce z nich
wnio ski kon ser wa tor skie. Po wy ko na niu za da nia opra co wa no pi semn¹ i fo to -
gra ficzn¹ (529 ujêæ) oraz ry sun kow¹ (28 rys.) do ku men ta cjê z prze bie gu prac
(oprac. An na Lu tom ska, Da nu ta Skow ron, 1983 r.). Na le ¿y wspo mnieæ o po sta -
wie niu przez sto lar niê PKZ rusz to wañ, któ re umo ¿li wi³y wy ko na nie tak od po -
wie dzial ne go z³oce nia. Dru gim za da niem w ko œciele Ma riac kim by³o oczysz -
cze nie i kon ser wa cja po li chro mii Ja na Ma tej ki z l. 1889–1891 w za chod nim
przed sion ku. (konserwator An na Mer sta li nger z ze spo³em, 1986 r.).

3. Pra cow nia Kon ser wa cji Rze mios³a Ar ty stycz ne go

Pra cow nia od 1968 r. dzia³a³a ja ko Ze spó³ w ra mach Pra cow ni Kon ser wa cji
Dzie³ Sztu ki. Do sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia po wo³ana zo sta³a w 1974 r.
Wy spe cja li zo wa³a siê w kon ser wa cji za byt kowvch me bli i sprzê tów sta no -
wi¹cych wy po sa ¿e nie sty lo wych wnêtrz. Za trud nia³a artystów -rzemieœlników
w pe³ni kom pe tent nych w za kre sie po stê po wa nia kon ser wa tor skie go oraz fa cho -
wych sto la rzy i sztu ka to rów.

W la tach 1970–1980 Pra cow nia za jê³a siê kon ser wa cj¹ za byt ko wych me bli
(po je dyn czych eg zem pla rzy lub kom ple tów) z ró¿ nych epok stylo wych
(XVII–XX w.), po chodz¹cych m.in.: ze zbio rów Mu zeum Uni wer sy tec kie go –
Col le gium Ma ius, Mu zeum Czar to ry skich, Pa³acu „Pod Krzysz to fo ry” – Mu -
zeum Hi sto rycz ne go, a ta k¿e pa³acu Wie lo pol skich przy pl. Wszystkich Œwiê -
tych (obec nie Urz¹d Mia sta). Na wy ró¿ nie nie zas³ugu je re kon struk cja za byt ko -
wych kra mów w Su kien ni cach – z kon ser wa cj¹ ory gi nal nych frag men tów.

Do 1972 r. ze spo³em kie ro wa³ Jan Gra bow ski, przed wo jen ny mistrz sto lar ski, 
po sia daj¹cy dy plom mi strzow ski w za kre sie kon ser wa cji me bli. W la tach na -
stêp nych ju¿ sa mo dzieln¹ Pra cow ni¹ kie ro wa li: hi sto ryk sztu ki mgr Ka zi mierz
Cze piel, ab sol went Li ceum Tech nik Pla stycz nych im. A. Ke na ra w Za ko pa nem
(1972–1978), a na stêp nie techn. Sta nis³aw Pa cio rek. W 1979 r. po wo³ano drug¹
Pra cow niê o ta kim sa mym pro fi lu dzia³ania w Tar no wie, w zwi¹zku z in ten sy fi -
ka cj¹ za dañ kon ser wa tor skich w tym mie œcie i re gio nie tar now skim.

62 Spis treœci



4. Pra cow nia Kon ser wa cji Zabyt ko wych Or ga nów

Pra cow nia po wsta³a w 1972 r. ja ko Sek cja Pra cow ni Kon ser wa cji Dzie³ Sztu -
ki. Ini cja to rem jej po wo³ania by³ ów cze sny dy rek tor Od dzia³u – W³adys³aw
Woj na row ski, pa sjo nuj¹cy siê mu zyk¹ or ga now¹. Wspó³or ga ni za to rem Pra cow -
ni i jej kon sul tan tem by³ Jan Jar goñ, pro rek tor Wy ¿ szej Szko³y Mu zycz nej
w Kra ko wie, or ga ni sta, kom po zy tor i pe da gog. By³ on au to rem za³o¿eñ brzmie -
nio wych, tak no wych jak i za byt ko wych in stru men tów. Kon sul tan tem by³ ks. dr
Jan Chwa³ek, pra cow nik na uko wy KUL, mu zy ko log i or ga ni sta, a ta k¿e Ja cek
Ku lig, kra kow ski or ga ni sta. W 1978 r. Sek cja uzy ska³a sta tus sa mo dziel nej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej Od dzia³u. Jej kie row ni kiem zo sta³ mgr Ka zi mierz Cze -
piel. By³a to pierw sza, a za ra zem je dy na w ca³ym przed siê bior stwie pra cow nia
te go ty pu, pro wadz¹ca pra ce ba daw cze, do ku men ta cyj ne i kon ser wa tor skie, za -
rów no sza fy i pro spek tu or ga no we go, jak i in stru men tu mu zycz ne go. W sk³ad
dzia³añ po prze dzaj¹cych w³aœci we pra ce kon ser wa tor skie wcho dzi³o m.in. wy -
ko na nie – po za do ku men ta cj¹ hi sto ryczn¹ – do ku men ta cji in stru men to znaw -
czej, do ku men ta cji fo to gra ficz nej, fo to gra me trycz nej pro spek tu i sza fy (ba da nia 
me ta lo znaw cze pisz cza³ek, ba da nia aku stycz ne itd.). Ta kie in ter dy scy pli nar ne
po stê po wa nie by³o mo ¿li we dziê ki œcis³ej wspó³pra cy kon ser wa to rów dzie³
sztu ki, tech ni ków i rze mie œl ni ków oraz or gan mi strzów, mu zy ko lo gów i hi sto ry -
ków sztu ki. W okre sie swe go nie spe³na dwu dzie sto let nie go ist nie nia Pra cow nia
za kon ser wo wa³a 34 obiek ty, w wiê k szo œci z XVII w. do XIX w. o du ¿ej war to -
œci ar ty stycz nej i mu zycz nej, w tym sze œæ z ko œcio³ów kra kow skich. Na le¿¹ do
nich:

– or ga ny z ko œcio³a Ma riac kie go, usy tu owa ne w na wie po³udnio wej, au tor stwa
or gan mi strza To ma sza Fal la, z k. XIX w. (kon ser wa cja 1987–1988, do ku men -
ta cjê kon ser wa torsk¹ opra co wa³ K. Cze piel);

– trzy obiek ty z ko œcio³a œw. Ka ta rzy ny: a) po zy tyw prze no œny z XVII w. (do -
ku men ta cja historyczna Al do na Su dac ka, 1977, konserwacja in strumentu Jan
Ja mróg, 1979); b) or ga ny w pre zbi te rium To ma sza Woj cie chow skie go
z XIX w. (do ku men ta cja historyczna na zlecenie PKZ – Ma ria Kra sno wol ska
1977, konserwacja in stru men tu – Jan Jerzy Ja mróg, 1979); c) or ga ny na chó -
rze g³ów nym Jó ze fa Sli wiñ skie go z XIX w. (konserwacja 1991–1992);

– or ga ny z ko œcio³a œw. Idzie go, To ma sza Woj cie chow skie go z k. XIX w.
(konserwacja 1988 r.)

– or ga ny z 2 po³. XIX w. z ko œcio³a Nie po ka la ne go Po czê cia N.M.P., tzw. £aza -
rza przy ul. Ko per ni ka, Szy mo na An to nie go Sa pal skie go, za³o¿y cie la fa bry ki
or ga nów na Bia³ym Pr¹dni ku (1856–1883), au to ra pierw sze go w jê zy ku pol -
skim podrêcz ni ka bu do wy or ga nów (konserwacja 1990 r.);

– or ga ny z ko œcio³a Prze na jœ wiêt sze go Sal wa to ra To ma sza Fal la, z k. XIX w.
(konserwacja 1978 r.);

– re kon struk cja or ga nów z XVIII w. w ko œcie le œw. Woj cie cha, na pod sta wie
ma te ria³ów ar chi wal nych z Mu zeum UJ (konserwacja lata 90.)
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– bu do wa no we go po zy ty wu or ga no we go dla Ca pel la Cra covien sis w opar ciu
o do ku men ta cje architektoniczno -konstrukcyjne po zy ty wów kon ser wo wa -
nych przez PKZ z ko œcio³ów ze Sta re go S¹cza, Dêb na Brze skie go oraz wspo -
mnia nych z ko œcio³a Œw. Ka ta rzy ny w Kra ko wie (wykonanie K. Cze piel z ze -
spo³em, 1984).
W ra mach dzia³al no œci Pra cow ni opra co wa no kar ty ewi den cyj ne wszyst kich

or ga nów na te re nie Kra ko wa (ok. 100 obiek tów, oprac. Er nest Ku ba la, la ta 80.).
Pro ble ma ty ce kon ser wa cji or ga nów po œwiê co ne zo sta³y trzy se sje na ukowe.

Przy Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ko wych Or ga nów funk cjo no wa³ Ze spó³
Kon ser wa cji Me ta lu. Za kres je go dzia³ania obej mo wa³ rów nie¿ wspó³pra cê z in -
ny mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi Od dzia³u, w tym z Pra cow ni¹ Kon ser wa cji
Wi tra ¿y (kon ser wa cja ele men tów me ta lo wych). Ze spó³ pro wa dzi³ za rów no kon -
ser wa cjê, jak i pro duk cjê ar ty stycz nych wy ro bów mo siê ¿nych (m.in. ¿y ran do le,
oku cia, kra ty itp.). Przyk³adem dzia³al no œci kon ser wa tor skiej Ze spo³u mo¿e byæ 
kon ser wa cja ba lu stra dy klat ki scho do wej w bu dyn ku d. Izby Han dlo wej i Prze -
mys³owej – tzw. Dom pod Glo bu sem – z pocz. XX w. oraz kon ser wa cja wy ko -
na ne go z bla chy w 1905 r. ¯aglow ca z god³em Izby, wie ñcz¹ce go, fa sa dê bu -
dyn ku od stro ny ul. D³ugiej nr 1. W Do mu Tow. Le kar skie go (ul. Re ja 4, dziœ
Ra dzi wi³³owska) za kon ser wo wa no ba lu stra dê projektu St. Wy spia ñskie go.
W Ho te lu Sa skim (ul. S³aw kow ska 3) w la tach 80. pod da no kon ser wa cji oku cia
mo siê ¿ne i drew nian¹ ka bi nê win dy tzw. wie de ñskiej z 1917 r. (kon ser wa cjê
prowadzili Je rzy Kap cia, Adam Ligêza, Edward Mo rek, dokumentacjê kon ser -
wa torsk¹ Ma³go rza ta Skrê to wa, 1984).

5. Pra cow nia Kon ser wa cji Wi tra ¿y

Pra cow nia po wsta³a w 1980 r. Jej zal¹¿kiem by³a wspo mnia na wy ¿ej Sek cja
Kon ser wa cji Me ta lu przy Pra cow ni Kon ser wa cji Or ga nów. Pra cow nia pro wa -
dzi³a in wen ta ry za cjê i kon ser wa cjê za byt ko wych wi tra ¿y, a ta k¿e pra ce re kon -
struk cyj ne. Za kre sem swe go dzia³ania na te re nie Kra ko wa ob jê³a za cho wa ne
obiek ty z k. XIX i pocz. XX w. w ka mie ni cach miesz cza ñskich, ho te lach
i obiek tach sa kral nych. Kie row ni kiem Pra cow ni by³ Les³aw He ine, upraw nio ny
kon ser wa tor wi tra ¿y.

Przyk³ady kon ser wa cji wi tra ¿y w obiek tach a r  c h i  t e k  t u  r y  œ w i e c  k i e j  
(w al fa be tycz nym uk³adzie ulic):
– ul. Ba to re go 3, „Dom Pod Sta ñczy kiem” – wi tra ¿e z pocz. XX w. w daw nym

ate lier fo to gra ficz nym Jó ze fa Se bal da;
– ul. D³uga 1, „Dom pod Glo bu sem” – kon ser wa cja me ta lo wych ele men tów

przy oknach wi tra ¿owych w tzw. Sa li Me hoffe row skiej z ok. 1900 r.;
– ul. Ra dzi wi³³owska 4, bu dy nek To wa rzy stwa Le kar skie go, wi tra ¿e pro jek tu

St. Wy spia ñskie go z pocz. XX w.; 
– ul. S³aw kow ska 5, Ho tel Sa ski, kon ser wa cja z czê œciow¹ re kon struk cja wi tra -

¿a z pocz. XX w. w œwie tli ku klat ki scho do wej, 
– ul. S³aw kow ska 5/7, Grand Ho tel, se ce syj ne wi tra ¿e z pocz. XX w.

64 Spis treœci



– K o n  s e r  w a  c j a  w i  t r a  ¿ y  w  o b i e k  t a c h  s a  k r a l  n y c h: ko œció³ œœ.
Pio tra i Paw³a, prze szkle nia wi tra ¿owe w la tar ni ko pu³y z pocz. XX w.; 

– Sy na go ga Tem pel na kra kow skim Ka zi mie rzu, wi tra ¿e z k. XIX w. 
W ra mach dzia³al no œci Pra cow ni sporz¹dzo no Ka ta log wi tra ¿y z koñca

XIV–pocz. XV w. z ko œcio³a Bo¿e go Cia³a. Za wie ra on czê œæ opi sow¹, do ku -
men ta cjê fo to gra ficzn¹ (fot. Ry szard Ki siel) oraz wnio ski do prac kon ser wa tor -
skich (opracowanie Ka zi mierz Cze piel, Ja nusz Szy ler, 1984 r.).

6. Pra cow nia Kon ser wa cji Ka mie nia

Pra cow nia utwo rzo na zo sta³a w 1976 r. przez po³¹cze nie dwóch ze spo³ów
wy³onio nych w Pra cow ni Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki oraz Sek cji ka mie nia rzy
bu dow la nych. G³ów nym jej ce lem by³a kon ser wa cja ka mien nych ele men tów
wy stro ju ar chi tek to nicz ne go m.in. obiek tów ob jê tych pra ca mi budowlano -
-konserwatorskimi PKZ. Pra cow ni¹ kie ro wa li ko lej no: kon ser wa to rzy dzie³
sztu ki – Adam Wój cik, El¿ bie ta Go zaœ, a na stêp nie geo log dr Zbi gniew Ja ku -
bow ski, hi sto ryk i ce ra mik Jó zef Czaj ka oraz mgr Wies³aw Wol ny. Kon sul tan ta -
mi by li m.in.: prof. Ka rol Es tre i cher, a ta k¿e np. Ire ne usz P³uska, obec nie pro fe -
sor na Wy dzia le Kon ser wa cji i Re stau ra cji Za byt ków ASP. Kon ser wa cjê wy ko -
ny wa li: Jó zef Czaj ka, Bar ba ra Bie la, Bar ba ra Ob tu³owicz -Kuœ.

W dru giej po³owie lat 70. i w la tach 80. pra ca mi kon ser wa tor ski mi ob jê to
ca³y sze reg ele men tów wy po sa ¿e nia ar chi tek to nicz ne go z ró¿ nych epok sty lo -
wych, po chodz¹cych z XV–XVIII w. Ja ko przyk³ady mog¹ s³u¿yæ pra ce wy ko -
na ne w ko œcio³ach: œw. Be ne dyk ta na Gó rze La so ty, Na jœ wiêt sze go Sal wa to ra,
œw. Idzie go przy ul. Grodz kiej, kon ser wa cja la tar ni ko pu³y ka pli cy Mysz kow -
skich przy ko œcie le Do mi ni ka nów, a ta k¿e de ta le ar chi tek to nicz ne ele wa cji Sta -
rej Bo ¿ni cy na Ka zi mie rzu (obec nie Mu zeum Ju da istycz ne). Pra ca mi kon ser wa -
tor ski mi ob jê to ka mie niar kê sze re gu do mów kra kow skich, m.in. przy ul. Flo -
riañ skiej (nr 5, 11, 26), Grodz kiej (nr 13, 64), Ka no ni czej (nr 5, 6, 7, 9), pl.
Ma riac kim (nr 7, 8, 9), ul. Mi ko³aj skiej (nr 2, 10, 12), w Ryn ku G³. (nr 9, 14, 16, 
17, 25), œw. To ma sza (d. Sol skie go) nr 7, Szew skiej (nr 6, 18) i in. Po wa ¿nym
za da niem w 1978 r. by³a kon ser wa cja na grob ka Waw rzy ñca Spyt ka Jor da na
z pocz. XVII w. w ko œcie le œw. Ka ta rzy ny (kon ser wa cja Bar ba ra Ob tu³owicz,
do ku men ta cjê hi sto ryczn¹ na grob ka opra co wa³ An drzej Fi schin ger, 1977 r.).
Utwo rzo ny w po³owie 1981 r. Oby wa tel ski Ko mi tet Ra to wa nia Kra ko wa zaj¹³
siê m.in. ra to wa niem za byt ko wych cmen ta rzy. W ra mach tej ak cji Pra cow nia
PKZ w la tach 1983–1986 wy ko na³a kon ser wa cjê 47 na grob ków na cmen ta rzu
Ra ko wic kim (XIX–XX w.).

7. Pra cow nia Archeologiczno -Konserwatorska

Pra cow nia za trud niaj¹ca ar che olo gów po wsta³a w 1967 r. Jej dzia³al noœæ
skie ro wa na by³a przede wszyst kim na ba da nia te re no we – zgod nie z me to da mi
obo wi¹zuj¹cy mi w tej dys cy pli nie na uko wej – obiek tów hi sto rycz nej ar chi tek -
tu ry (m.in. obron nej: za mek w Lanc ko ro nie, w Li pow cu, w Wiœ ni czu No wym)

Spis treœci 65



oraz ze spo³ów urba ni stycz nych, w tym rów nie¿ blo ków za bu do wy hi sto rycz nej
na te re nie Krakowa . Pra ce te mia³y przede wszyst kim cha rak ter nad zo rów i by³y 
œciœ le po wi¹za ne z ba da nia mi ar chi tek to nicz ny mi. Re zul ta ty ba dañ oraz wy ni -
kaj¹ce z nich wnio ski (dla prac pro jek to wych, czy re ali za cyj nych) opra co wy wa -
ne by³y w for mie do ku men ta cji pi sem nej, ry sun ko wej i fo to gra ficz nej. Archeo -
logowie pro wa dzi li rów nie¿ nad zo ry w trak cie prac bu dow la nych, do ku men -
tuj¹c i eks plo ruj¹c war stwy hi sto rycz ne, da tuj¹c je na pod sta wie zna le zisk.
W zwi¹zku z pod jê ciem przez kra kow ski Od dzia³ PKZ prac na du ¿a ska lê przy
re wa lo ry za cji za byt ko we go cen trum Tar nowa oraz w re gio nie tar now skim po -
wo³ano tam w 1979 r. pra cow niê ar che olo giczn¹ oraz projektowo -badawcz¹.

Kie row nic two kra kow skiej Pra cow ni po wie rzo no mgr Ha li nie Gin ter, a na -
stêp nie w l. 80. mgr Kry sty nie Kru czek; Pra cow ni¹ tar nowsk¹ kie ro wa³ mgr Eli -
giusz Dwo ra czy ñski.

W za le ¿no œci od te ma tu ba dañ ko rzy sta no z wie dzy kon sul tan tów, któ ry mi
by li: prof. Ru dolf Jam ka, prof. Ma rek Gedl z UJ oraz prof. Ka zi mierz Radwañ -
ski – ów cze œnie dy rek tor Mu zeum Ar che olo gicz ne go w Kra ko wie, obec nie
cz³onek SKOZK.

Pro ble ma ty ce badawczo -us³ugo wej Pra cow nia poœwiêci³a dwie se sje na uko -
we w 1978 r. i 1979 r.

8. Pra cow nia Do ku men ta cji i Ewi den cji Kon ser wa tor skiej

Pra cow nia zo sta³a za³o¿ona w 1976 r. przez hi sto ry ka sztu ki dra Ma ria na
Kor nec kie go spe cja li stê bu dow nic twa drew nia ne go, do 1975 r. pra cow ni ka me -
ry to rycz ne go Ze spo³u Do ku men ta cji Za byt ków przy Wo je wódz kim Kon ser wa -
to rze. Kie ro wa na przez nie go pra cow nia pro wa dzi³a ewi den cjê za byt ków bu -
dow nic twa drew nia ne go i tra dy cyj ne go bu dow nic twa wiej skie go. Sw¹ dzia ³al -
noœ ci¹ obej mo wa³a te re ny ów cze snych wo je wództw: bielsko -bialskiego,
kra kow skie go, tar now skie go, no wos¹dec kie go, rze szow skie go i bia³ostoc kie go. 
W sk³ad Pra cow ni wcho dzi li hi sto ry cy sztu ki, et no gra fo wie i ar chi tek ci.
W okre sie piêt na sto let nie go funk cjo no wa nia (do 1991 r.) opra co wa no kar to te kê
za byt ko wych i tra dy cyj nych obiek tów obej muj¹c¹ kil ka ty siê cy po zy cji. Zu ni fi -
ko wa ne Kar ty Ewi den cji Za byt ków Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa (tzw. bia³e kar -
ty), za wie raj¹ce opis obiektu, je go hi sto riê ujêt¹ w sze ro kim kon te kœ cie kul tu ro -
wym miej sco wo œci oraz naj pil niej sze po stu la ty kon ser wa tor skie. Kar ty te za -
wie raj¹ te¿ do ku men ta cjê fo to gra ficzn¹, szki ce in wen ta ry za cyj ne i sy tu acyj ne
na tle za bu do wy da ne go sie dli ska.

Dzia³al noœæ Pra cow ni za ini cjo wa na po raz pierw szy w kra kow skich PKZ
mia³a cha rak ter naukowo -badawczy i sta no wi³a istot ny wk³ad w ochro nê za byt -
ków w sze ro ko po jê tym kon te kœ cie kulturowo -krajobrazowym.

Ewi den cji i ochro nie za bu do wy re gio nal nej oraz ochro nie kra jo bra zu kul tu -
ro we go po œwiê co ne by³y dwie se sje na uko we w 1980 i 1982 r. Pra cow nia bra³a
udzia³ w pra cach nad Stu dium konserwatorsko -urbanistycznym kra kow skie go
ze spo³u miej skie go.
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9. Punkt ln for ma cji Kon ser wa tor skiej

Punkt In for ma cji Kon ser wa tor skiej po wo³ano w po³owie 1973 r. ja ko sa mo -
dzieln¹ jed nost kê pod leg³¹ bez po œred nio dy rek to ro wi Od dzia³u. Funk cjê kie -
row ni ka ob jê³a Zo fia Lewicka -Depta, ma gi ster hi sto rii sztu ki i po lo ni sty ki.
Punkt przej¹³ ksiê go zbiór zgro ma dzo ny od lat 50. przez Pra cow niê Do ku men ta -
cji Hi sto rycz nej. Dziê ki je go uzu pe³nia niu na bie¿¹co po wsta³a w efek cie fa -
cho wa bi blio te ka, któ rej pro fil od po wia da³ za in te re so wa niom i po trze bom pra -
cow ni spe cja li stycz nych. Punkt pro wa dzi³ rów nie¿ ar chi wum opra co wañ hi sto -
rycz nych oraz do ku men ta cji z prac kon ser wa tor skich Pra cow ni Kon ser wa cji
Dzie³ Sztu ki,

Do obo wi¹zków Punk tu In for ma cji Kon ser wa tor skiej na le ¿a³a rów nie¿ me -
ry to rycz na obs³uga go œci za gra nicz nych, któ rzy szcze gól nie w 2 po³. lat 70. i
w l. 80. czê sto od wie dza li kra kow ski Od dzia³ PKZ. By li to przed sta wi cie le
przed siê biorstw i in sty tu cji kon ser wa tor skich (z kra jów ów cze sne go blo ku
 pañstw so cja li stycz nych).

Punkt In for ma cji wspó³dzia³a³ czyn nie przy or ga ni zo wa niu te ma tycz nych se -
sji i sym po zjów na uko wych ini cjo wa nych przez po szcze gól ne pra cow nie spe -
cja li stycz ne Od dzia³u. Re fe ra ty wyg³asza ne na se sjach by³y pu bli ko wa ne w Ma -
te ria³ach Kon ser wa tor skich wy da wa nych przez Oœro dek In for ma cji Kon ser wa -
tor skiej funk cjo nuj¹cy przy Zarz¹dzie w War sza wie. W ra mach te go
wy daw nic twa opu bli ko wa no rów nie¿ Ka ta log Do ku men ta cji i Prac Kon ser wa -
tor skich dla Kra ko wa (pierw sza edy cja obej mo wa³a okres od 1951 r. do 1971 r.;
na stêp na ob jê³a la ta 1951–1986) oraz daw ne go wo je wódz twa kra kow skie go za
okres 1951–1971.

Punkt In for ma cji Kon ser wa tor skiej dzia³a³ rów nie¿ po utwo rze niu Spó³ki
w 1991 r. Je go funk cjo no wa nie uleg³o dia me tral nej zmia nie po og³osze niu
upad³oœci w 1997 r. i ogra ni cza siê obec nie do prac przy porz¹dko wa niu zgro -
ma dzo nych w nim za so bów do ku men ta cyj nych. Bi blio te kê za ku pi³o Miê dzy na -
ro do we Cen trum Kul tu ry w Kra ko wie. Ze spó³ ar chi wal nych eg zem pla rzy do ku -
men ta cji daw nych pra cow ni spe cja li stycz nych, po wiê k szo ne o ar chi wum Pio nu
Projektowo -Badawczego oraz Pra cow ni Fo to gra ficz nej for mal nie prze jê³o Ar -
chi wum Pa ñstwo we w Kra ko wie, któ re ja ko ich dys po nen ta usta no wi³o Re gio -
nal ny Oœro dek Ba dañ i Do ku men ta cji Za byt ków w Kra ko wie. Fi zycz nie za so by
te mieszcz¹ siê w daw nej sie dzi bie PKZ przy ul. Ka no ni czej 12. Z uwa gi na
du¿¹ war toœæ na ukow¹, Ÿród³ow¹, a czê sto ju¿ ar chi waln¹ oma wia nych zbio rów
wza jem nie siê uzu pe³niaj¹cych i sta no wi¹cych nie ro ze rwaln¹ ca³oœæ, kra kow -
skie œro do wi sko kon ser wa tor skie win no do³o¿yæ wszel kich sta rañ, by owe za so -
by – pra wid³owo ska ta lo go wa ne, co g³ów nie od no si siê do kil ku ty siê cy ne ga ty -
wów fo to gra ficz nych – nie uleg³y roz pro sze niu.

10.  Pra cow nia Fotograficzno -Reprodukcyjna

Z funk cjo no wa niem wszyst kich pra cow ni spe cja li stycz nych Pio nu Nau ko -
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wo -Konserwatorskiego oraz Pio nu Projektowo -Badawczego zwi¹za na by³a
dzia ³al noœæ Pra cow ni Fotograficzno -Reprodukcyjnej.

Jak wspo mnia no w pierw szym dzie siê cio le ciu ist nie nia PKZ dzia³a³a ona
w ra mach Pra cow ni Do ku men ta cji Naukowo -Historycznej. Po po wo³aniu Od -
dzia³u w 1960 r., pra cow nia sta³a siê jed nostk¹ sa mo dzieln¹. Jej kie row ni kiem
zo sta³ Eu ge niusz Wil czyk. Oprócz zdjêæ o cha rak te rze in wen ta ry za cyj nym i re -
pro duk cji prze zna czo nych do do ku men ta cji hi sto rycz nych i kon ser wa tor skich.
Pra cow nia wy ko ny wa³a rów nie¿ zdjê cia prze zna czo ne do Ma te ria³ów Kon ser -
wa tor skich pro pa guj¹cych do ro bek Od dzia³u przy go to wy wa nych do pu bli ka cji
przez Punkt In for ma cji Kon ser wa tor skiej. Pra cow nia po dej mo wa³a rów nie¿ sa -
mo dziel ne zle ce nia z za kre su fo to gra fii obiek tów za byt ko wych. Wy mie niæ tu
na le ¿y np. wy ko na nie w la tach 70. i na pocz. lat 80. in wen ta ry za cji zbio rów
Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie. Te go ro dza ju zle ce nie do wo dzi wy so kiej
oce ny pro fe sjo nal nych us³ug œwiad czo nych przez fo to gra fów za trud nio nych
w PKZ. Za li czyæ do nich na le ¿y m.in. Jac ka Brzo zow skie go, Je rze go Do racz ka,
Je rze go Gaj dziñ skie go, To ma sza Ka la ru sa i Ja na Krzysz kow skie go.

Pra cow nia pro wa dzi³a w³asne ar chi wum ne ga ty wów – w tym szkla nych for -
ma tu 15 x 18 cm – licz¹ce w 1991 r. ok. 250 tys. sztuk. Po utwo rze niu Spó³ki
ne ga ty wy for mal nie prze jê³o Ar chi wum Pa ñstwo we w Kra ko wie, fi zycz nie
znaj duj¹ siê one w ge stii daw ne go Punk tu In for ma cji Kon ser wa tor skiej PKZ
i ocze kuj¹ na fa cho we uporz¹dko wa nie, opi sa nie oraz zin wen ta ry zo wa nie.

B. Pion Projektowo -Badawczy

1. W mo men cie prze kszta³ce nia Zak³adu PKZ w 1960 r. w sa mo dziel ny Od -
dzia³, Pra cow nia Pro jek to wa kon ty nu owa³a sw¹ dzia³al noœæ pod kie run kiem
in¿. arch. Bo les³awa Po ni kiew skie go. W mia rê ro sn¹cych po trzeb w za kre sie
pro jek to wa nia Pra cow nia z cza sem prze kszta³ci³a siê w wie lo bra n¿ owe biu ro.
Od po³owy lat 70. dzia³a³y w nim dwie pra cow nie pro jek to we oraz spe cja li -
stycz ne ze spo³y bra n¿ owe (kon struk cyj ny, elek trycz ny, sa ni tar ny i kosz to ry so -
wy). Opra co wy wa³y do ku men ta cje przed pro jek to we (m.in. in wen ta ry za cje, eks -
per ty zy kon struk cyj ne) oraz do ku men ta cje pro jek to we ar chi tek to nicz ne i bra n¿ -
owe. Wy mie nio ne opra co wa nia li czy³y kil ka na œcie ty siê cy po zy cji. Pra cow nia
wy ko ny wa³a bo wiem do ku men ta cje dla za byt ko wych obiek tów ar chi tek to nicz -
nych Kra ko wa, we wspo mnia nym Spi sie licz¹ce po nad dwa ty si¹ce po zy cji (do
1986 r.), jak i dla obiek tów z te re nów ob jê tych dzia³al no œci¹ kra kow skich PKZ.
W zwi¹zku z in ten sy fi ka cj¹ dzia³al no œci Przed siê bior stwa po za Kra ko wem,
w 1979 r. po wo³ano Pra cow niê Pro jek tow¹ (a ta k¿e Ba dawcz¹ i Ar che olo -
giczn¹) w Tar no wie, dzia³aj¹c¹ na te re nie ca³ego ów cze sne go wo je wódz twa tar -
now skie go.

W od nie sie niu do Kra ko wa, pod ko niec lat 60., obok opra co wañ dla in dy wi -
du al nych obiek tów, po raz pierw szy w PKZ wy ko na no pro jek ty kon cep cyj ne
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla dwu blo ków za bu do wy w hi sto rycz nym
cen trum mia sta (1967 r.). By³y to blo ki: nr 16 (w ob rê bie ul. œw. To ma sza – ów -
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cze sna L. Sol skie go, œw. Krzy ¿a, Mi ko³aj skiej i Szpi tal nej); oraz blok 21 (w ob -
rê bie ulic: œw. Krzy ¿a, Sien nej, Ma³ego Ryn ku i Mi ko³aj skiej). Au to rem tych
opra co wañ by³ in¿. arch. Ju lian Kli mek. Opra co wa nia te re ali zo wa³y póŸ niej szy
po stu lat kom plek so we go trak to wa nia hi sto rycz nej za bu do wy w uk³adzie
bloków -kwarta³ów w pe³nym cy klu pro ce su kon ser wa tor skie go.

1a. Od 1968 r. przy Pra cow ni Pro jek to wej funk cjo no wa³ Ze spó³ Ba dañ Ar -
chi tek to nicz nych. Pro wa dzi³ on pra ce pod k¹tem po trzeb pro jek to wych
w obiek tach prze zna czo nych do re mon tów kon ser wa tor skich za rów no w Kra ko -
wie, jak i na te re nie pod leg³ym kra kow skim PKZ. Kie ro wa³ nim do 1972 r. in¿.
arch. An drzej Swa ry czew ski. Dzia³ania te go ze spo³u by³y re ali za cj¹ po stu la tu
kom plek so we go pro wa dze nia re mon tów w bu dyn kach za byt ko wych w hi sto -
rycz nym cen trum Kra ko wa, w opar ciu o wy ni ki in ter dy scy pli nar nych ba dañ na -
uko wych i te re no wych. Po stu lat ta ki zo sta³ sfor mu³owa ny w po³owie 1967 r.,
kie dy to cen trum Kra ko wa zo sta³o uzna ne przez w³adze miej skie ja ko prio ry tet
dzia³añ kon ser wa tor skich.

W la tach 1968–1970 ze spó³ ba daw czy (in¿. Andrzej Swa ry czew ski
i Waldemar Nie wal da) roz pocz¹³ ba da nia do mów przy ul. Ka no ni czej, bêd¹cej
czê œci¹ hi sto rycz nej za bu do wy daw ne go Oko³u. Ba da nia mi ob jê to pocz¹tko wo
10 ka mie nic, dla któ rych w la tach 1965–1967 Pra cow nia Pro jek to wa wy ko na³a
do ku men ta cjê tech niczn¹ (in wen ta ry za cje architektoniczne – oprac. Ma ria Cze -
kie ruk, Wan da £opa to wa; szki ce kon cep cyj ne – oprac. Le szek Sta chow ski; roz -
po zna nie sta nu technicznego – Li dia Fr¹ckie wicz). Wszyst kie obiek ty po sia da³y 
rów nie¿ do ku men ta cje hi sto rycz ne. Ba da nia mi ar chi tek to nicz ny mi w oma wia -
nym okre sie ob jê to przede wszyst kim ele wa cje oraz nie licz ne wnê trza (g³ów nie
sie nie, klat ki scho do we). Prze ba da no rów nie¿ tyl ne ele wa cje ofi cyn usy tu owa -
nych w g³êbi dzia³ek za chod niej pie rzei uli cy, gdzie od kry to frag men ty œre dnio -
wiecz nych mu rów obron nych Kra ko wa.

Ba da nia ar chi tek to nicz ne kon ty nu owa ne by³y w la tach na stêp nych i ob jê³y
rów nie¿ pie rze jê wschod ni¹, (w 2 po³. l. 70. pro wa dzi li je: in¿. Wal de mar Nie -
wal da, S³awo mir Kru czek, Ma ria Bicz, An na Ho szow ska). W pra cach ba daw -
czych za an ga ¿owana by³a Pra cow nia Archeologiczno -Konserwatorska, spra -
wuj¹ca nad zo ry na pra ca mi ziem ny mi (Halina Gin te ro wa, Krystyna Kru czek)
oraz Pra cow nia Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki pro wadz¹ca ba da nia ele wa cji i wnêtrz 
na obec noœæ po li chro mii (Kon stan ty Po lit, Zbi gniew Sku pio, Ja ni na Stru¿yñ -
ska). Pro ble ma ty ka ba daw cza uli cy Ka no ni czej by³a te ma tem dwu se sji na uko -
wych zor ga ni zo wa nych przez kra kow skie PKZ w 1971 i 1978 r. Wy ni ki wszyst -
kich prac ba daw czych zo sta³y pod su mo wa ne w Stu diach historyczno -
-urbanistycznych dla blo ków nr 37, 38, 39.

W oma wia nym okre sie (la ta 1979–1970) po stu lat pro wa dze nia in ter dy scy pli -
nar nych ba dañ by³ re ali zo wa ny rów nie¿ np. w od nie sie niu do ar chi tek tu ry
obron nej na te re nie ów cze sne go wo je wódz twa kra kow skie go. Ba da nia mi ob jê to 
m.in. ze spó³ for ty fi ka cji zam ku w No wym Wiœ ni czu, czy ze spó³ prze dbra mia
zam ku w Li pow cu (ba da nia ar chi tek to nicz ne pro wa dzi li: Andrzej Swa ry czew -
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ski, Waldemar Nie wal da; ba da nia ar che olo gicz ne – Krystyna Kru czek, Jó zef
Ko zak, Ma rian Mysz ka; do ku men ta cja historyczna Teresa Ma³kowska -Hol ce ro -
wa, Barbara Klesz czy ñska).

2. W 1972 r. wspo mnia ny Ze spó³ Ba daw czy zy ska³ po zy cjê sa mo dziel nej
Pra cow ni Ba dañ Ar chi tek to nicz nych, kie ro wa nej pocz¹tko wo przez in¿. arch.
Jac ka Wo jew skie go, a na stêp nie Ry szar da K³osiñ skie go, ar chi tek ta za trud nio ne -
go w Pra cow ni Pro jek to wej PKZ od lat 50. W no wo po wsta³ej Pra cow ni
dzia³a³y trzy ze spo³y ba daw cze, a po nad to ze spó³ urba ni stycz ny. Po wo³anie Pra -
cow ni Ba dañ Ar chi tek to nicz nych zbieg³o siê z ogra ni cze niem za kre su dzia³al -
no œci ca³ego Pio nu Projektowo -Badawczego na te re nie Kra ko wa. Wi¹za³o siê to 
z utwo rze niem w 1972 r. Pra cow ni Konserwatorsko -Badawczej w Miej skim
Biu rze Pro jek tów. Za³o¿y³ j¹ wspo mnia ny in¿. A. Swa ry czew ski, po ode jœ ciu
z Ze spo³u Ba dawcze go PKZ. Pra cow nia przy MBP przez wie le lat pro wa dzi³a
ba da nia sta ro miej skich blo ków hi sto rycz nej za bu do wy Kra ko wa pod k¹tem po -
trzeb pro jek to wych w³asne go biu ra. Sy tu acja ta ka spo wo do wa³a in ten sy fi ka cjê
prac ba daw czych i pro jek to wych PKZ po za Kra ko wem.

2a. Krót ko po po wo³aniu Pra cow ni Ba dañ Ar chi tek to nicz nych w PKZ
nast¹pi³y zmia ny or ga ni za cyj ne po sze rzaj¹ce pro fil jej dzia³ania. W 1975 r.
z ini cja ty wy in¿. arch. Leszka Sta chow skie go, g³ów ne go pro jek tan ta Pra cow ni
Pro jek to wej, po wsta³a Pra cow nia Pro jek to wo Ba daw cza, funk cjo nuj¹ca pod je -
go kie row nic twem do po³owy 1980 r. Funk cjo no wa³y w niej w dal szym ci¹gu
Ze spo³y Ba daw cze oraz Ze spó³ urba ni stycz ny. Rów no le gle pro wa dzo no pra ce
pro jek to we, prze jê te czê œcio wo z dzia³aj¹cej rów no le gle Pra cow ni Pro jek to wej.
Ta kie dwu aspek to we dzia³anie da wa³o mo ¿li woœæ uzy ska nia upraw nieñ pro jek -
to wych ab sol wen tom Wy dzia³u Ar chi tek tu ry PK, za trud nio nych w PKZ przy
ba da niach ar chi tek to nicz nych.

2b. W po³owie lat 80. nast¹pi³a ko lej na zmia na. Po wró co no bo wiem do kon -
cep cji ist nie nia sa mo dziel nej Pra cow ni Ba dañ Ar chi tek to nicz nych z ze spo³ami
ba daw czy mi, dys po nuj¹cy mi ju¿ wy kwa li fi ko wa ny mi ar chi tek ta mi po sia -
daj¹cy mi upraw nie nia pro jek to we.

Funk cje kie row ni ków Pra cow ni (do prze kszta³ce nia Od dzia³u PKZ w Spó³kê
w 1991 r.) pe³ni li za an ga ¿owa ni w pro wa dze nie prac ba daw czych ar chi tek ci:
Alek san dra Ma cie jew ska, An na Hoszowska -Tomczyk (do 1983 r.), S³awo mir
Kru czek (do 1985 r.), Ma rek £ukacz oraz Ma rek Cem pla (do 1991 r.).

U pod staw dzia³ania Pra cow ni Ba dañ Ar chi tek to nicz nych i œciœ le z ni¹
wspó³pra cuj¹cych in nych pra cow ni spe cja li stycz nych, le ¿a³o prze ko na nie o ko -
niecz no œci po zy ska nia wie dzy o obiek tach prze zna czo nych do re mon tów
budowlano -konserwatorskich drog¹ ba dañ te re no wych i hi sto rycz nych. Po zwa -
la³y one na od czy ta nie eta pów roz wo ju bu dow li, zmian uk³ad ów prze strzen nych 
i funk cjo nal nych. Czê sto ujaw nia³y nie zna ny dot¹d wy strój ar chi tek to nicz ny
i ma lar ski. Udo ku men to wa ne wy ni ki ba dañ wszyst kich dys cy plin sta no wi³y
pod sta wê do sfor mu³owa nia kom plek so wych wnio sków kon ser wa tor skich, za -
rów no dla in dy wi du al nych obiek tów, jak i ich ze spo³ów. Mog³y te¿ mieæ istot ny 
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wp³yw na ko rek ty ist niej¹cej ju¿ do ku men ta cji tech nicz nej (ar chi tek to nicz nej
i bra n¿ owej), a na wet na zmia nê spo so bu u¿yt ko wa nia obiek tu.

Pra cow nia Ba dañ Ar chi tek to nicz nych pro wa dzi³a rów nie¿ – wraz z Pra cow -
ni¹ Ar che olo giczn¹ i Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki oraz Do ku men ta cji Hi sto rycz nej 
– nad zo ry w trak cie prac re mon to wych, do ku men tuj¹c ewen tu al ne od kry cia,
czê sto uzu pe³niaj¹ce do tych cza sow¹ wie dzê o obiek cie.

3. Pra cow nie wchodz¹ce w sk³ad Pio nu Projektowo -Badawczego pro wa dzi³y 
w³asne ar chi wa do ku men ta cji. Po wie lar nia i in tro li ga tor nia, or ga ni za cyj nie na -
le¿¹ce do Pio nu Projektowo -Badawczego, pe³ni³y funk cje us³ugo we rów nie¿ dla 
wszyst kich pra cow ni spe cja li stycz nych Pio nu Naukowo -Konserwatorskiego.

C. Pion Bu dow nic twa Kon ser wa tor skie go

Pion po wo³ano do ¿y cia w 1956 r. dla re ali za cji za dañ konserwatorsko -
-budowlanych (wraz z in fra struk tur¹) przy obiek tach ar chi tek tu ry i bu dow nic -
twa drew nia ne go. W ra mach pio nu dzia³a³y sek cje wy ko naw stwa bra n¿ owe go
(ka mie niar ska, elek trycz na, sa ni tar na). Z wy ko naw stwem bu dow la nym po -
wi¹za na by³a dzia³al noœæ us³ugo wa tzw. pro duk cji po moc ni czej, tj. ma ga zy ny,
ba za sprzê tu, trans por tu, sto lar nia, œlu sar nia, wy twór nia be to nów, a na wet tar tak 
dla po trzeb bu dow nic twa drew nia ne go (wy ko rzy sta ny np. w la tach 70. w skan -
se nie za³o¿onym u stóp za mku w Li pow cu). W pio nie bu dow nic twa kon ser wa -
tor skie go za trud nie ni by li wy so kiej kla sy rze mie œl ni cy (cie œle, sto la rze, ko wa le,
sztu ka to rzy, ka mie nia rze itd).

Po wo³anie w 1976 r. Przed siê bior stwa Re wa lo ry za cii Za byt ków wp³ynê³o na
ogra ni cze nie dzia³al no œci budowlano -konserwatorskiej PKZ na te re nie Kra ko -
wa. Przed siê bior stwo to bo wiem re ali zo wa³o wiê k szo sæ za dañ w ob rê bie hi sto -
rycz ne go cen trum mia sta.

Z po wa ¿nych prac, któ re re ali zo wa³y PKZ na le ¿y wy mie niæ dla przyk³adu (w 
uk³adzie chro no lo gicz nym):

– ka pi tal ny re mont ko œcio³a œw. Woj cie cha w Ryn ku G³. w la tach 1959–1966,
pro wa dzo ny eta pa mi wg proj. Wik to ra Zi na, z wy eks po no wa niem naj star -
szych ro ma ñskich ele men tów. Pra ce re mon to we po prze dzi³o wy ko na nie ba -
dañ cza szy ko pu³y na obec noœæ po li chro mii, któ re da³y wy nik ne ga tyw ny
(W³adys³aw Za lew ski 1959, PKZ).

– ka pi tal ny re mont Wie ¿y Ra tu szo wej pro wa dzo ny w la tach 1961–1968, rów -
nie¿ wg pro jek tów W. Zi na. Obj¹³ on kon struk cyj ne wzmoc nie nie obiek tu,
uzu pe³nie nie ce gla ne go li ca i ka mie niar ki, re kon struk cjê wy ku szy, li kwi da cjê 
ba ro ko wej prze bu do wy wnêtrz, re kon struk cjê skle pieñ w piw ni cach ad ap to -
wa nych na ka wiar niê.

– w la tach 1962–1968 PKZ by³y wy ko nawc¹ ka pi tal ne go re mon tu Ra tu sza
Mia sta Ka zi mie rza z ad ap ta cj¹ bu dow li do eks po zy cji Mu zeum Et no gra ficz -
ne go (pl. Wol ni ca). Re mont ten, pro wa dzo ny wg proj. S. Œwisz czow skie go,
obj¹³ rów nie¿ re kon struk cje przy bu dów ki od pó³no cy wznie sio nej na sta rych
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fun da men tach oraz póŸ no ba ro ko we go he³mu wie ¿y z wy ko rzy sta niem ory gi -
nal nej wiê Ÿby da cho wej.

– w la tach 1963–1970 mia³ miej sce ge ne ral ny re mont kon ser wa tor ski ze spo³u
Wy so kiej Bo Ÿni cy i He de ru (ul. Jó ze fa 38/40) z ad ap ta cj¹ obiek tu na pra cow -
nie kon ser wa tor skie PKZ. Wy ko na no go w opar ciu o do ku men ta cjê tech -
niczn¹ opra co wan¹ w ca³oœci przez PKZ (pro jekt ar chi tek to nicz ny – Zdzis³aw 
G³¹b, kon strukcyjny – Ta de usz Fran czak, in sta la cji c.o. – Mie czys³aw Sen -
der ski; in sta la cji elektrycznej – Ro man Asler).

– PKZ prze pro wa dzi³y ge ne ral ny re mont konserwatorsko -budowlany ze spo³u
bu dow li obec nie wchodz¹cych w sk³ad Mu zeum Czar to ry skich (od dzia³ Mu -
zeum Na ro do we go). Pra ce pro wa dzo ne by³y eta pa mi w la tach 60.–80.
w opar ciu o pe³no bra n¿ ow¹ do ku men ta cjê tech niczn¹ opra co wan¹ w PKZ
(pro jek ty opra co wa li: ar chi tek to nicz ne – Jó¿ ef Ptak; kon struk cyj ne – Ka zi -
mierz Bi nek i Ma rian Be cher; wodno -kanalizacyjne – Mie czys³aw Sen der ski; 
elek trycz ne – Mie czys³aw Ja siñ ski). In¿. kon str. Ro man Sto pa wy ko na³ pra ce
stu dial ne do tycz¹ce pa li sys te mu „Me ga” za sto so wa nych przy wzmoc nie niu
fun da men tów pa³acu Czar to ry skich. Pra ce bu dow la ne pro wa dzo no w ko ope -
ra cji z nad zo rem ar che olo gicz nym (Kry sty na Kru czek).
Pra ca mi ob jê to:
a) daw ny Ar se na³ Miej ski (ul. Pi jar ska 8). Pra ce pro wa dzo ne by³y w la tach

1965–1970 wg ogól nej kon cep cji dr. arch. Ste fa na Œwisz czow skie go;
b) daw ne Col le gium Pi ja rów – tzw. Klasz to rek (ul. Pi jar ska 6). Pra ce pro wa -

dzo no nie mal rów no le gle do ro bót wy ko ny wa nych w d. Ar se na le. tj. w la tach
1968–1970.

c) pa³ac Czar to ry skich (ul. Pi jar ska 15, œw. Ja na 19). Pra ca mi w la tach
1973–1981 ob jê to kor pus g³ów ny wraz z bocz ny mi skrzyd³ami zgru po wa ny mi
wo kó³ we w nêtrz ne go dzie dziñ ca.

Na mar gi ne sie prac budowlano -konserwatorskich pro wa dzo nych przy ze spo -
le obiek tów wchodz¹cych w sk³ad Mu zeum Czar to ry skich, na le ¿y wspo mnieæ,
¿e w pra cow ni pro jek to wej PKZ opra co wa no pro jekt architektoniczno -
-techniczny za bez pie cze nia ob ra zu Le onar da da Vin ci – Da ma z £asiczk¹ (Józef 
Ptak, Ma rian Be cher, Zbi gniew Sku pieñ, 1971–1972).
– ka pi tal ny re mont kon ser wa tor ski Bar ba ka nu prze pro wa dzo no w dwu eta pach

w la tach 1969–1970 i 1971–1972 wg pro jek tu dr. arch. Ste fa na Œwisz czow -
skie go. Po le ga³ on na za bez pie cze niu bu dow li z ogra ni czon¹ re kon struk cj¹,
czê œciow¹ wy mian¹ ele men tów ka mie niar ki i ce gla ne go lica oraz z ods³oniê -
ciem dol nych par tii bu dyn ku wraz z po sze rze niem fo sy. Na le ¿y wspo mnieæ,
i¿ in wen ta ry za cjê obiek tu opra co wa no w Pracowni Pro jek to wej PKZ jesz cze
w 1957 r. (Zyg munt Rze chu³a, Ma rian Po gan, An na Dziu rzy ñska).

– ge ne ral ny re mont ze spo³u daw ne go gma chu po wiê zien ne go (d. klasz tor kar -
me li tów przy ko œcie le œw. Mi cha³a) z ad ap ta cj¹ dla po trzeb Mu zeum Ar che -
olo gicz ne go (ul. Po sel ska 3/Se nac ka1) oraz wznie sie nie w ob rê bie ze spo³u
po klasz tor ne go no we go bu dyn ku na sta rych fun da men tach. Uporz¹dko wa no
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te¿ naj bli¿ sze oto cze nie obiek tu od stro ny Plant i ul. Se nac kiej. Pra ce pro wa -
dzo no w l. 1973–1975 oraz w 1976 w opar ciu o pe³n¹ do ku men ta cjê ar chi tek -
to niczn¹ i bra n¿ ow¹ opra co wan¹ w PKZ w l. 1972–1974 (arch. Ma rian
 Pogan, Wan da £opa to wa, projekty bra n¿ owe – Mie czys³aw Sen der ski, Mie -
czy s³aw Sem cy szyn, Adam Wój cik, Mie czys³aw Ja siñ ski).

– kom plek so wy re mont kon ser wa tor ski (z czê œcio wym udzia³em PRZ) ha li
g³ów nej Su kien nic wraz z jej wy stro jem ar chi tek to nicz nym, ma lar skim oraz
wy po sa ¿e niem – drew nia ny mi kra ma mi. Pra ce pro wa dzo ne by³y eta pa mi
w la tach 1975–1976 i 1980–1982 w opar ciu o pe³n¹ do ku men ta cjê pro jek -
tow¹ opra co wy wan¹ suk ce syw nie w PKZ w la tach 1972–1979. Pra ce re ali za -
cyj ne po prze dzi³y ba da nia, w któ rych uczest ni czy³y pra cow nie spe cja li stycz -
ne Od dzia³u. W ba da niach ar che olo gicz nvch (Teo fil Dê bow ski, 1975–1976;
Ma rian Mysz ka, 1982) pro wa dzo nych w piw ni cach od kry to po ziom u¿yt ko -
wy z XIV w., trzy gro by szkie le to we oraz ok. 30 tys. za byt ków – mo net, ce ra -
mi ki, na rzê dzi, W trak cie ba dañ ar chi tek to nicz nych (An na Ho szow ska, An -
drzej Kru piñ ski, 1976 r.) ods³oniê to 36 ka mien nych, go tyc kich por ta li
pro wadz¹cych pier wot nie z wnê trza ha li do nie ist niej¹cych obec nie kra mów
oraz œre dnio wiecz ne ce gla ne w¹tki mu rów. W la tach 1975–1976 wy ko na no
kon ser wa cjê po li chro mii z k. XIX w. (konserwator Ja dwi ga Sty ma). Ob jê³a
ona 118 tarcz her bo wych miast daw nej Rze czy po spo li tej, pie czê cie miast hi -
sto rycz nych, god³a ce chów rze mie œl ni czych. Pra cow nia Rze mios³a Ar ty -
stycz ne go wy ko na³a re kon struk cje drew nia nych kra mów z lat 70. XIX w.,
z kon ser wa cj¹ za cho wa nej ory gi nal nej cie siel skiej ga le ryj ki (kon ser wa cjê
prze pro wa dzi³ Edward Mo rek, 1975–1976). Prze pro wa dzo no rów nie¿ ba da -
nia naukowo -historyczne (kwe ren dy Ÿród³owe) w zwi¹zku z pro wa dzo nym
re mon tem 1975–1976 oraz opra co wa no spra woz da nie z ich prze bie gu
(Aldona Su dac ka, 1982 r.).

– ka pi tal ny re mont – z czê œciow¹ mo der ni za cj¹ wnêtrz – pro wa dzo ny eta pa mi
w l. 1970–1980. Col le gium Ko³³¹ta ja (ul. œw. An ny 6, wów czas Wy dzia³ Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UJ). Re ali za cja opie ra³a siê na wie lo bra n¿ owej do ku men -
ta cji tech nicz nej opra co wy wa nej suk ce syw nie w PKZ w l. 1968–1970. W ra -
mach kom plek so wych ro bót obej muj¹cych rów nie¿ dzie dzi niec
prze pro wa dzo no ba da nia ar che olo gicz ne (Wies³aw Kic, 1972 r.), a ta k¿e ar -
chi tek to nicz ne mu rów ujaw nio nych w wy ko pie na dzie dziñ cu (Ma ria Bicz,
1980 r.). W 1980 r. pod da no kon ser wa cji ma lo wid³a œcien ne z XIX w. w dwu
po miesz cze niach na piê trze (El¿ bie ta Co zaœ).

– W la tach 1972–1979 – pod kie run kiem prof. W. Zi na prze pro wa dzo no kom -
plek so wy re mont ka pi tal ny ko œcio³a Na jœ wiêt sze go Sal wa to ra m.in. z wy -
mian¹ po kry cia da chu. By³a to kon ty nu acja prac roz po czê tych w 2 po³. lat 60. 
(wzmoc nie nie fun da men tów i fi la rów, wy ko na nie ogro dze nia i wzmoc nie nie
skar py od stro ny uli cy Kró lo wej Ja dwi gi przez za sto so wa nie mu ru opo ro we -
go). W 2 po³. lat 70. i w l. 80. prze pro wa dzo no rów nie¿ kon ser wa cjê po li -
chro mii (XIV–XVI w.) w pre zbi te rium (do ku men ta cjê hi sto ryczn¹ opra co -
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wa³a He le na Ma³kie wicz z In sty tu tu Hist. Sztu ki UJ; kons. Alek san dra
Bog da now ska, Han na Mer sta lin ger, Ewa Pi li tow ska). Pod da no te¿ kon ser wa -
cji trzy ob ra zy o te ma ty ce re li gij nej z XVII w. (El¿ bie ta Sta szy ñska, 1979,
1981; Han na Mer sta lin ger, 1980 r.), a ta k¿e czte ry rze Ÿby z XVII w. kons.
H. Mer sta lin ger, 1980 r.). W 1978 r. za kon ser wo wa no rów nie¿ or ga ny
z XIX w.

– W pierw szej po³owie lat 70. wa ¿nym za da niem budowlano -konserwatorskim
by³ ge ne ral ny re mont Col le gium Mi nus (ul. Go³êbia 11), mieszcz¹cy obec nie
In sty tut Ar che olo gii UJ. Prze pro wa dzo no go w opar ciu o pe³no bra n¿ ow¹ do -
ku men ta cjê opra co wan¹ w la tach 1968–1969 przez Pracowniê Pro jek tow¹
PKZ (Ta de usz Si ko ra, Ga brie la Fa ry a szew ska i ze spo³y bra n¿owe). W ra -
mach re mon tu usu niê to nad bu do wa ne III piê tro i wy eks po no wa no neo go tyc -
ki fryz podo ka po wy; re kon struk cji da chu do ko na no wg sta nu z koñca XIX w. 
Za adap to wa no rów nie¿ wnê trza na po trze by zak³adu na uko we go.

– W la tach 70. i 80. za sto so wa no no wa torsk¹ me to dê pa li „Me ga” przy wzmoc -
nie niu fi la rów pod ko pu³¹ ko œcio³a œœ. Pio tra i Paw³a.

– W la tach 1975–1981 mia³ miej sce re mont kon ser wa tor ski he³mu wie ¿y hej -
na³owej ko œcio³a Ma riac kie go. Prze pro wa dzo no go w opar ciu o do ku men ta -
cjê tech niczn¹ PKZ opra co wan¹ w 1975 r. (Proj. arch. Ma rek Cem pla; proj.
kon str. Ka zi mierz Bi nek; inst. elektr. Adam Wój cik; ins.sa nit. Mie czys³aw
Sen der ski). Ba da nia na uko we ob jê³y: do ku men ta cjê hi sto ryczn¹ (na zle ce nie
PKZ oprac. Jan Dre œcik, 1977 r.); opis ar chi tek to nicz ny, hi sto riê bu do wy i re -
mon tów (opra co wa nie jw. 1982); do ku men ta cjê kon ser wa torsk¹ po wy ko -
nawcz¹ (oprac. jw., 1982). Wy ko na no rów nie¿ do ku men ta cjê fo to gra ficzn¹
rusz to wañ dla he³mu oraz je go ze w nêtrz nych uszko dzeñ (opra co wa nie Ja nusz 
Flo rek, 1978 r.).

– W la tach 1980–82 wy ko na no czê œcio wy re mont kon ser wa tor ski ko œcio³a œw.
Idzie go obej muj¹cy ele wa cje, a ta k¿e wy mia nê po kry cia da cho we go
z za³o¿e niem in sta la cji od gro mo wej. Ty po wa nie ro bót opra co wa³a
Pracowania Pro jek to wa PKZ (in¿. arch. Józef Ptak, 1980). Pod czas re mon tu
prze pro wa dzo no – w ra mach nad zo ru kon ser wa tor skie go – ba da nia ar chi tek -
to nicz ne ele wa cji (in¿. arch. Alek san der Fi li po wicz) obej muj¹ce re je stra cjê
za byt ko wej ka mie niar ki. Ka mie niar ka ta (ob ra mie nia okien ne, gzym sy,
szkar py) pod da na zo sta³a kon ser wa cji w 1982 r. (kon se rwa cja: konserwator
Bar ba ra Ob tu³owicz -Kuœ).

– W l. 1984–1986 ge ne ral ny re mont kon ser wa tor ski obj¹³ drew nian¹ ka pli cê œœ. 
Ma³go rza ty i Ju dy ty, zw. Gon tyn¹, na Wzgó rzu b³. Bro nis³awy. Kon ser wa cii
pod da no bu dow lê oraz uporz¹dko wa no jej naj bli¿ sze oto cze nie. Ce lem re -
mon tu by³a nie tyl ko re wa lo ry za cja obiek tu, ale rów nie¿ przy wró ce nie mu
czyn nej funk cji li tur gicz nej. Od lat 60. sk³ad o wa no tu wy po sa ¿e nie z re mon -
to wa nych w tym cza sie ko œcio³ów œw. Woj cie cha i po bli skie go Na jœ wiêt sze go 
Sal wa to ra. W ra mach no wej ara n¿ acji wnê trza PKZ zin wen ta ry zo wa³y
wszyst kie ele men ty sk³ad o wa ne go wy stro ju (Pra cow nia Kon ser wa cji Me bli,
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K. Cze piel). Dziœ sie dem na sto wiecz ne o³tarze sta no wi¹ wy po sa ¿e nie ka pli cy
(g³ów ny z ko œcio³a Na jœ wiêt sze go Sal wa to ra), dwa bocz ne z ko œcio³a œw.
Woj cie cha. Pra ce kon ser wa tor skie po prze dzi³o wy ko na nie do ku men ta cji
naukowo -konserwatorskiej (Al do na Su dac ka, 1980 r.).

– W la tach 1980–82 kom plek so wy, ge ne ral ny re mont obj¹³ Dom To wa rzy stwa
Le kar skie go (ul.Ra dzi wi³³owska 4), je den z naj wy bit niej szych za byt ków
okre su M³odej Pol ski z pocz. XX w. Re mont ten, pro wa dzo ny z udzia³em pra -
cow ni spe cja li stycz nych PKZ, mia³ na ce lu re wa lo ry za cjê obiek tu z przy wró -
ce niem wy stro ju wnêtrz stwo rzo ne go wg pro jek tów St. Wy spia ñskie go
z 1904–1905 r. (ko lo ry sty ka œcian, sto lar ki, ka mie niar ka i me ta lo wa ba lu stra -
da klat ki scho do wej, wi tra ¿e, po li chro mie). Pra ce pro wa dzo no w opar ciu
o bo ga te ma te ria³y iko no gra ficz ne ze bra ne w stu dium hi sto rycz nym obiek tu
(oprac. Z. Be iers dorf, 1973 r., 1979 r.), po twier dzo ne m.in. ba da nia mi od -
kryw ko wy mi ma lo wa nych fry zów pod stro po wych (konserwator Ja cek Ra -
do³owicz). Pe³no bra n¿ ow¹ do ku men ta cjê pro jek tow¹ opra co wa³a Pra cow nia
Projektowa PKZ w l. 1978–1979 (ar chi tektoniczny, pro jekt wy po sa ¿e nia –
M. Cze kie ruk, Z. G³¹b; projekty bra n¿ owe: kon strukcyjny, Ja nusz Flo rek;
elektryczny – M. Ja siñ ski; in sta lacyjny – M. Sen der ski). W 1986 r. opra co wa -
no rów nie¿ tech niczn¹ do ku men ta cjê za cho wa nej w piw ni cach za byt ko wej
kot³ow ni c.o. z pocz. XX w. (Ja cek Gie ron, An na Nie ssner, Je rzy Kie³ko wicz, 
Ewa Ga³ek).
Dzia³ budowlano -konserwatorski mia³ rów nie¿ udzia³ w pro wa dze niu re mon -

tów w ka mie ni cach miesz cza ñskich w hi sto rycz nym cen trum Kra ko wa. Re ali -
zo wa ne by³y one z re gu³y na pod sta wie pe³no bra n¿ owej do ku men ta cji tech nicz -
nej opra co wa nej w Pracowni Projektowej PKZ. Re mon ty te po wi¹za ne by³y
czê sto z kon ser wa cj¹ wy stro ju ar chi tek to nicz ne go i ma lar skie go ujaw nio ne go
w wy ni ku wcze œniej wy ko na nych ba dañ terenowych. Pod da wa ne re mon tom
kon ser wa tor skim do my po sia da³y w wiê k szo œci rów nie¿ do ku men ta cje hi sto -
rycz ne.

Z po nad kil ku set obiek tów – oprócz wym. wy ¿ej, w któ rych PKZ prze pro wa -
dzi³y re mon ty kon ser wa tor skie – dla przyk³adu mo ¿na wy mie niæ pra ce pro wa -
dzo ne – czê sto w kil ku eta pach – w ka mie ni cach: przy ul. œw. Ja na (26, 28), Ka -
no ni czej (1, 4, 6, 10, 11), Mi ko³aj skiej (nr 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16).

Przed sta wio ny wy ¿ej wy bór za byt ków ar chi tek tu ry miesz cza ñskiej ob jê tych
pra ca mi budowlano -konserwatorskimi PKZ nie wy czer pu je oczy wiœ cie d³ugiej
li sty obej muj¹cej (do 1986 r.) po nad sto obiek tów. Pod kre œliæ na le ¿y, ¿e  pra ce
pro wa dzo ne by³y z re gu³y – od 2 po³. lat 60. – w opar ciu o wie lo bra n¿ ow¹ do -
ku men ta cjê pro jek tow¹ opra co wan¹ w PKZ. Cech¹ cha rak te ry styczn¹ by³o rów -
nie¿ pro wa dze nie prac w spo sób kom plek so wy, tj. przy uwzglêd nie niu dzia³al -
no œci ba daw czej i kon ser wa tor skiej pra cow ni spe cja li stycz nych PKZ.

Z prac budowlano -konserwatorskich pro wa dzo nych w la tach 70. i 80.
przyk³ad o wo wy mie niæ rów nie¿ na le ¿y czê œcio we re mon ty pro wa dzo ne w Col -
le gium Bro scia num (ul. Grodzka 42), w Col le gium Iu ri di cum (ul. Grodzka 53)
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z ad ap ta cj¹ obiek tu na In sty tut Hi sto rii Sztu ki UJ, w Col le gium No wo dwor skie -
go (ul. œw. An ny 12), w pa³acu „Pod Krzysz to fo ry” (Ry nek G³. 35), czy ka mie -
ni cy „Pod œw. Ann¹” (Ry nek G³. 14).

IV. Se sje i Sym po zja Na uko we

Bar dzo wa ¿n¹ form¹ dzia³al no œci o cha rak te rze na uko wym by³y se sje or ga ni -
zo wa ne oka zjo nal nie przez po szcze gól ne od dzia³y PKZ, w tym rów nie¿ przez
pra cow nie spe cja li stycz ne od dzia³u kra kow skie go. Ma te ria³y z tych spo tkañ
by³y z re gu³y pu bli ko wa ne przez Oœro dek In for ma cji Kon ser wa tor skiej PKZ,
a ta k¿e od no to wy wa ne m.in. w Ochro nie Za byt ków.

W la tach 1960.–1980. kra kow ski Od dzia³ PKZ by³ or ga ni za to rem lub wspó³ -
orga nizatorem kil ku na stu se sji po œwiê co nych pro ble mom naukowo -ba daw -
czym, kon ser wa tor skim i me to do lo gicz nym. Udzia³ w nich pra cow ni ków na -
uko wych wy ¿ szych uczel ni po szcze gól nych spe cjal no œci zwi¹za nych z kon ser -
wa cj¹ za byt ków, a ta k¿e udzia³ w³adz kon ser wa tor skich pod no si³ wa lor me ry to -
rycz ny tych spo tkañ.

I. Znacz ny wk³ad wnios³y kra kow skie PKZ w Ogól no pol skie Se mi na rium
Me to do lo gicz ne po œwiê co ne in ter dy scy pli nar nej, kom plek so wej do ku men ta cji
kon ser wa tor skiej. Zo sta³o ono zor ga ni zo wa ne w 1975 r. przez Wo je wódz kie go
Kon ser wa to ra Za byt ków, dr Han nê Pie ñ kowsk¹. Ze stro ny kra kow skie go Od -
dzia³u PKZ wyg³oszo no sze reg re fe ra tów na te mat stu diów i ba dañ historyczno -
-urbanistycznych, do ku men ta cji z ba dañ ar chi tek to nicz nych, form i za kre su do -
ku men ta cji naukowo -historycznych. Te ma tem se mi na rium by³a rów nie¿ do ku -
men ta cja z us³ugo wych ba dañ ar che olo gicz nych. W kon klu zji stwier dzo no, i¿
wy ni ki tych wszyst kich ba dañ i wyp³ywaj¹ce z nich wnio ski win ny rzu to waæ na 
cykl prac pro jek to wych i wy ko waw stwa kon ser wa tor skie go.

II. Ze spo³om za byt ko wej za bu do wy Kra ko wa po œwiê co ne zo sta³y trzy se sje:
Dwie se sje do ty czy³y ze spo³u za bu do wy ul. Ka no ni czej (blo ki 37, 38, 39).

Pierw sza z nich w 1971 r. za ty tu³owa na „Za gad nie nia ba daw cze i pro jek to we
ze spo³u uli cy Ka no ni czej” by³a pre zen ta cj¹ wy ni ków ba dañ (hi sto rycz nych, ar -
chi tek to nicz nych, ba dañ za praw i tyn ków oraz nad zo rów ar che olo gicz nych)
w po szcze gól nych obiek tach (g³ów nie za bu do wy fron to wych do mów) two -
rz¹cych pie rze je uli cy. Dru ga se sja mia³a miej sce w 1978 r. Za pre zen to wa no na
niej zbior cze opra co wa nia stu diów historyczno -urbanistycznych ca³oœci za bu -
do wy na pe³nej g³êbo ko œci œre dnio wiecz nych dzia³ek w uk³adzie blo ków. Obie
se sje do brze ilu struj¹ ewo lu cjê me to dy kom plek so wych, in ter dy scy pli nar nych
ba dañ kon ser wa tor skich miej skiej za bu do wy, wy pra co wa nej przez kra kow skie
PKZ.

Trze cia se sja po œwiê co na by³a pro ble ma ty ce ba daw czej i kon ser wa tor skiej
kra kow skie go Ka zi mie rza. Zo sta³a ona zor ga ni zo wa na w 1986 r. Za pre zen to wa -
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no na niej wnio ski wy ni kaj¹ce ze stu dium historyczno -urbanistycznego Ka zi -
mie rza wraz ze Stra do miem, opra co wa ne go w l. 1982–1985.

III. Ar chi tek tu ra ko ñca XIX i pocz¹tku XX w. by³a te ma tem se sji zor ga ni zo -
wa nej w 1975 r. wspól nie przez kra kow ski PKZ, In sty tut Hi sto rii Sztu ki UJ oraz 
Oœro dek Do ku men ta cji Za byt ków w War sza wie. Wyg³oszo no sze reg re fe ra tów
oraz zor ga ni zo wa no ob jazd do kil ku miast Dol ne go Œl¹ska. My œl¹ prze wod ni¹
ob rad by³o prze ko na nie o ko niecz no œci uwzglêd nia nia w pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go miast war to œcio wych obiek tów z wy mie nio ne go wy ¿ej
okre su, dot¹d nie uwzglêd nia nych, usy tu owa nych z re gu³y po za ob rê bem hi sto -
rycz nych cen trów.

IV. Na se sji zor ga ni zo wa nej w 1974 r. przez Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra
Za byt ków, dr Han nê Pie ñ kowsk¹ oraz kra kow skie PKZ przed mio tem roz wa ¿añ
by³y for my i kie run ki ochro ny ar chi tek tu ry re gio nal nej zie mi kra kow skiej. Te -
ma ty ka se sji wi¹za³a siê z pra ca mi pro jek to wy mi i budowlano -kon ser wa tor ski -
mi re ali zo wa ny mi w la tach 1968–1975 przez kra kow skie PKZ przy po wsta niu
skan se nu u stóp zam ku Li po wiec (Nad wiœ la ñski Park Et no gra ficz ny w Wy -
giez³owie), prze ka za ne go Mu zeum w Chrza no wie.

V. Ak tyw ny by³ udzia³ kra kow skich PKZ w na uko wych kon fe ren cjach po -
œwiê co nych wie lo aspek to wej pro ble ma ty ce kon ser wa tor skiej za byt ko wych or -
ga nów (in stru men tu oraz je go pro spek tu i sza fy or ga no wej). Se sje te or ga ni zo -
wa ne by³y w ra mach Dni Mu zy ki Or ga no wej przez Fil har mo niê Kra kowsk¹
i Aka de miê Mu zyczn¹ oraz Pra cow niê Kon ser wa cji Or ga nów PKZ w Kra ko -
wie. Uœwiet nia³y je uro czy ste kon cer ty.

Pierw sza kon fe ren cja od by³a siê w 1972 r. w sie dzi bie Klu bu Dzien ni ka rzy
w Kra ko wie, w „Do mu pod Gruszk¹”. Dru ga kon fe ren cja zor ga ni zo wa na zo -
sta³a w 1973 r. z udzia³em Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Kra ko -
wie w zwi¹zku z za ko ñcze niem prac przy kom plek so wej kon ser wa cji or ga nów z 
XVII w. w ko œcie le w Oraw ce (ów cze sne woj. no wos¹dec kie). Or ga ny te by³y
pierw szym obiek tem za kon ser wo wa nym przez kra kow skie PKZ.

Od no to waæ rów nie¿ na le ¿y udzia³ kra kow skich PKZ w miê dzy na ro do wym
sym po zjum pt. „Za byt ko we or ga ny ”, któ re od by³o siê w Kra ko wie w kwiet niu
1978 r. w sie dzi bie To wa rzy stwa Przy ja ció³ Sztuk Piêk nych. Sym po zjum to
zbieg³o siê z za ko ñcze niem kon ser wa cji po zy ty wu z XVII w. z ko œcio³a œw. Ka -
ta rzy ny na kra kow skim Ka zi mie rzu.

VI. Pra cow nia Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki przy kra kow skim Od dzia le PKZ
zor ga ni zo wa³a czte ry se sje:
– Pierw sza z nich mia³a miej sce w li sto pa dzie 1972 r. Po œwiê co na by³a kon ser -

wa cji drew nia ne go wy stro ju pla stycz ne go w ko œcie le œœ. Pio tra i Paw³a
w Kra ko wie, na przyk³adzie ba ro ko we go na grob ka ro dzi ny Bra nic kich.
Wziê³o w niej udzia³ kil ku dzie siê ciu kon ser wa to rów dzie³ sztu ki z ca³ej Pol -
ski;
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– W li sto pa dzie 1975 r. od by³o siê spo tka nie, któ re go te ma tem by³a kon ser wa -
cja drew na po li chro mo wa ne go. Wyg³oszo no osiem re fe ra tów, któ re wy -
wo³a³y o¿y wion¹ dys ku sjê. W dru gim dniu ob rad od by³ siê ob jazd po Pod ha -
lu, pod czas któ re go za po zna no siê z pra ca mi wy ko na ny mi przez Pra cow niê
w sze re gu za byt ko wych obiek tów.

– W pa Ÿ dzier ni ku 1974 r. mia³o miej sce sym po zjum na te mat kon ser wa cji
drew nia nych obiek tów za byt ko wych.

– W li sto pa dzie 1980 r. od by³a siê œro do wi sko wa kon fe ren cja „Pro gra my kon -
ser wa tor skie (w teo rii i prak ty ce)”.

VII. Do ro bek kon ser wa to rów dzie³ sztu ki pra cuj¹cych w kra kow skiej Pra -
cow ni Kon ser wa cji Dzie³ sztu ki zo sta³ m.in. za pre zen to wa ny na wy sta wie za ty -
tu³owa nej „Dzie³o sztu ki w kon ser wa cji”. Od by³a siê ona w Kra ko wie w 1976 r. 
w Biu rze Wy staw Ar ty stycz nych z oka zji 30- lecia Sek cji Kon ser wa cji Kra kow -
skie go Okrê gu Zwi¹zku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków.

Sze œæ lat wcze œniej we wrze œniu 1970 r. w sa li Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia -
sta Kra ko wa (przy ul. Fran cisz ka ñskiej) zor ga ni zo wa no wy sta wê pt. „Wy sta wa
obiek tów kon ser wa tor skich Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków w Kra ko wie”.

VIII. Pro ble ma ty ce us³ugo wych ba dañ ar che olo gicz nych po œwiê co no dwie
se sje zor ga ni zo wa ne przez Pra cow niê Archeologiczno -Konserwatorsk¹.

W 1978 r. Pra cow nia za pre zen to wa³a w³asny do ro bek ba daw czy w obiek tach 
achi tek to nicz nych, któ re go efek tem by³o opra co wa nie wy tycz nych do dal sze go
po stê po wa nia kon ser wa tor skie go (pro jek to we go, czy re ali za cyj ne go, a na wet
spo so bu u¿yt ko wa nia obiek tu).

W 1979 r. w Do mu Po lo nii na Ryn ku G³. Pra cow nia zor ga ni zo wa³a sym po -
zjum na te mat „Ar che olo gia w ba da niach miej skich ze spo³ów za byt ko wych na
zie miach pol skich”. Udzia³ w nim wziê li pra cow ni cy na uko wi ró¿ nych jed no -
stek ar che olo gicz nych i przed sta wi cie le wspó³pra cuj¹cych dys cy plin ba daw -
czych (hi sto rycz nych, ar chi tek to nicz nych). Na przyk³adzie ba dañ w Kra ko wie
(re jon Oko³u, Su kien nic), for ty fi ka cji zam ku w Wiœ ni czu No wym i in. pod kre -
œlo no ko niecz noœæ pro wa dze nia kom plek so wych, in ter dy scy pli nar nych ba dañ
na uko wych i te re no wych, któ rych wy ni ki win ny sta no wiæ pod sta wê do sfor -
mu³owa nia wnio sków kon ser wa tor skich do dal szych prac.

IX. W la tach 80. Pra cow nia Do ku men ta cji Na uko wej i Ewi den cji Kon ser wa -
tor skiej wziê³a udzia³ w dwu spo tka niach, któ rych te ma tem by³a pro ble ma ty ka
ewi den cji i ochro ny za bu do wy re gio nal nej:
– W kwiet niu 1980 r. Pra cow nia Do ku men ta cji Et no gra ficz nej Od dzia³u

w Kiel cach zor ga ni zo wa³a sym po zjum, na któ rym kra kow ska Pra cow nia
przed sta wi³a pro ble my re wa lo ry za cji wsi, a ta k¿e for my i me to dê opra co wa -
nia stu diów kon ser wa tor skich na przyk³adzie pod ha la ñskie go Falsz ty na;

– W czerw cu 1982 r. kra kow ska Pra cow nia za pre zen to wa³a w³asny do ro bek
naukowo -badawczy na Ogól no pol skim Se mi na rium Kon ser wa tor skim za tyt.
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„Ochro na kra jo bra zu kul tu ro we go”. Zor ga ni zo wa ne ono zo sta³o w zam ku
w Nie dzi cy nad Za le wem Czorsz ty ñskim u stóp Pie nin. Wy bór miej sca na se -
mi na rium œciœ le ko re spon do wa³ z te ma tem ob rad.

X. In ny przyk³ad naukowo -konserwatorskiej dzia³al no œci kra kow skich PKZ
sta no wi³o np. sym po zjum polsko -algierskie, któ re od by³o siê w ra mach tzw. mi -
sji kon ser wa tor skich w czerw cu 1985 r. na uni wer sy te cie w Kon stan ty nie. Je go
or ga ni za to rem by³y PKZ oraz In sty tut Ar chi tek tu ry, Urba ni sty ki i Bu dow nic twa 
na ty m¿e uni wer sy te cie. Dwu dnio we spo tka nie, na któ rym re fe ra ty wyg³osi li
pra cow ni cy me ry to rycz ni kra kow skich PKZ pra cuj¹cy w Al gie rii, mia³o cha -
rak ter szko le nio wy dla ka dry dy dak tycz nej i stu den tów za in te re so wa nych pro -
ble ma tyk¹ kon ser wa cji za byt ków.

Za ko ñcze nie

Na za ko ñcze nie au tor ka pra gnie wy ra Ÿnie pod kre œliæ, i¿ przedstawiona
w ogól nych za ry sach wie lo aspek to wa dzia³al noœæ kra kow skich PKZ w okre sie
ich czter dzie sto let nie go funk cjo no wa nia (1951–1991) ogra ni cza siê wy³¹cznie
do naj wa ¿niej szych prac pro wa dzo nych na te re nie na sze go mia sta i je go naj bli¿ -
szych oko lic.

Przy opra co wa niu ko rzy sta³am ze „Spi su Do ku men ta cji” i „Prac Kon ser wa -
tor skich pro wa dzo nych w Kra ko wie do 1986 r.”, po mi jaj¹cych ostat nie piêæ lat
funk cjo no wa nia Od dzia³u (publ. Oœro dek In for ma cji Kon ser wa tor skiej, War sza -
wa 1989). Po moc ne by³y rów nie¿ pu bli ka cje wy da wa ne oka zjo nal nie m.in. na
dwu dzie sto piê cio le cie Od dzia³u PKZ w Kra ko wie (1977), czy trzy dzie sto piê -
cio le cie Przed siê bior stwa (1989), a ta k¿e ma te ria³y kon ser wa tor skie z se sji
i sym po zjów or ga ni zo wa nych przez kra kow ski Od dzia³ PKZ. •ród³em in for ma -
cji by³y rów nie¿ wy ni ki kwe ren dy prze pro wa dzo nej w daw nym Ar chi wum
PKZ, bêd¹cym w trak cie porz¹dko wa nia. Ogra ni czy³o to mo ¿li wo œci po szu ki -
wañ oraz we ry fi ka cji opu bli ko wa nych ma te ria³ów.

Nie oce nion¹ po moc¹ oka za³y siê in for ma cje uzy ska ne od daw nych ko le -
¿anek i ko le gów z ró¿ nych pra cow ni spe cja li stycz nych oraz ad mi ni stra cji, któ -
rym au tor ka sk³ada naj ser decz niej sze po dziê ko wa nia. Wia do mo œci te do ty czy³y
bo wiem za kre su prac, cza su ich pro wa dze nia i osób w nie za an ga ¿owa nych,
a ta k¿e or ga ni za cyj nej struk tu ry kra kow skich PKZ.

W trak cie pi sa nia au tor ka sta nê³a przed bar dzo trud nym pro ble mem do ko na -
nia wy bo ru obiek tów z te re nu Kra ko wa, bêd¹cych przed mio tem wie lo aspek to -
wych dzia³añ kon ser wa tor skich PKZ w na szym mie œcie. Rów nie¿ w tej kwe stii
po moc¹ s³u¿y li daw ni pra cow ni cy.

Au tor ka ma œwia do moœæ, ¿e w pre zen to wa nym te kœ cie mog¹ wyst¹piæ pcw ne 
nie œcis³oœci. Jest to zwi¹za ne z trud no œcia mi w uzy ska niu pe³nych i œcis³ych in -
for ma cji po dwu na stu la tach, ja kie mi nê³y od prze kszta³ce nia Od dzia³u w pra -
cow nicz¹ Spó³kê Ak cyjn¹, po sta wion¹ piêæ lat te mu w stan upad³oœci.
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W³adys³aw Du dzik

PRZED SIÊ BIOR STWO
RE WA LO RY ZA CJI ZA BYT KÓW

W KRA KO WIE S.A.

Hi sto ria Przed siê bior stwa Re wa lo ry za cji Za byt ków w Kra ko wie Spó³ka Ak -
cyj na z sie dzib¹ przy uli cy Ada ma Ve tu la nie go 1A da tu je siê od 2 ma ja

1949 r., kie dy to uchwa³¹ Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Kra ko wie za³o¿ono
Miej skie Przed siê bior stwo Bu dow la ne, z sie dzib¹ przy uli cy Ko œciusz ki w Kra -
ko wie. W 1955 r. MPB po dzie lo no na Miej skie Przed siê bior stwo Remontowo -
-Budowlane Nr 1 i Nr 2, zaœ w 1961 ro ku z MPRB Nr 1 wy³onio ne zo sta³o
Miej skie Przed siê bior stwo Remontowo -Budowlane Nr 3.

1 kwiet nia 1976 r. ów cze sny pre zy dent Mia sta Kra ko wa Je rzy Pê ka la po -
³¹czy³ MPRB 1 i MPRB 3, na daj¹c przed siê bior stwu obecn¹ na zwê – Przed siê -
bior stwo Re wa lo ry za cji Za byt ków w Kra ko wie. Wi¹za³o siê to z pod jêt¹ w dniu 
2 sierp nia 1976 r. przez Ra dê Mi ni strów uchwa³¹ w spra wie ochro ny ze spo³ów
za byt ko wych Kra ko wa. Utwo rzo ne mu w wy ni ku te go po³¹cze nia przed siê bior -
stwu na da no wy sok¹ ran gê jed ne go z dwóch g³ów nych wy ko naw ców (obok
PKZ) od no wy ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa, któr¹ to rang¹ przed siê bior -
stwo cie szy siê do dziœ, bêd¹c – mi mo du ¿ej kon ku ren cji, ja ka wy stê pu je obec -
nie na ryn ku bu dow la nym – naj wiê k szym w Pol sce wy ko nawc¹ w za kre sie od -
no wy za byt ków.

W 54-l etnim okre sie swe go ist nie nia Przed siê bior stwo pro wa dzi³o pra ce
w po nad 1700 obiek tach za byt ko wych, u¿y tecz no œci pu blicz nej, miesz kal nych
i in nych na te re nie Kra ko wa, w kra ju i za gra nic¹.

Pocz¹tki prac przy od no wie Kra ko wa by³y bar dzo trud ne, na le ¿y to od nie œæ
przede wszyst kim do okre su 1949–1955. Przed siê bior stwo po sia da³o w tym
cza sie nie wielk¹ iloœæ wy kwa li fi ko wa nej ka dry, wch³ania nej przez prio ry te to we 
w tym cza sie bu do wy No wej Hu ty i Kom bi na tu Me ta lur gicz ne go. Dys po no wa³o 
ma³ymi mo ¿li wo œcia mi za ku pu ma te ria³ów bu dow la nych, któ re w tym cza sie
by³y li mi to wa ne, nie po sia da³o warsz ta tów pro duk cji po moc ni czej, ma ga zy nów
i ga ra ¿y. Mi mo tych trud no œci przed siê bior stwo roz wi ja³o siê, osi¹gaj¹c na
pocz¹tku lat osiem dzie si¹tych po ten cja³ bli sko 1000 pra cow ni ków.

W pierw szym dzie siê cio le ciu wy ko ny wa ne by³y pil ne pra ce za bez pie czaj¹ce
w ob rê bie pierw szej ob wod ni cy, dla po wstrzy ma nia po stê puj¹cych pro ce sów
de struk cyj nych za gra ¿aj¹cych ca³ym bu dyn kom lub ich czê œciom. W na stêp -

80 Spis treœci



nych la tach przed siê bior stwo wkro czy³o w fa zê wy ko ny wa nia re mon tów ka pi -
tal nych bu dyn ków. Za pew nia³o to u¿yt kow ni kom i miesz ka ñcom wspó³cze sne
stan dar dy ko rzy sta nia z lo ka li. Do sto so wy wa no rów nie¿ bu dyn ki do pe³nie nia
funk cji cen trum ad mi ni stra cyj ne go, han dlo we go i us³ugo we go. Wie le obiek tów
w tym cza sie nie po sia da³o ka na li za cji, ga zu, a na wet elek trycz no œci.

W okre sie pierw sze go dwu dzie sto le cia wy re mon to wa no ca³ko wi cie lub czê -
œcio wo ok. 600 bu dyn ków. Naj bar dziej znacz¹ce pra ce re wa lo ry za cyj ne w tym
okre sie to prze pro wa dzo ny w la tach 1955–1959 re mont ge ne ral ny Su kien nic.
Wy mie nio no wów czas znisz czo ne stro py drew nia ne, a ta k¿e drew nian¹ kon -
struk cjê da chu, wy ko na no pod³ogo wy sys tem cen tral ne go ogrze wa nia i wpro -
wa dzo no urz¹dze nia kli ma ty za cyj ne. W tym okre sie od na wia ne by³y rów nie¿
ta kie obiek ty jak Ra tusz Ka zi mie rzow ski przy Pla cu Wol ni ca, Pa³ac Krzysz to fo -
ry w Ryn ku G³ów nym, Pa³ac Czarn kow skich przy uli cy Stra szew skie go, Pa³ac
Wie lo pol skich przy Pla cu Wszyst kich Œwiê tych, Ko men da Stra ¿y Po¿ar nej przy 
uli cy We ster plat te i sze reg in nych.

W la tach 1965–1976 pro wa dzo no kom plek so wy re mont ze spo³u bu dyn ków
z XIV–XVII w., za war ty miê dzy uli ca mi Mi ko³ajsk¹, œw. Krzy ¿a, Sienn¹
i Ma³ym Ryn kiem. Wy mie nio no znisz czo ne stro py, kon struk cje da cho we, wpro -
wa dzono no we in sta la cje wodno -kanalizacyjne, ga zu i elek try ki. W trak cie tych
prac do ko na no cen nych od kryæ. Czê œæ po miesz czeñ miesz kal nych za mie nio no
na lo ka le u¿yt ko we, miê dzy in ny mi dla Ar chi wum Pa ñstwo we go przy uli cy
Sien nej, Klu bu Pra sy i Ksi¹¿ki, Mio do syt ni, ka wiar ni i ksiê gar ni przy Ma³ym
Ryn ku. Ten den cje te po po wsta niu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków
Kra ko wa uleg³y ko rek cie, gdy¿ spo strze ¿ono, ¿e Sta re Mia sto w go dzi nach po -
po³udnio wych pu sto sza³o wsku tek ogra ni cze nia funk cji miesz ka nio wej.

W 1976 ro ku po ten cja³ przed siê bior stwa ule ga znacz ne mu zwiê k sze niu. Mi -
mo te go po trze by s¹ jesz cze wiê k sze. Rów no cze œnie ro œnie za po trze bo wa nie na
ma te ria³y bu dow la ne, któ rych wy stê pu je znacz ny de fi cyt na ryn ku. W ro ku
1978 utwo rzo no Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, któ ry za czy -
na udzie laæ przed siê bior stwu nie oce nio nej po mo cy. Cz³on ko wie ko mi te tu bê -
d¹cy przed sta wi cie la mi ró¿ nych bra n¿ z ca³ego kra ju, or ga ni zuj¹ do dat ko we do -
sta wy ma te ria³ów po za obo wi¹zuj¹cy mi wów czas przy dzia³ami. Rów nie¿
udzie la na jest po moc w or ga ni zo wa niu bry gad spo za Kra ko wa do prac po moc -
ni czych. Naj czê œciej by³y to da ry dla Kra ko wa. Dziê ki te mu w tym okre sie
przed siê bior stwo mog³o pro wa dziæ rów no cze œnie pra ce w po nad 50 obiek tach
za byt ko wych. W przed siê bior stwie po wstaj¹: pra cow nia pro jek to wa, pra cow nie 
kon ser wa cji drew na, po li chro mii i ka mie nia. Dzia³al noœæ PRZ ob jê³a w tym
cza sie wszyst kie ze spo³y za byt ko we Kra ko wa, po za ulic¹ Ka no nicz¹, gdzie
dzia³a³y PKZ.

W tym cza sie przed siê bior stwo wy re mon to wa³o w spo sób kom plek so wy
wie le bu dyn ków po³o¿onych przy Dro dze Kró lew skiej, jak np. Ho tel „Pod
Ró¿¹” przy uli cy Flo ria ñskiej 14 (od da ny w 1980 r.), Dom Fi la te li sty, przy uli cy 
Flo ria ñskiej 11 (1978 r.), Polsk¹ Izbê Han dlu Za gra nicz ne go przy uli cy Floriañ -
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skiej 3 (1984 r.), Ka mie ni cê Zu tle rowsk¹ (Mu zeum Far ma cji) przy uli cy Flo -
riañ skiej 25 (1987 r.), Pa³ac Kmi tów przy uli cy Flo ria ñskiej 13 (1988 r.), ka mie -
ni cê Kra jo wej Agen cji Wy daw ni czej przy uli cy Flo ria ñskiej 33 (1985 r.), sie dzi -
bê SARP przy uli cy Flo ria ñskiej 39 (1985 r.), dom mo dy przy uli cy Grodz kiej 1
i 13 (1982 r.), ka mie ni cê przy uli cy Grodz kiej 5 (1989 r.), ka mie ni cê bêd¹c¹
obec nie sie dzib¹ Ban ku Prze mys³owo -Handlowego przy uli cy Grodz kiej 44
(1989 r.), re stau ra cjê „Wie rzy nek” – ka mie ni ce w Ryn ku G³ów nym 15 i 16
(1980 r.), ka mie ni cê Het ma ñsk¹ w Ryn ku G³ów nym 17 (1986 r.), bu dy nek Te -
atru Sta re go im. He le ny Mo drze jew skiej przy ul Ja giel lo ñskiej, ka mie ni cê Ama -
de jowsk¹ w Ryn ku G³ ów nym 18 (1986 r.), Pa³ac Po toc kich w Ryn ku G³ów nym
20 (1986 r.).W ka mie ni cy przy uli cy Brac kiej 4 (od da nej w 1985 r.) zna laz³ miê -
dzy in ny mi sw¹ sie dzi bê Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, a ta -
k¿e Zarz¹d Od dzia³u To wa rzy stwa Polsko -Francuskiego oraz sa le wy sta wo we
Aka de mii Sztuk Piêk nych i Te atru STU.

W 1988 r. za ko ñczo ny zo sta³ re mont kom plek so wy ze spo³u ka mie nic ob jê -
tych uli ca mi œw. To ma sza, œw. Ja na i S³aw kowsk¹, w sk³ad któ re go wesz³y Ho -
tel Sa ski, ki no Apol lo. W Prze go rza³ach prze pro wa dzo no kom plek so wy re mont
wil li Szyszko -Bohusza oraz bu dyn ku re cep cyj ne go dla Oœrod ka Po lo nij ne go
Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go.

Wy re mon to wa no ta k¿e w tym cza sie wie le ka mie nic Ka zi mie rza.
W tym okre sie przed siê bior stwo za trud nia³o bli sko 1000 pra cow ni ków.
Zmia ny ustro jo we i eko no micz ne w la tach 1989–1991 spo wo do wa³y powa¿ -

ne ogra ni cze nie œrod ków in we sty cyj nych i tym sa mym zmniej szy³ siê znacz nie
po pyt na pra ce przy od no wie za byt ków, a rów no cze œnie sze reg pra cow ni ków
za trud nio nych w przed siê bior stwie usa mo dziel ni³o siê, zak³ad aj¹c w³asne fir my, 
dziœ kon ku ruj¹ce z PRZ. Stan za³ogi uleg³ zmniej sze niu do oko³o 200 pra cow ni -
ków. Re struk tu ry za cja za trud nie nia i zmniej sze nie kosz tów dzia³al no œci po zwo -
li³y w tym trud nym okre sie na utrzy ma nie siê przed siê bior stwa na ryn ku.

W 1992 Ra da Pra cow ni cza pod jê³a uchwa³ê o pry wa ty za cji Przed siê bior stwa 
Re wa lo ry za cji Za byt ków i prze kszta³ce niu przed siê bior stwa w spó³kê pra cow -
ni ków. Ak tem no ta rial nym z 26 lu te go 1992 r. po wsta³a Fun da cja, któ rej ce lem
sta tu to wym by³o wspie ra nie ini cja ty wy za³ogi w za kre sie ak cjo na ria tu pra cow -
ni cze go i in nych form udzia³u pra cow ni ków w prze kszta³ce niach w³asno œcio -
wych. Cel ten zo sta³ zre ali zo wa ny.

Ak tem no ta rial nym w dniu 10 pa Ÿ dzier ni ka 1994 r. pra cow ni cy po wo³ali
spó³kê pra cow ni ków pod nazw¹ Przed siê bior stwo Re wa lo ry za cji Za byt ków
PRZ w Kra ko wie – Spó³ka z o.o. w ce lu kon ty nu owa nia do tych cza so wej
dzia³al no œci przed siê bior stwa pa ñstwo we go.

W dniu 3 lip ca 1996 r zo sta³a za re je stro wa na przez S¹d Re jo no wy dla
Krakowa -Œród mie œcia w Kra ko wie, Wy dzia³ VI Gospodarczy -Rejestrowy,
Spó³ka Ak cyj na pod firm¹ Przed siê bior stwo Re wa lo ry za cji Za byt ków w Kra ko -
wie Spó³ka Ak cyj na po wsta³a w wy ni ku prze kszta³ce nia ze Spó³ki z o.o.,
a 11 wr zeœnia te go¿ ro ku Spó³ka Ak cyj na na by³a w dro dze prze tar gu od Skar bu
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Pañ stwa w try bie usta wy o pry wa ty za cji przed siê biorstw pa ñstwo wych, przed -
siê bior stwo w ro zu mie niu art. 55 ust. 1 kc zli kwi do wa ne go uprzed nio przed siê -
bior stwa pa ñstwo we go.

W la tach 90. wa ¿niej sze re mon ty to: Ho tel Fran cu ski przy uli cy Pi jar skiej 13, 
Ho tel Elek tor przy uli cy Szpi tal nej 28, pra ce w Te atrze im. Ju liu sza S³owac kie -
go przy Pla cu œw. Du cha, Mu zeum Wnêtrz Miesz cza ñskich przy Pla cu Ma riac -
kim 3, Cen trum Han dlo we Fun da cji Nis sen bau mów przy uli cy Sze ro kiej 39,
pra ce re mon to we na Wa we lu, uni ka to we za bez pie cze nie gó ro two ru i re mont
Klasz to ru oo. Fran cisz ka nów – Re for ma tów w Wie licz ce, od bu do wa „Wiel kiej
Ru iny” za chod nie go skrzyd³a Klasz to ru oo. Be ne dyk ty nów w Ty ñcu, pra ce
adap tacyjne w Pa³acu Kró lew skim w £ob zo wie na sie dzi bê Wy dzia³u Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki Kra kow skiej, re mont ka mie ni cy w Ryn ku G³ów nym 19, re -
mont „Ho te lu Pod Ka zi mie rzem” w Oj co wie, Ra tu sza d. Mia sta Pod gó rze, Ra -
tu sza w Ryn ku G³ów nym (na gro da „Mo der ni za cja Ro ku 1998” w ka te go rii ele -
wa cje), bu dyn ku Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go przy uli cy Jó ze fa 19, Szy bu
Da ni³owi cza w Ko pal ni So li w Wie licz ce

Po ten cja³ fir my prze kra czaj¹cy mo ¿li wo œci po zy ska nia zle ceñ w Kra ko wie
oraz znacz nie ko rzyst niej szy po ziom cen w War sza wie po wo du je, ¿e przed siê -
bior stwo po dej mu je siê kil ku re ali za cji na te re nie sto li cy. Jest to mo der ni za cja
bu dyn ku przy Al. Szu cha 2/4 dla po trzeb Urzê du Ra dy Mi ni strów (sie dzi ba
Urzê du Za mó wieñ Pu blicz nych), ad ap ta cja obiek tu prze mys³owe go wraz do bu -
dow¹ przy uli cy Pod chor¹¿ych 75/77 na obiekt apartamentowo -mieszkalny, re -
wa lo ry za cja Pa³acu Kar nic kich przy Al. Ujaz dow skich 39, któ ra zo sta³a wy ró¿ -
nio na w 1999 r. na grod¹ Ge ne ral ne go Kon ser wa to ra Za byt ków „Za naj le piej od -
re stau ro wa ny i utrzy ma ny obiekt za byt ko wy”.

Ta k¿e pod jê ty w 1999 r. kie ru nek pro wa dze nia dzia³al no œci de we lo per skiej
oka za³ siê ko rzyst ny i je go kon ty nu acja za bez pie cza w znacz nym stop niu
ob³o¿e nie port fe la zle ceñ. Dzia³al noœæ ta w ostat nich la tach zo sta³a ukie run ko -
wa na na po zy ski wa nie pod dal sze re ali za cje bar dziej atrak cyj nych te re nów.
Dziê ki tym no wym za da niom PRZ w 2001 r. zo sta je za li czo ne do Klu bu Ga zel
Biz ne su – gro na naj bar dziej dy na micz nie roz wi jaj¹cych siê firm.

W ostat nich la tach wa ¿niej sze re ali za cje obiek tów za byt ko wych to pra ce wy -
ko ñcze nio we w ofi cy nie Wil li De cju sza, ad ap ta cja trzech bu dyn ków przy ul. œw. 
To ma sza 43 na sie dzi bê Aka de mii Mu zycz nej, re mont bu dyn ku Wo je wódz kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej przy uli cy Raj skiej 1, bu dyn ku MPWiK przy uli cy Se na -
tor skiej 1, ka mie ni ca przy uli cy Kar me lic kiej 68, któ rej re mont sfi nan so wa³o
przed siê bior stwo dziê ki po¿ycz ce zwrot nej Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa, Col le gium Wit kow skie go UJ przy uli cy Go³êbiej 13, wraz
z sal¹ au dy to ryjn¹ im ks. Jó ze fa Ti sch ne ra, Mu zeum im. Fi sche ra w Boch ni, kli -
ni ka Aka de mii Me dycz nej przy uli cy Ko per ni ka 17, re mon ty da chów z wy -
mian¹ po kry cia Pa³acu La ri scha przy Pla cu Wszyst kich Œwiê tych 6, Aka de mii
Rol ni czej przy Alei S³owac kie go 21, Ka pli cy w KSN w Ko bie rzy nie, ko œcio³a
ss. Do mi ni ka nek przy uli cy Mi ko³aj skiej 21, bu dyn ku Ka sy Cho rych przy uli cy
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Jó ze fa 21, In sty tu tu Far ma ko lo gii PAN przy uli cy Ra dzi kow skie go 156, Szy bu
Kin gi w Wie licz ce, Bra my Flo ria ñskiej, Basz ty Pa sa mo ni ków i mu rów œre dnio -
wiecz nych, ze spo³u bu dyn ków nr 7 na Wa we lu.

Kon ty nu owa ny jest re mont Pa³acu Kró lew skie go na £ob zo wie, przy uli cy
Pod chor¹¿ych 1, gdzie prze ka zan¹ do tych czas czê œæ u¿yt ku je Wy dzia³ Ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki Kra kow skiej i gdzie zna laz³a miej sce tym cza so wa sie dzi ba
Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków. W to ku s¹ pra ce zwi¹za ne z od now¹
ka mie ni cy przy uli cy Ka no ni czej 24, do ce lo wej sie dzi by Kon ser wa to ra.

In ne wa ¿niej sze pra ce w to ku to re wa lo ry za cja Pa³acu Bi sku pa Cio³ka przy
uli cy Ka no ni czej 17, re mont da chu ko œcio³a œw. Ka ta rzy ny przy uli cy Au gu stia -
ñskiej, oraz sze reg obiek tów bu dow nic twa wspó³cze sne go

Przed siê bior stwo pro wa dzi³o rów nie¿ pra ce po za gra ni ca mi kra ju. Do wa¿ -
niejszych na le¿¹: re mont kom plek so wy zam ku Zbras³aw ko³o Pra gi z prze zna -
cze niem na Rz¹do wy Oœro dek Re cep cyj ny, re mon ty i pra ce sztu ka tor skie w Fil -
har mo nii Wi le ñskiej na Li twie, pra ce remontowo -konserwatorskie w pod zie -
miach Ryn ku w Lip sku przy od two rze niu sta rej Ha li Tar go wej oraz
re wa lo ry za cja Zam ku Ni schwitz ko³o Lip ska w Niem czech i re mont kom plek -
so wy dla po trzeb mu zeum Zam ku Czer wo ny Ka mieñ ko³o Bra tys³awy na
S³owa cji.

PRZ wzniós³ ta k¿e sze reg no wych obiek tów oraz pro wa dzi³ re mon ty obiek -
tów wspó³cze snych: szkó³, przy chod ni, bu dyn ków miesz kal nych i techniczno -
-produkcyjnych. Wœ ród nich wy mie niæ na le ¿y bu dyn ki miesz kal ne w Kra ko wie 
przy uli cy Wie to ra, Pla cu na Gro blach, uli cy So³ty sow skiej 23A (3 bu dyn ki), os. 
Nie pod leg³oœci (2 bu dyn ki), os. Za wiœ le (3 bu dyn ki), szko³y: w Pod sto li cach,
Ko na rach i Ru da wie, przed szko le na os. Ru czaj, Ho tel „Pan Co gi to” przy uli cy
Ba³uc kie go, Cen tral ne La bo la to rium i Cen tral ny Ma ga zyn MPWiK przy uli cy
Lin de go.

Obec nie Przed siê bior stwo Re wa lo ry za cji Za byt ków w Kra ko wie w ra mach
dzia³al no œci deve lo per skiej re ali zu je bu do wê kom plek su miesz ka nio we go „Trzy 
Sio stry” w Kra ko wie na Wo li Ju stow skiej oraz przy go to wu je siê do re ali za cji
ze spo³u 6 bu dyn ków miesz kal nych w za bu do wie sze re go wej przy uli cy Ka mie -
niar skiej.

Po pry wa ty za cji g³ów ne za ple cze przed siê bior stwa skon cen tro wa no w ba zie
przy uli cy Ada ma Ve tu la nie go 1 A. Tu taj zlo ka li zo wane s¹: sta le mo der ni zo wa -
ne sto lar nia i warsz tat me cha nicz ny, ba za ma te ria³owo -sprzêtowa i bu dy nek ad -
mi ni stra cyj ny. Przed siê bior stwo dys po nu je trans por tem tech nicz nym oraz
sprzê tem bu dow la nym w pe³nym za kre sie po trzeb w bu dow nic twie i pra cach
adap ta cyjno -remontowych. Dzie r¿ awio ny jest je dy nie spe cja li stycz ny sprzêt
ciê ¿ki. W ro ku 2002 sto lar nia zo sta³a wy po sa ¿ona w li niê pro duk cyjn¹ do pro -
duk cji eu ro okien z elek tro nicz nym cen trum ob rób czym, urz¹dze nie do wy g³a -
dzania po wierzch ni ob ra bia nych ele men tów, pra sê hy drau liczn¹ do kle je nia
i no wo cze sny osprzêt. Zmo der ni zo wa na zo sta³a rów nie¿ la kier nia. Po nie sio ne
nak³ady za czê³y pro cen to waæ zwiê k sze niem mo cy pro duk cyj nych, po dwo je -
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niem wy daj no œci pra cy, po praw¹ ja ko œci pro duk cji, ob ni¿k¹ kosz tów, a ta k¿e
roz sze rze niem pro du ko wa ne go asor ty men tu. Sto lar nia pod jê³a pro duk cjê eu ro -
okien spe³ nia j¹cych wy mo gi ja ko œcio we, po twier dzo ne ba da nia mi i apro bat¹
tech niczn¹; w tym okien z prze zna cze niem do obiek tów za byt ko wych, jak rów -
nie¿ kon ty nu uje pro duk cjê nie ty po wej sto lar ki i ele men tów wy po sa ¿e nia. Po
mo der ni za cji warsz ta tu œlu sar skie go, pod jê ta zo sta³a pro duk cja alu mi nio wych
okien i drzwi, œcia nek i ele men tów ele wa cyj nych.

Obec nie PRZ Kra ków S.A. za trud nia po nad 300 sta³ych pra cow ni ków oraz
do dat ko wo ok. 100 pra cow ni ków w se zo nie bu dow la nym. Spó³k¹ kie ru je pre zes 
Zarz¹du W³adys³aw Du dzik i wi ce pre ze si: Zbi gniew Nie d u szy ñski, Jan Sku ciñ -
ski i Ka zi mierz S³ysz. Pra ce ogól no bu dow la ne, re wa lo ry za cyj ne i kon ser wa tor -
skie po zwo li³y na wy kszta³ce nie ka dry o wy so kich kwa li fi ka cjach za wo do wych 
oraz sze ro kiej wie dzy tech nicz nej i wy ko naw czej w za kre sie od no wy i bu dow -
nic twa. Ka dra cha rak te ry zu je siê d³ugo let nim sta ¿em w bu dow nic twie, po sia da
upraw nie nia tak do pro jek to wa nia, jak i kie ro wa nia ro bo ta mi w spe cjal no œciach: 
in¿ynieryjno -konstrukcyjnej, architektoniczno -budowlanej, in sta la cyj nej: sa ni -
tar nej, ga zu, CO i elek try ki, po sia da nie zbêd ne kwa li fi ka cje i upraw nie nia Wo -
je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków ze zwa laj¹ce na pro wa dze nie prac kon ser -
wa tor skich i budowlano -remontowych.

Przed siê bior stwo sto su je, w mia rê po stê pu w bu dow nic twie, co raz now sze
tech no lo gie szcze gól nie w za kre sie izo la cji, ocie pleñ, lek kich œcia nek dzia -
³owych, stro pów pod wie sza nych, tyn ków we w nêtrz nych i ze w nêtrz nych, eu ro -
okien, sto lar ki PCV i alu mi nium, ad ap ta cji po miesz czeñ pod da sza, re mon tów
da chów i stro pów, wyk³adzin œcien nych i po sadz ko wych, in sta la cji wod nych,
ka na li za cyj nych oraz ogrze wa nia (elek trycz ne pod³ogo we, œcien ne, ga zo we
i ole jo we). W wy ni ku te go re mon ty obec nie prze pro wa dza ne s¹ co raz bar dziej
trwa³e i wyd³u¿aj¹ okres u¿yt ko wa nia bu dyn ków.

Pra ce re wa lo ry za cyj ne pro wa dzo ne przez Przed siê bior stwo Re wa lo ry za cji
Za byt ków w Kra ko wie S.A. na le¿¹ do naj trud niej szych, tak ze wzglê du na stan
wy jœ cio wy re mon to wa nych bu dyn ków, jak i na ich war toœæ za byt kow¹. Przy od -
no wie za byt ków sto so wa ne s¹ tra dy cyj ne tech no lo gie rze mie œl ni cze gwa ran -
tuj¹ce przy wra ca nie de ta li do daw nej œwiet no œci.

Zarz¹d i za³oga przed siê bior stwa pra gn¹ kon ty nu owaæ do tych cza sow¹ spe -
cja li za cjê przed siê bior stwa, jak¹ jest od no wa za byt ków ar chi tek tu ry. Po wo dze -
nie te go za le ¿y g³ów nie od œrod ków, ja ki mi Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt -
ków i in we sto rzy bêd¹ dys po no waæ. Zwiê k sza nie œrod ków na ten cel po zwo li na 
utrzy ma nie 54-l etniej tra dy cji fir my i dal szy jej roz wój, co od zwier cie dli siê
w piêk nie i trwa³oœci od re stau ro wa nych obiek tów Kra ko wa.
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 Ta de usz Pro ko piuk

25 lat Biu ra Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy 
Za byt ków Kra ko wa (1978–2003)

25- lecie Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa jest oka zj¹ do 
skre œle nia kil ku uwag o Biu rze Ko mi te tu, któ re wnios³o swój skrom ny

wk³ad w funk cjo no wa nie, roz wój i uzy ska ne efek ty pra cy Ko mi te tu.

Kie dy pod ko niec 1978 ro ku ruch spo³ecz ny na rzecz ochro ny i od no wy za -
byt ków Kra ko wa przy bra³ re al ny kszta³t i 12 grud nia 1978 r. na mo cy uchwa³y
Se kre ta ria tu Ogól no pol skie go Ko mi te tu Fron tu Jed no œci Na ro du roz pocz¹³,
z du ¿ym ocze ki wa niem i na dziej¹, dzia³al noœæ Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa, za ist nia³a po trze ba obs³ugi te go ogól no pol skie go spo³ecz ne -
go gre mium licz¹ce go 176 cz³on ków i kszta³tuj¹cej siê we w nêtrz nej je go struk -
tu ry (pre zy dium, ko mi sje, ze spo³y). Ju¿ w grud niu 1978 r. w lo ka lu udo stêp nio -
nym przez Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa przy ul.
Brac kiej 13 na par te rze, w trzech po ko jach roz po czê³o dzia³al noœæ biu ro or ga ni -
za cyj ne Ko mi te tu w sk³adzie: Ze non Fra nik – kie row nik biu ra, Bo les³aw Dziê -
giel – se kre tarz Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Wy ko naw stwa, Ro man Ko tyr ba – se -
kre tarz Ko mi sji Pro pa gan dy, Zbi gniew Szczur – se kre tarz Ko mi sji Ini cja tyw
Spo³ecz nych i od 1 kwiet nia 1979 r. Te re sa Gaw³owska – star szy in struk tor.
Oso by te, sta ra niem ów cze sne go se kre ta rza Ko mi te tu – Ste fa na Mar kie wi cza,
pod jê³y pra cê w biu rze na za sa dzie okre so we go od de le go wa nia przez zak³ady
pra cy i in sty tu cje, w któ rych by³y za trud nio ne.

Do bór osób do biu ra i pierw sze funk cje pra cow ni ków wy ni ka³y z za dañ Ko -
mi te tu, ko niecz nych do pod jê cia w pierw szym okre sie dzia³al no œci. Za naj wa¿ -
niej sze za da nie Ko mi tet uzna³ roz pro pa go wa nie w Kra ko wie, w Pol sce i za gra -
nic¹ idei ochro ny i od no wy znisz czo nej za byt ko wej ar chi tek tu ry Kra ko wa i wy -
wo³anie przy chyl ne go od ze wu dla ra to wa nia skar bów na ro do wej kul tu ry.
Ko lej nym za da niem Ko mi te tu, maj¹cym wp³yw na pra cê biu ra, by³o do tar cie do 
wszyst kich œro do wisk i re jo nów w kra ju i do or ga ni za cji po lo nij nych z ape lem
o po moc fi nan sow¹, ma te ria³ow¹, sprz ê tow¹, a ta k¿e w za kre sie wy ko naw stwa
i zor ga ni zo wa nie od bio ru tej po mo cy. I wresz cie naj wa ¿niej szym za da niem Ko -
mi te tu by³o przyst¹pie nie do prac remontowo -konserwatorskich w wy bra nych
obiek tach za byt ko wych, wed³ug pro gra mu opra co wa ne go przez w³adze mia sta
we wspó³pra cy z Ko mi te tem.

Do 1989 ro ku w sys te mie nakazowo -rozdzielczym pra cow ni cy biu ra nie tyl -
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ko s³ali pro œby i ape le o da ry, re je stro wa li ich wp³yw czy te¿ prze ka zy wa li
w ró¿ nych wer sjach na le ¿ne po dziê ko wa nia, oni te¿, wspól nie z cz³on ka mi Ko -
mi te tu i oso ba mi wspie raj¹cy mi ten pro ces do cie ra li do de cy den tów, za³atwia li,
or ga ni zo wa li ró¿ ne for my po zy ski wa nia œrod ków pie niê ¿nych w kra ju i za gra -
nic¹, zdo by wa li kra jo we i za gra nicz ne ma te ria³y, na rzê dzia i urz¹dze nia tech -
nicz ne, lo ko wa li w ma ga zy nach Zarz¹du Re wa lo ry za cji, PKZ i PRZ oraz or ga -
ni zo wa li spo³eczn¹ kon tro lê wy ko rzy sta nia tych da rów. Dzia³al noœæ Ko mi te tu
i pro ces od no wy za byt ków Kra ko wa na bie ra³y tem pa, iloœæ pra cow ni ków w biu -
rze oka za³a siê nie wy star czaj¹ca, a ich od de le go wa nie krót ko trwa³e.

Z dniem 1 sierp nia 1979 r. Ze no na Fra ni ka – kie row ni ka biu ra za st¹pi³ z ty -
tu³em dy rek to ra – Zdzis³aw Kna pik, ta k¿e jesz cze na za sa dzie od de le go wa nia.
Od 1 stycz nia 1980 r. sy tu acja biu ra wy ra Ÿnie po pra wi³a siê. Or gan po wo³uj¹cy
Ko mi tet – Se kre ta riat OK FJN zde cy do wa³ za trud niæ sied miu pra cow ni ków biu -
ra na umo wê o pra cê na czas nie okre œlo ny. Do ty czy³o to: Zdzis³awa Kna pi ka –
dy rek to ra, Zbi gnie wa Szczu ra, Ro ma na Ko tyr by, Bo les³awa Dziê gla, An to nie go 
Ru ska, Jó ze fa Na za re wi cza ja ko se kre ta rzy i Te re sy Gaw³ow skiej – na sta no wi -
sku star sze go in struk to ra. Od 1 stycz nia 1981 r. do pra cy w biu rze na sta no wi -
sko se kre ta rza ko mi sji zo sta³a przy jê ta Kry sty na £aciak, a od 1 wrze œnia 1983 r. 
se kre ta rzem ko mi sji zo sta³ Ma rek Si wiec. Sy tu acja pra cow ni ków biu ra nadal
nie by³a sta bil na. Po roz wi¹za niu FJN w 1983 r. obo wi¹zki pra co daw cy prze jê³a 
Ko mi sja Li kwi da cyj na FJN, a po tem Ra da Kra jo wa Pa trio tycz ne go Ru chu Od -
ro dze nia Na ro do we go. W po³owie 1984 ro ku do pra cow ni ków biu ra uœmiechn¹³ 
siê los. Fi nan so wa nia biu ra Ko mi te tu na za sa dzie wy od rêb nio ne go za da nia bu -
d¿ eto we go pod jê³a siê Kan ce la ria Ra dy Pa ñstwa. Jest w tym du ¿a zas³uga Je rze -
go Bre it kopfa, ów cze sne go sze fa Kan ce la rii i Ta de usza Ko ci szew skie go – dy -
rek to ra Biu ra Fi nan so we go Kan ce la rii, oczy wiœ cie przy ak cep ta cji prof. Hen ry -
ka Jab³oñskie go – prze wod nicz¹ce go Ra dy Pa ñstwa i prze wod nicz¹ce go
Ko mi te tu. By³o to bar dzo per spek ty wicz ne i ko rzyst ne dla Ko mi te tu i pra cow ni -
ków biu ra roz wi¹za nie, któ re zna laz³o póŸ niej po twier dze nie w Usta wie o Na ro -
do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa. Wy ma ga nia Kan ce la rii
Ra dy Pa ñstwa spra wi³y, i¿ Pre zy dium Ko mi te tu uchwa³¹ z dnia 8 li sto pa da
1984 r. przy jê³o re gu la min biu ra, pre cy zyj nie okre œlaj¹cy za da nia, or ga ni za cjê
pra cy i go spo dar kê fi nan sow¹ biu ra. Nadal naj wa ¿niej szym za da niem biu ra
by³o za pew nie nie obs³ugi ad mi ni stra cyj nej i organizacyjno -technicznej Ko mi te -
tu, je go Pre zy dium i ko mi sji pro ble mo wych. Ka ¿dy z pra cow ni ków mia³ œciœ le
okre œlo ny za kres czyn no œci, upraw nieñ i od po wie dzial no œci.

Rok 1985 przy niós³ za sad ni cze roz strzy gniê cia w za kre sie sta tu su Ko mi te tu
i ta k¿e pra cow ni ków biu ra. 18 kwiet nia 1985 r. Sejm uchwa li³ Usta wê o Na ro -
do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, tworz¹c praw ne i eko no -
micz ne pod sta wy re ali za cji pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa. Usta wo daw ca
okre œli³ ce le i Ÿród³a two rze nia Na ro do we go Fun du szu oraz dys po no wa nie nim
po wie rzy³ Ko mi te to wi. Ra dzie Pa ñstwa nada³ upraw nie nia do po wo³ywa nia
sk³adu oso bo we go Ko mi te tu, do ko na³ te¿ w usta wie za pi su, i¿ obs³ugê or ga ni za -
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cyjn¹ Ko mi te tu spra wu je biu ro fi nan so wa ne z bu d¿ etu Kan ce la rii Ra dy Pañ -
stwa. Za tem od 1985 r. biu ro funk cjo nu je ja ko wy dzie lo na jed nost ka bu d¿ eto wa 
Kan ce la rii Ra dy Pa ñstwa, a pra cow ni cy za trud nie ni s¹ w opar ciu o za sa dy obo -
wi¹zuj¹ce pra cow ni ków pa ñstwo wych.

Od 1 kwiet nia 1985 ro ku obo wi¹zki dy rek to ra biu ra obj¹³ Ta de usz Pro ko -
piuk, pe³ni¹cy tê funk cjê nadal. 17 czerw ca 1985 r. Ra da Pa ñstwa po wo³a³a no -
wy sk³ad Ko mi te tu na cze le z prof. Hen ry kiem Jab³oñskim. Ko mi tet na ze bra niu 
5 lip ca 1985 r. przyj¹³ „Za³o¿e nia pro gra mu re wa lo ry za cji za byt ków Kra ko wa
na la ta 1986–1995” oraz kie run ki dzia³al no œci Ko mi te tu i re gu la min NFRZK.
Od 1 ma ja 1986 r. biu ro, dziê ki sta ra niom Ta de usza Sal wy – pre zy den ta m. Kra -
ko wa i Apo li na re go Ko zu ba – prze wod nicz¹ce go Ra dy Na ro do wej m. Kra ko wa
i se kre ta rza SKOZK, otrzy ma³o now¹ sie dzi bê w od no wio nym obiek cie przy
ul. Brac kiej 4 na pierw szym piê trze. W tym cza sie Kan ce la ria Ra dy Pa ñstwa
zwiê k szy³a za trud nie nie w biu rze do 12 pra cow ni ków (7 me ry to rycz nych
i 5 obs³ugi). W ten spo sób w³adze mia sta i Kan ce la ria Ra dy Pa ñstwa stwo rzy³y
do sko na³e wa run ki do zwiê k sza nia ak tyw no œci Ko mi te tu i uzy ska nia po stê pu
w od no wie za byt ków.

Po krót kim okre sie nie pew no œci na prze³omie 1989/1990 co do lo sów Ko mi -
te tu i biu ra, pre zy dent RP – Woj ciech Ja ru zel ski – zarz¹dze niem nr 3/90 z 14 lu -
te go 1990 r. po wo³a³ no wy 12 3- os obowy sk³ad Ko mi te tu na cze le ze Sta -
nis³awem Le mem, urzê duj¹cym za stêpc¹ – Bo gus³awem Kra sno wol skim i se -
kre ta rzem – Je rzym Bre it kopfem. Ko mi tet szyb ko do sto so wa³ siê do no wych
wa run ków spo³eczno -ekonomicznych, do ko na³ ko niecz nych zmian w swo jej
dzia³al no œci i w or ga ni za cji pro ce su re wa lo ry za cji za byt ków, wy ni kaj¹cych z re -
for mo wa nia go spo dar ki i za pew niaj¹cych wiê ksz¹ efek tyw noœæ pra cy wszyst -
kich uczest ni ków pro ce su od no wy za byt ków. Zmia ny w struk tu rach w³asno -
œcio wych wie lu obiek tów za byt ko wych, zmia ny w dys po no wa niu ty mi obiek ta -
mi, a ta k¿e po trze ba bar dziej efek tyw ne go wy ko rzy sta nia, po sia da nych
œrod ków spra wi³y, ¿e wzros³a ro la Ko mi te tu w dys po no wa niu œrod ka mi Na ro -
do we go Fun du szu, w spo³ecz nej kon tro li je go wy ko rzy sta nia, a ta k¿e w pro gra -
mo wa niu i re ali za cji prac kon ser wa tor skich. Ko mi tet uzna³, ¿e œrod ki Na ro do -
we go Fun du szu musz¹ sty mu lo waæ od no wê za byt ków i byæ prze zna czo ne
w pierw szej ko lej no œci na obiek ty za byt ko we naj wy ¿ szej ran gi, a ta k¿e prze ka -
zy wa ne tym in we sto rom, któ rzy za pew ni¹ naj wiê ksz¹ efek tyw noœæ ich wy ko -
rzy sta nia (czas, kosz ty, ja koœæ wy ko naw stwa). Oko licz no œci¹ sprzy jaj¹c¹ kon ty -
nu acji dzia³al no œci Ko mi te tu i funk cjo no wa niu biu ra by³o prze jê cie przez Pre -
zy den ta RP i je go Kan ce la riê upraw nieñ Ra dy Pa ñstwa wy ni kaj¹cych z Usta wy
z 18 kwiet nia 1985 r. o NFRZK.

Roz po czê³a siê ka den cyj noœæ w dzia³al no œci Ko mi te tu po wi¹za na z ka den cj¹
pre zy den ta RP. Pre zy dent sta³ siê opie ku nem dzia³añ Ko mi te tu i ca³ego pro ce su
od no wy za byt ków Kra ko wa, a je go Kan ce la ria prze jê³a na sie bie obo wi¹zek fi -
nan so wa nia i nad zo ru pra cy biu ra. W 1990 ro ku Biu ro SKOZK sta³o siê te re -
now¹ ko mórk¹ Kan ce la rii Pre zy den ta RP., a pra cow ni cy biu ra otrzy ma li sta tus
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pra cow ni ków Kan ce la rii. W ten spo sób zo sta³y uporz¹dko wa ne spra wy pra cow -
ni cze biu ra. Wów czas w biu rze pra co wa li: Ta de usz Pro ko piuk – dy rek tor, Kry -
sty na £aciak, Te re sa Gaw³owska, Jo lan ta D¿ugan -Bart, Jo lan ta Ma len da, An to -
ni Ru sek, An na Klasa -Kwiatkowska, Ewa Rysz kow ska. Tu¿ przed ro kiem 1990
ode szli z biu ra, zak³ad aj¹c w³asne fir my, dwaj do œwiad cze ni pra cow ni cy: Zbi -
gniew Szczur i Ro man Ko tyr ba. Na to miast po 1990 ro ku dwo je pra cow ni ków
zdo³a³o do ro biæ siê w biu rze eme ry tu ry: An to ni Ru sek i Jo lan ta Ma len da.
W 1990 ro ku biu ro opu œci³o lo kal przy ul. Brac kiej 4 z uwa gi na zbyt wy so ki
czynsz po spry wa ty zo wa niu ka mie ni cy i po wró ci³o pod skrzyd³a ZRZZK, naj -
pierw na Brack¹ 15, a póŸ niej na Brack¹ 13, gdzie znaj du je siê obec nie.

Wa ¿nym wy da rze niem maj¹cym wp³yw na dal sze funk cjo no wa nie Ko mi te tu
i biu ra by³o po wo³anie przez pre zy den ta RP – Le cha Wa³êsê zarz¹dze niem nr
4/91 z dnia 13 ma ja 1991 r. prof. Ta de usza Chrza now skie go na prze wod nicz¹ce -
go Ko mi te tu. Prof. Ta de usz Chrza now ski, cz³owiek o opty mi stycz nym na sta -
wie niu do ¿y cia, o wiel kim au to ry te cie, zw³asz cza w œro do wi sku hi sto ry ków
sztu ki i kon ser wa to rów, po sia daj¹cy umie jêt noœæ prze wo dze nia i zjed ny wa nia
lu dzi do wspól nych dzia³añ oraz ³ago dze nia ró¿ nych spo rów, wpro wa dzi³ do
pra cy Ko mi te tu wie le ³adu i spo ko ju a za ra zem o¿y wie nia, wrêcz dy na mi ki.
Oso bi stym za an ga ¿owa niem za chê ca³ cz³on ków Ko mi te tu i pra cow ni ków biu ra, 
a ta k¿e oso by wspó³pra cuj¹ce z Ko mi te tem do ini cja tyw i wy si³ku. Pra cow ni -
ków biu ra trak to wa³ nie mal jak cz³on ków ro dzi ny – bez po œred nio, ¿ycz li wie,
ale za ra zem wy ma gaj¹co. Nie do po my œ le nia z po zy cji pra cow ni ków biu ra
by³oby nie spe³niæ je go za le ceñ, ¿y czeñ czy ocze ki wañ.

W wa run kach go spo dar ki ryn ko wej Biu ro Ko mi te tu prze sta³o zaj mo waæ siê
po szu ki wa niem Ÿró de³ i or ga ni zo wa niem za opa trze nia w ma te ria³y, sprzêt
i urz¹dze nia. Zmniej szy³a siê te¿ iloœæ wp³at na Na ro do wy Fun dusz od osób fi -
zycz nych i praw nych, co wi¹za³o siê z po ja wie niem wie lu in nych ce lów spo -
³ecz nych i z nie mo ¿li wo œci¹ udzie le nia dal szej po mo cy przez wie lu do tych cza -
so wych dar czy ñców: or ga ni za cje po lo nij ne, zak³ady pra cy, spó³dziel czoœæ,
szko ³y i in ne.

Pra ca biu ra skon cen tro wa na zo sta³a na obs³udze, czê œcio wo me ry to rycz nej,
a w ca³oœci organizacyjno -technicznej i informacyjno -dokumentacyjnej Ko mi -
te tu, je go Pre zy dium i ko mi sji pro ble mo wych. Biu ro nadal zaj mu je siê or ga ni -
zo wa niem wspó³pra cy z w³adza mi i wszyst ki mi uczest ni ka mi pro ce su od no wy
za byt ków Kra ko wa, ale naj bar dziej z w³aœci cie la mi i ad mi ni stra to ra mi obiek tów 
za byt ko wych – wnio sko daw ca mi o do fi nan so wa nie z Na ro do we go Fun du szu.
Ci¹gle wa ¿nym za da niem biu ra jest pro pa go wa nie dzia³al no œci Ko mi te tu i efek -
tów prac kon ser wa tor skich.

Od 1993 ro ku biu ro pra cu je w sze œcio oso bo wym sk³adzie: Ta de usz Pro ko -
piuk – dy rek tor, Kry sty na £aciak – se kre tarz ko mi sji, An na Klasa -Kwiatkowska 
– se kre tarz ko mi sji, Te re sa Gaw³owska – star szy in spek tor, Ewa Rysz kow ska –
g³. ksiê go wa, Jo lan ta D¿ugan -Bart – se kre tarz ko mi sji do 30 wrze œnia 2002,
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a od 1 pa Ÿ dzier ni ka 2002 Ma ria G³az. 1 X 2002 r. Jo lan ta D¿ugan -Bart przesz³a
do pra cy w Ze spo le Do rad ców Pre zy den ta RP.

Pra cow ni cy biu ra – obs³uguj¹c Ko mi tet i je go struk tu ry, kon tak tuj¹c siê
z w³aœci cie la mi i ad mi ni stra to ra mi obiek tów za byt ko wych, wspó³pra cuj¹c ze
s³u¿ba mi kon ser wa tor ski mi, a przede wszyst kim z Zarz¹dem Re wa lo ry za cji Ze -
spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa, a ta k¿e in ny mi uczest ni ka mi pro ce su od no wy,
oso ba mi do ko nuj¹cy mi wp³at na Na ro do wy Fun dusz i pro pa ga to ra mi idei
ochro ny i od no wy za byt ków – po znaj¹ za byt ki ja ko przed miot tro ski i za bie gów 
Ko mi te tu, po znaj¹ lu dzi i struk tu ry, me cha ni zmy funk cjo no wa nia te go pro ce su,
w su mie na bie raj¹ do œwiad cze nia, iden ty fi kuj¹ siê z Ko mi te tem, z je go ce la mi
i za da nia mi, czuj¹ siê po trzeb ni, bez piecz ni a przez to wy daj ni w pra cy.

Pra ca mi biu ra kie ro wa li ko lej ni dy rek to rzy: Ze non Fra nik, Zdzis³aw Kna pik
i Ta de usz Pro ko piuk. Pierw szych dwóch po wo³ywa³ se kre tarz Ko mi te tu, a od
1990 r. dy rek to ra po wo³uje Kan ce la ria Pre zy den ta RP, po za siê gniê ciu opi nii
Pre zy dium Ko mi te tu. Biu ro, w szcze gól no œci dy rek tor, œciœ le wspó³pra cu je
z prze wod nicz¹cym Ko mi te tu, je go za stêp ca mi, z se kre ta rzem ge ne ral nym
i prze wod nicz¹cy mi ko mi sji re ali zuj¹c w pe³ni, wraz z pra cow ni ka mi biu ra,
przy jê te uchwa³y Ko mi te tu i Pre zy dium oraz bie¿¹ce za le ce nia prze wod nicz¹ce -
go i se kre ta rza ge ne ral ne go. Biu ro jest do brze zor ga ni zo wan¹ i uno wo cze -
œnian¹, ta k¿e w za kre sie wy po sa ¿e nia w sprzêt tech nicz ny, efek tyw nie
dzia³aj¹c¹ jed nostk¹. Spra wia to ta k¿e sta³y, po dwój ny nad zór nad prac¹ biu ra.
Po li nii Ko mi te tu nad zór spra wo wa li ko lej ni se kre ta rze, a obec nie se kre tarz ge -
ne ral ny – Je rzy Bre it kopf, na to miast po li nii pra co daw cy trosk¹ ota cza li nas ko -
lej ni pod se kre ta rze sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP, a przed ro kiem 1990 szef
Kan ce la rii Ra dy Pa ñstwa. Opie kê i kon tro lê, zw³asz cza fi nan sow¹ nad biu rem
Kan ce la ria Pre zy den ta RP spra wu je po przez swo je Biu ro Fi nan so we kie ro wa ne
przez dyr. Ewê Wiœ niewsk¹, któ ra pre li mi nu je dla biu ra nie zbêd ne œrod ki i co -
rocz nie kon tro lu je ich wy dat ko wa nie z ocen¹ ko rzystn¹ dla Biu ra Ko mi te tu.

Ta wy mier na i sku tecz na opie ka i tro ska Kan ce la rii nad prac¹ Ko mi te tu, je go
Biu ra i ca³ego pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa jest po chodn¹ oso bi ste go
za in te re so wa nia siê ty mi pro ble ma mi pre zy den ta RP – Alek san dra Kwa œniew -
skie go oraz uczy nie nia min. Edwar da Szy ma ñskie go swo im pe³no moc ni kiem
do kon tak tów z Ko mi te tem w ran dze za stêp cy prze wod nicz¹ce go Ko mi te tu
i czu wa nia nad re ali za cj¹ po trzeb re wa lo ry zuj¹ce go siê Kra ko wa.

Ogóln¹ oce nê Biu ra od da je wyst¹pie nie prze wod nicz¹ce go Ko mi te tu – prof.
Ta de usza Chrza now skie go pod czas ob rad ple nar nych w Kra ko wie w dniu 3
kwiet nia 2001 r., w któ rym stwier dzi³: „Na to miast Biu ro Ko mi te tu – „Anio³ki
Pro ko piu ka” – to kil ku oso bo wa ko mór ka fi nan so wa nad zo ro wa na przez Kan ce -
la riê Pre zy den ta RP, a per so nal nie przez ko lej nych mi ni strów kan ce la ryj nych,
naj pierw przez Je rze go Bre it kopfa po tem przez Ta de usza Ko ci szew skie go,
a obec nie Edwar da Szy ma ñskie go. To biu ro, ulo ko wa ne za przy zwo le niem wo -
je wo dy ma³opol skie go w po miesz cze niach Zarz¹du Re wa lo ry za cji przy ul.
Brac kiej 13, za pew nia obs³ugê Ko mi te tu, a przy tym ro bi to od lat w spo sób
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spraw ny i ¿ycz li wy. Dziê ku jê dy rek to ro wi Ta de uszo wi Pro ko piu ko wi i Pa niom
z biu ra za pra cê, a min. Edwar do wi Szy ma ñskie mu dziê ku jê za to, ¿e Biu ro jest
i jest w³aœnie ta kie".

Pra cow ni cy Biu ra SKOZK w la tach 1978–2003
(w ko lej no œci ich za trud nie nia)

1. Ze non Fra nik – kie row nik od XII 1978 r. do 31 VII 1979 r.
(od de le go wa ny do pra cy w Biu rze)

2. Bo les³aw Dziê giel – se kre tarz ko mi sji od 1 I 1980 r. do 31 XII 1980 r.
3. Ro man Ko tyr ba – se kre tarz ko mi sji od 1 I 1980 r. do 31 V 1990 r.
4. Zbi gniew Szczur – se kre tarz ko mi sji od 1 I 1980 r. do 31 III 1988 r.
5. Te re sa Gaw³owska – aspi rant od 1 I 1980 r. – nadal
6. Zdzis³aw Kna pik – dy rek tor od 1 I 1980 do 18 III 1985 r. 

(od 1 VIII 1979 do 31 XII 1979 od de le go wa ny do pra cy w Biu rze)
7. Jó zef Na za re wicz – se kre tarz ko mi sji od 1 I 1980 r. do 15 VII 1983 r.
8. An to ni Ru sek – se kre tarz ko mi sji od 1 I 1980 r. do 31 XII 1992 r.
9. Kry sty na £aciak – g³. rze czo znaw ca od 1 I 1981 r. nadal
10. Ma rek Si wiec – se kre tarz ko mi sji od 1 IX 1983 r. do 31 V 1985 r.
11. Ta de usz Pro ko piuk – dy rek tor od 1 IV 1985 r. nadal
12. Jo lan ta Ma len da – se kre tarz ko mi sji od 1 VIII 1985 r. do 31 III 1993 r.
13. Ewa Rysz kow ska – g³ów na ksiê go wa od 1 IX 1985 r. nadal
14. Bo gu mi³a Ry bia³ek – st. in spek tor od 16 IX 1985 do 20 IV 1986 r.
15. Do ro ta Œmie ta na – st. in spek tor od 1 I 1986 r. do 31 I 1987 r.
16. Da nu ta Gór ska – sprz¹tacz ka od 1 IV 1986 r. do 31 X 1990 r.
17. An na Klasa -Kwiatkowska – g³. rze czo znaw ca od 1 V 1986 r. nadal
18. Ma ria Ma ru szak – in spek tor od 1 II 1987 r. do 31 V 1990 r.
19. Jo lan ta D¿ugan -Bart – g³. rze czo znaw ca od 1 V 1988 r. do 31 IX 2002 r.
20. Kry sty na Œwiêcicka -Wójcik – se kre tarz ko mi sji od 1 VI 1990 r. 

do 31 VII 1992 r.
21. Sa bi na Ko pac ka – sprz¹tacz ka od 1 IX 1991 r. do 30 VI 1996 r.
22. Ewa Bro dziñ ska – in spek tor od 1 XI 1998 r. do 30 IX 1999 r.
23. Ma ria G³az – rze czo znaw ca od 1 X 2002 r. nadal.



ZARZ¥DZENIE NR 1

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 sierp nia 2003 r. w spra wie uzu pe³nie nia sk³adu Spo³ecz ne go
Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Na pod sta wie art. 5 ust. 2 usta wy z dnia 18 kwiet nia 1985 r. o Na ro do wym
Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa (Dz. U. Nr 21, poz. 90)
zarz¹dzam, co na stê pu je:

§ 1

Po wo³ujê na za stêp ców prze wod nicz¹ce go Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy
Za byt ków Kra ko wa:

1. Je rze go Ada mi ka – wo je wo dê Ma³opol ski

2. An drze ja Ku rza – do cen ta Pa ñstwo wej Wy ¿ szej Szko³y Te atral nej w Kra -
ko wie

3. Jac ka Maj chrow skie go – pre zy den ta m. Kra ko wa

§ 2

Po wo³ujê na cz³on ków Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa:

1. o. Mar ka Au gu sty na – gwar dia na za ko nu oo. Fran cisz ka nów w Kra ko wie

2. Ro ma na Bo bic kie go – w³aœci cie la fir my kon ser wa tor skiej

3. W³adys³awa Du dzi ka – pre ze sa Przed siê bior stwa Re wa lo ry za cji Za byt ków 
SA w Kra ko wie

4. Jo an nê Da ra nowsk¹ -£uka szewsk¹ – pre ze sa Od dzia³u Kra kow skie go Sto -
wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki

5. An nê Gaw ron – za stêp cê dy rek to ra Miê dzy na ro do we go Cen trum Kul tu ry
w Kra ko wie

6. Edwar da Ko sa kow skie go – pro fe so ra, dzie ka na Wy dzia³u Kon ser wa cji
Dzie³ Sztu ki ASP w Kra ko wie

7. An nê Oberc – dy rek to ra Fil har mo nii im. Ka ro la Szy ma now skie go w Kra -
ko wie

8. Ire ne usza P³uskê – pro fe so ra, kie row ni ka Ka te dry Kon ser wa cji i Re stau ra -
cji Rze Ÿby ASP w Kra ko wie

9. Jo achi ma Rus ka – pre ze sa Fun da cji Ju da ica, Cen trum Kul tu ry ¯ydow skiej

10. Ma riê Ry barsk¹ – dy rek to ra II Od dzia³u Kre dyt Ban ku SA w Kra ko wie

11. Ry szar da Skrzyp cza ka – dy rek to ra Te atru Sta re go w Kra ko wie

12. Ta de usza Wo sia – pro fe so ra, dzie ka na Wy dzia³u Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go

13. Ge no we fê Zañ -Ograbek – Miej skie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Kra ko -
wie
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§ 3

Zarz¹dze nie wcho dzi w ¿y cie z dniem pod pi sa nia.
Alek san der Kwa œniew ski

UZASADNIENIE

W sk³adzie Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, któ ry zo sta³ 
po wo³any Zarz¹dze niem Nr 1 Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 19
mar ca 2001 r. w ostat nim cza sie nast¹pi³y zmia ny uza sad niaj¹ce wnio sek o uzu -
pe³nie nie sk³adu Ko mi te tu.

W wy ni ku wy bo rów par la men tar nych i sa morz¹do wych nast¹pi³y zmia ny na
sta no wi skach wo je wo dy ma³opol skie go oraz pre zy den ta m. Kra ko wa.

Po nad to w tym cza sie zmar³o 5 cz³on ków Ko mi te tu (w tym za stêp ca prze -
wod nicz¹ce go pos. A. Urba ñczyk).

Po ja wi li siê rów nie¿ no wi dzia³acze, któ rych ak tyw noœæ zas³ugu je na wy ró¿ -
nie nie przez po wo³anie ich w sk³ad Ko mi te tu.
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BIE¯¥CE UCHWA£Y PREZYDIUM SKOZK

Uchwa³a Nr 4/2003
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 8 lip ca 2003 r.
w spra wie pro jek tu pro gra mu prac remontowo -konserwatorskich

w obiek tach Gmi ny Kra ków i Skar bu Pa ñstwa w la tach 2004–2010
z udzia³em œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków

Kra ko wa oraz po wo³ania ze spo³u dla opra co wa nia ca³oœcio we go
pro gra mu od no wy za byt ków Kra ko wa na la ta 2004–2010

Pre zy dium SKOZK na po sie dze niu w dniu 8 lip ca br., po za po zna niu siê
z za kre sem po trzeb kon ser wa tor skich w za byt ko wych obiek tach Gmi ny Kra ków 
oraz Skar bu Pa ñstwa, po wys³ucha niu opi nii Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny
Re ali za cji oraz Ko mi sji Fi nan so wej, a ta k¿e g³osów w dys ku sji stwier dza co na -
stê pu je:

§1

Z za do wo le niem przyj mu je do tych cza so wy prze bieg i efek ty prac re mon to -
wo kon ser wa tor skich po le gaj¹ce na przy sto so wa niu do wspó³cze snych po trzeb
i funk cji obiek tów Gmi ny Kra ków oraz Skar bu Pa ñstwa, któ rych u¿yt kow ni ka -
mi s¹ in sty tu cje pod leg³e mi ni ster stwom kul tu ry i edu ka cji, Wo je wo dzie
Ma³opol skie mu i Mar sza³ko wi Wo je wódz twa Ma³opol skie go. Po twier dza za -
sad noœæ prze zna cze nia i wy dat ko wa nia przez Spo³ecz ny Ko mi tet w ostat nich la -
tach œrod ków NFRZK na te obiek ty.

§2

Przed sta wio ne pro po zy cje po trzeb remontowo -konserwatorskich w obiek -
tach Gmi ny Kra ków oraz Skar bu Pa ñstwa w la tach 2004–2010, stan¹ siê pod -
staw¹ do opra co wa nia ca³oœcio we go pro gra mu dzia³añ kon ser wa tor skich w Kra -
ko wie do r. 2010.

§3

Po za po zna niu siê z pro po zy cja mi prac kon ser wa tor skich na la ta 2004–2010
(Wa wel, Uni wer sy tet Ja giel lo ñski i Szpi tal Uni wer sy tec ki, obiek ty sa kral ne,
obiek ty Gmi ny Kra ków, obiek ty bêd¹ce w³asno œci¹ Skar bu Pa ñstwa), Pre zy -
dium SKOZK uzna je, i¿ dys po nu je wy star czaj¹cym ma te ria³em do opra co wa nia 
ca³oœcio we go pro gra mu od no wy za byt ków Kra ko wa na la ta 2004–2010. W tym 
ce lu Pre zy dium SKOZK po wo³uje ze spó³ w sk³adzie: Bo gus³aw Kra sno wol ski
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(prze wod nicz¹cy), Je rzy Bre it kopf, Jan Jan czy kow ski, Ge no we fa Zañ -Ograbek, 
Ks. Jó zef No wo bil ski, An drzej Kurz, Je rzy Zdra da, Piotr Do bosz, An drzej Fi -
schin ger, Zbi gniew Be iers dorf, Ta de usz Mu rzyn, któ ry w ter mi nie do pa Ÿ dzier -
ni ka br. opra cu je i przed³o¿y ten pro gram Pre zy dium SKOZK do ak cep ta cji ce -
lem za pre zen to wa nia go do roz pa trze nia przez Ze bra nie Ple nar ne Ko mi te tu
w grud niu br.

§4

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Se kre tarz Ge ne ral ny
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Je rzy Bre it kopf

Prze wod nicz¹cy
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

prof. Ta de usz Chrza now ski



Uchwa³a Nr 5/2003
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 8 lip ca 2003 r.
w spra wie oce ny re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego od no wy

za byt ków Kra ko wa za pierw sze pó³ro cze 2003 r.
i nie zbêd nych ko rekt pla nu

§1

Pre zy dium SKOZK, dzia³aj¹c na pod sta wie § 12, pkt. 3 Re gu la mi nu SKOZK 
i Uchwa³y Nr 2/2003 SKOZK z dnia 21 stycz nia 2003 r. w spra wie pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa w 2003 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego za pierw sze pó³ro -
cze 2003, po wys³ucha niu opi nii ko mi sji: Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji,
Praw nej i Fi nan so wej, a ta k¿e uwzglêd niaj¹c g³osy wy ra ¿ane w dys ku sji,
uzna³o, i¿ pla no wa ne efek ty rze czo we zo sta³y osi¹gniê te, na to miast za awan so -
wa nie fi nan so we pla nu, wy nosz¹ce 40% jest pra wid³owe. Jed no cze œnie Pre zy -
dium SKOZK przy jê³o za pew nie nie dy rek to ra ZRZZK – Ta de usza Mu rzy na, i¿
pra ce w na stê puj¹cych obiek tach ujê tych w pla nie od no wy za byt ków Kra ko wa
na rok 2003, w któ rych za awan so wa nie prac jest naj ni¿ sze, a to: ze spó³ klasz tor -
ny Do mi ni ka nów, ze spó³ klasz tor ny Pau li nów „Na Ska³ce”, ko œció³ œw. Krzy ¿a,
Aka de mia Eko no micz na i ko piec Ko œciusz ki zo stan¹ w pe³ni wy ko na ne.

§2

Pre zy dium SKOZK po sta na wia uwzglêd niæ pro po zy cje ZRZZK w spra wie
zmian w pla nie finansowo -rzeczowym na rok 2003. Pro po zy cja ko rek ty pla nu
od no wy za byt ków Kra ko wa na rok 2003 ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re -
wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa sta no wi za³¹cznik do ni niej szej uchwa³y.

§3

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a nr 6/2003
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 14 pa Ÿ dzier ni ka 2003 r.
w spra wie oce ny re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego od no wy

za byt ków Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2003 r. i nie zbêd nych ko rekt pla nu

§1

Pre zy dium SKOZK, dzia³aj¹c na pod sta wie § 12 pkt. 3 Re gu la mi nu SKOZK
i Uchwa³y Nr 2/2003 SKOZK z dnia 21 stycz nia 2003 r. w spra wie pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa w 2003 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego za trzy kwar ta³y
2003 r., po wys³ucha niu opi nii ko mi sji pro ble mo wych SKOZK, a ta k¿e
uwzglêd niaj¹c g³osy wy ra ¿ane w dys ku sji, uzna³o, i¿ pla no wa ne efek ty rze czo -
we zo sta³y osi¹gniê te, na to miast za awan so wa nie fi nan so we pla nu wy nosz¹ce
wg fak tur 20.499.289 tj. 66,6% jest pra wid³owe.

§2

Pre zy dium SKOZK po sta na wia uwzglêd niæ pro po zy cje ZRZZK w spra wie
zmian w pla nie rzeczowo -finansowym na rok 2003. In for ma cja o re ali za cji pla -
nu od no wy za byt ków Kra ko wa za 9 m -cy 2003 r. z uwzglêd nie niem ko rek ty pla -
nu ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa sta no -
wi za³¹cznik do ni niej szej uchwa³y.

§3

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.

100 Spis treœci

Se kre tarz Ge ne ral ny
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Je rzy Bre it kopf

Prze wod nicz¹cy
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

prof. Ta de usz Chrza now ski
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Zarz¹d Re wa lo ry za cji
Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa

Ko rek ta li mi tów na obiek tach fi nan so wa nych ze œrod ków NFRZK
ob jê tych pla nem na rok 2003 (po wy ¿ej 5%)

Lp Obiekt
zwiê k sze nie

li mi tów
(w z³)

zmniej sze nia
li mi tów
(w z³)

 1. Ba zy li ka Ma riac ka 80 000 -

 2. Bar ba kan 50 000 -

 3. Su kien ni ce - 30 000

 4. Fort Ko œciusz ko – Ba stion V 50 000 -

 5. Ze spó³ klasz tor ny Fran cisz ka nów
Pl. Wszyst kich Œwiê tych 5

25 000 –

 6. Ze spo³ klasz tor ny Fran cisz ka nów Re for ma -
tów – ul. Re for mac ka 4

– 70 000

 7. Ko œció³ œw. An drze ja,
Ze spó³ klasz tor ny Kla ry sek,
ul. Grodz ka 56

– 20 000

 8. ul. Ka no ni cza 22 – 60 000

 9. Col le gium Novum UJ
Ul. Go³êbia 24

50 000 –

10. I Kli ni ka Chi rur gii
ul. Ko per ni ka 40

86 000 –

11. Sze ro ka 35
Ko men da Miej ska Po li cji

– 15 000

12. Pa³ac Tar now skich
ul. S³aw kow ska 13/15

– 150 000

13. d. Wil la „Bia³y Do mek”
ul. Lu bicz 21

– 14 000

14. V LO im. A. Wit kow skie go
ul. Stu denc ka 12

30 000 –

15. d. Pa³ac Wie lo pol skich
Pl. Wszyst kich Œwiê tych 3/4

– 200 000

16. Ze spó³ klasz tor ny Kar me li ta nek Bo sych –
ul. £ob zow ska 40

15 000 –

 Ra zem: 386 000 559 000

Prze wi dy wa ne do cho dy 30 666 076
Zwiê k sze nia li mi tów + 386 000
Zmniej sze nie li mi tów – 559 000
Zwiê k sze nia li mi tów w ra mach 5% + 173 000

Kra ków, 13.10.2003 r.
DYREKTOR

mgr in¿. Ta de usz Mu rzyn



Uchwa³a Nr 7/2003
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 14 pa Ÿ dzier ni ka 2003 r. w spra wie od wo³ania w³aœci cie li
d. Pa³acu Wo dzic kich ul. œw. Ja na 11, od de cy zji Pre zy dium SKOZK

z dnia 18 mar ca 2003 r.

§1

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa po roz pa -
trze niu w dniu 14 pa Ÿ dzier ni ka 2003 r. od wo³ania p. Ja na Pa lu cha od de cy zji
Pre zy dium SKOZK z dnia 18.03.2003 r. od ma wiaj¹cej umo rze nia do fi nan so wa -
nia zwrot ne go w wys. 200.000 z³, udzie lo ne go dla d. Pa³acu Wo dzic kich przy
ul. œw. Ja na 11 w Kra ko wie, oraz po wys³ucha niu opi nii ko mi sji pro ble mo wych
SKOZK i opi nii Wo je wódz kie go Ma³opol skie go Kon ser wa to ra Za byt ków, po -
sta no wi³o swoj¹ de cy zjê utrzy maæ w mo cy.

§2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Se kre tarz Ge ne ral ny
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Je rzy Bre it kopf

Prze wod nicz¹cy
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

prof. Ta de usz Chrza now ski



Kro ni ka wy da rzeñ SKOZK

od kwiet nia do pa Ÿ dzier ni ka 2003 r.

16.04.03 nast¹pi³a zmia na nu me ru kon ta Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry -
za cji Za byt ków Kra ko wa w Kre dyt Ban ku S.A.. Ak tu al ny nu mer to: KB S.A. II
O/Kra ków 96 1500 1487 1214 8001 1332 0000.

*
* *

22.04.03 od by³ siê po grzeb zmar³ego 16.04.03 prof. Ja nu sza Bog da now skie -
go, wy bit ne go ar chi tek ta, mi³oœni ka za byt ków, wie lo let nie go cz³on ka SKOZK.
W po grze bie uczest ni czy³o licz ne gro no cz³on ków SKOZK, na cze le z prof. Ta -
de uszem Chrza now skim, prze wod nicz¹cym SKOZK.

*
* *

28 kwiet nia 2003 r. w sa li kon fe ren cyj nej przy ul. Brac kiej 13 od by³o siê zor -
ga ni zo wa ne przez Biu ro SKOZK spo tka nie z ok. 20 kra kow ski mi prze wod ni ka -
mi miej ski mi, na le¿¹cy mi do piê ciu ró¿ nych sto wa rzy szeñ prze wod nic kich.
Doc. An drzej Kurz, prze wod nicz¹cy Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz -
nych za po zna³ go œci z hi sto ri¹ ra to wa nia kra kow skich za byt ków, a dyr. Biu ra
SKOZK, Ta de usz Pro ko piuk z dzia³al no œci¹ Ko mi te tu w tym wzglê dzie. Za rów -
no wyk³ady jak i pro po zy cja SKOZK zor ga ni zo wa nia w okre sie miê dzy czerw -
cem a gru d niem 2003 cy klu spo tkañ z kon ser wa to ra mi na miej scu – w wy bra -
nych obiek tach za byt ko wych – spo tka³a siê z du ¿ym za in te re so wa niem i apro -
bat¹ prze wod ni ków. W dys ku sji pod jê li oni wie le pro ble mów kon ser wa tor skich, 
ja ko œci re mon tów, za nie czysz cze nia œro do wi ska, py ta li o kon kret ne obiek ty.
Go œcie otrzy ma li pu bli ka cjê „Od no wa za byt ków Kra ko wa – Ma te ria³y i do ku -
men ty z dzia³al no œci Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa i pro -
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ce su od no wy za byt ko wej ar chi tek tu ry mia sta” oraz „Spra woz da nie z re ali za cji
pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa w 2002 ro ku ze œrod ków NRZZK”.

*
* *

W kwiet niu od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie, ty po wa nia,
oce ny i od bio ru prac:

– bud. przy ul. Kar me lic kiej 41 (Aka de mia Pe da go gicz na) – od biór ko ñco wy
prac remontowo -konserwatorskich z wy³¹cze niem piw nic i za go spo da ro wa -
nia podwor ca

– Bra ma Flo ria ñska – usta le nie za kre su prac kon ser wa tor skich w 2003 r.

– Ze spó³ Bu dyn ków Za byt ko wych PAU, dzie dzi niec B – dru gi etap ty po wa nia

– bud. V Li ceum Ogól no kszta³c¹ce go, ul. Stu denc ka 12 – od biór uste rek po re -
mon cie

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – do pre cy zo wa nie za kre su prac w ka pli cy b³og.
Szy mo na

– ko œció³ p.w. œw. Nor ber ta (cer kiew grecko -katolicka) – dot. re kon struk cji iko -
no sta su

– ko œció³ œw. Krzy ¿a – dot. de cy zji w za kre sie wy ko na nia ry nien i rur spu sto -
wych nad naw¹ g³ówn¹ oraz ka pli ca mi przy wie ¿y ko œcio³a

– Ko œció³ Bo¿e go Cia³a – dot. kon ser wa cji stal li z pre zbi te rium

– Ry dlów ka – ty po wa nie prac

– ob raz Mat ki Bo skiej Pie kar skiej z ko œcio³a œw. œw. Pio tra i Paw³a – ko mi sja
dot. kon ser wa cji ob ra zu w pra cow ni wy ko naw cy

– Cmen tarz Ra ko wic ki – ty po wa nie na grob ków do kon ser wa cji

– ko œció³ œw. œw. Pio tra i Paw³a – dot. prac w pre zbi te rium

– ko œció³ oo. Pi ja rów – ty po wa nie prac

– ko œció³ Nie po ka la ne go Po czê cia, ul. Ko per ni ka 19 – ty po wa nie prac

– Po li tech ni ka Kra kow ska, Pa³ac £ob zów, ul. Pod chor¹¿ych 1 – ty po wa nie
prac.

*
* *

6.05.2003 od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Rea -
lizacji.

Dyrektor ZRZZK Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ pro gram prac kon ser wa tor -
skich w obiek tach bêd¹cych w³asno œci¹ ko œcio³a na la ta 2004–2010 ze œrod ków
NFRZK na kwo tê 102 349 000,-z³. Oprócz obiek tów kul tu w³asno œci¹ ko -
œcieln¹ s¹ te¿ obiek ty o zna cze niu spo³ecz nym i kul tu ral nym (szpi ta le, fil har mo -
nia).

Dyr. T. Mu rzyn przed sta wi³ rów nie¿ in for ma cjê o re ali za cji pla nu rzeczowo -
-finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa za pierw szy kwar ta³ 2003 r.
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*
* *

7.05.2003 r. od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Fi nan so wej, któ re mu prze wod -
ni czy³ prof. Je rzy Zdra da.

Dyr. ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ pro jekt pro gra mu prac kon ser wa -
tor skich w 89 obiek tach sa kral nych Kra ko wa. Bo ga ty pro gram prac kon ser wa -
tor skich prze wi dzia no, po dob nie jak w la tach ubieg³ych, dla ar chi ka te dry na
Wa we lu, ba zy li ki Ma riac kiej, ko œcio³a œw. œw. Pio tra i Paw³a i in. wa ¿nych
obiek tów sa kral nych.

Ko mi sja stwier dzi³a ko niecz noœæ uzu pe³nie nia pro po zy cji o obiek ty bêd¹ce
w³asno œci¹ innych wy znañ: grecko -katolickie, pra wos³aw ne, pro te stanc kie oraz
ju da ika.

Dyr. T. Mu rzyn przed sta wi³ te¿ in for ma cjê o re ali za cji pla nu rzeczowo -
-finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa za pierw szy kwar ta³ 2003 r.

*
* *

12.05.03 w Sa li Fon ta ny Mu zeum Hi sto rycz ne go m. Kra ko wa od by³ siê
z udzia³em przed sta wi cie li Biu ra SKOZK fi na³ kon kur su dla m³odzie ¿y li ce ów
z Kra ko wa i po wia tu ziem skie go kra kow skie go „Czy znasz Kra ków?” pod
has³em „ Nie od ra zu Kra ków od no wio no”, or ga ni zo wa ne go przez Mu zeum Hi -
sto rycz ne m. Kra ko wa.

Bar dzo przy dat na w przy go to wa niu siê uczest ni ków do kon kur su by³a pu bli -
ka cja SKOZK „Od no wa za byt ków Kra ko wa – Ma te ria³y i do ku men ty z dzia³al -
no œci Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa i pro ce su od no wy
za byt ko wej ar chi tek tu ry mia sta”, przy go to wa na przez Biu ro SKOZK w 25- lecie 
dzia³al no œci SKOZK oraz w 25. rocz ni cê wpi sa nia przez UNESCO za byt ko we -
go cen trum Kra ko wa i Ka zi mie rza na Li stê Œwia to we go Dzie dzic twa.

*
* *

14.05.03 w Pa³acu Bi sku pim, sie dzi bie Ku rii Me tro po li tal nej od by³o siê po -
sie dze nie Pre zy dium SKOZK, po œwiê co ne g³ów nie pro jek to wi pro gra mu prac
kon ser wa tor skich w obiek tach sa kral nych Kra ko wa oraz in for ma cji nt. re ali za -
cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków w I kwar ta le 2003 r.

Ob ra dy pro wa dzi³ z -ca przew. SKOZK, prof. Jan Ostrow ski.
Dyr. ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ (me tod¹ au dio wi zu aln¹) pro po -

zy cje za dañ remontowo -konserwatorskich w obiek tach ko œcio³a rzym sko ka to -
lic kie go w la tach 2004–2010 z udzia³em œrod ków NFRZK.

Z-ca przew. Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji, dr An drzej Fi schin -
ger przy po mnia³ znacz¹ce efek ty od no wy za byt ków sa kral nych ostat nich trzy -
na stu lat i po zy tyw nie oce ni³ pro jekt pro gra mu prac do 2010 r.

Z-ca przew. Ko mi sji Fi nan so wej, Zbi gniew Pa tocz ka po zy tyw nie za opi nio -
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wa³ pro jekt pro gra mu, in for muj¹c, i¿ naj wiê k sza kon cen tra cja prac nast¹pi
w la tach naj bli¿ szych, w naj cen niej szych obiek tach w cen trum hi sto rycz nym
Kra ko wa.

Ks. dr Jó zef  No wo bil ski stwier dzi³, ¿e naj lep sze do tych czas efek ty osi¹gniê -
to tam, gdzie nast¹pi³a œcis³a wspó³pra ca miê dzy ko œcio³em a SKOZK.

Wo je wódz ki ma³opol ski kon ser wa tor za byt ków, Jan Jan czy kow ski wy ra zi³
ogól nie po zy tywn¹ opi niê nt. pro jek tu pro gra mu, pod kre œli³ ko niecz noœæ uwz -
glêdnienia kon ser wa cji za³o¿eñ ogro do wych wo kó³ za byt ko wych klasz to rów.

Min. Edward Szy ma ñski przy po mnia³ o za gro¿e niach, ja kie dla NFRZK
stwa rzaj¹ pra ce nad re form¹ fi nan sów pu blicz nych oraz nad ustaw¹ o ochro nie
dzie dzic twa na ro do we go i pod kre œli³ ro lê, jak¹ do spe³nie nia maj¹ kra ko w scy
pos³owie. Na tym tle za wa ¿ne uzna³ opra co wa nie sze ro ko uza sad nio ne go pro -
gra mu prac kon ser wa tor skich do r. 2010, za ak cen to wa nia po trzeb SKOZK pod -
czas se sji 24.05.03 z udzia³em pre zy den ta RP oraz w pla no wa nym wy daw nic -
twie na 25- lecie SKOZK.

Miej ski kon ser wa tor za byt ków, Ge no we fa Zañ -Ograbek wy ra zi³a wo lê
pe³nej wspó³pra cy z SKOZK i obie ca³a przy go to wa nie do ko ñca czerw ca pro -
gra mu prac remontowo -konserwatorskich do r. 2010 w obiek tach gmi ny Kra -
ków.

Przew. Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych, doc. An drzej Kurz, pod -
kre œlaj¹c ran gê obiek tów sa kral nych, zwró ci³ siê do w³adz ko œciel nych z ape lem 
o szer sze udo stêp nie nie ich zwie dzaj¹cym.

Dr Zbi gniew Be iers dorf po par³ sta no wi sko Ma³opol skie go Kon ser wa to ra Za -
byt ków w spra wie re wa lo ry za cji za byt ko wych ogro dów i wy ra zi³ po trze bê usy -
tu owa nia w za byt ko wym skan se nie przy ul. Ci so wej drew nia ne go ko œcio³a.

Na stêp nie cz³on ko wie SKOZK przy jê li uchwa³ê nr 3/2003 w spra wie po trzeb 
remontowo -konserwatorskich w obiek tach sa kral nych Kra ko wa w la tach
2004–2010 z udzia³em œrod ków NFRZK.

Na ko niec dyr. ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ in for ma cjê o re ali za cji
pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa za pierw szy kwar ta³
2003 r., któ ra zo sta³a przez Pre zy dium przy jê ta.

*
* *

23.05.2003 o godz. 20.00 w ra mach uœwiet nie nia ob cho dów 25. rocz ni cy
wpi sa nia przez UNESCO za byt ko we go cen trum Kra ko wa i Wie licz ki na Œwia -
tow¹ Li stê Dzie dzic twa, z ini cja ty wy SKOZK Fil har mo nia Kra kow ska im.
K. Szy ma now skie go przy po mo cy Pa ra fii NMP zor ga ni zo wa³a dla cz³on ków
SKOZK (jed no cze œnie uczest ni ków se sji w dniu 24.05.03) i za pro szo nych go œci 
w ba zy li ce Ma riac kiej kon cert Ora to rium „Stwo rze nie œwia ta” Jo se pha Hayd na.
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*
* *

24.05.2003 w ka mie ni cy „Pod Kru ki”, w Miê dzy na ro do wym Cen trum Kul -
tu ry od by³a siê pod pa tro na tem i z udzia³em pre zy den ta RP Alek san dra Kwaœ -
niewskiego, kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez SKOZK, Miê dzy na ro do we Cen -
trum Kul tu ry i Urz¹d Mia sta Kra ko wa, po œwiê co na 25. rocz ni cy wpi sa nia hi sto -
rycz ne go cen trum Kra ko wa, Ka zi mie rza i ko pal ni so li w Wie licz ce na Li stê
Œwia to we go Dzie dzic twa UNESCO. Se sja, z sym bo licz nym udzia³em mi ni stra
go spo dar ki i opie ki spo³ecz nej – prof. Je rze go Hau sne ra oraz mi ni stra kul tu ry –
Wal de ma ra D¹brow skie go, a ta k¿e go œci kon fe ren cji – przed sta wi cie li
UNESCO – Je an Pier re Boy er i prof. dr Ma rie The res Al bert, zwo³ana zo sta³a
tu¿ przed ogól no na ro do wym re fe ren dum w spra wie przyst¹pie nia Pol ski do
Unii Eu ro pej skiej.

Po po wi ta niu go œci przez prze wod nicz¹ce go SKOZK, prof. Ta de usza Chrza -
now skie go i dyr. MCK, prof. Jac ka Pur chlê re fe rat „Z dzie dzic twem Kra ko wa
we wspól nej Eu ro pie” wyg³osi³ pre zy dent RP, Alek san der Kwa œniew ski, któ ry
pod kre œli³ m.in., ¿e Kra ków – z je go dzie dzic twem i wi docz ny mi w tym mie œcie 
re zul ta ta mi wie lo let niej, sys te ma tycz nej o nie tro ski – jest szcze gól nym do wo -
dem sil nej wie ko wej wiê zi Pol ski z Eu rop¹, kszta³to wa nia siê pro eu ro pej skich
po staw, otwar to œci na in noœæ, prze zwy ciê ¿ania lê ku przed tym, co od mien ne
i ob ce. Na ko niec pre zy dent RP za de kla ro wa³, ¿e do ko ñca swo jej ka den cji nie
usta nie je go pa tro nat nad dzia³al no œci¹ Spo³ecz ne go Ko mi te tu i tro ska fi nan so -
wa o od no wê za byt ków Kra ko wa, co zo sta³o przy jê te z en tu zja zmem.

Re fe rat pro gra mo wy, bo ga to ilu stro wa ny prze zro cza mi wyg³osi³ prof. Ja cek
Pur chla. Uka za³ on pro ble ma ty kê od no wy Kra ko wa za rów no w aspek cie hi sto -
rycz nym, jak i wspó³cze snym. Pod kre œli³, ¿e jak naj lep sza ja ko œcio wo od no wa
mu si siê har mo nij nie ³¹czyæ z roz wo jem wspó³cze snej me tro po lii i jej rol¹
spo³eczn¹.

Na stêp nie prze mó wie nia wyg³osi li pre zy dent m. Kra ko wa, prof. Ja cek Maj -
chrow ski oraz dr To masz Or³ow ski, se kre tarz ge ne ral ny Pol skie go Na ro do we go
Ko mi te tu UNESCO.

*
* *

31.05.2003 r. w Pa³acu Ra dzi wi³³ów w Ba li cach od by³a siê uro czy stoœæ wrê -
cze nia Na gro dy Mar sza³ka Wo je wódz twa Ma³opol skie go im. M. Kor nec kie go
za wy bit ne osi¹gniê cia w dzie dzi nie ochro ny za byt ków ar chi tek tu ry drew nia nej
Ma³opol ski oraz ich pro mo cji. W uro czy sto œci wzi¹³ udzia³ przew. SKOZK,
prof. Ta de usz Chrza now ski i z -ca przew. dr Bo gus³aw Kra sno wol ski.

*
* *

W ma ju od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie ty po wa nia, oce ny
re ali za cji i od bio ru prac:
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– Su kien ni ce – wy tycz ne do za³o¿eñ kon ser wa tor skich re mon tu za ch. ele wa cji

– bu dy nek PAN, ul. Ra dzi kow skie go 176 – od biór prac dot. re mon tu ele wa cji

– ko œció³ oo. Franciszkanów -Reformatów, kryp ta w klasz to rze przy ul. Re for -
mac kiej 4 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. oce ny do tych cza so wych ba dañ
i pro gra mu dal szych prac

– bud. Kli ni ki Ne fro lo gii i Kli ni ki Cho rób Me ta bo licz nych (ul. Ko per ni ka 15) – 
od biór prac dot. re mon tu klat ki schod. i ele wa cji

– bud. I Kli ni ki Kar dio lo gii (ul. Ko per ni ka 17) – wpro wa dze nie wy ko naw cy na 
re mont I piê tra bud.

– opac two Be ne dyk ty nów w Ty ñcu – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac za bez -
pie czaj¹cych i kon ser wa tor skich przy mu rze ze wn. od stro ny Wis³y

– klasz tor oo. Kar me li tów „Na Pia sku” – ko mi sja kon ser wa cyj na dot. prac
w przê œ le p³d.-z ach. na wy bocz nej ba zy li ki

– Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Ka no ni cza 21 – usta le nia dot. prac kon ser wa -
tor skich przy ods³oniê ciu i kon ser wa cji po li chro mii w „Sa li Ko min ko wej”

– Ba stion V – Fort Ko œciusz ko – od biór ko ñco wy

– Bra ma Flo ria ñska – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. ele wa cji.

*
* *

3.06.03 Biu ro SKOZK wyst¹pi³o do Kan ce la rii Pre zy den ta RP na rê ce sze fa
Kan ce la rii p. Jo lan ty Szymanek -Deresz z pro œb¹ o przy zna nie w 2004 r. do ta cji
ce lo wej z bu d¿ etu cen tral ne go na NFRZK. W ro ku tym roz pocz nie siê re ali za cja 
no we go pro gra mu prac kon ser wa tor skich w za byt kach Kra ko wa w la tach
2004–2010, z na ci skiem na pra ce na Wzgó rzu Wa wel skim, w cen nych za byt -
kach w ob rê bie hi sto rycz ne go cen trum Kra ko wa, Ka zi mie rza, za bu do wy dzie -
wiêt na sto wiecz nej oraz na dzi siej szych obrze ¿ach Kra ko wa. Ko piê te go wy -
st¹pie nia przew. SKOZK przes³a³ w³adzom re gio nal nym, par la men ta rzy stom
Ma³opol ski i cz³on kom kie row nic twa Ko mi te tu z pro œb¹ o wspie ra nie u w³adz
na czel nych po trzeb re wa lo ry za cyj nych Kra ko wa.

*
* *

10.06.03 w Pa³acu Krzysz to fo ry, sie dzi bie Mu zeum Hi sto rycz ne go m. Kra -
ko wa od by³o siê w obec no œci przed sta wi cie li SKOZK otwar cie cie ka wej wy sta -
wy zor ga ni zo wa nej wspól nie przez Mu zeum Hi sto rycz ne i SKOZK „Kra ków
w od no wie – kon ser wa cja i re stau ra cja dzie dzic twa architektoniczno -urba ni -
stycz nego w la tach 1815–2003”. Otwar cie wy sta wy zo sta³o po prze dzo ne kon -
cer tem mu zy ki gi ta ro wej w wy ko na niu Ja na Ober be ka.
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*
* *

17.06.2003 w Opac twie Be ne dyk ty nów w Ty ñcu od by³o siê po sie dze nie Ko -
mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych pod prze wod nic twem przew. Ko mi sji,
doc. An drze ja Ku rza.

Na wstê pie o. Kor ne liusz M. Pê ka³a na miej scu przed sta wi³ ze bra nym efek ty
pro ce su od no wy i kon ser wa cji ze spo³u koœcielno -klasztornego (od no wio ny
o³tarz, am bo na, po li chro mia, ka pli ce, czê œæ mu ru, kru ¿gan ki, od bu do wa nie tzw.
„sta rej ru iny” do sta nu su ro we go) oraz wska za³ na dal sze po trze by w tym
wzglê dzie (do ko ñcze nie kon ser wa cji mu ru klasz tor ne go, od no wa fa sa dy ko -
œcio³a, do ko ñcze nie kon ser wa cji i mon ta¿ stud ni, ar chi tek to nicz ne uporz¹dko -
wa nie dzie dziñ ca ze w nêtrz ne go, otyn ko wa nie „sta rej ru iny”, do ko ñcze nie prac
przy po li chro mii kru ¿gan ków, pra ce w pod zie miach, kon ser wa cja drew nia nych
rze Ÿb, wy eks po no wa nie la pi da rium).

Na stêp nie p. Jo an na Ka mie niar czyk z ZRZZK przy po mnia³a do tych cza sow¹
hi sto riê kon ser wa cji i wy mie ni³a cen ne obiek ty, któ re jesz cze jej wy ma gaj¹.
Pod kre œli³a ta k¿e po trze bê zna le zie nia od po wied niej funk cji dla od bu do wa nej
„wiel kiej ru iny”.

Ze bra ni mie li mo ¿noœæ ogl¹dniê cia w kru ¿gan kach opac twa wy sta wy „Ty -
niec, osa da i klasz tor, lu dzie i wy da rze nia w do ku men tach i sta rej fo to gra fii”.

*
* *

W czerw cu od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie, ty po wa nia, oce -
ny re ali za cji i od bio ru prac:
– Aka de mia Pe da go gicz na, bud. przy ul. Kar me lic kiej 41 – od biór prac

remontowo -konserwatorskich
– pod zie mia ko œcio³a w ze spo le klasz tor nym oo. Franciszkanów -Reformatów

przy ul. Re for mac kiej – ko mi sja kon ser wa tor ska
– Mu zeum Na ro do we, Pa³ac Czap skich, ul. Pi³sud skie go 10/12 – od biór prac

dot. izo la cji pio no wej
– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. ele wa cji p³d. oraz stal li

z pre zbi te rium
– Szpi tal Uni wer sy tec ki, Kli ni ka Oku li sty ki, ul. Ko per ni ka 38 – wpro wa dze nie

wy ko naw cy na re mont kon ser wa tor ski ele wa cji wraz z re no wa cj¹ okien klat -
ki scho do wej i bram we jœ cio wych

– Ze spó³ Szkó³ Eko no micz nych nr 1, ul. Ka pu cy ñska 2 – wpro wa dze nie wy ko -
naw cy na re no wa cjê bram bocz nych oraz sto lar ki okien nej

– klasz tor oo. Pau li nów „Na Ska³ce” – ty po wa nie prac w Sta rej Bi blio te ce
Klasz tor nej

– Fort Ko œciusz ko – Ba stion V – od biór ko ñco wy (ta ras i 1. piê tro)
– Bra ma Flo ria ñska – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. ele wa cji
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– ko œció³ p.w. œw. Nor ber ta, ul. Wiœl na 11 (cer kiew grecko -katolicka) – ko mi sja 
przegl¹du i za awan so wa nia prac przy re kon struk cji iko no sta su

– klasz tor ss. Kar me li ta nek Bo sych, ul. Ko per ni ka 44 – ko mi sja kon ser wa tor -
ska dot. prac w za kry stii ko œcio³a

– Fil har mo nia Kra kow ska – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont da chu
– Mu zeum UJ, Coll le gium Ma ius, ul. Ja giel lo ñska 15 – ko mi sja kon ser wa tor -

ska dot. prac przy frag men tach ceglano -kamiennych w piw ni cach
– klasz tor oo. Kar me li tów „Na Pia sku” – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac

w przê œ le p³d.-z ach. na wy bocz nej ba zy li ki
– Opac two oo. Be ne dyk ty nów w Ty ñcu – ko mi sja za awan so wa nia prac przy

mu rze ob wo do wym od stro ny Wis³y i stud ni na dzie dziñ cu ze wn.
– Ba zy li ka Ma riac ka – od biór prac w ka pli cy Ka u ffma nów.

*
* *

1 lip ca 2003 r. od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Rea -
lizacji SKOZK po œwiê co ne pro jek to wi pro gra mu prac kon ser wa tor skich
w obiek tach Gmi ny Kra ków oraz Skar bu Pa ñstwa z udzia³em œrod ków NFRZK
na la ta 2004–2010, przed sta wio ne mu przez Miej skie go Kon ser wa to ra Za byt -
ków, p. Ge no we fê Zañ -Ograbek oraz in for ma cji o re ali za cji pla nu rzeczowo -
-finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa ze œrod ków NFRZK w I pó³ro czu
2003 r. z pro po zy cj¹ ko rek ty, któr¹ prze ka za³ dyr. ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn.

W dys ku sji kry tycz nie oce nio no nie któ re pro po zy cje do fi nan so wañ (np. bru -
ki ulic, par ki miej skie, szko³y), na to miast prze wi dzia no po trze by dot. porz¹dko -
wa nia ulic Pod zam cze i Ka no ni czej (przy oka zji po pra wy sto ków wa wel skich)
oraz ba dañ ar che olo gicz nych przy oka zji wy mia ny p³yty Ryn ku.

Po sta no wio no, i¿ w naj bli¿ szym cza sie po wo³any zo sta nie ze spó³ do opra co -
wa nia ca³oœcio we go pro gra mu prac re wa lo ry za cyj nych na la ta 2004–2010.

Cz³on ko wie Ko mi sji sto pieñ za awan so wa nia prac uzna li za do bry, na to miast
wp³ywy na NFRZK ze Ÿró de³ po za bu d¿ eto wych za ni¿ sze ni¿ pla no wa no.

*
* *

3 lip ca 2003 r. od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK po œwiê -
co ne in for ma cji o re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków
Kra ko wa ze œrod ków NFRZK w pierw szym pó³ro czu 2003 r. z pro po zy cj¹ ko -
rek ty pla nu, któr¹ prze ka za³ dyr. ZRZZK Ta de usz Mu rzyn, oraz pro jek to wi pro -
gra mu prac kon ser wa tor skich w obiek tach Gmi ny Kra ków oraz Skar bu Pañ -
stwa, z udzia³em œrod ków NFRZK na la ta 2004–2010, któ ry zre fe ro wa li Miej -
ski Kon ser wa tor Za byt ków, p. Ge no we fa Zañ -Ograbek i dyr. Ta de usz Mu rzyn.

Sto pieñ za awan so wa nia prac (80% umów, 37,4% prac) Ko mi sja oce ni³a po -
zy tyw nie, na to miast wp³ywy na NFRZK ze Ÿró de³ po za bu d¿ eto wych i sp³at
zad³u¿eñ hi po tecz nych za nie po koj¹co ni skie.
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Ko mi sja po sta no wi³a wpro wa dziæ hie rar chi za cjê za dañ, kon cen tro wa nie
œrod ków, d¹¿¹c do fi na li za cji za dañ i osi¹ga nia efek tów ko ñco wych oraz nie do -
fi nan so wy waæ tych po trzeb Gmi ny, któ re nie maj¹ ty tu³u ko rzy sta nia ze œrod -
ków NFRZK (np. bru ki ulic, par ki miej skie, szko³y, itp.).

*
* *

8 lip ca w Pa³acu Krzysz to fo ry, sie dzi bie Mu zeum Hi sto rycz ne go m. Kra ko -
wa ob ra do wa³o Pre zy dium SKOZK po œwiê co ne pro jek to wi pro gra mu prac kon -
ser wa tor skich w obiek tach Gmi ny Kra ków oraz Skar bu Pa ñstwa, z udzia³em
œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa na la ta
2004–2010 oraz in for ma cji o re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy
za byt ków Kra ko wa ze œrod ków NFRZK w pierw szym pó³ro czu 2003 r.

Ze bra ni mie li mo ¿li woœæ zwie dze nia wy sta wy „Kra ków w od no wie, kon ser -
wa cja i re stau ra cja dzie dzic twa architektoniczno -urbanistycznego w la tach
1815–2003”, zor ga ni zo wa nej wspól nie przez Mu zeum Hi sto rycz ne i SKOZK
z oka zji 25 rocz ni cy wpi sa nia Kra ko wa na Li stê Œwia to we go Dzie dzic twa
UNESCO oraz 25 rocz ni cy po wo³ania SKOZK.

Ob ra dy pro wa dzi³ prze wod nicz¹cy SKOZK, prof. Ta de usz Chrza now ski.
Min. Edward Szy ma ñski przed sta wi³ stan prac nad przysz³orocz nym bu d¿ e -

tem i przy po mnia³ o har mo no gra mie dzia³añ zwi¹za nych z 25- leciem od no wy
za byt ków Kra ko wa pod pa tro na tem SKOZK.

Miej ski Kon ser wa tor Za byt ków, Ge no we fa Zañ -Ograbek przed sta wi³a „Pro -
po zy cje za dañ remontowo -konserwatorskich w obiek tach sta no wi¹cych w³a -
snoœæ mia sta w la tach 2004–2010 z udzia³em œrod ków NFRZK” oraz po in for -
mo wa³a o de kla ra cji pre zy den ta mia sta, prof. Jac ka Maj chrow skie go o prze zna -
cza niu rocz nie na od no wê za byt ków ok. 30 mln z³, co ³¹cznie do 2010 ro ku
wy nie sie ok. 210 mln z³, na to miast za po trze bo wa nie w przed sta wio nym ma te -
ria le osza co wa no na ok. 110 mln z³.

Dyr. ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn omó wi³ „Pro po zy cje za dañ remontowo -kon -
ser watorskich w obiek tach Skar bu Pa ñstwa, wy ¿ szych uczel ni oraz sa morz¹du
wo je wódz kie go w la tach 2004–2010 ze œrod ków NFRZK”. Po trze by Mu zeum
Hi sto rycz ne go m. Kra ko wa ja ko jed ne go z obiek tów sta no wi¹cych w³asnoœæ
Mia sta przy bli¿y³ z -ca dyr. Mu zeum, Wac³aw Pas so wicz, któ ry zwró ci³ uwa gê
na ko niecz noœæ za cho wa nia war to œci hi sto rycz nych przy jed no cze snym wpro -
wa dze niu nie zbêd nych ele men tów no wo cze sno œci (do stêp dla osób nie pe³no -
spraw nych, kli ma ty za cja). Na te mat szcze gó³ów tech nicz nych wy po wie dzia³ siê 
in¿. arch. Ma rek Cem pla, au tor pro jek tu ar chi tek to nicz ne go Krzysz to fo rów.

Prze wod nicz¹cy Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych, doc. An drzej
Kurz oraz z -ca przew. Spo³ecz ne go Ko mi te tu, dr Bo gus³aw Kra sno wol ski zwró -
ci li uwa gê na zbyt ma³y udzia³ ka mie nic miesz cza ñskich w pro gra mie od no wy
za byt ków na la ta 2004–2010 oraz na piln¹ ko niecz noœæ roz wik³ania pro ble mów
w³asno œcio wych przed pod jê ciem prac remontowo -konserwatorskich w Bo ¿ni -
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cy Wy so kiej i uru cho mie niem w niej np. eks po zy cji ju da istycz nej Mu zeum Hi -
sto rycz ne go.

Prof. Je rzy Zdra da w imie niu Ko mi sji Fi nan so wej po zy tyw nie za opi nio wa³
za pre zen to wa ne pro gra my na la ta 2004–2010.

Dr Bo gus³aw Kra sno wol ski od czy ta³ pro jekt Uchwa³y Nr 4/2003 Pre zy dium
SKOZK w spra wie pro jek tu pro gra mu prac remontowo -konserwatorskich
w obiek tach Gmi ny Kra ków i Skar bu Pa ñstwa w la tach 2004–2010 z udzia³em
œrod ków NFRZK oraz po wo³ania ze spo³u do opra co wa nia ca³oœcio we go pro gra -
mu od no wy za byt ków Kra ko wa na la ta 2004–2010. Po uwzglêd nie niu po pra -
wek do tycz¹cych roz sze rze nia po la za in te re so wa nia po wo³ywa ne go ze spo³u
o ka mie ni ce miesz cza ñskie i obiek ty in nych ni¿ rzym sko ka to lic kie wy znañ oraz 
po wiê k sze nia sk³adu ze spo³u o pa na Je rze go Bre it kopfa i przed sta wi cie li dot¹d
nie uwzglê d nio nych ko mi sji pro ble mo wych, cz³on ko wie Pre zy dium SKOZK
uchwa³ê przy jê li.

Na stêp nie dyr. ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn zre fe ro wa³ „In for ma cjê o re ali za cji
pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa za sze œæ mie siê cy 2003 r. ze œrod ków
NFRZK” oraz po in for mo wa³ o trud no œciach w po zy ski wa niu do dat ko wych, po -
za bu d¿ eto wych œrod ków na NFRZK, wniós³ o uwzglêd nie nie w przysz³oœci
w sk³ad a nych wnio skach wy mo gu pod pi sów wszyst kich wspó³w³aœci cie li
obiek tu oraz zg³osi³ pro po zy cje ko rek ty pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa na
rok 2003 ze œrod ków NFRZK.

Prof. Je rzy Zdra da, prze wod nicz¹cy Ko mi sji Fi nan so wej po zy tyw nie za opi -
nio wa³ in for ma cjê o za awan so wa niu wy ko na nia pla nu od no wy za byt ków na rok 
bie¿¹cy, su ge ruj¹c jed no cze œnie ko niecz noœæ zbi lan so wa nia prac we wrze -
œniu br.

Po uzu pe³nie niu o za pew nie nie dyr. Ta de usza Mu rzy na o przy spie sze niu za -
awan so wa nia prac tam, gdzie jest ono naj ni¿ sze, przy jê to uchwa³ê nr 5/2003
w spra wie re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa
za pierw sze pó³ro cze 2003 r. i nie zbêd nych ko rekt pla nu.

*
* *

26 lip ca w Col le gium Novum Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go od by³a siê uro -
czy stoœæ od da nia do u¿yt ku po 3-le tnim re mon cie konserwatorsko -budowlanym 
i kom plek so wej mo der ni za cji dwóch, oprócz au li naj wiê k szych po miesz czeñ
w neo go tyc kim gma chu. Jed na z sal s³u¿yæ ma wszyst kim wy dzia³om do pra cy
dy dak tycz nej oraz na kon fe ren cje, dru ga na to miast ja ko re pre zen ta cyj ne miej -
sce kon fe ren cji i ze brañ rad wy dzia³ów. Do ta cja z NFRZK wy nios³a 1.250.000
z³, a œrod ki w³asne Uni wer sy te tu 890.000 z³.. W uro czy sto œci ze stro ny SKOZK
wzi¹³ udzia³ dyr. Biu ra SKOZK, Ta de usz Pro ko piuk.
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*
* *

W dniu 29 lip ca br. od by³o siê po sie dze nie ze spo³u do opra co wa nia pro jek tu
ca³oœcio we go pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa na la ta 2004–2010. Ze spó³ ten
zo sta³ po wo³any Uchwa³¹ Pre zy dium SKOZK nr 4/2003 z dnia 8 lip ca
w sk³adzie: Bo gus³aw Kra sno wol ski (prze wod nicz¹cy), Je rzy Bre it kopf, Jan
Jan czy kow ski, Ge no we fa Zañ -Ograbek, ks. Jó zef No wo bil ski, An drzej Kurz,
Je rzy Zdra da, Piotr Do bosz, An drzej Fi schin ger, Zbi gniew Be iers dorf, Ta de usz
Mu rzyn. Punk tem wy jœ cio wym dla roz wa ¿añ ze spo³u by³ opra co wa ny przez dr.
Bo gus³awa Kra sno wol skie go „Pro gram prac kon ser wa tor skich w Kra ko wie na
la ta 2004–2010”, sta no wi¹cy je den z roz dzia³ów wy daw nic twa przy go to wy wa -
ne go na 25- lecie SKOZK. Cz³on ko wie ze spo³u zo bo wi¹za li siê do zg³osze nia
ewen tu al nych uwag i ko men ta rzy do przed³o¿one go tek stu i przed sta wie nia ich
na na stêp nym po sie dze niu ze spo³u, któ ry wstêp nie za pla no wa no na 25 wrze -
œnia br.

Osta teczn¹ wer sjê „Pro gra mu...” win no przyj¹æ Pre zy dium na swym pa Ÿ -
dzier ni ko wym po sie dze niu, a na stêp nie ze bra nie ple nar ne Ko mi te tu w grud -
niu br.

*
* *

30 lip ca 2003 r. Prze wod nicz¹cy SKOZK prof. Ta de usz Chrza now ski wy sto -
so wa³ list do cz³on ków Pre zy dium SKOZK, prze wod nicz¹ce go Ko mi sji Re wi -
zyj nej SKOZK, Kan ce la rii Pre zy den ta RP, Wo je wo dy Ma³opol skie go, Pre zy -
den ta m. Kra ko wa, Mar sza³ka Wo je wódz twa Ma³opol skie go, Ma³opol skie go
Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków, Kon ser wa to ra Za byt ków m. Kra ko -
wa i Dy rek to ra ZRZZK o har mo no gra mie prac Ko mi te tu do ko ñca 2003 ro ku
i wy ni kaj¹cych z nie go za da niach.

Prze wi dy wa ne dwa po sie dze nia Pre zy dium SKOZK (w pa Ÿ dzier ni ku i li sto -
pa dzie) po œwiê co ne zo stan¹ pro jek to wi i osta tecz nej wer sji pro gra mu prac kon -
ser wa tor skich na la ta 2004–2010, in for ma cji o re ali za cji pla nu od no wy za byt -
ków Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2003 r., pierw szej wer sji pla nu rzeczowo -
-finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa na rok 2004 ze œrod ków NFRZK.

9 grud nia w Sa li Se na tor skiej na Wa we lu prze wi du je siê zor ga ni zo wa nie ob -
rad ple nar nych Ko mi te tu z udzia³em Pre zy den ta RP, Alek san dra Kwa œniew skie -
go i wrê cze nie od zna czeñ pa ñstwo wych oraz przy go to wy wa ne go al bu mu o od -
no wie za byt ków Kra ko wa w 25- leciu.

W zwi¹zku z po gor sze niem siê sta nu zdro wia pro fe sor Ta de usz Chrza now ski
po pro si³ cz³on ków Pre zy dium, a zw³asz cza za stêp ców prze wod nicz¹ce go, se -
kre ta rzy i prze wod nicz¹cych ko mi sji pro ble mo wych o wzmo¿on¹ ak tyw noœæ
i od ci¹¿e nie go z czê œci obo wi¹zków, zwi¹za nych z funk cjo no wa niem Ko mi te tu 
i na kre œlo ny mi do ko ñca 2003 ro ku za da nia mi.
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*
* *

W lip cu od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie, ty po wa nia, oce ny
i od bio ru prac:

– bud. Ma³opol skie go Urzê du Wo je wódz kie go, ul. Basz to wa 22 – od biór prac
dot. re mon tu par te ru

– ko œció³ œw. Nor ber ta (cer kiew grec ko ka to lic ka), ul. Wiœl na 11 – dot.
przegl¹du i za awan so wa nia prac i za ak cep to wa nia pró by ko lo ry sty ki re kon -
stru owa ne go iko no sta su w pra cow ni ar ty sty

– Bra ma Flo ria ñska – przegl¹d prac zwi¹za nych z od two rze niem war stwy ma -
lar skiej i poz³ot ni czej na p³asko rze Ÿbie ze œw. Flo ria nem

– Col le gium Novum UJ – od biór prac

– bud. Ze spo³u Szkó³ Eko no micz nych nr 1, ul. Ka pu cy ñska 2 – ko mi sja kon ser -
wa tor ska dot. ko lo ry sty ki okien

– klasz tor oo. Kar me li tów „Na Pia sku” – od biór ko ñco wy prac kon serw.
w trzech ka pli cach p³n. na wy bocz nej i w czê œci za ch. ba zy li ki oo. Kar me li -
tów

– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon serw. dot. prac przy 2 przês³ach pre zbi te -
rium ele wa cji p³d. ko œcio³a

– Bra ma Flo ria ñska – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. ko lo ry sty ki p³asko rze Ÿby ze 
œw. Flo ria nem po wyk. za le co nych wcze œniej prób

– Ko piec Ko œciusz ki, mur opo ro wy – wpro wa dze nie wy ko naw cy w zwi¹zku
z wyk. dre na ¿u Kop ca Ko œciusz ki za mu rem opo ro wym

– Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Ka no ni cza 21 – ko mi sja kon serw. dot. prac
przy po li chro mii w Sa li Ko min ko wej

– I Li ceum Ogól no kszta³c¹ce, Pl. Na Gro blach 9 – od biór prac w za kre sie wy -
mia ny sto lar ki okien nej

– Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry, Ry nek G³ów ny 25 – wpro wa dze nie wy -
ko naw cy na re mont w ga le rii na I p. bud.

– bud. „Bia³y Do mek”, ul. Lu bicz 21 – ty po wa nie prac dot. re mon tu ta ra su

– Pa³ac bpa Era zma Cio³ka, dzie dzi niec we wn. – wpro wa dze nie wy ko naw cy na 
ro bo ty w za kre sie re kon struk cji mu ru ogro dze nio we go po miê dzy po se sja mi
ul. Ka no ni cza 17 – Pa³ac bpa E. Cio³ka / ul. Pod zam cze 8 – gmach Se mi na -
rium Du chow ne go

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go – Kli ni ka Gi ne ko lo gii i Po³o¿nic twa, ul. Ko -
per ni ka 23 – od biór prac zwi¹za nych z wyk. re mon tu

– bud. Ma³opol skie go Urzê du Wo je wódz kie go, ul. Basz to wa 22 – ty po wa nie
prac dot. re mon tu II piê tra bud.

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go – Kli ni ka Gi ne ko lo gii i Po³o¿nic twa, ul. Ko -
per ni ka 23 – od biór prac dot. re mon tu ele wa cji bud.
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*
* *

4 sierp nia od by³o siê spo tka nie wi ce prze wod nicz¹ce go SKOZK, dr. Bo -
gus³awa Kra sno wol skie go i prze wod nicz¹ce go Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej 
SKOZK, dr. Pio tra Do bo sza z pre ze sem Zrze sze nia W³aœci cie li Nie ru cho mo œci,
Ja nem De re szow skim. Spo tka nie to by³o kon se kwen cj¹ usta leñ ze spo³u do opra -
co wa nia pro jek tu ca³oœcio we go pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa na la ta
2004–2010, gdzie stwier dzo no zbyt ma³y udzia³ do ta cji NFRZK do re mon tów
ka mie nic pry wat nych i zwró co no siê do Zrze sze nia W³aœci cie li Nie ru cho mo œci
z pro œb¹ o osza co wa nie po trzeb w tym wzglê dzie na la ta 2004–2010.

*
* *

W sierp niu od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie, ty po wa nia, oce -
ny i od bio ru prac:

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja dot. prac kon ser wa tor skich w Ka pli cy b³.
Szy mo na

– ko œció³ œw. Ka ta rzy ny, ka pli ca œw. Do ro ty – przegl¹d kon ser wa tor ski prac
pro wa dzo nych w ka pli cy

– Fil har mo nia Kra kow ska, ul. Zwie rzy niec ka – od biór prac w za kre sie wy mia -
ny po kry cia da cho we go od stro ny ul. Zwie rzy niec kiej

– Ze spó³ Pa³aco wy Wil la De cju sza, ul. 28 Lip ca – wpro wa dze nie wy ko naw cy
na ro bo ty za bez pie czaj¹ce ta ras p³n.

– Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Ka no ni cza 21 – od biór ko ñc. prac dot. po li -
chro mii œcien nej w Sa li Ko min ko wej

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Chi rur gii), ul. Ko per ni ka 21 – wpro -
wa dze nie wy ko naw cy na kon ser wa cjê i od two rze nie sto lar ki okien nej

– bud. g³. Aka de mii Eko no micz nej, ul. Ra ko wic ka 27 – wpro wa dze nie wy ko -
naw cy na wyk. re mon tu ele wa cji bu dyn ku

– Ze spó³ Klasz tor ny Sióstr Al ber ty nek Pos³uguj¹cych Ubo gim, ul. Wo ro ni cza
10 – od biór prac dot. re mon tu da chu

– Ba zy li ka Ma riac ka – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. wy mia ny po kry cia da chu
nad naw¹ g³ówn¹

– Wy ¿ sze Se mi na rium Du chow ne Ar chi die ce zji Kra kow skiej, ul. Pod zam cze 8
– wpro wa dze nie wy ko naw cy na ro bo ty dot. re kon struk cji mu ru ogro dze nio -
we go po miê dzy Pa³acem bpa Cio³ka i gma chem Se mi na rium Du chow ne go

– Ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac przy dwóch
przês³ach pre zbi te rium ele wa cji p³d. ko œcio³a

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Psy chia trii), ul. Ko per ni ka 21a –
od biór prac dot. re mon tu ele wa cji bud.
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*
* *

3 wrze œnia 2003 ro ku w Ko mo rze War sza wa Ko pal ni So li w Wie licz ce od -
by³y siê uro czy sto œci zwi¹za ne z 25. rocz nic¹ wpi sa nia za byt ko we go cen trum
Kra ko wa oraz Ko pal ni So li w Wie licz ce na pierwsz¹ Li stê Œwia to we go Dzie -
dzic twa Kul tu ral ne go i Na tu ral ne go UNESCO. Or ga ni za to ra mi by li: Urz¹d
Mia sta Kra ko wa, Ko pal nia So li „Wie licz ka” i Mu zeum ¯up Kra kow skich.

W ra mach ob cho dów w kru ¿gan kach go tyc kie go ze spo³u klasz tor ne go
oo. Au gu stia nów na Ka zi mie rzu od by³a siê pre zen ta cja prac kon ser wa tor skich
oraz wer ni sa¿ wy sta wy po œwiê co nej hi sto rii kon ser wa cji obiek tu, fi nan so wa nej
w wiê k szo œci z NFRZK. Spo³ecz ny Ko mi tet re pre zen to wa³ Bo gus³aw Kra sno -
wol ski.

*
* *

18 wrze œnia br. w Urzê dzie Mia sta od by³o siê spo tka nie prze wod nicz¹ce go
SKOZK, prof. Ta de usza Chrza now skie go i dyr. Biu ra SKOZK, Ta de usza Pro ko -
piu ka z pre zy den tem m. Kra ko wa, prof. Jac kiem Maj chrow skim. Roz mo wa do -
ty czy³a na stê puj¹cych spraw:
– prio ry te tów Gmi ny w za kre sie do fi nan so wa nia z NFRZK (z uwzglêd nie niem

re mon tu p³yty Ryn ku)
– ko niecz no œci pod jê cia de cy zji ad mi ni stra cyj nych po zwa laj¹cych do ko ñczyæ

re mont Pa³acu Gór ków oraz roz pocz¹æ re mont Sy na go gi Wy so kiej
– re ko men da cji przez SKOZK Wac³awa Pas so wi cza na sta no wi sko dy rek to ra

Mu zeum Hi sto rycz ne go m. Kra ko wa
– uzgod nie nia wnio sku prze wod nicz¹ce go SKOZK, prof. Ta de usza Chrza now -

skie go o na da nie od zna czeñ pa ñstwo wych z oka zji 25- lecia SKOZK dwoj gu
urzêdni kom pod leg³ym pre zy den to wi Mia sta

– in for ma cji o naj bli¿ szym po sie dze niu Pre zy dium SKOZK w dniu 14.10.br.,
na któ rym pre zy dent m. Kra ko wa prof. Ja cek Majchrowski otrzy ma no mi na -
cjê Pre zy den ta RP na za stêp cê prze wod nicz¹ce go SKOZK

– omó wie nia wspól nych za dañ do tycz¹cych pla no wa nych na 9.12 br. ob rad
ple nar nych Ko mi te tu w 25- lecie je go po wo³ania.

*
* *

24 wrze œnia 2003 r. prof. Ta de usz Chrza now ski, prze wod nicz¹cy SKOZK
w to wa rzy stwie dr. Bo gus³awa Kra sno wol skie go, z -cy prze wod nicz¹ce go i Ta -
de usza Pro ko piu ka, se kre ta rza SKOZK z³o¿y³ wi zy tê Ja nu szo wi Se pio³owi,
mar sza³ko wi wo je wódz twa ma³opol skie go. Przed sta wi cie le Ko mi te tu po in for -
mo wa li mar sza³ka o bie¿¹cych pra cach SKOZK, zw³asz cza o re ali za cji pro gra -
mu 25- lecia wpi sa nia Kra ko wa na Li stê Œwia to we go Dzie dzic twa UNESCO
oraz 25- lecia po wo³ania Ko mi te tu. W szcze gól no œci mar sza³ka in te re so wa³ pro -
gram prac kon ser wa tor skich w Kra ko wie na la ta 2004–2010 i w tym kon te kœ cie
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mar sza³ek zg³osi³ po trze bê roz wi niê cia wspó³pra cy z Urzê dem Mar sza³kow skim 
w przy go to wy wa niu pro jek tów do wy ko rzy sta nia w przysz³oœci œrod ków z Unii
Eu ro pej skiej.

Omó wio no te¿ prio ry te ty Urzê du Mar sza³kow skie go w za kre sie do fi nan so -
wa nia z NFRZK w 2004 r. prac remontowo -konserwatorskich w za byt ko wych
obiek tach Kra ko wa, u¿yt ko wa nych przez in sty tu cje pod leg³e Urzê do wi Mar -
sza³kow skie mu.

*
* *

25 wrze œnia od by³o siê dru gie po sie dze nie ze spo³u do opra co wa nia pro jek tu
ca³oœcio we go pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa na la ta 2004–2010. Cz³on ko -
wie ze spo³u zg³osi li przew. Bo gus³awo wi Kra sno wol skie mu wie le uwag do pro -
jek tu pro gra mu. W pod su mo wa niu ze bra nia prze wod nicz¹cy po pro si³ przed sta -
wi cie la miej skie go kon ser wa to ra za byt ków o uzu pe³nie nie wy ka zu po trzeb prac 
kon ser wa tor skich w obiek tach bêd¹cych w³asno œci¹ gmi ny Kra ków, a Ta de usza
Mu rzy na, dyr. ZRZZK o uzu pe³nie nie pro gra mu po trzeb, ja ko ma te ria³u
Ÿród³owe go o zg³oszo ne uwa gi i przy go to wa nie po pra wio nej wer sji, któ ra wraz
z ma te ria³em opi so wym do re da go wa nym przez prze wod nicz¹ce go bêd¹ za pre -
zen to wa ne na po sie dze niu pre zy dium SKOZK w dniu 14.10.03.

*
* *

We wrze œniu od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie, ty po wa nia,
oce ny i od bio ru prac:

– Za mek Kró lew ski na Wa we lu – od biór ko ñco wy prac przy mu rach klesz czo -
wych

– bud. wil li „Bia³y Do mek” – wpro wa dze nie wy ko naw cy na wyk. re mon tu ta ra su

– bud. Ze spo³u Szkó³ Eko no micz nych nr 1, ul. Ka pu cy ñska 2 – od biór prac dot. 
kon ser wa cji sto lar ki okien nej

– bud. Pod chor¹¿ów ki, ul. Pod chor¹¿ych 1 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. ko -
lo ry sty ki stro pów

– I Li ceum Ogól no kszta³c¹ce, Pl. Na Gro blach 9 – od biór wy mie nio nych okien

– Opac two oo. Be ne dyk ty nów w Ty ñcu – ko mi sja przegl¹du i za awan so wa nia
prac przy mu rze ob wo do wym od stro ny Wis³y, omó wie nie pro ble mu aran -
¿acji i eks po zy cji ma lo wid³a z po sta ci¹ Mat ki Pol skiej, przed sta wie nie wy ni -
ków prac ar che olo gicz nych zwi¹za nych z od kry tym pa le ni skiem, przegl¹d
prac kon ser wa tor skich przy rze Ÿbach z ³uku tê czo we go ko œcio³a

– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Chi rur gii) – od biór prac dot. wy mia ny po kry -
cia da cho we go nad sal¹ wyk³ad ow¹

– au la im. ks. Ti sch ne ra Col le gium Wit kow skie go UJ w Kra ko wie, ul. Go³êbia
13 – od biór prac dot. re mon tu au li

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Chi rur gii), ul. Ko per ni ka 40 – od -
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biór prac dot. wy mia ny po kry cia da cho we go nad sal¹ wyk³ad ow¹ oraz wpro -
wa dze nie wykonawcy na wy mia nê okien w au li

– The atrum Ana to micum, Col le gium Me di cum UJ, ul. Ko per ni ka 12 – ty po wa -
nie ro bót re mon to wych mu ro wa nej par tii bra my wjaz do wej

– XX Li ceum Ogól no kszta³c¹ce, ul. Szlak 5 – od biór ro bót bu dow la nych dot.
re no wa cji ele wa cji fron to wej

– bud. ss. Al ber ty nek Pos³uguj¹cych Ubo gim, ul. Kra kow ska 47 – od biór
pierw sze go eta pu wy mia ny sto lar ki okien nej i drzwio wej oraz p³ot ków œnie -
go wych na da chu

– Pa³ac La ri scha, ul. Brac ka 12 – od biór ro bót bu dow la nych dot. re no wa cji ele -
wa cji we w nêtrz nych

– The atrum Ana to micum, ul. Ko per ni ka 12 – ty po wa nie ro bót re mon to wych
mu ro wa nej par tii bra my wjaz do wej

– klasz tor oo. Kar me li tów „Na Pia sku” – ko mi sja kon serw. dot. eks per ty zy
kon serw. sta nu za cho wa nia ma lo wid³a Mat ki Bo¿ej Pia sko wej w ba zy li ce
oo. Kar me li tów

– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Ne fro lo gii) – od biór prac dot. izo la cji pion.
i ma lo wa nia au li

– ko œció³ œw. Krzy ¿a – ko mi sja kon serw. dot. prac przy ele wa cjach
– klasz tor oo. Fran cisz ka nów – od biór ko ñco wy sto lar ki okien nej
– ko œció³ oo. Ber nar dy nów, ka pli ca b³. Szy mo na – ko mi sja dot. kon ser wa cji

ob ra zów w pra cow ni wy ko naw cy
– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Oku li sty ki) – od biór pierw sze go eta pu prac

zwi¹z. z re mon tem ele wa cji
– ko œció³ œw. Nor ber ta (cer kiew grec ko ka to lic ka) – od biór prac przy da chu ko -

œcio³a i za bud. klasz tor nych
– ko œció³ oo. Ber nar dy nów, ka pli ca b³. Szy mo na – ko mi sja dot. kon ser wa cji

po li chro mii
– bud. „Do mek Ogrod ni ka” w ze spo le Aka de mii Eko no micz nej – wpro wa dze -

nie wy ko naw cy na re mont kom plek so wy
– Szpi tal Uni wer sy tec ki (I Kli ni ka Kar dio lo gii), ul. Ko per ni ka 17 – od biór prac 

zwi¹za nych z re mon tem kom plek so wym I piê tra
– Klasz tor oo. Pau li nów „Na Ska³ce” – przegl¹d prac kon ser wa tor skich przy

ka mie niar ce scho dów do ko œcio³a.
– bud. Miê dzy na ro do we go Cen trum Kul tu ry, Ry nek G³. 25 – od biór prac

zwi¹za nych z re mon tem I piê tra

*
* *

Od pocz¹tku ro ku do dnia 30.09.03 na kon to NFRZK wp³ynê³a ³¹cznie kwo ta 
22.746.467,16 z³., w tym do ta cja z bu d¿ etu cen tral ne go po przez Kan ce la riê Pre -
zy den ta RP w wys. 22.400.000,-z³.

Biu ro SKOZK
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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. Jan Janczykowski
Kra ków, ul. Pod chor¹¿ych 1
tel. 638-40-80, 638-46-00

Sa morz¹do wa w³adza kon ser wa tor ska

Miej ski Konserwator Za byt ków – mgr Ge no we fa Za ñ-Ogra bek
Kra ków, ul. Wie lo po le 17 a
tel. 422-28-53, 422-47-55

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
Za stêp cy Prze wod nicz¹ce go SKOZK:
Je rzy Adamik
dr Bo gus³aw Kra sno wol ski
doc. Andrzej Kurz
prof. Ja cek Majchrowski
prof. Jan Ostrow ski
min. Edward Sta nis³aw Szy ma ñski
prof. Je rzy Zdra da
Se kre tarz Ge ne ral ny SKOZK – Je rzy Bre it kopf
Se kre tarz SKOZK – Ta de usz Pro ko piuk

Biu ro SKOZK, Kra ków ul. Brac ka 13

tel. 422-69-99, 422-51-66, fax 422-06-77
biu ro@sko zk.kra kow.pl
Dy rek tor Biu ra SKOZK, se kre tarz 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 – mgr Ma ria G³az
Se kre tarz Ko mi sji Praw no-Or ga ni za cyj nej, se kre tarz re dak cji Biu le ty nu SKOZK,
Se kre tarz Ko mi sji Re wi zyj nej – mgr An na Kla sa-Kwiat kow ska
G³ów na ksiê go wa – Ewa Rysz kow ska
Aspi rant 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 NFRZK, 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 S.A.
II Od dzia³ Kra ków

96 1500 1487 1214 8001 1332 0000

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).



Pre zy dium se sji „Dzie dzic two: Kra ków – Pol ska – Eu ro pa” w dniu 24 ma ja 2003 r. Od le wej
siedz¹: prof. Ta de usz Chrza now ski, pre zy dent Alek san der Kwa œniew ski, prof. Ja cek Pur chla,

dr To masz Or³ow ski (Mi cha³ Gry chow ski)

Uczest ni cy se sji „Dzie dzic two: Kra ków – Pol ska – Eu ro pa” w dniu 24 ma ja 2003 r.
(Mi cha³ Gry chow ski)



Uro czy stoœæ na da nia dok to ra tu ho no ris cau sa prof. T. Chrza now skie mu. Aka de mia Pe da go gicz na, 
14 X 2003 r. (Ma rian Pa ster nak)

Rek tor A.P. – prof. Mi cha³ Œli wa wrê cza prof. Ta de uszo wi Chrza now skie mu dy plom dok to ra h.c.  
(Ma rian Pa ster nak)



Prof. Ta de usz Chrza now ski przyj mu je gra tu la cje od pod se kre ta rza sta nu w kan ce la rii Pre zy den ta,
Edwar da Szy ma ñskie go (Ma rian Pa ster nak)

Mi ni ster Edward Szy ma ñski wrê cza wy so kie od zna cze nia pa ñstwo we na da ne przez Pre zy den -
ta RP. Aka de mia Pe da go gicz na, 14 X 2003 r. (Ma rian Pa ster nak)



Uro czy sty kon cert w Ba zy li ce Ma riac kiej z oka zji 25 rocz ni cy wpi sa nia Kra ko wa na li stê
UNESCO w wy ko na niu ar ty stów Fil har mo nii im. Ka ro la Szy ma now skie go w Kra ko wie w dniu

23 ma ja 2003 r. (Mi cha³ Gry chow ski)



Ta bli ca in for muj¹ca o ba da niach MBP (Ar chi wum MBP)



Ze spó³ miesz ka nio wy przy ul. Jó ze fa – Pl. Ba wó³ (Ar chi wum MBP)



Wi dok na od re stau ro wa ne kra my dominikañskie przy ul. Sto lar skiej (Mi cha³ Gry chow ski)

Frag ment ze spo³u ho te lo we go w ad ap to wa nym ze spo le for tów pod kop cem Ko œciusz ki
(Mi cha³ Gry chow ski)



Jed no z wnêtrz Pa³acu Kmi ty przy ul. Flo ria ñskiej 13 po kom plek so wej re wa lo ry za cji
 (Mi cha³ Gry chow ski)



Ul. Ka no ni cza 18. Pa³ac Ja na An drze ja de Va len ti nis z Fer ra ry, stan
w trak cie prac kon ser wa tor skich (To masz Ka la rus)

Stan po kon ser wa cji. Obec nie sie dzi ba In sty tu tu Ja na Paw³a II
(To masz Ka la rus)



Wnê trze Su kien nic po kon ser wa cji (Je rzy Do ra czek)

He³m wie ¿y hej na³owej ko œcio³a Ma riac kie go w trak cie kon ser wa cji
(To masz Ka la rus)



Pa³ac Kmi tów przy ul. Flo ria ñskiej 13 (ar chi wum PRZ)

Kie row nic two PRZ



Ho tel Fran cu ski (ar chi wum PRZ)

Ry nek G³ów ny.
Wie ¿a ra tu szo wa

 (ar chi wum PRZ)



Szyb Da ni³owi cza w Ko pal ni So li w Wie licz ce (ar chi wum PRZ)

Ka pli ca w Kra kow skim Szpi ta lu Neu rop sy chia trycz nym w Ko bie rzy nie (ar chi wum PRZ)



Sa la im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra w Col le gium Wit kow skie go Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go
(ar chi wum PRZ)

Wa wel. No we po kry cia da chów bu dyn ku nr 7 po wsta³ego z po³¹cze nia trzech œre dnio wiecz nych
bu dyn ków (ar chi wum PRZ)



Spo tka nie pra cow ni ków Biu ra
SKOZK z oka zji 50- lecia uro -
dzin An to nie go Ru ska, 1985 r. 

Od le wej stoj¹: R. Ko tyr ba,
K. £aciak, S. Mar kie wicz,
A. Ru sek, T. Gaw³owska,

J. Ma len da, Z. Szczur, T. Pro -
ko piuk, A. Batko, B. Ry bia³ek

(Archi wum Biu ra SKOZK)

Li piec 1987. Uro czy stoœæ ods³oniê cia pa mi¹tko wych ta bli czek SKOZK w mu rze oka laj¹cym
Mu zeum Ar che olo gicz ne. Prze ma wia prze wod nicz¹cy SKOZK – prof. Hen ryk Jab³oñski

(Ar chi wum Biu ra SKOZK)



Pa ni Jo lan ta Kwa œniewska i prof. T. Chrza now ski z pra cow ni ka mi Biu ra SKOZK na dzie dziñ cu
wa wel skim, 1 X 2000 r. (Mi cha³ Gry chow ski)

Pra cow ni cy Biu ra SKOZK w prze rwie se sji „Dzie dzic two: Kra ków–Pol ska–Eu ro pa” w Miê dzy -
na ro do wym Cen trum Kul tu ry, 24 V 2003 r. (Mi cha³ Gry chow ski)




