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Od re dak cji

Przy zwy cza iliœ my siê ju¿, ¿e no we ze szy ty Biu le ty nu SKOZK by waj¹ grub -
sze ni¿ przed kil ku la ty. Za wie raj¹ bo wiem nie tyl ko do ku men ta cjê for maln¹ 

dzia³añ Spo³ecz ne go Ko mi te tu, lecz i ma te ria³y hi sto rycz ne od nosz¹ce siê do
ostat nich dzie siê cio le ci ru chu od no wy kra kow skich za byt ków oraz opo wia daj¹
o pla nach i dzia³aniach do tycz¹cych ostat nio po dej mo wa nych ini cja tyw od no -
wi ciel skich.

W obec nym nu me rze pi sze my w szcze gól no œci o 30-le ciu Zarz¹du Re wa lo -
ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa, jed nej z naj wa ¿niej szych in sty tu cji
w ³añcu chu sys te mu bu do wa ne go od kil ku dzie siê ciu lat, któ re go zwie ñ cze niem
by³o po wsta nie w 1978 r. Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
i uchwa le nie przez Sejm w 1985 r. usta wy o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry -
za cji Za byt ków Kra ko wa. Dzia³al noœæ usta wo wa SKOZK prze bie ga od po cz¹t -
ku w na jœ ciœ lej szej wspó³pra cy z Zarz¹dem Re wa lo ry za cji i po przez ten pod -
leg³y kra kow skie mu wo je wo dzie or ga nizm.

Do ku men tu je my ta k¿e pra ce od no wi ciel skie zwi¹za ne z Ryn kiem G³ów nym, 
pa³acem kró lew skim w £ob zo wie, ko œcio³em œw. Bar ba ry i klasz to rem Ka me -
du³ów na Bie la nach oraz jed nym z naj piêk niej szych bu dyn ków ul. Ka no ni czej – 
stoj¹cym wprost pod Wawe lem pa³acem Gór ków.

Z wielk¹ sa tys fak cj¹ za miesz cza my ma te ria³y z se sji Ra dy Mia sta Kra ko wa,
na któ rej bar dzo rzad ko przy zna wa ny me dal Cra coviae Me ren ti otrzy ma³ wi ce -
prze wod nicz¹cy SKOZK, mi ni ster Edward Szy ma ñski.

Wœ ród wspo mnieñ smut nych zna laz³y siê ne kro lo gi wy bit nych dzia³aczy
SKOZK – prof. Ro ma na Cie siel skie go i prof. Le cha Ka li now skie go.



SE SJA RA DY MIA STA KRA KO WA – 5 CZERW CA 2004 R.
UHO NO RO WA NIE EDWAR DA SZY MA ÑSKIE GO BR¥ZO WYM

ME DA LEM CRA COVIAE ME REN TI

Lau da cja Pre zy den ta Miasta Krakowa
Jac ka Maj chrow skie go

na cze œæ Pa na Edwar da Szy ma ñskie go

Ochro na i re wa lo ry za cja hi sto rycz ne go Kra ko wa to za da nie o zna cze niu
ogól no na ro do wym, któ re bez wspar cia ze stro ny pa ñstwa nie mia³oby

szans po wo dze nia. Gwa ran cj¹ ta kiej po mo cy sta³a siê przy jê ta przez Sejm 18
kwiet nia 1985 ro ku Usta wa o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków
Kra ko wa. By³a to nie zwy kle da le ko wzrocz na ini cja ty wa. Stwo rzy³a praw ne
i ma te rial ne pod sta wy dla spraw ne go or ga ni za cyj nie i efek tyw ne go eko no micz -
nie pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa, œciœ le po wi¹za ne go z roz wo jem spo -
³ecz no -gospodarczym mia sta. Sta³a siê pod staw¹ dzia³al no œci SKOZK.

W trzy dzie sto oso bo wej gru pie pos³ów Sej mu PRL VIII ka den cji, któ ra zg³o -
si³a pro jekt ni niej szej Usta wy zna laz³ siê ta k¿e po se³ z Ku jaw – Pan Edward
Szy ma ñski – dziœ pod se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta Rzecz ypo spo li tej
i za stêp ca prze wod nicz¹ce go Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko -
wa.

Mo ¿na po wie dzieæ, ¿e od tam tej po ry Pan Edward Szy ma ñski sta³ siê wier -
nym przy ja cie lem Kra ko wa.

In ten syw ne kon tak ty Edwar da Szy ma ñskie go z licz ny mi in sty tu cja mi i or ga -
ni za cja mi oraz w³adza mi Kra ko wa przy no si³y i przy nosz¹ na sze mu mia stu kon -
kret ne ko rzy œci.

Nie oce nio na jest dla nas je go po moc, umie jêt noœæ prze ko ny wa nia do zg³a -
sza nych z Kra ko wa po trzeb i pro gra mów. Mi mo po dej mo wa nych na fo rum Ko -
mi sji Kul tu ry i Œrod ków Prze ka zu Sej mu RP prób zmniej sze nia wy dat ków na
Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, dziê ki nie ugiê tej po sta -
wie i oso bi ste mu za an ga ¿owa niu Pa na Edwar da Szy ma ñskie go œrod ki fi nan so -
we prze zna czo ne na re ali za cjê za dañ Fun du szu po zo sta³y na za pla no wa nym po -
zio mie. Umo ¿li wi³o to kon ty nu owa nie wie lo let nich pla nów od no wy kra kow -
skich za byt ków oraz re ali za cjê pil nych bie¿¹cych po trzeb kon ser wa tor skich.

Pan Edward Szy ma ñski ma te¿ ol brzy mie zas³ugi w do sto so wa niu dzia³al no -
œci Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa do zmie niaj¹cych siê
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wa run ków spo³eczno -ekonomicznych oraz w za cie œnia niu je go wspó³pra cy
z w³a dzami cen tral ny mi i re gio nal ny mi.

Od 1 li sto pa da 1996 ro ku jest przed sta wi cie lem pre zy den ta RP w SKOZK
i wi ce prze wod nicz¹cym Ko mi te tu. Spra wu je kon tro lê nad wy dat ko wa niem
œrod ków z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa oraz nad
Biu rem SKOZK. Ka ¿ de go ro ku w cza sie de ba ty par la men tar nej nad bu d¿ e tem
pa ñstwa sku tecz nie za bie ga na fo rum Sej mu i Se na tu, ko mi sji par la men tar nych
i w kon tak tach z sze fa mi klu bów po sel skich o œrod ki z bu d¿ etu cen tral ne go na
Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

Pan Edward Szy ma ñski ju¿ ja ko cz³onek or ga ni za cji m³odzie ¿owych za an ga -
¿owa ny by³ w ¿y cie spo³eczno -polityczne na sze go kra ju. Pe³ni³ wie le od po wie -
dzial nych i za szczyt nych funk cji. By³ m.in. wi ce wo je wod¹ byd go skim, za stêpc¹ 
prze wod nicz¹ce go Ko mi sji Wspó³pra cy Go spo dar czej z Za gra nic¹, dy rek to rem
Biu ra Kan ce la rii Sej mu RP, prze wod ni czy³ Gru pie Par la men tar nej ds. Kon tak -
tów z Or ga ni za cja mi Par la men tar ny mi Eu ro py, a te raz po raz dru gi ju¿ pe³ni
obo wi¹zki pod se kre ta rza sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta. Za swo je licz ne
zas³ugi i od da nie spra wom oj czy zny zo sta³ od zna czo ny m.in. Krzy ¿em Ko man -
dor skim i Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Fun da cja „Stra¿ Mo gi³ Pol -
skich Bo ha te rów” nada³a mu Srebr ny Me dal za ra to wa nie za byt ków kul tu ry ma -
te rial nej na kre sach wschod nich, do ku men to wa nie i upo wszech nia nie mar ty ro -
lo gii na ro du pol skie go w wy ni ku agre sji so wiec kiej 17 wrze œnia 1939 r. oraz za
po moc Po la kom za miesz ka³ym w by³ym ZSRR. Za dzia³al noœæ go spo darcz¹
i spo³eczn¹ zo sta³ uho no ro wa ny god no œci¹ „Li de ra Pra cy Or ga nicz nej”.

Dziœ pro si my Pa na Mi ni stra, by ja ko wier ny przy ja ciel na sze go mia sta wiel ce 
dla nie go zas³u¿ony, przyj¹³ w do wód wdziêcz no œci i uzna nia me dal Cra coviae
Me ren ti.
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Prze mó wie nie prze wod nicz¹ce go
Ra dy Miasta Krakowa
dr. in¿. Paw³a PYTKO

Patrz¹c na bie gn¹cy pod stro pem fryz znaj dzie my jesz cze jed no ³aciñ skie
s³owo, brzmi ono BENEVOLENTIA i mo ¿na je prze³o¿yæ ja ko „¿ycz li -

woœæ”.

Bez w¹tpie nia Kra ków i je go za byt ki mog¹ li czyæ na szcze góln¹ ¿ycz li woœæ
ze stro ny Pa na Mi ni stra Edwar da SZYMAÑSKIEGO. Jest to na praw dê wy pró -
bo wa ny przy ja ciel na sze go mia sta, ro zu miej¹cy do sko na le, ¿e „Kra ków to wiel -
ki Na ro du obo wi¹zek”. Pan Mi ni ster Edward Szy ma ñski jest wi ce prze wod -
nicz¹cym Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa. W Ko mi te cie
tym re pre zen tu je Kan ce la riê Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej. Jed nak
g³ów ne zas³ugi dla na sze go mia sta po³o¿y³ na fo rum Sej mu i Se na tu, gdzie od
lat czy ni sku tecz ne sta ra nia o pie ni¹dze na od no wê kra kow skich za byt ków.
Rzad ki to przyk³ad bez in te re sow nej mi³oœci do Kra ko wa. Tym bar dziej god ny
sza cun ku, ¿e swo je za bie gi o fun du sze na kra kow skie za byt ki Pan Mi ni ster
Edward Szy ma ñski pro wa dzi nie prze rwa nie ju¿ od pra wie dwu dzie stu lat.
W tym cza sie zmie ni³o siê w Pol sce wszyst ko, nie zmie ni³o siê jed nak za an ga -
¿owa nie wy pró bo wa ne go przy ja cie la, któ ry ju¿ w ro ku 1985 by³ jed nym z ini -
cja to rów uchwa le nia przez Sejm Usta wy o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za -
cji Za byt ków Kra ko wa.

Kra ków ma dziœ mo ¿li woœæ wy ra ziæ swoj¹ wdziêcz noœæ Pa nu, Pa nie Mi ni -
strze. Dziê ku je my Pa nu za tê nad zwy czajn¹ ¿ycz li woœæ dla kra kow skich za byt -
ków. Uchwa³¹ Ra dy Mia sta Kra ko wa nr XLVII/439/04 z dnia 12.05.2004 r.
Br¹zo wy Me dal Nr 12 otrzy mu je Pan Edward Szy ma ñski.
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URO CZY STOŒÆ 30-LE CIA ZRZZK
COL LE GIUM MA IUS – 13 LIP CA 2004 R.

Re fe rat dy rek to ra ZRZZK
Ta de usza Mu rzy na

30 lat te mu ów cze sny pre zy dent Kra ko wa po wo³a³ zarz¹dze niem z dnia 2
sierp nia 1974 ro ku Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra -

ko wa. Od te go cza su in sty tu cja ta trwa le wpi sa³a siê w hi sto riê od no wy za byt -
ków Kra ko wa. Po wsta nie ZRZZK by³o na stêp stwem wiel kie go ru chu spo ³ecz -
nego wy ni kaj¹ce go z za tro ska nia ka ta stro fal nym sta nem sub stan cji za byt ko wej
mia sta i po stê puj¹cej je go de gra da cji. D¹¿e nie wszyst kich œro do wisk two -
rz¹cych ten ruch do pro wa dzi³o do po wsta nia w 1978 ro ku Spo³ecz ne go Ko mi te -
tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa. Ran gê i zna cze nie SKOZK bar dzo pod nie sio no 
ustaw¹ z 1985 ro ku, usta na wiaj¹c go dys po nen tem Na ro do we go Fun du szu Re -
wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa. Je go cz³on ków na mo cy tej usta wy po wo³uje
pre zy dent Rzecz ypo spo li tej. Usta wa ta spo wo do wa³a rów nie¿ po wsta nie Biu ra
SKOZK oraz usank cjo no wa³a dzia³ania ZRZZK, ja ko jed nost ki wy zna czo nej
przez wo je wo dê ma ³o polskiego do obs³ugi te go fun du szu.

Pierw sze pla ny od no wy za byt ków Kra ko wa nie ogra ni cza³y siê tyl ko do pro -
ble ma ty ki konserwatorsko -remontowej. Obej mo wa³y za kres sze ro ko ro zu mia -
nej re wa lo ry za cji zwi¹za nej rów nie¿ z pro ble ma mi in fra struk tu ry, roz wi¹zañ
ko mu ni ka cyj nych czy te¿ ochron¹ œro do wi ska. Nie któ re z tych am bit nych za -
mie rzeñ za czê to ju¿ w owym cza sie re ali zo waæ i nie za ko ñczo no do dziœ (cen -
trum ko mu ni ka cyj ne, ob wod ni ca), in ne wy mu si³a go spo dar ka ryn ko wa (ogra ni -
cze nie uci¹¿li wej dla œro do wi ska pro duk cji, li kwi da cja zak³ad ów so do wych
Solvay, czy li kwi da cja czê œci hu ty Ska wi na). Jed nak czê œæ za mie rzeñ by³a rok -
rocz nie re ali zo wa na. Roz po czê to pro ces re wa lo ry za cji sub stan cji za byt ko wej na 
ska lê nie spo ty kan¹ do tych czas w Pol sce.

Nie unik niê to b³êd ów. Czê œæ z nich wy ni ka³a z ów cze snych uwa run ko wañ
praw nych oraz ogra ni czo nych mo ¿li wo œci tech nicz nych, tech no lo gicz nych,
wy ko naw czych czy ma te ria³owych. In ne by³y na stêp stwem bra ku do œwiad cze -
nia – nikt w Pol sce przed na mi ta kie go dzie³a nie ro bi³. Ale osi¹gniê te efek ty
oraz ich we ry fi ka cja przez czas upo wa ¿niaj¹ nas do du my i sa tys fak cji. Nie
bê dê tu wy mie nia³ na szych do ko nañ, jest ich na prze strze ni 30 lat wie le. Na le -
¿y jed nak pod kre œliæ, ¿e s¹ one efek tem pra cy wszyst kich uczest ni ków te go
pro ce su. Od pocz¹tku spra wa mi od no wy za byt ków Kra ko wa, tak w Spo³ecz -
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nym Ko mi te cie, jak i zwi¹za nym z nim Zarz¹dzie Re wa lo ry za cji oraz
w s³u¿bach kon ser wa tor skich zaj mo wa li siê w wiê k szo œci lu dzie bar dzo w ten
pro ces za an ga ¿owa ni.

Ci en tu zja œci, mi mo wiel kich czê sto ró¿ nic po li tycz nych czy œwia to po gl¹do -
wych, w spra wach pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa po tra fi li i nadal po tra fi¹ 
wspó³pra co waæ. Jest to pro ces, któ ry ³¹czy lu dzi nie tyl ko za wo do wo z tym
zwi¹za nych, ale rów nie¿ przed sta wi cie li w³adzy pa ñstwo wej, sa morz¹do wej,
ko œciel nej, re pre zen tan tów spo³ecz no œci aka de mic kiej, zwi¹z ków, sto wa rzy szeñ 
i or ga ni za cji spo³ecz nych oraz pod mioty go spo darcze i osoby fi zyczne. Jest to
przyk³ad god ny na œla do wa nia w in nych dzie dzi nach.

Po ro ku 1989 ro la i za da nia Zarz¹du Re wa lo ry za cji uleg³y w czê œci zmia nie.
Od pad³y nam spra wy wie lo let nie go pla no wa nia za dañ miej skich w dzie dzi nie
re wa lo ry za cji, wy kwa te ro wa nia lo ka to rów z obiek tów prze zna czo nych do re -
mon tu czy in fra struk tu ra sta re go mia sta. Nie mu si my pro wa dziæ ma ga zy nu
z ma te ria³ami do re mon tu i kon ser wa cji, któ re w wiê k szo œci nie by³y do stêp ne,
a na ich za kup mu sie li siê zga dzaæ czê sto sa mi mi ni stro wie. Nie mu si my pro siæ
po kor nie wy ko naw ców, aby przy jê li i re ali zo wa li za mó wie nie. Nie zna czy to
jed nak, ¿e w obec nym cza sie pro wa dze nie in we stor stwa przy re no wa cji i kon -
ser wa cji za byt ków fi nan so wa nych ze œrod ków pu blicz nych jest ³atwiej sze.
Wpro wadzenie Usta wy o Za mó wie niach Pu blicz nych, no we go Pra wa Bu dow la -
ne go, Pra wa Bu d¿ eto we go i in nych ak tów praw nych na³o¿y³o na od po wie dzial -
nych za wy dat ko wa nie œrod ków pu blicz nych wie le no wych obo wi¹zków i pro -
ce dur. No wa rze czy wi stoœæ go spo dar cza da je du ¿o wiê k sze mo ¿li wo œci re ali za -
cji za dañ z wy ko rzy sta niem naj lep szych ma te ria³ów i tech no lo gii, ale te¿ wy ma -
ga od za ma wiaj¹cych znacz nie wiê k szej wie dzy do spraw dza nia przy dat no œci,
wia ry god no œci, ce lo wo œci ofert. W naj bli¿ szym cza sie cze ka nas no we bar dzo
trud ne wy zwa nie – na by cie umie jêt no œci w sporz¹dza niu apli ka cji ko niecz nych
do po zy ski wa nia œrod ków z Unii Eu ro pej skiej.

Naj wa ¿niej szym jed nak za da niem Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt -
ko wych Kra ko wa by³a, jest i mam na dzie jê, ¿e d³ugo jesz cze bê dzie, obs³uga
Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

Obo wi¹zki Zarz¹du Re wa lo ry za cji nie ogra ni czaj¹ siê do ro li ksiê go we go.
Za da nia na sze obej muj¹ ca³okszta³t spraw i dzia³añ zwi¹za nych z pro ce sem od -
no wy za byt ków, od wspó³uczest ni cze nia w sporz¹dza niu pla nów rocz nych
i wie lo let nich, po przez ich re ali za cjê w ro li in we sto ra za stêp cze go, do roz li czeñ
i spra woz daw czo œci. Zarz¹d Re wa lo ry za cji spra wu je rów nie¿ pe³n¹ obs³ugê
prawn¹ oraz re ali zu je wszyst kie uchwa³y w³adz sta tu to wych SKOZK. Na sza ro -
la nie ogra ni cza siê tyl ko do tych pod sta wo wych i sta tu to wych obo wi¹zków
zwi¹za nych z NFRZK i SKOZK. Sta ra my siê rów nie¿ po ma gaæ pro wa dziæ pra -
ce remontowo -konserwatorskie wszyst kim in nym in we sto rom – w wiê k szo œci
za zgod¹ wo je wo dy ma³opol skie go – bezp³at nie, co jest du ¿ym wk³adem, czê sto 
nie zau wa ¿al nym wo je wo dów i na szym. Od nie daw na ZRZZK jest an ga ¿owa ny
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rów nie¿ do pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w obiek tach kul tu ry nie
bêd¹cych za byt ka mi.

Je ste œmy te¿, z uwa gi na tê 30-let ni¹ ci¹g³oœæ, czê sto je dy nym Ÿród³em wie -
dzy o pro ce sie od no wy za byt ków Kra ko wa dla wie lu in sty tu cji, pra cow ni ków
na uki, stu den tów oraz osób fi zycz nych, ko rzy staj¹cych z na szych ar chi wów
i doœwiadczenia pra cow ni ków.

Re asu muj¹c – by liœ my i je ste œmy po trzeb ni dla pra wid³owe go i efek tyw ne go
pro wa dze nia pro ce su od no wy. Je ste œmy go to wi to za da nie pro wa dziæ, szcze gól -
nie, ¿e jak wia do mo w tym gro nie – pro ces ten nig dy siê tak na praw dê nie koñ -
czy.

Mie liœ my szczê œcie, ¿e na fa li zmian spo³ecz no po li tycz nych 1989 ro ku,
dziê ki m¹dro œci i da le ko wzrocz no œci ów cze snych i obec nych w³adz pa ñstwo -
wych, nie wy la no dziec ka z k¹piel¹ i utrzy ma no NFRZK i struk tu ry SKOZK.
Dziê ki te mu mo ¿li we i uza sad nio ne by³o ist nie nie Zarz¹du Re wa lo ry za cji ja ko
jed nost ki wo je wo dy kra kow skie go. Ale na sze prze trwa nie w tej sa mej for mie
or ga ni za cyj nej za wdziê cza my Pa nu Ta de uszo wi Pie ka rzo wi, pierw sze mu wo je -
wo dzie kra kow skie mu III Rzecz ypo spo li tej, któ ry, nie bacz¹c na na ci ski nie któ -
rych lob by po li tycz nych i go spo dar czych, utrzy ma³ Zarz¹d ja ko jed nost kê nie -
zbêdn¹ w tym pro ce sie. Ro zu mie li to rów nie¿ je go na stêp cy: Ja cek Maj chrow -
ski, Ry szard Mas³ow ski i obec ny wo je wo da Je rzy Ada mik. ¯ycz li wi na szym
po czy na niom, tworz¹c nam wa run ki dla na sze go funk cjo no wa nia. Ser decz nie
dziê ku je my im wszyst kim.

Wszy scy mi ni stro wie z Kan ce la rii Pre zy den ta Rze czy po spo li tej, któ rym po -
wie rzo no nad zór nad Na ro do wym Fun du szem Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko -
wa pa no wie Je rzy Bre it kopf, Ta de usz Szy mon Ko ci szew ski, Edward Szymañ -
ski, mi mo ¿e nie kra ku si, bar dzo zwi¹za li siê z Kra ko wem, wspie raj¹ na sze za -
mie rze nia i zaw sze s³u¿¹ ¿ycz liw¹ po moc¹ i rad¹.

Za byt ki kra kow skie mia³y szczê œcie, ¿e prze wod nicz¹cym Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa zo sta³ pan pro fe sor Ta de usz Chrza now ski
a dy rek to rem Biu ra Spo³ecz ne go Ko mi te tu pan Ta de usz Pro ko piuk. Au to ry tet
Pa na Pro fe so ra, je go wie dza i do œwiad cze nie po zwa la nam wspó³ pra cowaæ dla
do bra kul tu ry i na uki z wszyst ki mi, bez wzglê du na ich po gl¹dy.

Dziê ku je my Panu Pro fe sorowi i wszyst kim cz³on kom SKOZK oraz pra cow -
ni kom Biu ra.

Wspó³pra ca z w³adza mi miej ski mi ró¿ nie siê w na szej hi sto rii uk³ada³a. Tym
bar dziej dziê ku je my obec ne mu pre zy den to wi mia sta pa nu prof. Jac ko wi Maj -
chrow skie mu oraz je go za stêp cy pa nu Ta de uszo wi Trzmie lo wi za pod jê cie
œcis³ej i efek tyw nej wspó³pra cy.

Dziê ku jê wszyst kim in sty tu cjom, or ga ni za cjom i oso bom, z któ ry mi Zarz¹d
wspó³pra co wa³ i wspó³pra cu je, a szcze gól nie wo je wódz kim kon ser wa to rom za -
byt ków i wszyst kim pra cow ni kom pa ñstwo wej i miej skiej s³u¿by kon ser wa tor -
skiej oraz kon ser wa to ro wi Ku rii Me tro po li tal nej.
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Ale naj wiê k sze po dziê ko wa nia kie ru jê do wszyst kich by³ych i obec nych pra -
cow ni ków Zarz¹du, od któ rych w wiê k szo œci za le ¿y oce na na szej pra cy.

Wœ ród tej ple ja dy ludz kiej, któ ra przez 30 lat ist nie nia Zarz¹du pra co wa³a
u nas, szcze gól nie chcê wy ró¿ niæ mo ich po przed ni ków oraz obec nych za stêp -
ców.
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Wy kaz pra cow ni ków ZRZZK od zna czo nych 13 lipca 2004 ro ku

Krzy¿ Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski

1. Zdzis³aw Tra wiñ ski

Krzy¿ Ofi cer ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski

1. Ro man Mig da³
2. Bar ba ra Sy r zi stie

Krzy¿ Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski

1. Kry sty na Fran czak
2. Ha li na Pa le wicz
3. Hen ryk Piœ kie wicz
4. Ka zi mierz Ro dzik

Z³o ty Krzy¿ Zas³ugi

1. Adam Dy mek
2. Te re sa El ster
3. Je rzy Ty lut ki

Srebr ny Krzy¿ Zas³ugi

1. Bar ba ra Fer dek
2. Mag da le na Ko mo dziñ ska
3. Le szek Ko pac ki
4. Te re sa Le piarz
5. Ma rio la Nie cho da
6. An na Strze lec ka
7. Ja dwi ga Szyd³owska
8. S³awo mir Wa³êga
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Wyst¹pie nie za stêpcy dy rek to ra ZRZZK –
Bar ba ry Sy r zi stie

Przy pad³ mi za szczyt wyst¹pie nia w imie niu w³asnym i wszyst kich dzi siaj
od zna czo nych. Pra gnê z³o¿yæ ser decz ne po dziê ko wa nia na rê ce Pa na Mi ni -

stra Szy ma ñskie go Pre zy den to wi Rze czy po spo li tej Pol skiej Pa nu Alek san dro wi 
Kwaœ niewskiemu, ¿e ze ch cia³ do ce niæ na sze wy si³ki w ra to wa niu pol skie go
dzie dzic twa na ro do we go, ja kim s¹ za byt ki Kra ko wa i przy zna³ w ro ku 30- lecia
ist nie nia Zarz¹du Re wa lo ry za cji tak wy so kie i licz ne od zna cze nia pa ñstwo we.

Rzad ko zda rza siê, aby tak ma³ej w ska li kra ju jed no st ce przy zna no tak du ¿o
od zna czeñ. Ale te¿ nie wie le in sty tu cji pa ñstwo wych mo¿e po chwa liæ siê tak
d³ugim ist nie niem bez zmia ny szyl du i pod sta wo wych za dañ. A s¹ to prze cie¿
za da nia do tycz¹ce naj wa ¿niej szych spraw dla ka ¿ de go, kto czu je siê Po la kiem.

Pro wa dze nie pro ce su re wa lo ry za cji za byt ków Kra ko wa wi¹¿e siê z wielk¹
od po wie dzial no œci¹ wo bec na szych na stêp ców, aby nie za rzu ci li nam, ¿e nie od -
po wied ni mi me to da mi i dzia³ania mi do pro wa dzi liœ my do znisz cze nia cho æby
naj mniej sze go za byt ku czy nie efek tyw ne go wy da nia 1 z³otów ki.

Po nie wa¿ oka za³o siê, ¿e je stem pra cow ni kiem Zarz¹du o najd³u¿ szym sta ¿u
pra cy – bo za czê³am pra co waæ w Zarz¹dzie 15 grud nia 1974 ro ku – czu jê siê
upo wa ¿nio na do wyst¹pie nia ta k¿e w imie niu wszyst kich obec nych i by³ych
pra cow ni ków Zarz¹du.

Iloœæ przy zna nych od zna czeñ, z na tu ry rze czy mu si byæ ogra ni czo na, za tem
nie wszy scy, któ rzy swoj¹ su mien no œci¹ i dok³ad no œci¹, du ¿ym do œwiad cze -
niem, wiedz¹ i oso bi stym za an ga ¿owa niem w od nowê za byt ków Kra ko wa przy -
czy ni li siê do zmia ny ob li cza Kra ko wa, mo gli zo staæ dzi siaj oso biœ cie od zna -
cze ni. Uwa ¿am, ¿e to bar dzo wy so kie i bar dzo wa ¿ne dla mnie od zna cze nie,
któ re dzi siaj otrzy ma³am, jest ta k¿e od zna cze niem tych wszyst kich osób, bez
pra cy któ rych nie mo gli by œmy siê chwa liæ efek ta mi w re wa lo ry za cji za byt ków
Kra ko wa. Ko cha ni – dziê ku jê Wam.

Pra ca Zarz¹du Re wa lo ry za cji jest prac¹ jed ne go try bi ku w du ¿ej ma chi nie.
Bez szcze gól nej przy chyl no œci, zro zu mie nia wa gi pro ble mu i oso bi ste go za -
anga¿owania wie lu osób de cy duj¹cych w spra wach eko no micz nych, kul tu ro -
wych, ale i du cho wych nie by³oby Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za -
byt ków Kra ko wa i pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa. Dla te go w imie niu
wszyst kich pra cow ni ków Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra -
ko wa sk³a dam ser decz ne po dziê ko wa nia przede wszyst kim Pa nu Pre zy den to wi
Rzecz po spo li tej Pol skiej, Pa nu Mi ni stro wi Szy ma ñskie mu i wszyst kim pra cow -
ni kom Kan ce la rii Pre zy den ta, przed sta wi cie lom or ga nów pa ñstwo wych i sa -
morz¹do wych, a w szcze gól no œci Pa nu Wo je wo dzie, Pa nu Pre zy den to wi Mia -
sta, Pa nu Mar sza³ko wi Wo je wódz twa.
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Dziê ku jê za bar dzo dobr¹ wspó³pra cê Pa nu Kon ser wa to ro wi Wo je wódz kie -
mu i Pa ni Kon ser wa tor Mia sta Kra ko wa oraz ich s³u¿bom. Dziê ku jê za ¿ycz li -
woœæ i zro zu mie nie Dy rek to rom i pra cow ni kom Urzê du Wo je wódz kie go.

Dziê ku jê za po moc i bez in te re sown¹ pra cê Pa nu Pro fe so ro wi Prze wod -
nicz¹ce mu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, wszyst kim
cz³on kom Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa i pra cow ni kom
Biu ra Spo³ecz ne go Ko mi te tu. W szcze gól no œci dziê kujê za wielk¹ ¿ycz li woœæ
dla mnie i m¹dre ra dy Pa nu Dy rek to ro wi Biu ra Spo³ecz ne go Ko mi te tu.

Dziê ku jê wy ko naw com i kon ser wa to rom za efek ty ich pra cy i z³ote rê ce, a za 
wspó³pra cê wszyst kim in sty tu cjom i w³aœci cie lom obiek tów, któ re od na wia liœ -
my.

Dziê ku jê w³adzom Uni wer sy te tu, Pa nu Rek to ro wi i Pa nu Pro fe so ro wi Dy -
rek to ro wi te go Mu zeum za udzie le nie nam go œci ny w tych sza cow nych mu rach
i stwo rze nie nie po wta rzal nej at mos fe ry na szym uro czy sto œciom. Rów nie¿
i w tym bu dyn ku jest cz¹st ka na szej pra cy.

Dziê ku jê ksiê ¿om, bra ciom i sio strom za kon nym za wspó³pra cê i du¿¹ oso -
bist¹ ¿ycz li woœæ dla nas.

Pro szê Pa ñstwa. W ci¹gu tych wie lu lat pra cy w Zarz¹dzie mia³am mo ¿li -
woœæ i za szczyt po zna nia wie lu zna nych, s³aw nych i wspa nia³ych lu dzi z ró¿ -
nych dzie dzin ¿y cia. Ale szcze gól nie je stem wdziêcz na lo so wi, ¿e mog³am byæ
przed sta wio na oso biœ cie prze wod ni ko wi du cho we mu w ka ¿dym wy mia rze, nie
tyl ko re li gij nym, Je go Emi nen cji Ksiê dzu Kar dy na³owi.

30 mi nio nych lat pra cy, to naj lep sze mo je la ta pra cy za wo do wej. Uczy³am siê 
pra co waæ i wspó³pra co waæ z lu dŸ mi, ko rzy sta³am z opie ki i rad wie lu osób, któ -
rych ju¿ dzi siaj, nie ste ty, nie ma wœ ród ¿y wych. Zaw sze o nich pa miê tam i je -
stem im wdziêcz na.

Prze pra szam za to przyd³ugie wyst¹pie nie. Na za ko ñcze nie pra gnê po gra tu -
lo waæ naj wy ¿ sze go od zna cze nia – Krzy ¿a Ko man dor skie go – se nio ro wi
Zarz¹du, Pa nu Dy rek to ro wi Zdzis³awo wi Tra wiñ skie mu i ¿y czyæ so bie i Je mu
dal szej wspó³pra cy w Zarz¹dzie.
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An drzej Kad³uczka

Ry nek G³ów ny w Kra ko wie
Pro ble my ba daw cze, kon ser wa tor skie i pro jek to we

Ry nek G³ów ny w Kra kow ie jest szczególnym przy padk iem, gdzie od 1000
lat funk cjon uje nie zmienn ie cen trum aglom era cji miej skiej. W wie ku X we -

d³ug zna nej re lac ji kup ca arabs kiego Ibrah ima ibn Ja kuba Kr aków by³ dru gim
po Pra dze co do zna czen ia mia stem kró lestwa cze skiego1.

Ry nek G³ów ny ukszta³to wa ny osta tecz nie przez lo ka cjê w 1257 ro ku ja ko
wiel ki kwa dra to wy plac o wy mia rach 200x200 me trów by³ miej scem prze zna -
czo nym dla wznie sie nia naj wa ¿niej szych bu dow li mu ni cy pal nych: Ra tu sza, Su -
kien nic, Kra mów Bo ga tych, oraz Wiel kiej i Ma³ej Wa gi. Tu ta k¿e za cho wa³ siê
ma³y ko œció³ œw. Woj cie cha ja ko re likt naj star szej za bu do wy i œwia dec two
wcze snej chry stia ni za cji Ma³opol ski.

Ry nek G³ów ny pe³ni³ wi êc wa ¿n¹ ro lê prze strzeni pu bliczn ej: by³ miej scem
in tens ywnej dzia³alnoœci han dlow ej2, ale rów nie¿ wa¿ nych wyd arzeñ o znacze -
niu re lig ijnym, po lit ycznym i spo³ecz nym. Têdy pro wad zone by³y pro ces je
i uroc zyste in gresy, kr ólew skie or szaki i po grzeby, tu mia³y miej sce ho³dy, ale
tak¿e tu multy i pu bliczne eg zek ucje.

Nie my mi œwiad ka mi tych wy da rzeñ by³y bu dyn ki, w ci¹gu stu le ci wie lo krot -
nie prze bu do wy wa ne, a ta k¿e sa ma p³yta Ryn ku, któ rej naj star sze bru ki, reszt ki
daw nych bu dow li i urz¹dzeñ ko mu nal nych za le gaj¹ na g³êbo ko œci na wet po nad
3 me try. S¹ to obiek ty ar chi tek to nicz ne, któ re zlo ka li zo wa ne by³y na te re nie
Ryn ku i któ re zo sta³y wy bu rzo ne stop nio wo na prze strze ni XIX wie ku. Za cho -
wa³y siê w po sta ci za gru zo wa nych piw nic, a obec na wie dza o nich po zwa la na
ogól ne okre œle nie sta nu za cho wa nia i lo ka li za cji tych re lik tów. Go spo dar czy
me cha nizm two rze nia od wcze sne go œre dnio wie cza a¿ po wiek XVI ko lej nych
warstw u¿yt ko wych, któ re „wch³onê³y” przed pro¿a ka mie nic i za mie ni³y tym
sa mym przy ziem ne kon dy gna cje obiek tów œre dnio wiecz nych na piw ni ce do -
mów i bu dow li no wo¿yt nych spra wi³, ¿e pod ziem ne war stwy Ryn ku G³ów ne go
na le ¿y dziœ trak to waæ ja ko swo isty re zer wat ar che olo gicz ny i ar chi tek to nicz ny.
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Wœ ród ar chi wa liów do tycz¹cych daw nej za bu do wy Ryn ku G³ów ne go do naj -
wa ¿niej szych Ÿró de³ na le ¿y plan Ryn ku G³ów ne go z 1787 ro ku zwa ny „pla nem
Do mi ni ka Puc ka” po ka zuj¹cy za bu do wê pla cu „w fa zie je go naj wiê k sze go roz -
wo ju”3. Do mo nu men tal nych, udo ku men to wa nych tam obiek tów, któ rych wiê k -
szoœæ dziœ nie ist nie je na le ¿y za li czyæ: Ra tusz Miej ski, Su kien ni ce, Kra my Bo -
ga te, oraz Wa gê Wielk¹ i Ma³¹.

Ra tusz

Pierw sza wzmian ka o Ra tu szu Kra kow skim, bêd¹cym sie dzib¹ s¹du ³aw ni -
cze go, po cho dzi z ro ku 13164. Nie za le ¿nie od licz nych hi po tez na te mat miej sca 
je go pierw szej lo ka li za cji5, praw do po dob na wy da je siê byæ opi nia Mucz kow -
skie go o bu do wie mu ro wa ne go Ra tu sza po wiel kim po¿arze Kra ko wa w 1306
ro ku6. Roz bu do wa ny znacz nie na pocz¹tku II po³owy XVI wie ku o ob szer ny
spi chlerz zwie ñczo ny re ne san sow¹ at tyk¹ prze trwa³ w tej po sta ci a¿ do 1819 ro -
ku, kie dy roz po czê to je go roz biór kê, po zo sta wiaj¹c je dy nie wie ¿ê z przy le -
gaj¹cym do niej od wa chem7.

Su kien ni ce

O kra mach zlo ka li zo wa nych w cen trum Ryn ku, pe³ni¹cych ro lê pierw szych
Su kien nic wspo mi na ju¿ przy wi lej lo ka cyj ny z 1257, w któ rym Bo les³aw Wsty -
dli wy przy rze ka „...et de ca me ri bus in sti to rum qu ae Kra mi vul ga ri ter di cun -
tur...”8. Naj star sza for ma Su kien nic przed sta wiaæ mu sia³a ze spó³ kra mów, byæ
mo¿e drew nia nych, usta wio nych w dwóch rzê dach i zwró co nych fron tem do
œrod ko wej ulicz ki, któ ra oprócz we w nêtrz nej prze strze ni han dlo wej by³a ta k¿e
miej scem gro ma dze nia na noc ta bo rów ku piec kich. W ci¹gu wie ku XIV kra my
su kien ne, wo bec szyb ko roz wi jaj¹ce go siê mia sta mog³y prze jœæ ko lej n¹ prze bu -
do wê, któr¹ po twier dza³yby od kry te w Su kien ni cach przez W. Zi na, a póŸ niej
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i Ochro ny Za byt ków, se ria B, t. 7, War sza wa 1963, A. K a d ³ u c z k a,  Opra co wa nie ma te ria³ów
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Wyd. Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go, roz pra wy ha bi li ta cyj ne nr 308, 1995, W. K o  m o  r o w  s k i,
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War sza wa.

6 J. M u c z  k o w  s k i,  Daw ny Kra kow ski Ra tusz, Rocz nik Kra kow ski, VIII, 1906.
7 A. B r a y  e r,  Ry nek Kra kow ski, Wyd. Tow. MHiZK, Kra ków 1952.
8 A. G r a  b o w  s k i,  Sta ro¿yt ni cze wia do mo œci o Kra ko wie, Wy daw nic two J. Cze cha, Kra -

ków 1852, str. 59.



przez ze spó³ PP PKZ9, kil ku ko mo ro we frag men ty trak tu pod³u¿nej bu dow li, in -
ter pre to wa ne ja ko re lik ty naj star szych kra mów po prze dzaj¹cych wznie sie nie
go tyc kich Su kien nic10, w la tach 1391–1395, kie dy pod jê to bu do wê no wej ha li
tar go wej „pin ni tha cae”. W ksiê gach miej skich za re je stro wa no w tym cza sie wy -
dat ki po no szo ne na tê in we sty cjê i na zwi sko mi strza Mar ci na Lin din tol de.

Pod jê ta po po¿arze Ryn ku w 1555 ro ku ko lej na od bu do wa do pro wa dzi³a do
po dzia³u ha li na dwa po zio my i ozdo bie nia bu dyn ku at tyk¹ au tor stwa Ja na Ma -
rii Pa dova no, kryj¹c¹ g³êbo ki dach po gr¹¿ony. W 1601 ro ku wpro wa dzo no po -
przecz ne prze jœ cie na osi ulic Szew skiej i Sien nej.

W tej po sta ci Su kien ni ce prze trwa³y bez wiê k szych zmian do ko ñca XIX
wie ku, obu do wy wa ne stop nio wo z ze wn¹trz licz ny mi kra ma mi, jat ka mi i bu -
dyn ka mi ku piec ki mi. Z ini cja ty wy pre zy den ta Jó ze fa Die tla wy ku pio no Su kien -
ni ce z r¹k pry wat nych w³aœci cie li i pod jê to ich re stau ra cjê, któr¹ po wie rzono
Pry liñ skie mu.

Kra my Bo ga te

Kra my Bo ga te wg tra dy cji po twier dzo nej Ÿród³owo mia³y byæ wznie sio ne
przez Ka zi mie rza Wiel kie go w 1358 ro ku11, nie jest jed nak pew ne, ¿e cho dzi tu
o bu dy nek tak na zy wa ny, z³o¿ony z 64 kra mów, ci¹gn¹cy siê w dwóch rzê dach
wzd³u¿ wschod niej œcia ny Su kien nic.

Tom ko wicz przy pusz cza³, ¿e in for ma cja po chodz¹ca jesz cze z 1306 ro ku,
a do tycz¹ca „eine hal be cof ca me re an dem En dek en der bli wa ge”12, mog³a
œwiad czyæ o ci¹gn¹cym siê sze re go wo sku pi sku kra mów, któ re sta³y w miej scu
póŸ niej szych Su kien nic lub Kra mów Bo ga tych.

W póŸ nym œre dnio wie czu by³ to ju¿ spo rych roz mia rów obiekt han dlo wy
wy mie nia ny w Ÿród³ach kil ka krot nie od 1441 ro ku, a prze zna czo ny dla han dlu
cen ny mi ma te ria³ami. W ko ñcu XIX wie ku, w zwi¹zku z pla no wan¹ przez mia -
sto prze bu dow¹ Su kien nic, wy ku pio no ten obiekt, prze zna czaj¹c go do roz biór -
ki. Nie któ re frag men ty roz bie ra ne go bu dyn ku zo sta³y uwiecz nio ne na fo to gra -
fiach wy ko na nych przez Wa le re go Rze wu skie go w 1869 ro ku.

16 Fotografie Spis treœci

9 Ba da nia pro wa dzo ne by³y przez ze spo³y PP PKZ w la tach 1975–1976; pu bli ka cje wy ni ków
ba dañ m. in ny mi: T. D ê  b o w  s k i, Ba da nia ar che olo gicz ne Su kien nic kra kow skich, Kwar tal nik
Hi sto rii Kul tu ry Ma te rial nej R. XXIX nr 4 1988, M. B i c z  - S u k n a r o w s k a,
A .  H o s z o w s k a  - T o m c z y k,  Su kien ni ce w Kra ko wie, Ba da nia ar chi tek to nicz ne, cz. II. In -
wen ta ry za cja ele men tów ar chi tek to nicz nych ods³oniê tych w wy ko pach w piw ni cy, ma szy no pis,
PSOZ Kra ków 1975.

10 S. T o m  k o  w i c z,  op. cit. po da je za Acta Sca bi na lia Cra covien sis wzmian kê o pro wa dzo -
nej w 1390 ro ku bu do wie Su kien nic na zy wa nych „su per in ti ta(s) civi ta tis”.

11 S. T o m  k o  w i c z, op. cit.
12 S. T o m  k o  w i c z, op. cit.



Wa ga Wiel ka

Wa ga Wiel ka zwa na „o³own¹”, wy stê pu je w Ÿród³ach ju¿ w 1302 ro ku ja ko
„bli wa ge”13, a jej po³o¿e nie w po bli¿u ko œcio³a œw. Woj cie cha na tzw. „ryn ku
o³ow nym”, nie bu dzi w¹tpli wo œci, cho cia¿ w Ÿród³ach hi sto rycz nych po ja wiaj¹
siê jej ró¿ ne na zwy.

Wa ga Wiel ka jest obiek tem prze zna czo nym do wa ¿e nia to wa rów ciê ¿kich –
po wy ¿ej 1 cet na ra i przede wszyst kim me ta li: o³owiu, ¿ela za i mie dzi. Wil kierz
z 1364 ro ku wspo mi na ju¿ o dwóch wa gach: „de pen sa ma io ri et mi no ri”, zaœ ra -
chun ki z do cho dów z 1390 ro ku wy mie niaj¹ ta k¿e „pen sa ar gen ti”.

W ko ñcu XVI wie ku mu sia³a byæ znacz nie znisz czo na, sko ro w 1594 ro ku
na pra wia no jej fun da men ty, skle pie nia, okna i dach bu dyn ku14. W la tach
1777–1783 bu dy nek ten ule ga znacz nej prze bu do wie i zmie nia funk cjê, sko ro
odt¹d wy mie nia ny jest ja ko „Ko mi sja”, lub „Od wach”. Na ry sun ku £uka sza
Ko za kie wi cza Wa ga Wiel ka przed sta wio na jest ja ko bu dy nek dwu piê tro wy
z po sze rzo nym par te rem i da chem dwu dziel nym po gr¹¿onym, os³oniê tym
prost¹ at tyk¹. Prze ka zy o ma lo wa nych po sta ciach Da riu sza, Kserk se sa, Sci pio -
na, Sam so na itd., umiesz czo nych w „p³yt kich frag men tach” do tycz¹ za pew ne
po li chro mii wnêk w at ty ce. Wkrót ce po tem dach po gr¹¿ony za mie nio no na
czte ro spa do wy i znie sio no po li chro mo wan¹ at ty kê. W ro ku 1878 Wa gê Wielk¹
zbu rzo no.

Wa ga Ma³a

Ist nia³a ju¿ w 1358 ro ku, wy mie nio na w przy wi le ju wy da nym przez Ka zi -
mie rza Wiel kie go ja ko jed na z dwóch ist niej¹cych, zaœ kon kret ne okre œle nie
„pen sa mi nor” – mniej sza po cho dzi z 1364 ro ku. Wpraw dzie Tom ko wicz za
Gra bow skim, a póŸ niej ta k¿e Bray er utrzy muj¹, ze ist nia³a ona po za chod niej
stro nie Su kien nic, na prze ciw pa³acu Spi skie go, ale jej lo ka li za cjê wi doczn¹ na
pla nie Ko³³¹ta jow skim po twier dzaj¹ wcze œniej sze za pi sy z 1594 ro ku, z któ rych 
wy ni ka, ¿e z okien Wa gi Mniej szej wi docz na by³a Wa ga Wiel ka, zaœ Sta cho -
wicz za re je stro wa³ kszta³t ar chi tek to nicz ny te go obiek tu, któ ry by³ wów czas
zwieñ czony wy sok¹ re ne san sow¹ at tyk¹.

Wa ga Ma³a po ja wia siê jed nak w Ÿród³ach znacz nie póŸ niej ni¿ Wa ga Wiel -
ka, bo do pie ro w la tach 1390–139715. Bu dy nek ten no si³ ró¿ ne na zwy, a pew nie
pe³ni³ ta k¿e ró¿ ne funk cje: dom, lub sma truz ku œnier ski, wa ga wo sko wa „sta te ra 
ce rea”, „sta te ra se pa ce ra”, „do mus pel lio rum”, „Kurch ner haus”16.
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13 E. Z a  i t z,  Kra ków – Sta re Mia sto, Ry nek G³ów ny. Ra tusz, Kra my Bo ga te, Ma³a i Wiel ka
Wa ga. Spra woz da nie z ba dañ ar che olo gicz nych prze pro wa dzo nych w ro ku 2003, IHA iKZ i MA
w Kra ko wie, Kra ków 2003, str. 17.

14 S. T o m  k o  w i c z, op. cit., str. 27, 28.
15  F. P i e  k o  s i ñ  s k i, J. S z u j  s k i,  Naj star sze ksiê gi i ra chun ki mia sta Kra ko wa od ro ku

1300–1400, Kra ków 1877–1879.
16 S. T o m  k o  w i c z, op. cit., str. 34.



In ne bu dow le pod ziem ne

Obok wy mie nio nych wy ¿ej mo nu men tal nych bu dyn ków, któ rych re lik ty ist -
niej¹ pod na wierzch ni¹ pla cu, po sia da my wia do mo œci o in nych obiek tach, istot -
nych z punk tu wi dze nia pla no wa nej ko lej nej mo der ni za cji na wierzch ni i in fra -
struk tur pod ziem nych.

W lu tym 1944 ro ku nie miec kie w³adze oku pa cyj ne roz po czê³y re ali za cjê bu -
do wy zbior ni ków prze ciw po¿aro wych na wy pa dek ko niecz no œci obro ny mia sta
przed zbli¿ aj¹cym siê fron tem. Je den z nich znisz czy³ czê œæ pó³nocno -wschod -
ni¹ piw nic ra tu szo wych, dru gi o wy mia rach 19x27 me trów i g³êbo ko œci oko³o
4 m, usy tu owa ny zo sta³ po miê dzy Su kien ni ca mi i ko œcio³em Ma riac kim. Wy -
kop ten in wen ta ry zo wa ny kon spi ra cyj nie przez ar che olo gów znisz czy³ re lik ty
wie lu drew nia nych przedlo ka cyj nych obiek tów17. W wy ko pie za re je stro wa no
trzy drew nia ne po mo sty po³o¿one na g³êbo ko œciach: 2,90 i 3,20 m. Zna le zio ne
przy nich mo ne ty Wac³awa II Cze skie go po zwa laj¹ da to waæ te obiek ty na
pocz¹tek XIV wie ku. Po ni¿ ej po mo stów znaj do wa³y siê re lik ty dwu izbo wej
cha ty drew nia nej ze œla da mi znisz czeñ spo wo do wa nych po¿arem i po chów ka mi 
da to wa ny mi na okres na jaz du Ta ta rów w 1241 ro ku.

Wy ra Ÿna zmia na funk cji prze strze ni Ryn ku G³ów ne go z prze strze ni wy ³¹cz -
nie go spo dar czej i ko mer cyj nej w prze strzeñ re pre zen ta cyjn¹ i prze strzeñ „pa -
miê ci” mia³a ta k¿e po wa ¿ne kon se kwen cje dla je go ar chi tek to nicz nych trans for -
ma cji. Pocz¹tek XIX wie ku sta³ siê bo wiem pocz¹tkiem za kro jo nych na sze rok¹
ska lê dzia³añ zna nych pod has³em ak cji „upiêk nia nia” i porz¹dko wa nia mia sta18. 
Zre ali zo wa na zo sta³a w ten spo sób kon cep cja Ryn ku ja ko uporz¹dko wa nej
prze strze ni pu blicz nej, w któ rej in te gro wa³y siê za rów no ele men ty „sa crum” jak 
i „pro fa num”.

Trak to wa nie cen tral nej prze strze ni pu blicz nej Kra ko wa ja ko szcze gól ne go
miej sca „du cho we go”, a za ra zem prze strze ni re pre zen ta cyj nej, zna laz³o swój
do bit ny wy raz jesz cze w o kre sie miê dzy wo jen nym, w kon kur sie SARP na pro -
jekt Ryn ku Kra kow skie go i w dwa la ta póŸ niej szym pro gra mie kon ser wa tor -
skim Je rze go Re me ra, któ ry zde fi nio wa³ „stre fy chro nio ne”, wœ ród któ rych
„...ry nek po wi nien za cho waæ cha rak ter wiel kie go sa lo nu histo rycznego i ar ty -
stycz ne go (z przegl¹dem za byt ków pierw szo rzêd nej war to œci) i wiel kie go cen -
trum han dlo we go...”19. War to tu za uwa ¿yæ, ¿e po stu lat go dze nia war to œci du -
cho wych i u¿yt ko wych wy ni ka³ z kon ser wa tor skiej fi lo zo fii Re me ra, któ ra ju¿
wte dy wy prze dza³a za³o¿e nia dok try ny za pi sa nej do pie ro w 1964 ro ku w Kar cie 
We nec kiej20.

In te re suj¹c¹ po wo jenn¹ kon cep cj¹ kre acji wiel kiej prze strze ni historyczno -

18 Fotografie Spis treœci

17 G. L e  ñ c z y k,  Pod bru kiem Ryn ku G³ów ne go Kra ko wie, Biu le tyn Kra kow ski, t. 1, Kra -
ków 1959.

18 J. F r y c z,  Re stau ra cja i kon ser wa cja za byt ków ar chi tek tu ry w Pol sce w la tach
1795–1918, PWN, War sza wa 1975.

19 J. R e  m e r,  Kro ni ka kon ser wa tor ska, Rocz nik Kra kow ski, T. XXX, Kra ków 1938.
20 Tekst „Kar ty We nec kiej” [w:] Va de me cum Kon ser wa to ra, wyd. SKZ, War sza wa 1998.



-artystycznej w Ryn ku G³ów nym jest pro jekt je go mo der ni za cji au tor stwa W³o -
dzi mierza Grusz czy ñskie go21, któ ry trak to wa³ to miej sce bar dziej w ka te go rii
„du cha” ni¿ „ma te rii”22, co sta no wi³o wy raz kon flik tu ów cze snych po staw
architektoniczno -konserwatorskich i ró¿ nych po de jœæ do ma te rii hi sto rycz nej.

Jest cha rak te ry stycz ne, ¿e kon cep cja Grusz czy ñskie go mo nu men ta li zo wa³a
za cho wa ne obiek ty, po przez za pro po no wan¹ szcze góln¹ kom po zy cjê po sad ki,
ale rów no cze œnie sa kra li zo wa³a prze strzeñ pu bliczn¹, na daj¹c jej po mni ko wy
i na ro do wy cha rak ter.

Idea Re me ra, jak rów nie¿ pro jek ty Grusz czy ñskie go dla Ryn ku kra kow skie -
go, przy pi suj¹ce je go prze strze ni prio ry tet sa crum mog³y mieæ sens i szan se re -
ali za cji w kon te kœ cie Kra ko wa po wo jen ne go lat 40. i 50., licz¹ce go wci¹¿ tyl ko
250–300 ty siê cy miesz ka ñców.

Po bli sko czter dzie stu la tach od mo der ni za cji Ryn ku, któ ra nada³a mu cha -
rak ter re pre zen ta cyj ne go „sa lo nu” miej skie go23, roz wój go spo dar ki ryn ko wej,
do strze ¿e nie atrak cyj no œci ko mer cyj nej je go prze strze ni, wci¹¿ cen tral nie w sto -
sun ku do ca³ej aglo me ra cji po³o¿onej i in te gruj¹cej siê wy ra Ÿnie z „No wym
Mia stem” po³o¿onym na sty ku mia sta lo ka cyj ne go, a za ra zem po stê puj¹ca de -
wa sta cja na wierzch ni i in fra struk tu ry stwa rzaj¹ ko niecz noœæ no we go spoj rze nia
na pro blem tej pre sti¿ owej prze strze ni miej skiej. Prze strzeñ ta ogra ni czo na jest
ka mie ni ca mi miesz cza ñski mi re pre zen tuj¹cy mi hi sto rycz ne sty le i bêd¹cy mi
œwia dec twem pre sti¿u i bo gac twa mia sta, jak i mo nu men tal ny mi bu dow la mi sa -
kral ny mi i œwiec kim. Na le¿¹ one do naj cen niejszych frag mentów dzie dzic twa
kul tu ro we go Kra ko wa, któ re go uni katowy cha rak ter po twier dzo ny zo sta³ wpi -
sem na li stê œwia to we go dzie dzic twa.

Jed nak dy na micz ny roz rost mia sta, przy nie zwyk³ym zja wi sku ci¹g³ego u¿yt -
ko wa nia za cho wa ne go „in si tu” cen trum hi sto rycz ne go, ja ko wspó³cze sne go
cen trum stwa rza po trze bê zrów no wa ¿e nia funk cji re pre zen ta cyj nych z funk cja -
mi ko mer cyj ny mi. Po now nie po wra ca pro blem wspó³ist nie nia prze strze ni sa -
crum i pro fa num.

Przy go to wa ny obec nie pro jekt re wa lo ry za cji i mo der ni za cji Ryn ku G³ów ne -
go w Kra ko wie, po dej mu je pró bê po go dze nia po trzeb wspó³cze sne go u¿yt ko -
wa nia z za cho wa niem, a na wet wy eks po no wa niem je go war to œci za byt ko wych.
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21 T. W ê c ³ a w o  w i c z, A. J a n k o w s k a  - M a r z e c,  Ar chi tek tu ra wzru sze nio wa W³o dzi -
mierza Grusz czy ñskie go, Wyd. TN „So cie tas Vi stu la na”, Kra ków 1999; au to rzy przy ta czaj¹ chro -
no lo giê kon cep cji Grusz czy ñskie go, któ ry stu dia nad ukszta³to wa niem Ryn ku podj¹³ jesz cze w la -
tach oku pa cji, w 1946 przed sta wiaj¹c pierwsz¹ wer sjê wy ko nan¹ wspól nie z Bog da nem Tre te rem, 
oraz póŸ niej sze po chodz¹ce z 1962 ro ku ko lej ne stu dium au tor skie, od zwier cie dlaj¹ce siln¹ oso -
bo woœæ Grusz czy ñskie go, str. 21–25.

22 T. W ê c ³ a w o  w i c z, A. J a n k o w s k a  - M a r z e c,  op. cit., we wstê pie Ostat ni co tak
pe le ry nê no si³ na pi sa nym przez W. Cêc kie wi cza zna laz³ siê cha rak te ry stycz ny cy tat z na pi su na
ta bli cy przed dawn¹ Ka tedr¹ pro fe so ra Grusz czy ñskie go „ar chi tek tu rê two rzy duch nie ka mie nie” 
str. 9.

23 Mo der ni za cjê na wierzch ni Ryn ku G³ów ne go w Kra ko wie wy ko na no w la tach 1966–1967,
na pod sta wie pro jek tu wy ko na ne go w Miej skim Biu rze pro jek tów pod kier. W. Zi na.



W wy tycz nych do pro jek tu istot nym ele men tem sta³a siê kon cep cja u¿yt ko wa -
nia Ryn ku opra co wa na i przy jê ta przez Zarz¹d Mia sta, któ ra re gu lu je pod sta wo -
we za sa dy ko rzy sta nia z je go prze strze ni pu blicz nej. Co naj mniej od 10 lat Ry -
nek sta³ siê miej scem or ga ni za cji wie lu im prez o cha rak te rze ma so wym jak kon -
cer ty i wi do wi ska, kier ma sze i tar gi tra dy cyj ne i po nadre gio nal ne, a na wet za -
wo dy spor to we. Nie brak te¿ wy da rzeñ o cha rak te rze ar ty stycz nym jak pre zen -
ta cje ka ba re to we i te atral ne, a na wet eks po zy cje dzie³ sztu ki. Po nad to sta³ym
ele men tem w kra jo bra zie ryn ku s¹ sto iska kra kow skich kwie cia rek, sto iska ar ty -
stów ma la rzy czy ogród ki let nie zna nych kra kow skich ka wiar ni.

Znacz ne zin ten sy fi ko wa nie ru chu w cen trum hi sto rycznym mia sta i je go
atrak cyj noœæ tu ry stycz na s¹ ta k¿e przy czyn¹ de wa sta cji na wierzch ni ka mien nej, 
wy ko na nej przed 40 la ty, któ rej obec ny stan tech nicz ny jest bar dzo z³y, spo wo -
do wa ny nie rów no mier nym osia da niem, prze ni ka niem wo dy do pod³o¿a, zaœ po -
pê ka ne p³yty s¹ wy ni kiem wzra staj¹ce go ru chu ciê ¿kich po jaz dów.

Pro blem ukszta³to wa nia na wierzch ni by³ ¿y wo dys ku to wa ny od lat w œro do -
wi sku architektoniczno -konserwatorskim wo bec wy ra Ÿne go bra ku kon sen su su
co do kie run ków mo der ni za cji Ryn ku G³ów ne go, co by³o wi docz ne wy ra Ÿnie
w kon te kœ cie kil ku mniej lub bar dziej kom plek so wo opra co wa nych pro jek tów
na ten te mat, w tym ta k¿e od rzu ce nie pro jek tu no wej na wierzch ni bru ko wa nej
pro jek tu PKZ ARKONA z 1988 ro ku oraz dys ku syj ne re zul ta ty V Bien na le Ar -
chi tek tu ry w 1993 ro ku.

W 2001 ro ku, ju¿ po roz po czê ciu wy mia ny na wierzch ni chod ni ków we
wszyst kich czte rech pie rze jach, w wy ni ku pre sji Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra
Za byt ków, na zle ce nie UMK ze spó³ In sty tu tu Hi sto rii Ar chi tek tu ry i Kon ser wa -
cji Za byt ków Wydzia³u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Krakowskiej24 opra co wa³
„Stu dium projektowo -konserwatorskie Ryn ku G³ów ne go w Kra ko wie” uwz -
glêdniaj¹ce ju¿ wy ko na ne pra ce. Stu dium pod da ne dys ku sji na fo rum SARP-u,
oraz Ra dy Mia sta z udzia³em œro do wi ska kon ser wa tor skie go, zo sta³o osta tecz -
nie za twier dzo ne przez Miejsk¹ Ko mi sjê Urba ni sty ki i Architektury oraz Wo je -
wódz kie go Kon ser wa to ra Zabytków w 2002 ro ku. Je go pod staw¹ sta³y siê au -
tor skie pro po zy cje opar te na ana li zie ob szer ne go ma te ria³u hi sto rycz ne go, bi -
blio gra fii, kar to gra fii i iko no gra fii, opra co wañ in wen ta ry za cyj nych, naukowo -
-badawczych i studialno -projektowych bê d¹cych w po sia da niu IHA iKZ, oraz
udo stêp nio nych ze spo³owi pro jek to we mu przez jed nost ki UMK oraz WKZ.

Rów no cze œnie IHA iKZ otrzy ma³ grant naukowo -badawczy fi nan so wa ny przez 
KBN, któ ry po zwo li³ roz sze rzyæ za kres zle co nych przez UMK wy prze dzaj¹cych
son da ¿owych ba dañ ar chi tek to nicz nych i ar che olo gicz nych na kil ku sta no wi -
skach zlo ka li zo wa nych w miej scu daw nych bu dyn ków Kra mów Bo ga tych, oraz

20 Fotografie Spis treœci

24 Ze spó³ utwo rzo ny zo sta³ przez pro fe so rów Alek san dra Boh ma, An drze ja Kad³uczkê (któ ry
podj¹³ za da nia kie row ni ka ze spo³u) i Wik to ra Zi na.

25 Grant KBN nr 0898/T07/2003/25 pt.: „Re lik ty ar chi tek tu ry œre dnio wiecz nej w cen trum hi -



Wa gi Wiel kiej i Ma³ej25, a ta k¿e ze braæ i zwe ry fi ko waæ pod sta wo wy ma te ria³
Ÿród³owy.

Pre zen to wa ny pro jekt zak³ada kom plek sow¹ re wa lo ry za cjê i mo der ni za cjê
tak w³aœnie de fi nio wa nej prze strze ni pu blicz nej Ryn ku G³ów ne go.

W ra mach te go przed siê wziê cia wy mie nio na bê dzie znisz czo na je go ka mien -
na na wierzch nia, oraz zmo der ni zo wa na in fra struk tu ra ko mu nal na, dziœ w wie lu
miej scach po zo staj¹ca w ko li zji ze œre dnio wiecz ny mi bu dow la mi.

Prze wi dzia no te¿ stwo rze nie wa run ków dla nie zbêdnej kom plek so wej re stau -
ra cji i mo der ni za cjê bu dyn ku Su kien nic, w któ rym w ko ñcu XIX wie ku zna laz³a 
sie dzi bê no wa in sty tu cja kul tu ral na, Mu zeum Na ro do we, obec nie ist niej¹ce ja ko 
Ga le ria Sztu ki Pol skiej XIX wie ku, ze zbio ra mi ro man tycz ne go ma lar stwa pol -
skie go o te ma ty ce wy zwo le ñ czej i utrwa laj¹cej to ¿sa moœæ na ro dow¹. W Su -
kien ni cach za re zerwowano w ra mach przy go to wa ne go pro jek tu nie zbêd ne za -
ple cze tech nicz ne. W pod ziemiach Su kien nic pro jekt prze wi du je urz¹dze nie no -
we go od dzia³u Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa de dy ko wa ne go dzie -
jom naj star sze go osad nictwa kra kow skie go i pocz¹tkom œre dnio wiecz ne go mia -
sta lo ka cyj ne go, któ re go 750 rocz ni ca bê dzie ob cho dzo na w 2007 ro ku. Eks po -
zy cja zlo ka li zo wa na w ory gi nal nych œre dnio wiecz nych piw ni cach, roz bu do wa -
na zo sta nie o czê œæ re zer wa tu ar che olo gicz ne go, w któ rym po ka za ne zo stan¹
kra ko wia nom i tu ry stom re lik ty daw nych bru ków, urz¹dzeñ i bu dow li od na le -
zio nych pod hal¹ Su kien nic.

Pod prze bu do wan¹ na wierzch ni¹ Ryn ku G³ów ne go znajd¹ siê ta k¿e po miesz -
cze nia tech nicz ne i sa ni tar ne nie zbêd ne do spraw ne go funk cjo no wa nia prze -
strze ni pu blicz nej Ryn ku i je go za byt ko wych bu dyn ków.

Ry nek G³ów ny w Kra ko wie jest miej scem, gdzie rocz nie prze miesz cza siê
bli sko 5 mi lio nów tu ry stów. Ide¹ pro jek tu jest stwo rze nie atrak cyj ne go miej sca,
gdzie przy po mo cy no wo cze snych tech no lo gii in for ma tycz nych i zmo der ni zo -
wa nej in fra struk tu ry s³u¿¹cej kul tu rze, mo ¿li wa bê dzie znacz nie szer sza edu ka -
cja i pro mo cja na rzecz dzie dzic twa hi sto rycz ne go mia sta, oraz pe³ne wy ko rzy -
sta nie i re wa lo ry za cja za so bów za byt ko wych dot¹d jesz cze nie do stêp nych.

Kom po zy cja na wierzch ni uk³ad a nej z kil ku ro dza jów gra ni tów, sje ni tów,
por fi rów i ja sne go wa pie nia po my œla na zo sta³a ja ko prze ni kaj¹ce siê „war stwy
cza su” od po wia daj¹ce ró¿ nym spo so bom jej uk³ad a nia w przesz³oœci: jed no li -
tym t³em sca laj¹cym dawn¹ jezd niê z p³yt¹ ma byæ bruk z ja sno sza rej kost ki wa -
pien nej, na tle któ re go po ja wia re kon stru owana ozdob na ro zeta wo kó³ po mni ka
Mic kie wi cza, ja ko znak ak cji porz¹dko wa nia Ryn ku z ko ñca XIX wie ku, skom -
po no wa na z prze ni kaj¹cy mi siê kwa dra ta mi znacz¹cy mi prze bu do wê z 1965 ro -
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sto rycz ne go Kra ko wa; naukowo -badawcze przes³an ki ich wy ko rzy sta nia w wspó³cze snym pro ce -
sie roz wo ju mia sta” kie ro wa ny przez prof. arch. An drze ja Kad³uczkê.

26 Pro jekt zo sta³ opra co wa ny przez ze spó³ w sk³adzie prof. arch. Alek san der Bohm (g³. proj.),
prof. arch. An drzej Kad³uczka (g³. proj. i kie row nik ze spo³u) przy wspó³pra cy ar chi tek tów
w sk³adzie: Ja cek Ja œ ko, Ka ta rzy na Ko wal ska, Iwo na Mróz, Adam Pa niak, Do mi nik Przy godz ki,



ku, zaœ ciem na kost ka gra ni to wa za ak cen tu je za ry sy hi sto rycz nych bu dow li
stoj¹cych daw niej na Ryn ku.

Ko lejn¹ faz¹ by³ dwu eta po wy pro jekt budowlano -wykonawczy26, któ ry
uwzglêd nia³ pod sta wo we za³o¿e nia pro gra mo we „Stu dium...”, ale ko ry go wa³ je
zgod nie z uwa run ko wa nia mi techniczno -finansowymi, oraz wy ni ka mi ba dañ
son da ¿owych i dys ku sj¹ miê dzy œro do wi skow¹. Za³o¿e nia te prze wi dy wa³y:

– roz wi¹za nie pro ble mu na wierzch ni, ja ko no wej kom po zy cji i urz¹dze nia
funk cjo nal ne go p³yty Ryn ku, z uwzglêd nie niem wy so kich stan dar dów u¿yt -
ko wych wy trzy ma³oœcio wych i ma te ria³owych,

– kom plek so we roz wi¹za nie zie le ni, oraz oœwie tle nia i ilu mi na cji wnê trza Ryn -
ku

– mo der ni za cjê oraz roz bu do wê pod ziem nych miej skich ze spo³ów sa ni tar nych

– mo der ni za cjê in fra struk tu ry tech nicz nej znaj duj¹cej siê pod pro jek to wan¹
now¹ na wierzch ni¹

– za bez pie cze nie obec nych i per spek ty wicz nych po trzeb w za kre sie za ple cza
tech nicz ne go, wy ni kaj¹cych z funk cji Ryn ku G³ów ne go i prze wi dy wa ne go
re mon tu kon ser wa tor skie go Su kien nic

– roz wi¹za nie pro ble mu tzw. hi sto rycz ne go „ryn ku pod ziem ne go” z uwzglêd -
nie niem re ali za cji nie zbêd ne go pro gra mu ba dawcze go, oraz okre œle nia spo -
so bu je go za bez pie cze nia i za kre su udo stêp nie nia pu blicz ne go.

Ca³ko wi cie prze bu do wa na zo sta nie tech nicz na in fra struk tu ra Ryn ku i do sto -
so wa na do obec nych po trzeb u¿yt ko wych: w wie lu punk tach zbu do wa ne zo -
stan¹ pod na wierzch ni¹ punk ty po bo ru wo dy i ener gii elek trycz nej, wy mie nio ne 
zo stan¹ sie ci elek trycz ne, te le tech nicz ne, wo do ci¹go we i ka na li za cyj ne, za sto -
so wa na zo sta nie no wa ilu mi na cja Su kien nic, ra tu sza i ko œcio³a œw. Woj cie cha,
wo kó³ któ re go zo sta nie od two rzo ny bruk wa pien ny, zaœ w miej scu ¿el be to wej,
znisz czo nej p³yty przy kry waj¹cej dawn¹ fo sê wpro wa dzo na zo sta nie p³yta
szkla na po zwa laj¹ca obej rzeæ dol ne frag men ty ro ma ñskiej bu dow li.

Istot nym ele men tem pro jek tu re wa lo ry za cji i mo der ni za cji Ryn ku G³ów ne go, 
jest udo stêp nie nie spo³ecze ñstwu od kry tych, udo ku men to wa nych re lik tów œred -
nio wiecznych. Za kres udo stêp nie nia, pocz¹tko wo obejmu j¹cy do brze zacho -
wane ka mien ne mu ry Kra mów Bo ga tych oraz Wa gi Wiel kiej, zo sta³ zreduko -
wany je dy nie do re zer wa tu ar che olo gicz ne go za pro jek to wa ne go pod pó³nocn¹
czê œci¹ ha li Su kien nic. Zde cy do wa³y o tym opi nie wy ra ¿ane przez czê œæ œro -
dowiska nauko wego27, a ta k¿e kosz ty przed siê wziê cia. W przy pad ku eks po zy cji 
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Ma³go rza ta Ry bar czyk. Kon sul ta cje pro jek tu pod jê li pro fe so ro wie Woj ciech Bu liñ ski (ar chi tek tu -
ra, urba ni sty ka), Sta nis³aw Juch no wicz (ar chi tek tu ra, urba ni sty ka), Ed mund Ma³acho wicz (kon -
ser wa cja ar chi tek tu ry), Ire ne usz P³uska (tech no lo gie kon ser wa tor skie) oraz Zbi gniew Pia now ski
(pro ble my ar che olo gicz ne) na zle ce nie Zarz¹du Dróg i Ko mu ni ka cji.

27 Cho cia¿ w to ku dys ku sji w ra mach po sie dze nia Pre zy dium SKOZK w dniu 27.04.2004, po -
ja wi³y siê g³osy kry tycz ne na te mat przed sta wio ne go ju¿ ogra ni czo ne go pro gra mu eks po zy cji
pod ziem nej, to pro jekt zo sta³ za ak cep to wa ny do dal szych faz opra co wa nia.



pod hal¹ Su kien nic, wie le czyn ni ków prze ma wia jed nak za jej suk ce sywn¹
 realizacj¹.

Na le ¿y w pierw szym rzê dzie roz wiaæ w¹tpli wo œci, ¿e od kry te re lik ty maj¹ je -
dy nie war toœæ na ukow¹ i nie na daj¹ siê do pre zen ta cji spo³ecze ñstwu.

Wy star czaj¹cym ar gu men tem prze ciw sta wiaj¹cym siê ta kim po gl¹dom jest
ob szer na i szcze gó³owo opra co wa na do ku men ta cja z ba dañ pro wa dzo nych w la -
tach 1975–1976 przez PP PKZ28.

W do ku men ta cji tej za re je stro wa no m.in. w wy ko pie I/C/E naj star sze œla dy
osad nic twa w po sta ci u³am ków na czyñ kul tu ry ³u¿yc kiej i z okre su rzym skie go
[nr in wen ta rza: 672, 700, 769, 771]29.

War stwa próch ni cy nad cal co wej jest po prze ci na na wko pa mi gro bów szkie le -
to wych (4 gro by) da to wa nych na wiek XII, naj póŸ niej pocz¹tek wie ku XIII, na -
le¿¹ce do po chów ków chrze œci ja ñskich. War stwy te, wcze sno œre dnio wiecz ne,
maj¹ mi¹¿szoœæ 1,0–1,6 m, nad ni mi od na le zio no pierw szy po ziom bru ko wa ny
da to wa ny na II po³owê wie ku XIII, za pew ne po lo ka cyj ne go. Wy stê pu je on na
po zio mie 208,25 (w wy ko pie III/A;B) w for mie nie re gu lar nych ka mie ni two -
rz¹cych na rzut ka mien ny o mi¹¿szo œci 10–45 cm. Stwier dzo no nie wiel kie ró¿ -
ni ce w niw e le cie, na ja kiej za le ga ten bruk: od 207,90 w po³udnio wej czê œci ha li 
do 208,53 w pó³noc nej (co po twier dza re kon stru owan¹ to po gra fiê te re nu w tej
czê œci mia sta). Nie stwier dzo no bru ku z te go okre su w re jo nie piw nic, gdy¿ po -
sadz ki wspó³cze sne s¹ za³o¿one na po zio mie 208,31 cm, a za tem mu sia³y znisz -
czyæ wcze œniej sze war stwy. Bruk ten jest re lik tem ulicz ki œród ryn ko wej bie -
gn¹cej wzd³u¿ œcian póŸ niej szej ha li (str. 28). Po obu stro nach ulicz ki w sze re gu 
wy ko pach ujaw nio no po ni¿ ej jej po zio mu œla dy wcze sno œre dnio wiecz nej za bu -
do wy drew nia nej.

Pod bru kiem wcze sno œre dnio wiecz nym od kry to re lik ty drew nia nych bu dyn -
ków o kon struk cji s³upo wej (obiekt 3, son da 4, rys. 35, 36) po chodz¹ce z XII
i I po³owy XIII wie ku ze œla da mi po¿aru byæ mo¿e z 1241 ro ku (na jazd Ta ta -
rów). Od na le zio no w ko lej nych wy ko pach dal sze obiek ty drew nia ne o po dob nej 
kon struk cji ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ póŸ niej szych ka mien nych mu rów ha li. Oko³o
po³owy XIII wie ku za ob ser wo wa no sta bi li zo wa nie siê zwar tej, re gu lar nej za bu -
do wy drew nia nej wzd³u¿ obu póŸ niej szych mu rów ha li. Nie któ re z nich funk -
cjo no wa³y jesz cze po wy bru ko wa niu ulicz ki.

Nad bru kiem wcze sno œre dnio wiecz nym w ko lej nych war stwach stwier dzo no 
œla dy po¿aru, mo¿e z ro ku 1306, zna ne go z za pi sów Ÿród³owych. Bruk ten jest
wcze œniej szy ni¿ mu ry ka mien ne ha li i ko re spon du je chro no lo gicz nie z ci¹giem
kra mów ka mien nych od kry tych we wschod niej czê œci piw nic Su kien nic.
W war stwie wcze sno œre dnio wiecz nej zna le zio no miêdzy in ny mi frag men ty
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28 Wy ni ki ba dañ ar che olo gicz nych prze pro wa dzo nych w la tach 1975–1976, cz. I – Wnio ski;
oprac.: mgr T. Dê bow ski, mgr M. Mysz ka, Kra ków 1980, m -pis w ar chi wum PP PKZ.

29 Wy ni ki ba dañ..., op. cit.
30 T. L e n  k i e  w i c z,  Ko œció³ Ma rii Mag da le ny w Kra ko wie w œwie tle ostat nich od kryæ ar -

che olo gicz nych [w:] „Biu le tyn Kra kow ski”, tom I, Kra ków 1959.



p³ytek po sadz ko wych zdo bio nych or na men tem ana lo gicz nym jak na zna nych
p³yt kach z ko œcio³a œw. Mag da le ny30, st¹d te¿ da to wa nych na po³owê
XIII  wieku.

Naj star sze, drew nia ne re lik ty za bu do wy za cho wa³y siê na g³êbo ko œci 4,5 m
po ni¿ ej obec ne go po zio mu ha li Su kien nic, zaœ naj star sze bru ki œre dnio wiecz ne
3,5 m po ni¿ ej, a wiêc na po zio mie dzi siej szych piw nic.

Ta ka stra ty gra fia obiek tu umo ¿li wia ca³ko wi cie re ali za cjê pod ziem ne go re -
zer wa tu, uzu pe³niaj¹ce go w istot ny spo sób eks po zy cjê Mu zeum Hi sto rycz ne go
m. Kra ko wa pro jek to wan¹ w zre kon stru owa nych piw ni cach Su kien nic. Ana li za
od kryæ ze spo³u PP PKZ z lat 1975–1976, a ta k¿e wcze œniej sze od kry cia Zi na31

i Rad wa ñskie go32 w pe³ni uza sad niaj¹ kon cep cjê udo stêp nie nia spo³ecze ñstwu
Kra ko wa udo ku men to wa nych, uni ka to wych za byt ków dzie dzic twa kul tu ro we -
go, co w œwie tle za le ceñ Unii Eu ro pej skiej jest na szym obo wi¹zkiem33, zaœ po -
wszech noœæ ta kie go roz wi¹za nia za sto so wa ne go w wie lu mia stach eu ro pej skich
po twier dza je go eks plo ata cyjn¹ u¿y tecz noœæ34.

Pre zen to wa ny pro jekt, wo bec rów no cze snej ko niecz no œci wy mia ny po sadz ki 
w ha li Su kien nic, wpro wa dze nia no wych in sta la cji tech nicz nych, a ta k¿e re no -
wa cji drew nia nych kra mów, prze wi du je wpro wa dze nie w czê œci pó³noc nej ha li
no we go stro pu pod mo der ni zo wan¹ po sadz kê ja ko sta lo we go rusz tu wspar te go
na siat ce sta lo wych s³upów (po uprzed niej ar che olo gicz nej eks plo ra cji). Po -
wsta³a w ten spo sób no wa prze strzeñ re zer wa tu ar che olo gicz ne go stwo rzy³aby
mo ¿li wo œci dla no wo cze snej eks po zy cji œre dnio wiecz nej stra ty gra fii Ryn ku
i ele men tów daw nych bu dow li, w spo sób zna ko mi ty uzu pe³niaj¹c eks po zy cjê
œre dnio wiecz nych piw nic Su kien nic, w tym re lik tów daw nych kra mów.

Ni niej szy tekst k³adzie szcze gól ny na cisk na pro blem pod ziem nych re lik tów
œre dnio wiecz nych, znaj duj¹cych siê pod p³yt¹ Ryn ku, bo wiem wy mia na na -
wierzch ni na ca³e dzie siê cio le cia za mknie mo ¿li wo œci do stê pu do nich.

Dla te go tak wa ¿ne s¹ po dej mo wa ne obec nie de cy zje pro jek to we, zw³asz cza
wo bec mo ¿li wo œci prze pro wa dze nia wy prze dzaj¹cych ba dañ ar che olo gicz nych
przez roz po czê ciem re ali za cji II eta pu przed siê wziê cia.
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31 W. Z i n, W. G r a b  s k i,  Nie któ re pro ble my stra ty gra ficz ne Ryn ku Kra kow skie go, Spra woz -
da nia PAN O/Kra ków 1966 I–VI, Kra ków 1977.

32 K. R a d  w a  ñ s k i  Kra ków przedlo ka cyj ny. Roz wój prze strzen ny, Kra ków 1975.
33 Za le ce nia ta kie za wie ra pro jekt za³o¿eñ pu blicz ne go do stê pu do „miejsc ar che olo gicz nych” 

kon te kœ cie urba ni stycz nym re ali zo wa ny przy udzia le ICO MOS-u – „Pu blic ac cess to ar cha e olo gi -
cal si tes in an urban con text” 5-th Fra me work Re se arch Pro gram me of the Eu ro pe an Union [w:]
ICOMOS nouvel les/news, vol. 14 nr 1, Ju ly 2004.

34 Funk cjo nuj¹ce re zer wa ty sta no wi¹ce wielk¹ atrak cjê tu ry styczn¹ po sia daj¹ m.in. Flo ren cja
(pod ziem ne mu zeum w Du mo), Aqu ileia (re zer wat na te re nie daw nej re zy den cji Teo do ry ka), Tre -
wir (rzym skie re lik ty w cen trum mia sta), Sa ra gos sa (te atr ce sa ra Au gu sta), Pe ri ge aux (mu zeum
Gallo -Romañskie).



Bo gus³aw Kra sno wol ski, Jan W³adys³aw R¹czka

Kró lew ska re zy den cja w £ob zo wie1

Stan ba dañ i cha rak te ry sty ka Ÿró de³

Na pierw szy œlad za in te re so wa nia ³ob zowsk¹ re zy den cj¹ kró lewsk¹ na tra -
fia my w za pi skach Ta de usza Czac kie go oraz w re la cjach nie miec ko jê zycz -

nych po dró¿ ni ków: Wil lia ma Coxe, Sa mu ela Bre de tzky ’e go i J. Rohre ra2. Ba da -
nia ar chi wal ne pro wa dzi³ Am bro¿y Gra bow ski, pu bli kuj¹c zwi¹za ne z bu dow¹
pa³acu i zak³ad a niem ogro du pi sma Ste fa na Ba to re go i An ny Ja giel lon ki. Roz -
wa ¿ania na te mat przesz³oœci re zy den cji snu³ Jó zef M¹czy ñski3.

No wo cze sne ba da nia za pocz¹tko wa³ Sta nis³aw Cer cha, pu bli kuj¹c list San ti
Guc cie go z 1586 r. do pod skar bie go nadwor ne go. Sta nis³aw Tom ko wicz da³
pierw sze na uko we opra co wa nie re zy den cji i opu bli ko wa³ do ku men ty œwiad -
cz¹ce o pro wa dze niu prac przez Guc cie go. Kry sty na Sin ko opu bli ko wa³a au -
striac kie in wen ta ry za cje pa³acu i pro jek ty In sty tu tu Ka de tów z po³. XIX w., uka -
zuj¹ce rzu ty i prze kro je za cho wa ne go jesz cze wów czas po³udnio we go skrzyd³a
re zy den cji4. Wi told Kiesz kow ski opu bli ko wa³ umo wê z 1585 r. z Guc cim o bu -
do wê pa³acu oraz wy ró¿ ni³ trzy fa zy kszta³to wa nia re zy den cji: wie ¿ê Ka zi mie -
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1 Ni niej szy tekst opar ty jest na re fe ra cie przy go to wa nym przez au to rów na se sjê na ukow¹ To -
wa rzy stwa Mi³oœni ków Hi sto rii i Za byt ków Kra ko wa po œwiê con¹ ar chi tek tu rze re zy den cjo nal nej. 
Po nad to – w skró cie – uwzglê d nio no za gad nie nia zwi¹za ne z dzie ja mi re zy den cji w okre sie jej
upad ku po na je Ÿdzie szwedz kim, grun town¹ prze bu do wê dla au striac kie go In sty tu tu Ka de tów
oraz dzie je naj now sze.

2 Wia do moœæ o Kra ko wie przez Tad. Czac kie go pi sa na w r. 1791 [w:] A. G r a  b o w  s k i, Hi -
sto rycz ny opis mia sta Kra ko wa i je go oko lic, Kra ków 1822, s. 271; W. C o x e, Re ise durch Po len
[...], t. I, s. 118; re la cjê tê przy ta cza G r a  b o w  s k i, Kra ków i je go oko li ce, wyd. V, Kra ków 1866,
s. 383; S. B r e  d e  t z k y, Be mer kun gen auf einer Re ise von der tü rkischen Gren ze über Bu ko wi na
durch Ost - und West Ga li zien, Schle sien, Mähren na ch Wien, Wien 1804; J. R o h r e r, Re ise be -
mer kun gen üb er Un garn und Ga li zien, t. II, Wien 1809.

3 A. G r a  b o w  s k i, Hi sto rycz ny opis mia sta Kra ko wa i je go oko li ce, Kra ków 1822; t e  n ¿ e,
Kra ków i je go oko li ce, Kra ków 1830; t e  n ¿ e, Kra ków i je go oko li ce, wyd. V, Kra ków 1866;
t e n  ¿ e, Sta ro¿yt no œci hi sto rycz ne pol skie, Kra ków 1840; t e  n ¿ e, Skarb nicz ka na szej ar che olo gii, 
Lipsk 1853; J. M ¹ c z y  ñ s k i, Pa mi¹tka z Kra ko wa. Opis te go mia sta i je go oko lic, cz. III, Kra -
ków 1845.

4 S. C e r  c h a, „Spra woz da nia Ko mi sji Hi sto rii Sztu ki” VII, 1903, szp. CLXXXVI–CLXXXVII;
S. T o m  k o  w i c z, £ob zów [w:] Po wiat kra kow ski, „Te ka Gro na Kon ser wa to rów Ga li cji Za chod -
niej” II, 1906, s. 118–121; t e  n ¿ e, O Ber nar dzie Mo ran do, San ti Guc cim i Mar ci nie Ko be rze ar -
ty stach XVI w., „Pra ce Ko mi sji Hi sto rii Sztu ki” II, 1922; K. S i n  k o, San ti Guc ci Fio ren ti no i je go 
szko³a, Kra ków 1933.



rza Wiel kie go, guc ciow ski pa³ac Ba to re go i pa³ac Zyg mun ta III (kszta³to wa ny
jesz cze w do bie W³adys³awa IV), któ ry zwi¹za³ z Ja nem Treva no5. Pod sta wo we
zna cze nie maj¹ ba da nia An drze ja Fi schin ge ra; w opar ciu o in ter pre ta cjê Ÿró de³
(istot ne zna cze nie mia³ tu nie zna ny wcze œniej in wen tarz z 1595 r.) au tor przed -
sta wi³ szcze gó³ow¹ re kon struk cjê pa³acu ba to ria ñskie go z lat 1585–1587 oraz
je go roz bu do wy z r. 1594, wy ka zuj¹c m.in., ¿e po³udnio we skrzyd³o ga le rii po -
kry wa siê z fa sad¹, a nie ele wa cj¹ dzie dziñ cow¹ g³ów ne go skrzyd³a wa zow skie -
go6. Za sad ni cze za³o¿e nia re kon struk cji zo sta³y po twier dzo ne w ba da niach ar -
che olo gicz nych Ka zi mie rza Rad wa ñskie go7. W opar ciu o re kon struk cjê Fi -
schin ge ra – pro gram funk cjo nal ny pa³acu Ba to re go cha rak te ry zo wa³ A. Gru -
szec ki. Miej sce pa³acu Wa zów w sztu ce pol skiej 1. po³. XVII wie ku – ja ko zja -
wi ska cha rak te ry stycz ne go dla „sty lu Wa zów” – okre œli³ Adam Mi³obêdz ki8.
Pocz¹tek ba dañ nad ³ob zow skim ogro dem kró lew skim przy nios³a pra ca Ed mun -
da Jan kow skie go, w któ rej za miesz czo no da ne o zak³ad a niu ogro du w cza sach
Ba to re go (bez poda nia Ÿród³a). W tym sa mym okre sie ogro do wi ³ob zow skie mu
po œwiê ci³ uwa gê K. Bucz kow ski. Pierwsz¹ re kon struk cjê kom po zy cji ogro do -
wej opra co wa³ Ge rard Cio³ek; wi dok au tor stwa H. D¹brow skie go opu bli ko wa³
L. Maj dec ki. Szcze gó³ow¹ ana li zê faz prze kszta³ceñ za³o¿e nia ogro do we go i je -
go re la cji z ar chi tek tur¹ prze pro wa dzi³ Ja nusz Bog da now ski9. Ca³okszta³t ma te -
ria³ów Ÿród ³owych i ba dañ do tycz¹cych £ob zo wa – pocz¹wszy od œre dnio wie -
cza po cza sy wspó³cze sne – ze sta wi³ Jan W³adys³aw R¹czka10, przed sta wiaj¹c
dzie je ze spo³u na tle sze ro kiej pa no ra my kul tu ro wej; pra ca, któ ra w za mie rze niu 
au to ra by³a tyl ko wstê pem do pe³nej mo no gra fii, jest do dziœ naj bar dziej kom -
plek so wym ujê ciem pro ble ma ty ki ³ob zow skiej re zy den cji kró lew skiej i jej póŸ -
niej szej de gra da cji. Z pro ble ma tyk¹ ³ob zow skiej re zy den cji wi¹¿¹ siê te¿ pra ce
W. Po cie chy o kró lo wej Bo nie, J. W. R¹czki i Bo gus³awa Kra sno wol skie go
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5 W. K i e s z  k o w  s k i, Za mek kró lew ski w £ob zo wie, „Biu le tyn Hi sto rii Sztu ki i Kul tu ry” IV, 
1935; zob. rów nie¿: t e  n ¿ e, San ti Guc ci Fio ren ti no. Uwa gi na mar gi ne sie pra cy K. Sin ko, „Biu -
le tyn Hi sto rii Sztu ki i Kul tu ry” III, 1934.

6 A. F i  s c h i n  g e r, San ti Guc ci, ar chi tekt i rze Ÿbiarz kró lew ski XVI wie ku, „Bi blio te ka Wa -
wel ska” 3, Kra ków 1969, s. 15–18 i aneks 45, s. 151–154.

7 K. R a d  w a  ñ s k i, Kon ser wa tor skie pra ce ar che olo gicz ne pro wa dzo ne w Kra ko wie w r.
1960, „Biul. Krak.” III, 1961.

8 A. G r u  s z e c  k i, Apar ta men ty kró lew skie pa³acu Ste fa na Ba to re go [w:] Ar chi tek tu ra daw -
na a wspó³cze snoœæ, „Ma te ria³y do teo rii i hi sto rii ar chi tek tu ry i urba ni sty ki” XVI, 1982;
A .  M i ³ o b ê d z  k i, Ar chi tek tu ra pol ska XVII wie ku, War sza wa 1980.

9 E. J a n  k o w  s k i, Dzie je ogrod nic twa w Pol sce, War sza wa 1923; K. B u c z  k o w  s k i,
Z ogro dów sty lo wych w Pol sce, Kra ków 1924; G. C i o ³ e k, Ogro dy pol skie, War sza wa 1954;
t e n  ¿ e, Ogro dy pol skie, red. J. Bog da now ski, War sza wa 1978; L. M a j  d e c  k i, Re jestr ogro dów
pol skich, zesz. 2, War sza wa 1964; J. L e  p i a r  c z y k, O kra kow skich ogro dach i par kach [w:]
Zie leñ Kra ko wa, red. J. Do brzyc ki, Kra ków 1955; J. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz.
I–II; t e  n ¿ e, Ogro dy w³oskie pod Kra ko wem, mps, 1964; t e  n ¿ e, Ogród na £ob zo wie, mps,
1976; ar chi wum Woj. Kons. Zab. w Kra ko wie.

10 J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I–II; t e  n ¿ e, Prze mia ny kra jo bra zu pod kra kow -
skiej re zy den cji £ob zów, wyd. Po li tech ni ka Kra kow ska, Kra ków 1996.



o M³ynów ce Kró lew skiej, Mi cha³a Ro ¿ka o uro czy sto œciach w ba ro ko wym Kra -
ko wie11.

Bo ga te s¹ Ÿród³a pi sa ne. Prze ka zy œre dnio wiecz ne zo sta³y ze sta wio ne przez
re dak cjê S³ow ni ka Historyczno -Geograficznego Wo je wódz twa Kra kow skie go
w Œre dnio wie czu12. Bu do wê ka zi mie rzow skiej wie ¿y (1367) da tu je na pis w oto -
ku pia stow skie go or³a, wmu ro wa ne go obec nie w fa sa dê bu dyn ku bra mne go na
zam ku wa wel skim13. Dla cza sów no wo¿yt nych za sad ni cze zna cze nie maj¹ cy to -
wa ne w pra cach Fi schin ge ra i R¹czki ra chun ki kró lew skie (w Ar chi wum G³ów -
nym Akt Daw nych w War sza wie: Ar chi wum Skar bu Ko ron ne go i Lu stra cje)
oraz umo wy i ko re spon den cja z lat 1585–1587 (cy to wa na przez Gra bow skie go,
Kiesz kow skie go, Fi schin ge ra, R¹czkê). Re kon struk cjê roz pla no wa nia re zy den -
cji Ba to re go i pierw szej roz bu do wy (1594) umo ¿li wia in wen tarz z r. 159514.
Roz bu do wy tej do tycz¹ te¿ wspó³cze sne jej za pi sy w ra chun kach kró lew skich,
opu bli ko wa ne przez R¹czkê15. R¹czka i Kiesz kow ski opu bli ko wa li te¿ ra chun ki
z Ar chi wum Skar bu Ko ron ne go do tycz¹ce prze bu dów z lat 1602–1605
i 1642–1646. Istot niej sze zna cze nie dla ana liz roz pla no wa nia re zy den cji Wa -
zów, jej póŸ niej szych re mon tów i stop nio we go upad ku maj¹ in wen ta rze pa³acu
z ogro dem i fol war kiem z lat 1665, 1692, 1709/1710, 1733, 1736 i 177616. Opis
pa³acu i ogro du opu bli ko wa no w dzie le Brau na i Ho gen ber ga17. Wzmian kê
o pa³acu za mie œci³ Szy mon Sta ro wol ski18.

Ma te ria³y kar to gra ficz ne to nie któ re pla ny Kra ko wa (zw³asz cza „Ko³³¹ta -
jow ski”) i £ob zo wa (ka ta stral ny z 1848 r., wa ¿ny dla re kon struk cji œre dnio -
wiecz ne go uk³adu wiej skie go; plan Go³uchow skie go z kom po zy cj¹ ogro du)19.
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11 W. P o  c i e  c h a, Kró lo wa Bo na, t. I, Po znañ 1949; J. W. R ¹ c z k a, M³yny kró lew skie
w kra jo bra zie Kra ko wa, cz. I–II, „Te ka Kom. Urb. i Ar chit.” 12–13, 1978–1979; B. K r a  s n o  -
w o l  s k i, M³ynów ka Kró lew ska – ge ne za i prze kszta³ce nia, „Rocz. Krak.” 69, 2003; M. R o ¿ e k,
Uro czy sto œci w ba ro ko wym Kra ko wie, Kra ków 1976.

12 „S³ow nik Historyczno -Geograficzny Wo je wódz twa Kra kow skie go w Œre dnio wie czu” (cyt.
da lej: SHG), nie pu bli ko wa ne has³a £ob zów, No wa Wieœ.

13 J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 22. O dzie le tym wspo mi na Ma ciej M i e  -
c h o  w i  t a, Chro ni ca Po lo no rum, Kra ków 1521, s. 240, b³êd nie po daj¹c da tê (1357).

14 AGAD, dz. XVIII, sy gn. 65, s. 99–115; publ. Fi schin ger, San ti Guc ci, s. 151–154, aneks 45.
15 AGAD, ASK, ra chun ki kró lew skie, sy gn. 355, k. 42–43; J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy -

den cja, cz. II, s. 39, aneks 1.
16 AGAD, dz. XLVI, sy gn. 47, s. 79–83; sy gn. 48, s. 34–39v; dz. XLVII, sy gn. 46,

s. 109v–110v; sy gn. 49a, s. 45v -50v; sy gn. 50, s. 27–32v; Bibl. Czart., sy gn. 2087/IV, s. 179–211.
17 Cyt. i t³um.: J. Ba nach, Daw ne wi do ki Kra ko wa, Kra ków 1983, s. 66.
18 S. S t a  r o  w o l  s k i, Po lo nia nunc de nuo re co gni ta et aucta, Cra coviae 1632.
19 Ka ta log daw nych map wie lo ska lo wych Kra ko wa XVI–XIX w., red. M. Odlanicki -Poczobutt, 

Warszawa -Kraków 1981; M. O d l a n i c k i  - P o c z o b u t t,  Z. T r a c z e w s k a  - B i a ³ e k,  Plan
Ko³³¹ta jow ski Ÿród³em in for ma cji o Kra ko wie, „Rocz. Krak.” 48, 1977; Map pa £ob zo wa z przy -
leg³oœcia mi, rys. K. Go³uchow ski, przed po³. XIX w., Mu zeum Hi sto rycz ne m. Kra ko wa; publ.:
R¹czka, Kró lew ska re zy den cja, cz. I., s. 24, il. 7; pla ny ka ta stral ne £ob zo wa i No wej Wsi w Ar -
chi wum Pa ñstw. w Kra ko wie.



Prze ka zy iko no gra ficz ne20 in au gu ru je przed sta wie nie w pa no ra mie Kra ko -
wa (1603–1605) w dzie le Brau na i Ho gen ber ga; w jed nej z re plik (1638) sko ry -
go wa no licz bê okien w fa sa dzie21. Z do by de struk cji pa³acu po chodz¹ m.in. wi -
do ki Zyg mun ta Vo gla (1799) i ich re pli ki, dwa ry sun ki Jó ze fa Bro dow skie go
(1818), li to gra fie wed³ug ry sun ków Mi cha³a Sta cho wi cza (publ. 1820) i An to -
nie go Lan ge go.

Ma te ria³y pla ni stycz ne do tycz¹ bu dyn ku In sty tu tu Ka de tów22; dla kró lew -
skie go pa³acu zna cze nia ma tyl ko in wen ta ry za cja daw ne go skrzyd³a fron to we go 
(z ga le ri¹ dzie dziñ cow¹ i uj muj¹cy mi j¹ frag men ta mi skrzy de³ bocz nych)
z 1850 r. oraz pro jekt bu dyn ku In sty tu tu z 1854 r., re je struj¹cy ad ap to wa ne mu -
ry pa³acu23.

Re zy den cja kró lew ska i jej prze kszta³ce nia

Na ukszta³to wa nie prze strzen ne £ob zo wa w XIII i 1 po³. XIV w. istot ny
wp³yw mia³y: prze ko pa nie m³ynów ki Ru da wy (póŸ niej szej Kró lew skiej) ok.
1285 r. w ³¹czno œci z bu dow¹ naj star szych for ty fi ka cji Kra ko wa24 oraz for mo -
wa nie sie ci dro ¿nej i lo ka cje wsi na pó³nocno -zachodnim przed po lu mia sta.
Wiel ka Lo ka cja Kra ko wa (1257) przy nios³a m.in. ukszta³to wa nie kom plek sów
rol nych (o roz³ogu pó³noc -po³ud nie) i „wa chla rzo wo” wpi sa nych w nie trak tów
han dlo wych. Jed na z dróg ku pó³noc ne mu za cho do wi od po wia da³a dzi siej szym
uli com £ob zow skiej i Ka zi mie rza Wiel kie go, in na – Kar me lic kiej („Czar na Uli -
ca”) i Ju liu sza Le o25. Z za go spo da ro wy wa niem te re nów ota czaj¹cych lo ka cyj ny 
Kra ków zwi¹za ne by³y lo ka cje wsi, m.in. £ob zo wa (przed 1337 26) z na wi sem
w re jo nie ul. Ka zi mie rza Wiel kie go.

Fa za I: for ta li cium Ka zi mie rza Wiel kie go. Da tê bu do wy okre œla na pis
w oto ku wspo mnia ne go ka zi mie rzow skie go or³a: Sub an no d[omi]ni
MDCCCXVII in cep tum e[st] [a]edi fi ca ri hoc for ta li cium [p]er Do[min]um
Kaz[imi rum] Re gem Po lo nia e27. W 1420 r. jest ono okre œlo ne ja ko Cu ria re ga lis 
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20 Cha rak te ry sty ka w opar ciu o ba da nia Pra cow ni Iko no gra fii Kra ko wa Mu zeum Na ro do we -
go w Kra ko wie; ta m¿e da ne do tycz¹ce po szcze gól nych wi do ków.

21 G. B r a u n, F. H o  g e n  b e r g, Civi ta tes or bium ter ra rum, t. VI The atrum [...] pra e ci pu -
arum to tius mun di urbium [...], Co lo niae 1617, tabl. 43. Omó wie nie i da to wa nie wi do ków: B a  -
n a c h, Daw ne wi do ki, s. 74, 80–82, 179–182.

22 Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we w Warszawie -Rembertowie; mi kro film: ar chi wum Wo jew.
Kons. Zab. w Kra ko wie.

23 Ma te ria³y te pu bli ku je K. S i n  k o, San ti Guc ci, op. cit.
24 B. K r a  s n o  w o l  s k i, M³ynów ka, op. cit.
25 Por. ana li zy pod kie run kiem Z. Be iers dor fa w ra mach Stu dium historyczno -konser wa tor -

skiego Kra kow skie go Ze spo³u Miej skie go, mps, PKZ Kra ków 1984–1986 (tecz ki: £ob zów, No wa
Wieœ); B. W y  r o  z u m  s k a, Dro gi w Zie mi Kra kow skiej do po³owy XVI wie ku, Osso li neum 1978.

26 Naj star sza wzmian ka o wój cie; £ob zów, SHG; Ko deks dy plo ma tycz ny m. Kra ko wa 1, 162.
27 P³asko rze Ÿba ta zna laz³a siê w 1791 r. w pu³aw skich zbio rach Iza bel li Czar to ry skiej;



Lo b zow28, w r. 1443 ja ko ca stel lum Lo b zow (ter mi nu ca stel lum u¿y³ te¿ D³u -
gosz)29, w r. 1517 ja ko cu ria re ga lis30. Od by wa³yby siê tu s¹dy ziem skie31.
Wzmian ki m.in. z lat 1565–1569 mó wi¹ o zam ku ja ko o wie ¿y32 i s¹sia duj¹cej
z ni¹ wo dzie: tur ris mu ra ta ver sus me ri diem aqu ae cir cu mducta (1558)33; cho -
dzi za pew ne o po zo sta³oœæ fo sy za si la nej z M³ynów ki Kró lew skiej. Po we w -
nêtrz nej stro nie fo sy móg³ ist nieæ mur obron ny34. Re kon struk cjê zam ku ja ko
dwu kon dy gna cjo wej wie ¿y o kwa dra to wym rzu cie przyj muj¹ Fi schin ger
i Kiesz kow ski w opar ciu o ana li zy no wo¿yt nych in wen ta rzy, zw³asz cza z r.
1595, w któ rym œre dnio wiecz na czê œæ re zy den cji okre œla na jest ja ko ka mie ni ca
sta ra35. Roz wi¹za nie ta kie by³o cha rak te ry stycz ne dla re ali za cji ka zi mie rzow -
skich (por. wa wel skie pa la tium, roz bu do wa zam ku ¿up ne go w Wie licz ce36,
mo¿e za mek w Nie po³omi cach). Cha rak ter we w nêtrz nych po dzia³ów po zo sta je
w sfe rze do mys³ów. Ana lo gie z Wawe lem i Wie liczk¹ sk³aniaj¹ do hi po te zy
o jed no prze strzen nych roz wi¹za niach na obu kon dy gna cjach, z ¿e bro wy mi skle -
pie nia mi na cen tral nym fi la rze37.

Bu do wê zam ku ka zi mie rzow skie go w £ob zo wie mo ¿na wi¹zaæ z sys te mem
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A. G r a  b o w  s k i, Hi sto rycz ny opis mia sta Kra ko wa i je go oko lic, Kra ków 1822, s. 271 (cyt.
opra co wa nie: Wia do moœæ o Kra ko wie przez Tad. Czac kie go, na pi sa na w r. 1791).

28 Ko deks dy plo ma tycz ny Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go 1, Kra ków 1870, nr 76;
29 £ob zów, SHG; Zbiór do ku men tów ma³opol skich 3, wyd. S. Ku raœ, nr 655; J. D ³ u g o s z,

Hi sto ria Po lo niae III, s. 459.
30 Ko deks dy plo ma tycz ny UJ 1, nr 127; 4, nr 58; S. T o m  k o  w i c z, Po wiat kra kow ski, s. 118,

119.
31 No to wa ne od r. 1382; £ob zów, SHG; Sta ro daw ne pra wa pol skie go po mni ki 8, nr 1208;

J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 26.
32 AGAD, ASK, dz. XVIII, sy gn. 5, k. 136; W. K i e s z  k o w  s k i, Za mek kró lew ski, s. 13;

J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 28; B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I,
s. 19.

33 AGAD, ASK, dz. LVI £ 4, s. 9. W tym kon te kœ cie istot na jest wzmian ka z 1440 r. o sta wie
przy zam ku ³ob zow skim (£ob zów, SHG; Ma tri cu la rium Re gni Po lo niae Sum ma ria V/2, 6080;
J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 29; zob. ta k¿e In wen tarz Wiel korz¹dów Kra kow -
skich 1736, Bibl. Czart., sy gn. 2087/IV, s. 211).

34 Po zo sta³oœci¹ by³by mur z ka mie nia ³ama ne go w œcia nie piw ni cy przy leg³ej od za cho du do
sie ni wjaz do wej pa³acu Zyg mun ta III; S. S ³ a w i ñ  s k i, M. S u l  m a, Ba da nia ar chi tek to nicz ne,
s. 9.

35 Rzut kwa dra to wej wie ¿y jest do dziœ czy tel ny w po³udniowo -wschodniej czê œci gma chu,
jed nak son da ¿owe ba da nia ar chi tek to nicz ne nie przy nios³y tu uchwy ce nia œre dnio wiecz nych
w¹tków; S³awiñ ski, Sul ma, l.c.

36 A. F i  s c h i n  g e r, Czym by³a Ku rza No ga w Zam ku Kró lew skim na Wa we lu, „Rocz. Krak.” 
55, 1989; S. Œ w i s z  c z o w  s k i, Ge ne za za³o¿eñ zam ku ¿up ne go w Wie licz ce i ich póŸ niej szy roz -
wój, „Stu dia i Ma te ria³y do Dzie jów ¯up Sol nych w Pol sce” 2, 1968; B. K r a  s n o  w o l  s k i, Za -
mek ¿up ny w Wie licz ce. Do ku men ta cja hi sto rycz na, mps, PKZ Kra ków 1983.

37 Za ta kim cha rak te rem wie ¿y ka zi mie rzow skiej prze ma wia³aby ana li za roz pla no wa nia
pa³acu z 1. po³. XVII w.: kwa dra to wa, po³udniowo -wschodnia czê œæ pa³acu ad ap tuj¹ca ow¹ wie -
¿ê, by³aby na obu kon dy gna cjach po dzie lo na krzy ¿uj¹cy mi siê œcia na mi na czte ry po miesz cze nia
(il. 2, po miesz cze nia 19/32, 21–23 i 47–50); po dzia³y ta kie ³atwo mo ¿na by³o wbu do waæ w go -
tyck¹ kon struk cjê z cen tral nym fi la rem. Ka zi mie rzowsk¹ tra dy cj¹ mog³a byæ no to wa na tu w XVII 
w. ka pli ca.



obron nym przed po la Kra ko wa. Two rzy³y go te¿ wa row nia w re jo nie dzi siej sze -
go No we go Kle pa rza38 oraz zam ki w Nie po³omi cach, Wie licz ce, Ska wi nie, za -
bez pie czaj¹ce trak ty do mia sta. £ob zow skie for ta li cium chro ni³o te¿ M³ynów kê
Kró lewsk¹ i do bra kró lew skie. W 1367 r., jed no cze œnie z bu dow¹ zam ku, król
lo ko wa³ na pra wie nie miec kim novam vil lam iu xta al lo dium no strum Lo b zow39.
W ten spo sób z lo ko wa ne go wcze œniej £ob zo wa wy dzie lo no „No wy £ob zów”,
póŸ niejsz¹ Now¹ Wie œ40, zaœ ca³y daw ny te ren £ob zo wa roz pad³ siê na trzy jed -
nost ki: wsie Sta ry i No wy £ob zów (£ob zów i Now¹ Wieœ) oraz ca stel lum £ob -
zów41. Co najm niej jed no cze œnie z bu dow¹ zam ku po wsta³ s¹sia duj¹cy z nim
fol wark kró lew ski, wy mie nio ny przez kró la (ja ko al lo dium no strum Lo b zow)
w do ku men cie wy dzie laj¹cym Now¹ Wieœ. Mo ¿na hi po te tycz nie przyj¹æ, ¿e
kró lew skie ca stel lum wpi sa no w lo ka cyj ny pas ziem skie go upo sa ¿e nia so lec kie -
go (wój tow skie go), w ob rê bie któ re go roz win¹³ siê te¿ kró lew ski fol wark. Nie
da siê na to miast stwier dziæ, czy ist nia³ ju¿ wów czas ogród zwi¹za ny z zam kiem. 
Fakt, ¿e do pie ro w okre sie bu do wy ba to ria ñskie go pa³acu pro wa dzo no ro bo ty
ni we la cyj ne zwi¹za ne z zak³ad a niem ogro du zda je siê wska zy waæ, ¿e je ¿eli ist -
nia³, to w in nym miej scu, mo¿e na te re nie fol war ku.

Fa za II (prze kszta³ce nia z XV i XVI w., przed 1585 r.) jest s³abo udo ku -
men to wa na. Cy to wa ne prze ka zy z lat 1565–1569 mó wi¹ m.in. o za bu do wie
drew nia nej; jej sto su nek do go tyc kiej wie ¿y i uk³ad ca³oœci (dzie dziñ co we
za³o¿e nie o za siê gu po dob nym jak w fa zie ba to ria ñskiej, z ogro dem?)42 po zo -
staj¹ w sfe rze hi po tez. Sta tus zam ku kró lew skie go i nie któ re spo œród udo ku -
men to wa nych fak tów (dzia³al noœæ Ja na Bo ne ra ja ko kró lew skie go ten tu ariu sza
£ob zo wa na pocz¹tku XVI w.; zwi¹zek zam ku z kró low¹ Bon¹; pra ce ka fla rza
Bart³omie ja z Ka zi mie rza w la tach 1523–153543, wy ko nuj¹ce go w ty m¿e okre -
sie wa wel skie pie ce44) mog¹ wska zy waæ na rów no leg³oœæ nie któ rych prze obra -
¿eñ zam ków ³ob zow skie go i wa wel skie go. Prze ka zy te, zbyt ogól ni ko we dla
wy ci¹ga nia da lej id¹cych wnio sków, mog¹ wska zy waæ, ¿e w okre sie bu do wy
re ne san so we go zam ku wa wel skie go do ko ny wa no mo der ni za cji ta k¿e w £ob zo -
wie.
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38 Z. B e  i e r s  d o r f, Kle parz, stu dium historyczno -urbanistyczne, mps, PKZ Kra ków 1978.
39 Ko deks dy plo ma tycz ny Ma³opol ski 1, 293.
40 Por. wzmian ki z lat 1449 i 1451 o kmie ciach de No wa wy esz alias de Lo b zow: No wa Wieœ,

SHG; Sta ro daw ne pra wa pol skie go po mni ki 2, nry 3381, 3449, 3450.
41 Por. wzmian ka z r. 1493: £ob zów, SHG; Ma tri cu la rium Re gni Po lo niae Sum ma ria 2, wyd.

T. Wierz bow ski, nr 259; J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 29.
42 W ten spo sób za³o¿e nie to re kon stru uje J. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I,

s. 19–21 i il. 3.
43 AGAD, or. 1411 (cyt. za: £ob zów, SHG); W. P o  c i e  c h a, o.c.; Ra chun ki bu do wy zam ku

kró lew skie go (do 1535), wyd. O. £asz czy ñska, Kra ków 1952, s. 22, przy pis 45; J. W. R ¹ c z k a,
Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 28.

44 Por. M. P i ¹ t k i e w i c z  - D e r e n i o w a, Ka fle epo ki wcze sne go re ne san su, „Stu dia do
Dzie jów Wa we lu” II, 1960; Ka ta log za byt ków sztu ki w Pol sce, t. IV Mia sto Kra ków, cz. I Wa wel,
red. J. Sza blow ski, War sza wa 1965, s. 35.



Fa zê III, bu do wê ma nie ry stycz ne go pa³acu Ste fa na Ba to re go (1585–1587)
przed sta wi³ A. Fi schin ger, re kon stru uj¹c dzie dziñ co we za³o¿e nie, w któ rym ów -
cze sne g³ów ne, piê tro we skrzyd³o za chod nie (w In wen ta rzu z 1595 r. dru ga czê -
œæ zam ku... no wo po sta wio na na za chód s³oñca) po wi¹za³y z usy tu owan¹
w po³udniowo -wschodniej czê œci za³o¿e nia go tyck¹ wie¿¹ (ka mie ni ca sta ra wg
te go¿ In wen ta rza) trzy skrzyd³a piê tro wych ga le rii (gan ków), na par te rze otwar -
tych ar ka do wo do dzie dziñ ca, na piê trze zaœ kry tych, oœwie tlo nych z obu stron
okna mi. Skrzyd³o po³udnio we ak cen to wa³a na osi bra ma wjaz dow¹ na dzie dzi -
niec, zwie ñczo na wie ¿yczk¹; po dob na, lecz skrom niej sza bra ma prze ry wa³a
w po³owie bieg prze ciw leg³ego skrzyd³a pó³noc ne go, pro wadz¹c do ogro du.
Ana lo gicz nie po my œla ne wschod nie skrzyd³o gan ku wi¹za³o siê z pó³noc nym
pod k¹tem pro stym; w na ro ¿ni ku miê dzy ni mi zlo ka li zo wa no siê klat kê scho -
dow¹. Ele men tem kom po zy cji by³ kwa te ro wy ogród. G³ów ne skrzyd³o pa³acu,
o uk³adzie dwu trak to wym, obej mo wa³o po sie dem po miesz czeñ (gma chów wg
ter mi no lo gii umo wy z Guc cim z 1585 r.) na par te rze i piê trze, graj¹cym ro lê
pla no no bi le. Przez ana lo giê z in ny mi dzie³ami Guc cie go mo ¿na wnio sko waæ,
¿e g³ów ne skrzyd³o pa³acu i ka mie ni ca sta ra zwie ñczo ne zo sta³y wy so ki mi
szczy ta mi i na kry te dwu spa do wy mi da cha mi; wraz z osio wy mi ak cen ta mi
w ele wa cjach po³udnio wej i pó³noc nej – stwa rza³o to wra ¿e nie sy me trii.

Re kon struk cjê Fi schin ge ra mo ¿na uzu pe³niæ o szcze gó³y (il. 1). Po sie dem
gma chów dol nych i gór nych (czy li po miesz czeñ na par te rze i piê trze) z in wen ta -
rza z 1595 r. od po wia da gma chom spodnim i wierzch nim w umo wie z 1585 r.
W dwu trak to wym rzu cie, re pre zen ta cyj ne, znaj duj¹ce siê od stro ny dzie dziñ ca,
wie lo okien ne izby, by³y do stêp ne z sie ni. In ter pre tuj¹c sieñ ja ko prze lo tow¹,
uzy sku je my teo re tyczn¹ re kon struk cjê rzu tu opart¹ o za sa dy sy me trii, de cy -
duj¹c¹ – zgod nie z cha rak te rem guc ciow skiej ar chi tek tu ry – o sy me trii i osio -
wo œci bry³y i ele wa cji. Sie ni dol nej na par te rze [22]45, mieszcz¹cej klat kê scho -
dow¹ (wschód), od po wia da sieñ gór na na piê trze [15], oœwie tlo na par¹ okien.
Na obu kon dy gna cjach znaj du je siê po jed nym po miesz cze niu z piê cio ma okna -
mi, tj. dru ga izba par te ru [23] i izba wiel ka piê tra [21], po jed nym z czte re ma
okna mi, tj. izba Wiel ka par te ru [25] i Izba piê tra [16], po dwa z dwo ma okna mi,
tj. sklep [24] i sklep dru gi [26] na par te rze oraz kom na ta [17] i kom na ta czwar ta
[20] na piê trze, wresz cie po dwa o jed nym oknie, tj. sklep trze ci [27] i czwar ty
[28] na par te rze, kom na ta dru ga [18] i trze cia [19] na piê trze. Po miesz cze nia
w za chod nim trak cie par te ru by³y skle pio ne (skle py), co od po wia da umo wie
z 1585 r., prze wi duj¹cej, ¿e spo œród sied miu wnêtrz gma chów na spodku [...]
maj¹ byæ czte ry za skle pio ne46. Osio wa sy tu acja sie ni i klat ki scho do wej by³y za -
pew ne za ak cen to wa ne przez ry za lit; od wo³aæ siê tu mo ¿na tyl ko do ana lo gii
(por. w Ksi¹¿u Wiel kim), bo wiem iko no gra fia nie do ku men tu je skrzyd³a za -
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45 W oma wia nej i ko lej nej fa zie nu me ry w na wia sach [] od nosz¹ siê do il. 1, od po wia daj¹c
ko lej no œci po miesz czeñ wy mie nia nych w In wen ta rzu z 1595 r.

46 Cyt. za: A. F i  s c h i n  g e r, San ti Guc ci, s. 142, aneks 11.



chod nie go. Ele wa cja ze w nêtrz na mia³aby dys po zy cjê piê cio osiow¹, dzie dziñ co -
wa – sied mio osiow¹, przy czym oœ cen traln¹ ak cen to wa³by tu oka za³y por tal
z ta blic¹ fun da cyjn¹ (zob. ni¿ ej, cha rak te ry sty ka de ta lu).

Mo¿e ju¿ w fa zie ba to ria ñskiej (naj póŸ niej w wa zow skiej) pa³ac by³ czê œcio -
wo pod piw ni czo ny. Trzy skle pio ne ko mo ry piw nicz ne, któ re lu stra cje z XVII
i XVIII w. wspo mi naj¹ pod za chod ni¹ czê œci¹ ów cze sne go skrzyd³a po³udnio -
we go – za cho wa³y siê za sad ni czo, po licz nych prze kszta³ce niach, do dzi siaj47.
Dwie z nich (œrod ko wa i za chod nia) – znaj do wa³y siê w ob rê bie rzu tu skrzyd³a
„ba to ria ñskie go” w je go po³udnio wej osi, pod skle pem dru gim [26] i izb¹ drug¹
[25]. Wed³ug umo wy z Guc cim z 1585 r. – mia³ on w wie ¿y [...] piw ni ce za skle -
piæ. Œwiad czy³oby to o wpro wa dze niu skle pieñ do piw nic (piw ni cy ?) pod go -
tyck¹ czê œci¹ ka zi mie rzowsk¹. Na œla dy tej piw ni cy dot¹d nie na tra fio no; od po -
wia da³aby ona czwar tej piw ni cy, nie zwi¹za nej ze wspo mnia ny mi trze ma, wy -
mie nia nej w lu stra cjach siedemnasto - i osiem na sto wiecz nych oraz piw ni com
pi¹tej i szó stej w in wen ta rzu z 1595 r.

Brak de ta lu ar chi tek to nicz ne go zmu sza do opar cia siê na Ÿród³ach pi sanych
i ana lo giach w dzie³ach Guc cie go. Nie zna my pier wot ne go wygl¹du ga le rii; kla -
sy cy zuj¹ce log gie filarowo -kolumnowe na wi do kach z 1 po³. XIX w. s¹ ob ce
guc ciow skie mu ma nie ry zmo wi, przy po mi naj¹c wzo ry wcze sno ba ro ko we.
Umo wa z 1585 r. zo bo wi¹za³a Guc cie go do wy ko na nia ka mien nych por ta li i ob -
ra mieñ okien nych na par te rze, ko min ków, szczy tów da chów, ob ra mieñ okien -
nych w ga le riach (po dob ne ob ra mie nia i por ta le, niew¹tpli wie dla ujed no li ce nia
ca³oœci, mia no wpro wa dziæ w sta rej wie ¿y); prze wi dzia no wy ko na nie z ka mie -
nia piñ czow skie go por ta li wjaz do wych (wrót): oka zal sze go na dzie dzi niec
i skrom niej sze go od ogro du. Po sadz ki na par te rze, w gan kach i do tyl nich
wierzch nich gma chów mia no wy ko naæ z ceg³y, w re pre zen ta cyj nych wnê trzach
piê tra – z ka mie nia (ka mien ne p³azy). Lu stra cje pa³acu z 2. po³. XVII i z XVIII
w. po zwa laj¹ iden ty fi ko waæ owe de ta le oraz ce gla ne i ka mien ne po sadz ki. In -
wen tarz z 1736 r. uka zu je wygl¹d re pre zen ta cyj nej bra my na osi dzie dziñ co wej
ele wa cji skrzyd³a za chod nie go; z kom po zy cj¹ por ta lu (ar ka da na fi la rach flan -
ko wa na par¹ pó³ko lumn) wi¹za³aby siê ta bli ca fun da cyj na z dat¹ 158648. W ty -
m¿e in wen ta rzu uwa gê zwra caj¹ por ta le w skrzy dle za chod nim: odrzwia ka -
mien ne w ró¿e to za pew ne ro ze tki, w³aœci we guc ciow skiej ka mie niar ce.

Rów no le gle z bu dow¹ pa³acu zak³ad a no ogród; au to rem kom po zy cji by³
w³oski ogrod nik Lo ren zo Bo set to, pra cuj¹cy za pew ne wed³ug ogól ne go pro jek -
tu Guc cie go (by³by to wi ze ru nek prze ka za ny Lo ren zo wi zgod nie z li stem kró la
do wiel korz¹dcy kra kow skie go z 23 sierp nia 1585 r.)49. Wy ni kaj¹cy z ra chun -
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47 Prze pro wa dzo ne w ra mach ni niej sze go stu dium ba da nia ar chi tek to nicz ne wy ka za³y, ¿e
œcia ny tych piw nic s¹ przes³oniê te przez w¹tki z XVIII w.

48 Wg wsp. in wen ta rza: Odrzwia ka mien ne na dzie dzi niec wy chodz¹ce, nad któ ry mi okno
w ra mie cir ku³owej, przy tych odrzwiach od dzie dziñ ca s¹ po bok dwie ko lum ny ka mien ne [...],
u gó ry zaœ miê dzy ty mi ko lum na mi jest w ka mie niu na pis: „Ste pha nus DEI Gra tia Rexo lo niae
M.D.L etc. re stau ravit et ae di fi cavit do mum istam An ni Dni MDLXXXVI”.

49 Ste fan Ba to ry po le caj¹c ogrod ni ka ³ob zow skie go oznaj mia, i¿ e œmy przy jê li [...] Lo ren za



ków znacz ny za kres prac przy plan to wa niu te re nu zda je siê wska zy waæ, ¿e
ogród za³o¿ono od pod staw, bez ad ap ta cji ewen tu al ne go star sze go za³o¿e nia.
Istot ne zna cze nie dla od two rze nia kom po zy cji maj¹ za le ce nia wy da ne Lo ren zo -
wi przez wiel korz¹dcê50; jest w nich mo wa o trzech kwa te rach na ogród dla zie -
la oraz o dwu na stu kwa te rach dla drzew owo co wych i win ni cy. Prze kaz ten
znaj du je tyl ko czê œcio we od zwier cie dle nie we wspo mnia nym wi do ku z lat
1603–1605, co zda je siê wska zy waæ na do ko na ne w miê dzy cza sie zmia ny. Za -
sad nicz¹ kanw¹ uk³adu ogro do we go51 by³y dwie, ujê te strzy ¿ony mi drze wa mi,
krzy ¿uj¹ce siê pod k¹tem pro stym ale je (dro ga sze ro ka wiel ka gra bin¹ z obu dwu
stron ob sa dzo na oraz dro ga dru ga... ta k¿e gra bin¹ ob sa dzo na wed³ug opi su
w cytowanym  in wen ta rzu z 1736 r.). Na skrzy ¿owa niu alej za pew ne ju¿ wów -
czas znaj do wa³a siê fon tan na (jej ru iny od no to wu je te n¿e in wen tarz). Wspo -
mnia ne trzy kwa te ry – to za pew ne po³udniowo -wschodnia (s¹sia duj¹ca z pa ³a -
cem i do stêp na z dzie dziñ ca przez wspo mnian¹ bra mê na osi ga le rii), po ³ud -
niowo -zachodnia i pó³nocno -zachodnia, roz wi¹za na wo kó³ kop ca wi do ko we go
(wi¹za ne go póŸ niej z Es terk¹), za zna czo ne go – jak siê wy da je – na pa no ra mie
mia sta z lat 1603–1605. Pó³nocno -wschodni¹ zaj mo wa³by ów sad, po dzie lo ny
na dwa na œcie kwa ter52. Ogród oto czo ny by³ wów czas drew nia nym ogro dze -
niem53. Od wscho du prze pro wa dzo no wzd³u¿ ogro du ko ry to m³ynów ki54. Obok
ogro du, nad m³ynówk¹, znaj do wa³ siê ów cze sny dom ogrod ni ka (sy tu acjê okre -
œli³ list Ba to re go z 23 wrze œnia 1585 r.)55, po³o¿ony w in nym miej scu ni¿ poŸ -
niejszy, pod pi sa ny na wi do ku z lat 1603–1605 (zob. ni¿ ej); za pew ne s¹sia do -
wa³y z nim nad t¹¿e m³ynówk¹ drew nia na kuch nia i ³aŸnia56. Po ze w nêtrz nej,

Spis treœci Fotografie 33

Bo ze t ha W³ocha do sa du na sze go no wo wy mie rzo ne go w £ob zo wie sa dow ni kiem, któ ry ma w tym
sa dzie na szym wszyst ki spra wo waæ, ja ko œmy do sta tecz ny wi ze ru nek zo sta wi li [...]. Po ru czy liœ my
[...] wiel korz¹dcy, aby je mu dom nad Ru dawk¹ zbu do wa³ [...]. Któ ry to sad w do brem opa trze niu
[...] wy sta wiæ i mieæ ma. Do któ re go sa du ma byæ przy³¹czo ny ogród dla u¿yt ków ku po trze bie na -
szej; A. G r a  b o w  s k i, Kra ków i je go oko li ce, wyd. V, s. 224–225 (w opar ciu o nie zna ne Ÿród³o). 
Zob. ta k¿e: G. C i o ³ e k, W. P l a  p i s, Ma te ria³y do s³ow ni ka twór ców ogro dów w Pol sce, War -
sza wa 1968; J. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I, s. 22.

50 J a n  k o w  s k i, o.c., s. 32 (cy to wa ne bez poda nia Ÿród³a).
51 Ana li za i hi po te tycz na re kon struk cja: B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I, s. 21–23

i il. 4.
52 In wen tarz z 1595 r. zda je siê wy od rêb niaæ plac i miej sce do sa dze nia zió³ roz ma itych i owo -

ców w³oskich bar dzo prze stron ne (od po wia da³oby ono owym trzem kwa te rom) oraz sad (w kwa -
te rze pó³nocno -wschodniej), w któ rym drze wa ro dzaj ne go sta re go po spo li te go nie wie le, no wo
szcze pio ne go oko³o sta szcze pów jest zaœ w tym ro ku wiê cej przy bê dzie; cyt. za: F i  s c h i n  g e r,
San ti Guc ci, s. 154, aneks 45.

53 In wen tarz z 1595 r.: Te n¿e ogród jest par ka nem no wym wiel kim, z tar cic zro bio nym, ob wie -
dzio ny [...] i da chem czer wo no far bo wa nym wszy tek przy kry ty; cyt. za: A. F i  s c h i n  g e r, San ti
Guc ci, s. 154, aneks 45.

54 O pra cach nad prze su wa niem ko ry ta jest mo wa od pocz¹tku zak³ad a nia ogro du, to jest od r.
1585 (zob. przy pis 31).

55 Wol ne miesz ka nie te n¿e sa dow nik mieæ ma: ja ko¿ po ru czy liœ my [...] wiel korz¹dcy, aby je mu 
dom nad Ru dawk¹, izbê, sieñ i ko mo rê po sta wi³ i zbu do wa³; cyt. za: G r a  b o w  s k i, Kra ków i je -
go oko li ce, wyd. V, s. 224.

56 Por. In wen tarz z 1595 r.; A. F i  s c h i n  g e r, San ti Guc ci, s. 154, aneks 45.



wschod niej stro nie za³o¿e nia zna laz³ siê wa rzyw nik57, zna ny ze wsp. wi do ku,
po wi¹za ny z sa dem w opar ciu o kró lew skie po le ce nie: Do któ re go sa du ma byæ
przy³¹czo ny ogród dla u¿yt ków ku po trze bie na szej58. Tak przed sta wiaj¹ce siê
za³o¿e nie wy wo dzi³o siê z w³oskich ogro dów re ne san so wych; za przyk³ad te go
ro dza ju kom po zy cji kwa te ro wych z kop cem wi do ko wym (a za ra zem re la cji
miê dzy ogro dem a pa³acem) uznaæ mo ¿na rzymsk¹ Vil la Me di ci z po³. XVI w.59

Zgod nie z cha rak te rem sztu ki Guc cie go, ca³oœæ – pa³ac, ogród, fol wark – ob -
jê to jedn¹ my œl¹ kom po zy cyjn¹. Wy ra zi³a to An na Ja giel lon ka w liœ cie
z 1587 r.: Ra dzi by œmy, aby tam porz¹dek i ochê do stwo, ozdo ba z po¿yt kiem [...]
z dobr¹ pro por cyj¹ w³o¿one by³y, aby pa³ac z ogro dem, a ogro dy z gum nem
i przy na le ¿no œcia mi do brze re spon do wa³y60.

Fa za IV; pierw sze prze kszta³ce nie pa³acu sta ra niem Zyg mun ta III Wa zy
(1594) za po wia da³o ju¿ póŸ niej sze, grun tow ne zmia ny. Kon cep cjê ma nie ry -
stycz nej re zy den cji z ga le ria mi pe³ni¹cy mi ra czej de ko ra cyjn¹, ni¿ prak tyczn¹
funk cjê, zmo dy fi ko wa no do bu do wuj¹c do ga le rii wschod niej skrzyd³o okre œlo -
ne w In wen ta rzu z 1595 r. ja ko gmach no wo przy bu do wa ny do ka mie ni cy sta rej.
Au tor prze bu do wy by³, jak wy ni ka z do ko na nej wyp³aty, W³ochem61; je go iden -
ty fi ka cja z Guc cim b¹dŸ z przed sta wi cie lem od mien nej orien ta cji ar ty stycz nej
(prze bu do wa wa wel skich wnêtrz po po¿arze z 1595 r. re pre zen tu je ba rok w ty -
pie w³aœci wym Ma der nie) nie jest mo ¿li wa. O ów cze snej ran dze re zy den cji
œwiad czy³y wy da rze nia z czerw ca 1596 r.: na ro dzi ny kró le wi cza W³adys³awa
i wi zy ta le ga ta pa pie skie go Ga eta no62.

Hi po te tyczn¹ re kon struk cjê ów cze sne go roz pla no wa nia gma chu no wo przy -
bu do wa ne go wraz z wnê trzem ka mie ni cy sta rej da siê prze pro wa dziæ w opar ciu
o In wen tarz z 1595 r. Prze bu do wa go tyc kiej wie ¿y, do ko na na przy najm niej czê -
œcio wo w fa zie po przed niej, ob jê³a ukszta³to wa nie ma nie ry stycz ne go szczy tu
oraz osa dze nie (w ty m¿e szczy cie ?) ta bli cy z her ba mi Pol ski i Li twy63. We
wnê trzu wie ¿y na par te rze zna laz³y siê wschód z sionk¹ [1] oraz izba wiel ka [2]
oœwie tlo na dwo ma okna mi (za pew ne od po³ud nia i wscho du). Wschód o czter -
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57 Por. J. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I, il. 4, ozn. „N”.
58 Por. przy pis 49. Miej sce owe go wa rzyw ni ka zaj mu je dziœ fir ma ogrod ni cza „Ogród £ob -

zów”.
59 J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 24–25 i il. 8.
60 A. G r a  b o w  s k i, Kra ków i je go oko li ce, wyd. V, s. 225; por. Z lu Ÿnych kart w Bi blio te ce

Za moy skich, wyd. S. Cer cha, „Spraw. Kom. do Ba dañ Hist. Sztu ki 7, 1903, s. CLXXXVII; J. W.
R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. II, s. 29.

61 W. K i e s z  k o w  s k i, Za mek, przy pis 31 (w opar ciu o: AGAD, ASK, sy gn. 355, s. 425v).
62 S. T o m  k o  w i c z, £ob zów [w:] Po wiat kra kow ski, s. 121. W dia riu szu po dró¿y Ga eta na

za pi sa no: Le gat [...] za trzy ma³ siê w wiej skim do mu kró lew skim zwa nym £ob zów: pa³ac i ogród
bar dzo piêk ne; cyt. za: J. U. N i e m  c e  w i c z, Zbiór pa miêt ni ków hi sto rycz nych o daw nej Pol sz -
cze, wyd. J. N. Bo bro wicz, t. II, Lipsk 1859, s. 98.

63 O prze kszta³ce niach tych wspo mi na In wen tarz z 1595 r.: Ka mie ni ca sta ra [...]. Nad ni¹ s¹
in si gnia ko ron ne i W.X.Lit. da ne tro je w ka mie niu wy bi te, z któ rych con stat, ¿e an tiqu itas sta re go
mu ru jest od no wio na w po³owi cy mniej szej; cyt. za: A. F i  s c h i n  g e r, San ti Guc ci, s. 151,
aneks 45.



na stu ka mie nych stop niach pro wa dzi³ na gór ne kon dy gna cje (do gma chów gór -
nych) i piw nic64. Nad lo kal no œcia mi par te ru znaj do wa³a siê – do stêp na z czê œci
przy bu do wa nej w 1594 r. kom na ta, nad ni¹ zaœ ka pli ca [8]. Jak wy ni ka³oby
z przed sta wio nej tu in ter pre ta cji da nych z 1595 r. – wie ¿a by³a bu dowl¹ dwu piê -
trow¹, za tem wy ¿sz¹ o kon dy gna cjê od no wo¿yt ne go pa³acu. Mo ¿na mnie maæ,
¿e za cho wa no tu jesz cze œre dnio wiecz ny po dzia³ na kon dy gna cje. Wy da je siê,
¿e pod piw ni cze nie [13, 14] – przy najm niej czê œcio wo – wpro wa dzo no wtór nie
ok. 1585 r.

Po zio my gma chu no wo przy bu do wa ne go w 1594 r. nie od po wia da³y po zio -
mom go tyc kiej wie ¿y. Doln¹ kon dy gna cjê te go gma chu [9–11] okre œlo no
w 1595 r. ja ko piw ni ce (ze spó³ czte rech ko mór)65, kon dy gna cja par te ru ko mu ni -
ko wa³a siê z piê trem wie ¿y. Na par te rze zlo ka li zo wa no ob szern¹ izbê [3] zaj -
muj¹c¹ chy ba ca³¹ sze ro koœæ rzu tu, oœwie tlon¹ czte re ma okna mi. W czê œci
pó³noc nej umiesz czo no kom na tê z jed nym oknem [4] i na ro ¿n¹ kom na tê mniej -
sz¹ z okna mi od pó³no cy i wscho du [5]. Po nad ty mi po miesz cze nia mi, bez po -
œred nio pod da chem, zna laz³a siê jed no prze strzen na kon dy gna cja, za jê ta w ca -
³oœci przez sa lê wielk¹ z ko mi nem [6], oœwie tlon¹ je de na sto ma okna mi; wnê trze
to nie ko mu ni ko wa³o siê z ka plic¹ pod da chem wie ¿y, lecz z ni¿sz¹ kon dy gna cj¹ 
wie ¿y, obej muj¹c¹ wspo mnian¹ kom na tê.

Ogród roz wi ja no za pew ne zgod nie z wcze œniej szy mi za³o¿e nia mi. Miej sce
W³ocha Lo ren zo Bo set to zaj¹³ Ad rian, uwa ¿any przez In wen tarz z 1595 r. za
W³ocha, ra czej iden tycz ny z wy mie nia nym póŸ niej (1600) Ad ria nem van der
Mel (Met ?); by³by to przy bysz z Ni der lan dów66.

Fa za V to grun tow na prze bu do wa pa³acu ja ko wcze sno ba ro ko wej re zy -
den cji Zyg mun ta III Wa zy (1602–1605), za pew ne pod kie run kiem kró lew -
skie go bu dow ni cze go Ja na Treva no; da tê 1604 umiesz czo no na kar tu szu her bo -
wym67. Efekt ilu stru je naj star sza iko no gra fia – przed sta wie nie pa³acu na wspo -
mnia nym wi do ku, opra co wa nym wspó³cze œnie z prze bu dow¹. Istot ne zna cze nie 
maj¹ in wen ta rze z 2. po³. XVII i 1. po³. XVIII w., mniej sze – ra chun ki z okre su
prze bu do wy. Pod sta wo wym Ÿród³em jest sam bu dy nek, w mu rach któ re go prze -
trwa³y ele men ty XVII-wiecz ne go za³o¿e nia. Nie da siê roz dzie liæ oma wia nych
prac od prze bu do wy z lat 1642–1646, za pew ne rów nie¿ pod kie run kiem Treva -
na. Za sad ni czy za kres, scha rak te ry zo wa ny przez Kiesz kow skie go i Fi schin ge -
ra68, to bu do wa no we go skrzyd³a g³ów ne go (po³udnio we go), o sy me trycz nej
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64 Jak siê wy da je, In wen tarz z 1595 r. wspo mi na tu piw ni cê pi¹t¹ no wo przy bu do wan¹ (jest to
mo¿e ta sa ma piw ni ca, któr¹ wed³ug umo wy z 1585 r. za skle piæ mia³ San ti Guc ci) oraz drug¹ piw -
ni cê w bok ku kuch ni (a wiêc od wscho du).

65 W in wen ta rzach z XVII i XVIII w. wnê trza te okre œla ne s¹ ja ko skle py i za li cza ne do par te -
ru, w zwi¹zku z czym kon dy gna cja okre œla na w r. 1595 ja ko par ter – fi gu ru je w nich ja ko piê tro.

66 J. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I, s. 22.
67 Czte ro po lo wy, wy ko na ny z br¹zu kar tusz z her ba mi Pol ski, Li twy i œla dem po Snop ku Wa -

zów, znaj du je siê w zbio rach Mu zeum Czar to ry skich; S. T o m  k o  w i c z, £ob zów [w:] Po wiat
kra kow ski, s. 121; W. K i e s z  k o w  s k i, Za mek, ryc. 12 i przy pis 33.

68 W. K i e s z  k o w  s k i, Za mek kró lew ski; A. F i  s c h i n  g e r, San ti Guc ci, s. 16.



kom po zy cji rzu tu, bry³y i fa sa dy (z wy so kim da chem i cen tral nym ry za li tem),
prze kszta³ce nie skrzyd³a ba to ria ñskie go (ja ko bocz ne go) i wpro wa dze nie oka -
za³ego, wcze sno ba ro ko we go de ta lu. Dru go rzêd ne zna cze nie mia³yby ko rek ty
kom po zy cji ogro do wej69.

Do tych cza so we usta le nia mo ¿na po sze rzyæ. Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka -
za³y s³usznoœæ te zy Fi schin ge ra, ¿e skrzyd³o wa zow skie za st¹pi³o wy bu rzon¹,
ba to ria ñsk¹ ga le riê: wy ni ka to z ana liz in wen ta rzy i ba dañ ar chi tek to nicz nych70. 
Trój skrzyd³ow¹ re zy den cjê pod porz¹dko wa no za sa dom osio wej sy me trii. Ope -
ruj¹c de ta lem, któ re go bo gac two kon tra sto wa³o z su ro wo œci¹ ele wa cji, wy wo -
dzi³a siê z wzo rów wcze sne go ba ro ku rzym skie go, bêd¹c wraz z in ny mi re ali za -
cja mi Zyg mun ta III przyk³adem „sty lu Wa zów”71. G³ów ne, po³udnio we skrzyd -
³o mia³o rzut jed no trak to wy, piê cio osio wy, z sie ni¹ prze jaz dow¹ po œrod ku i am -
fi la do wym ci¹giem po miesz czeñ, za ak cen to wa nym sy tu acj¹ por ta li; od dzie -
dziñ ca bieg³a sied mio przês³owa, piê tro wa ga le ria, wi¹¿¹c siê z ga le ri¹ skrzyd³a
wschod nie go. Skrzyd³o ba to ria ñskie utrzy ma³o dwu trak tow¹ dys po zy cjê; zmie -
nio no po dzia³y i funk cje po miesz czeñ re pre zen ta cyj nych na go spo dar cze. Ko -
mu ni ka cjê po ziom¹ roz wi¹zy wa³y ga le rie, pio now¹ czte ry klat ki scho do we.
Scho dy pryn cy pal ne [19]72 umiesz czo no przy po³udniowo -wschodnim na ro ¿ni -
ku dzie dziñ ca, w ob rê bie daw nej go tyc kiej wie ¿y, gdzie klat kê scho dow¹ no to -
wa³ In wen tarz z 1595 r. i gdzie od mien nie ukszta³to wa ne scho dy znaj duj¹ siê
nadal. Przy pusz czal na for ma dwu bie go wej klat ki scho do wej (z 1594 r. lub
z oma wia nej fa zy) od po wia da³a re pre zen ta cyj nym roz wi¹za niom wcze sne go
ba ro ku z wa wel ski mi Scho da mi Se na tor ski mi na cze le. Miej sce swe za cho wa³y
te¿ scho dy skrzyd³a ba to ria ñskie go [10–11, 32], za pew ne jed nak prze kszta³co no 
ich for mê. Zna cze nie dru go rzêd ne mia³y krê co ne scho dy w sie ni [7]. Czwar ty
pion ko mu ni ka cyj ny znaj do wa³ siê przy pó³nocno -wschodnim na ro ¿ni ku dzie -
dziñ ca, w bie gu ga le rii [61]; no to wa ny w 1595 r., wi¹za³ siê z faz¹ guc ciowsk¹.

Fa sa da uzy ska³a sy me tryczn¹, je de na sto osiow¹ kom po zy cjê o ryt mie
1-2-2-1-2-2-173. Na ro ¿ni ki fa sa dy i ry za li tu za ak cen to wa no bo nia mi, ar ty ku la -
cjê po ziom¹ two rzy³y gzym sy. W ry za li cie zna laz³ siê por tal z ru sty ko wan¹ ar -
kad¹, nad nim trzy okna. Ka mien ne ob ra mie nia okien mia³y gzym sy i pa ra pe ty,
na piê trze opar te o gzyms. Ele wa cje ze w nêtrz ne skrzy de³ bocz nych otrzy maæ
mu sia³y po dobn¹ dys po zy cjê; z uwa gi na obec noœæ star szych ele men tów za pew -
ne nie uda³o siê osi¹gn¹æ sy me trycz nych roz wi¹zañ. Bry³ê, któ rej ujed no li ce nie
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69 J. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I, s. 23–24 i il. 5.
70 S. S ³ a w i ñ  s k i, M. S u l  m a, o.c., s. 10–11.
71 Por. A. M i ³ o b ê d z  k i, Ar chi tek tu ra pol ska XVII wie ku, War sza wa 1980, s. 117, 119.
72 W oma wia nej fa zie nu me ry w na wia sach [] od nosz¹ siê do il. 2, od po wia daj¹c ko lej no œci

po miesz czeñ wy mie nia nych w In wen ta rzu z 1710 r.
73 Naj star sza iko no gra fia (1603–1605) uka zu je fa sa dê dzie wiê cio osiow¹, b³¹d ry sow ni ka

(gdy sporz¹dza no wi dok trwa³a bu do wa?) ko ry gu je re pli ka z 1638 r. Je de na œcie osi re je stru je Bro -
dow ski i ana li za in wen ta rzy.



za tar³o od rêb noœæ ka zi mie rzow skiej wie ¿y74, okre œli³y wy so kie da chy ze ster -
czy na mi na ka le ni cy i wy wietrz ni ka mi.

Wygl¹d ga le rii dzie dziñ co wych – przy skrzyd³ach g³ów nym i wschod nim
oraz tworz¹cej pó³noc ne za mkniê cie dzie dziñ ca – do ku men tuj¹ lu stra cje z 2.
po³. XVII i 1. po³. XVIII oraz iko no gra fia z XVIII/XIX w. (przy zie mie ga le rii
g³ów ne go skrzyd³a). Ga le ria skrzyd³a g³ów ne go mia³a na par te rze sie dem ar kad
na ka mien nych fi la rach, z pó³ko lum na mi wspie raj¹cy mi bel ko wa nie. Wed³ug
opi su z 1736 r. by³ to ga nek na sze œciu fi la rach ka mien nych skle pio ny, pod tym
skle pie niem an kier ¿ela znych jed nym ko ñcem w mur, a dru gim w fi la ry usa dzo -
nych Nro 6, po sadz ka z ka mie nia cio sa ne go. Na piê trze znaj do wa³a siê ar chi tra -
wo wa ga le ria z ko lum na mi, wspie raj¹cy mi okap da chu. Lu stra cje no to wa³y tu
ko lum ny drew nia ne, wpro wa dzo ne mo¿e wtór nie w miej sce ka mien nych po
znisz cze niach z do by „po to pu”. Wska zy wa³by na to opis z 1736 r., od no to -
wuj¹cy jesz cze dwie ko lum ny ka mien ne: Ga le ria, po sadz ka z ceg³y, pod siê bit ka 
z tar cic nie biesk¹ farb¹ w kwia ty ma lo wa na; tê dach nad ni¹ bêd¹cy sze œæ ko -
lumn drew nia nych trzy ma, miê dzy któ re mi ba la sów drew nia nych ma³ych jest
przez ca³¹ Ga le riê przê se³ siedm. Te ba la sy na pod wa li nach drew nia nych stoj¹,
na któ rych oca py ta k¿e drew nia ne, ma lo wa ne; w ko ñcach ba la sów dwie ko lum -
ny ka mien ne. Ga le ria pó³noc na (ogro do wa) mia³a na par te rze – ana lo gicz nie, jak 
w skrzy dle g³ów nym – kla sycz ny sys tem filarowo -kolumnowy; wg re la cji po -
dró¿ ni ka z r. 1778 by³y to pó³ko lum ny to ska ñskie (do ryc kie). Licz ne Ÿród³a pod -
kre œlaj¹ bo ga ty ma te ria³ u¿y ty do wy ko na nia ko lumn tej za pew ne ga le rii: mar -
mur i ala ba ster75; za rów no struk tu ra, jak bo ga ty ma te ria³, wska zuj¹ tu na za -
st¹pie nie guc ciow skiej ga le rii przez oka zalsz¹ na pocz. XVII w. Wygl¹d ga le rii
przy skrzy dle wschod nim nie jest zna ny z iko no gra fii, zaœ opi sy no tuj¹ j¹ ogól -
ni ko wo ja ko ru inê. Mi mo bra ku da nych do tycz¹cych ga le rii wschod niej76 mo -
¿na przyj¹æ, ¿e w oma wia nej fa zie wy bu rzo no by wszyst kie guc ciow skie ga le rie, 
wpro wa dzaj¹c wcze sno ba ro ko we; w re zul ta cie dzie dzi niec ar ka do wy zy ska³ no -
wy cha rak ter sty lo wy. Guc ciow ski por tal z ta blic¹ fun da cyjn¹ w dzie dziñ co wej

Spis treœci Fotografie 37

74 Cyt. ba da nia ar chi tek to nicz ne wy ka za³y, ¿e jej œcia na po³udnio wa zo sta³a przy najm niej
czê œcio wo za st¹pio na fa sa dow¹ œcian¹ no we go skrzyd³a g³ów ne go.

75 Wg lu stra cji z r. 1665 pod bok te go zam ku by³a ga le ria z ma lo wa niem piêk nym i sztu ka mi
mar mu ro wy mi, któ ra ca le ze pso wa na. Wko³o [...] jest [ko lumn] mar mu ro wych i ala ba stro wych
kil ka na œcie po³ama nych [...]. Lu stra cja z 1710 r. wy mie nia w ogro dzie [...] krê gów mar mu ro wych 
od ko lumn dwa na œcie, wg lu stra cji z 1736 r. w tym ogro dzie le ¿y ko lumn po ró¿ nych mieyscach
mar mu ru przed nie go sztuk [...] 20, zaœ Wil lem de Coxe no to wa³ w r. 1778: le ¿a³y tam roz rzu co ne
mar mu ro we s³upce, œwiad ki ów cze snej wspa nia³oœci gma chu. Jedn¹ z mar mu ro wych ko lumn
pa³acu ³ob zow skie go u¿y to w 1682 r. przy bu do wie pa³acu Ja na III w Wi la no wie (list bu dow ni -
cze go Au gu sty na Loc ci do kró la, publ. J. S t a  r z y  ñ s k i, Wi la nów. Dzie je bu do wy pa³acu za Ja na 
III, „Stu dia do Dzie jów Sztu ki w Pol sce” 2, 1933, s. 86 i aneks XVIII; W. K i e s z  k o w  s k i, Za -
mek; Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 53 i przy pis 52).

76 La pi dar ny prze kaz w lu stra cji z 1733 r.: ga nek, któ rym przed po ko je cho dzo no skle pi sty, za -
pad³ siê.



ele wa cji skrzyd³a za chod nie go (wy mie nia ny we wszyst kich lu stra cjach)
w zwi¹z ku z bu dow¹ no we go skrzyd³a g³ów ne go stra ci³ osiow¹ sy tu acjê.

Ana li za Ÿró de³ i za cho wa nych po zo sta³oœci pa³acu po zwa la na iden ty fi ka cjê
po miesz czeñ i ich funk cji (il. 2) oraz cha rak te ry sty kê de ta lu. Na par te rze wspo -
mi na no ce ra micz ne po sadz ki, drew nia ne stro py bel ko we, por ta le, sza fia ste ko -
min ki z mar mu ro wy mi szcze gó³ami, na piê trze – po sadz ki ka mien ne, mar mu ro -
we ko min ki i ta kie¿ por ta le z wa zow ski mi her ba mi; ich for my i de ko ra cja wi¹¿¹ 
siê z warsz ta tem czyn nym wów czas na Wa we lu77. Wy stro jo wi z mar mu ru to wa -
rzy szy³y niew¹tpli wie mar mu ro we po sadz ki78, roz kra dzio ne w do bie „po to pu”
szwedz kie go, oraz znisz czo ne w ty m¿e okre sie stro py, za pew ne – jak wa wel skie 
– pla fo no we79. W skrzy dle ba to ria ñskim prze kszta³co no by klat kê scho dow¹,
któ ra wraz z sie ni¹ zna laz³a siê w trak cie dzie dziñ co wym. W czê œci po³udnio -
wej, w przed³u¿e niu dzie dziñ co wej ga le rii skrzyd³a g³ów ne go, wy dzie lo no sieñ, 
obej muj¹c¹ jed no skle pio ne po miesz cze nie na par te rze [7] i dwa na piê trze [39,
40]; w jej ob rê bie zna laz³y siê wspo mnia ne scho dy krê co ne. Dawn¹ izbê wielk¹
na par te rze po dzie lo no na dwa po miesz cze nia ku chen ne [12, 13]. Naj bo gat szy
wy strój uzy ska³a tu klat ka scho do wa z sie ni¹ [32]. W znacz nym stop niu za cho -
wa no guc ciow ski de tal, do któ re go na le ¿a³yby wspo mnia ne por ta le w ró¿e.
Mniej szym prze kszta³ce niom uleg³o skrzyd³o wschod nie. Skle pio ne lo kal no œci
par te ru [28–31], za li czo ne w 1595 r. do piw nic, za cho wa no bez prze kszta³ce ñ80.
Na piê trze po zo sta wio no bez zmian nie wiel kie wnê trza okre œlo ne w 1692 r. ja ko 
po ko je od ogro du [58, 59], na to miast ob szern¹ izbê po dzie lo no na trzy wnê trza
[54–56]; za pew ne dla ich pod wy ¿ sze nia zli kwi do wa no sa lê wielk¹ z ko mi nem,
zaj muj¹c¹ w 1594 r. pod da sze. Bo ga tym wy stro jem wy ró¿ nia³a siê ka pli ca [50]
o po wierzch ni zre du ko wa nej i po zio mie zmie nio nym w sto sun ku do po przed -
niej, zna nej z In wen ta rza z 1595 r. Opi sy w in wen ta rzach (1736: do któ rej
w odrzwiach ka mien nych drzwi, po sadz ka z ka mie nia cio sa ne go, skle pie nie
w niey gip sem sztu ka torsk¹ ro bot¹ z Anio³ami Imiê Je zus we dwoch mieyscach
trzy maj¹ce mi, ta k¿e w ró¿ ne Her by Ko ron ne, ja ko y W. X. Litt. my ster nie wy ra -
bia ne z gze m si kiem ta k¿e na oko³o gip so wym), zdaj¹ siê wska zy waæ, ¿e bo ga ty,
sztu ka tor ski wy strój móg³ mieæ ana lo giê w wa wel skiej ka pli cy Zyg mun ta III
i s¹sia duj¹cej z ni¹ lo kal no œci.

Dru go rzêd ny cha rak ter mia³y prze kszta³ce nia ogro du, nadal okre œla ne go ja ko 
w³oski, cho cia¿ funk cjê ogrod ni ka pe³ni³ wspo mnia ny przy bysz z Ni der lan dów;
okre œla je ze sta wie nie prze ka zów z ko ñca XVI w. z naj star szym wi do kiem.
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77 Lu stra cja z 1736 r. okre œla b³êd nie te her by ja ko ja giel lo ñskie. Dwa mar mu ro we por ta le
osa dzo no ok. 1854 r. w am fi la do wych prze jœ ciach z daw nej sie ni [1], gdzie za cho wa³y siê do dziœ.

78 Lu stra cja z 1736 r. no tu je tu no we pod³ogi z tar cic, wy ko na ne „prost¹ ro bot¹”, kon tra -
stuj¹c¹ z prze py chem pier wot ne go wy po sa ¿e nia.

79 O znisz cze niu tych ele men tów w wy ni ku na jaz du szwedz kie go wspo mi na m.in. Lu stra cja
z 1665 r., wy mie naj¹ca gór ne izby, któ re pu ste s¹, ani po sadz ki, ani pu³apów, ani pie ców w nich
nie masz.

80 Wed³ug in wen ta rza z 1692 r. mie œci³a siê tu kuch nia z za ple czem (dru ga po opi sa nej
w skrzy dle wschod nim), in wen tarz z r. 1710 okre œla te lo kal no œci ja ko skle py do to pie nia me ta li.



Miej sce drew nia ne go par ka nu zaj¹³ mur; na ro ¿ni ki za pew ne ju¿ wów czas otrzy -
ma³y for my de ko ra cyj nych ba stio nów, re je stro wa nych przez póŸ niej sze prze ka -
zy. Kom po zy cja z po dzia³em na 4 kwa te ry, z któ rych jedn¹ zaj mo wa³ sad, po zo -
sta³a bez zmian, przy sil niej szym mo¿e za zna cze niu osi81; oœ pó³noc -po³ud nie
ak cen to wa³by mu ro wa ny dom ogrod ni ka (na wsp. wi do ku: Ha bi ta tia Hor tu la rii
S.R.Mtis). Ele men tem ze spo³u by³a nie wiel ka, wcze sno ba ro ko wa, par te ro wa
bu dow la mu ro wa na nad m³ynówk¹ Ru da wy, po wschod niej stro nie pa³acu; za -
pew ne pier wot nie mie œci³a ³aŸniê, po tem miesz ka nie ogrod ni ka82.

Fa za VI to prze kszta³enia pa³acu sta ra niem W³adys³awa IV (1642–1646). 
•ród³a83 nie po zwa laj¹ na pre cy zyj ne okre œle nie za kre su i œcis³e od ró¿ nie nie
ów cze snych prac od fa zy po przed niej; œwiadcz¹ jed nak o in ten syw nych ro bo -
tach pod kie run kiem ar chi tek ta Ja na84, iden ty fi ko wa ne go z Treva nem. Ro bo ty te 
za pew ne na le ¿y trak to waæ ja ko ro dzaj „ka pi tal ne go re mon tu”, w to ku któ re go
wy mie nia no zu ¿y te kon struk cje da cho we, wpro wa dza no no we de ta le (jest mo -
wa m.in. o wy ko ny wa niu no wych scho dów – za pew ne stop ni – i no wych por ta -
li; na le ¿a³by do nich za cho wa ny g³ów ny por tal fa sa dy, po dob ny do por ta lu Ar -
se na³u W³adys³awa IV) oraz do ko ny wa no ko rekt w ukszta³to wa niu wnêtrz
(wzmian ka z 1644 r. o sa li no wo wy mu ro wa nej).

W ogro dzie dzia³a³ Ja kub Ger hard85; mo¿e z nim wi¹za³oby siê wpro wa dze -
nie w nie któ rych kwa te rach la bi ryn tów, no to wa nych póŸ niej ja ko za nie dba ne86.
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81 J. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I, s. 24.
82 Lu stra cja z r. 1736 okre œla ten bu dy nek: miesz ka nie ogro do we go we dle pa³acu na ro gu przy 

ogro dzie, gdzie przed tym ³azien ka by wa³a; re je stru je go iko no gra fia z pocz. XIX w., m.in. ry su nek 
Jó ze fa Be ma, na któ rym wi daæ wcze sno ba ro ko we for my ka mie niar ki (re pli ka wi do ku Vo gla; Mu -
zeum Na ro do we w Kra ko wie, sy gn. III, r.a. 179; repr. Pra cow nia Iko no gra fii Kra ko wa, neg. 349.); 
por. J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, il. 4.

83 AGAD, Ra chun ki kró lew skie 1642–1645, ASK, sy gn. 349, k. 263, 301–303, 310, 325.
84 M.in. w ra chun kach z 1642 r. wy mie nio na jest wyp³ata Ja no wi Ar chi tecto wi [...] za rok zu -

pe³ny 202 z³ (ta m¿e, sy gn. 349, k. 263). W ra chun kach z r. 1644 wspo mnia na jest m.in. wyp³ata
Mu la rzom y po moc ni kom, któ rzy od S. Ja na Chrzci cie la 1643 do te go¿ œwiê ta 1644 oko³o re for -
ma tiey Pa³acu £ob zow skie go ro bo tê od pra wo wa³, ta k¿e sta ra niem Do zor cy nad nie mi przez rok za 
re co gni ti¹ Ar chi tecta roz ny mi cza sy z³p. 420. Z ko lei no to wa ne s¹ ów cze sne wy dat ki na znacz ne
ilo œci wap na, ceg³y (23 ty si¹ce sztuk), Ka mie nia rzo wi Ol ku skie mu za odrzwia, za s³upy do okien,
ko mi ny, fun da men ty do pie ców, te mo¿ za odrzwia ka mien ne do skle pów 3 dol nych ta m¿e w £ob zo -
wie, za ¿elaz ne ba la sy do wscho dów pa³acu £ob zow skie go, œlu sa rzo wi od ro bo ty zam ków, za wia -
sów [...], garn ca rzo wi za 3 no we pie ce w po ko jach, szkla rzo wi od no wych okien, za 600 kop gon -
tów, od po bi ja nia da chu i sta wia nia kro kiew. Wy mie nio ne s¹ te¿ pra ce przy pie lê gna cji ogro du
(ta m¿e, pas sim). Dru go rzêd na wzmian ka do ty czy in ne go bu dow ni cze go: za po trze by do krzes³a
no we go dla J.K.M. w pa³acu [...] £ob zow skim pod³ug re ge stru P. Mar ci na Klu czew skie go bu dow -
ni cze go J.K.Mci (ta m¿e, s. 301–303).

85 W 1650 r. ja ko ogrod nik ³ob zow ski zo sta³ na gro dzo ny przez Ja na Ka zi mie rza za kil ku na -
sto let ni¹ pra cê; je go syn Piotr dzia³a³ tu za Mi cha³a Ko ry bu ta, Ja na III i Au gu sta II, uzy skuj¹c
odeñ w 1697 r. ty tu³ do zy wot nie go bur gra bie go. Zob. A. G r a  b o w  s k i, Kra ków i oko li ce, wyd.
V, s. 219, 221; J. W. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 48–49, 52.

86 Lu stra cja z 1692 r. od no to wu je la bi rynt w ogro dzie no wo szta kie ta mi sta wio ny i wy bu do wa -
ny, w kto rym szta kie tów ty si¹c piê æ dzie si¹t y dwa, s³upów oœm dzie si¹t y sze œæ, pod wa lin oœm dzie -
si¹t y siedm, tar cic we wro tach dwa dzie œcia y czte ry; teo re tycz na re kon struk cja: J. B o g  d a  n o w  -
s k i, Kró lew ski ogród, cz. II, s. 7–9, il. 3.



Prze obra ¿e nia pod miej skiej re zy den cji kró lew skiej w £ob zo wie s¹ donio -
s³ym za gad nie niem w hi sto rii ar chi tek tu ry pol skiej. Dzia³a³y tu kró lew skie, wa -
wel skie warsz ta ty bu dow ni czych, ka mie nia rzy i rze Ÿbia rzy, w zwi¹zku z czym
mo ¿na mó wiæ o pew nej rów no leg³oœci zja wisk w £ob zo wie, na Wa we lu, w San -
do mie rzu oraz w zam kach ¿up nych Wie licz ki i Boch ni. £ob zow ska wie ¿a ka zi -
mie rzow ska znaj du je od po wied ni ki w wa wel skim pa wi lo nie go tyc kim i wie lic -
kim zam ku ¿up nym, zaœ po chodz¹cy z niej her bo wy Orze³ w go dle z fa sa dy wa -
wel skiej ka te dry. O ile w do bie Zyg mun ta Sta re go wa wel skich re flek sów mo ¿na 
siê w £ob zo wie je dy nie do my œlaæ, o ty le guc ciow ski ma nie ryzm cza sów Ste fa -
na Ba to re go i An ny Ja giel lon ki w³aœnie tu taj znaj du je na jœ wiet niej sze od zwier -
cie dle nie, god ne ze sta wie nia z kró lew skim na grob kiem w ka te drze. W cza sach
Zyg mun ta III warsz tat (Treva na?) zwi¹za ny z rzymsk¹ sztuk¹ Ma der ny pra co -
wa³ rów no le gle przy prze bu do wie pó³noc nej czê œci wa wel skie go zam ku i roz -
bu do wie ³ob zow skie go pa³acu. Ana li za po rów naw cza kró lew skich re zy den cji
w Ma ³o polsce, wy ko rzy stuj¹ca w pe³ni ma te ria³y ar chi wal ne, ocze ku je do pie ro
na opra co wa nie.

Ostat nie 350 lat

PóŸ niej sze dzie je daw nej re zy den cji kró lew skiej to jej de wa sta cja, pró by re -
mon tów, grun tow na prze bu do wa z „wch³oniê ciem” przez gmach au striac kie go
In sty tu tu Ka de tów oraz pro wa dzo ne ak tu al nie pra ce i za mie rzo na kon ser wa cja.
Pro ble ma ty kê t¹ w ni niej szym opra co wa niu po trak to wa no skró to wo.

Fa za VII – to stop nio wa, nie od wra cal na de struk cja pa³acu, po stê puj¹ca
od znisz czeñ do ko na nych przez Szwe dów w 1655 r. a¿ do pocz¹tku XIX stu -
le cia, prze ry wa na re mon ta mi, któ re – przy nie do sta tecz nym za kre sie i nie do sta -
tecz nych nak³ad ach fi nan so wych – nie zdo³a³y po wstrzy maæ znisz czeñ w spo -
sób trwa³y. Wy da je siê, ¿e sto sun ko wo naj wiê k szy za kres mia³y pra ce prze pro -
wa dzo ne za pa no wa nia Ja na III So bie skie go (przed r. 1692). Rów no le gle po stê -
po wa³a de struk cja ogro du. Upa dek re zy den cji od 2 po³owy XVII w. do schy³ku
daw nej Rze czy po spo li tej do ku men tuj¹ sto sun ko wo bo ga te Ÿród³a ar chi wal ne,
zaœ ru inê z pierw szych lat XIX wie ku – prze ka zy iko no gra ficz ne.

Ka len da rium wy da rzeñ:

1655: Pa³ac spa lo ny i znisz czo ny przez Szwe dów87.

1665: Lu stra cja pa³acu przed sta wia je go stan po znisz cze niach szwedz kich:
„Ten za mek ja ko re wi zy ja An ni 1657 opi su je daw no przez nie przy ja cie la ja ko
spa lo ny, tak dot¹d nie jest re stau ro wa ny [...]. Pod bok te go zam ku by³a ga le ria
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87 O spa lo nym przez Szwe dów zam ku wspo mi naj¹ lu stra cje z lat 1657 i 1665; AGAD, ASK,
dz. XLVI, nr 47, Com mi sya Wiel korz¹do wa An ni 1665, s. 79–81; G r a  b o w  s k i, Kra ków i oko li -
ce, wyd. V, s. 216, 384; T o m  k o  w i c z, Po wiat kra kow ski, s. 119; K i e s z  k o w  s k i, Za mek;
o.c., F i  s c h i n  g e r, San ti Guc ci, o.c., s. 16.



z ma lo wa niem piêk nym i sztu ka mi mar mu ro wy mi, któ ra ca le ze pso wa na. Wko -
³o [...] jest mar mu ro wych i ala ba stro wych kil ka na œcie po³ama nych [...]. Ogród
[...] to ta li ter spu sto sza³. Kwa te ry i la bi ryn ty po ros³y traw¹ [...]. Win ni ca bez do -
zo ru ¿ad ne go”. Spa lo na jest kuch nia, znisz czo ny fol wark88.

Po 1665: Pra ce re mon to we pro wa dzo ne pod kie run kiem pod skar bie go ko -
ron ne go Ja na Da ni³³owi cza: pro wa dzo ne s¹ ro bo ty mu rar skie i ka mie niar skie,
da chy kry te s¹ gon tem89.

1682: Mar mu ro wa ko lum na z pa³acu w £ob zo wie u¿y ta zo sta je do bu do wy
pa³acu Ja na III So bie skie go w Wi la no wie90.

1682: Na da nie dla ogrod ni ka Ja ku ba Ger har da (por. 1650) po twier dza Jan III 
So bie ski dla je go sy na Pio tra Ger har da (czyn ne go tu ju¿ za pa no wa nia Mi cha³a
Ko ry bu ta Wiœ nio wiec kie go), okre œlo ne go ja ko hor tu la nus no ster Lo b zovien -
sis91.

1683: Po zwy ciê stwie pod Wied niem Jan III So bie ski po le ca zdo bycz ne „na -
mio ty jak naj porz¹dniej [...] z³o¿yæ w skle pach ³ob zow skich”92.

1692: In wen tarz pa³acu uka zu je po stê puj¹c¹ de wa sta cjê oraz wspo mi na
o dru go rzêd nych re mon tach i na pra wach, do ko na nych sta ra niem Ja na III So bie -
skie go93.

1697: Ogrod nik ³ob zow ski Piotr Ger hard uzu sku je od Au gu sta II ty tu³ do¿y -
wot nie go bur gra bie go94.

1706: Au gust II ja ko ostat ni mo nar cha za miesz ku je w pa³acu95.
1709/1710: Re wi zja pa³acu no tu je je go po stê puj¹c¹ ru inê.
1733: Ko lej na re wi zja no tu je dal szy po stêp znisz czeñ; ca³ko wi cie znisz czo ne 

s¹ po miesz cze nia na piê trze w skrzy dle wschod nim, za wa li³a siê ga le ria pó³noc -
na.

1736: In wen tarz pa³acu po wta rza za sad ni czo sfor mu³owa nia in wen ta rza z r.
1733, no tuj¹c po nad to za cho wa ne jesz cze de ko ra cje sztu ka tor skie w ka pli cy
w skrzy dle wschod nim, o skle pie niu „gip sem sztu ka torsk¹ ro bot¹, z Anio³ami
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88 AGAD, ASK, dz. XLVI, nr 47, s. 79-81; pe³ny tekst przy ta cza R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy -
den cja, cz. III, s. 40, aneks 3.

89 AGAD, ASK, sy gn. 340, k. 235; por. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s.. 52.
90 List bu dow ni cze go kró lew skie go Au gu sty na Loc ci z 24 lip ca 1682 r. do kró la, publ.

J .  S t a  r z y  ñ s k i, Wi la nów. Dzie je bu do wy pa³acu za Ja na III, „Stu dia do Dzie jów Sztu ki w Pol -
sce” 2, 1933, s. 86 i aneks XVIII; por. te¿: K i e s z  k o w  s k i, Za mek; Kró lew ska re zy den cja, cz.
III, s. 53 i przy pis 52.

91 G r a  b o w  s k i, Kra ków i oko li ce, wyd. V, s. 221; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III,
s. 48–49.

92 G r a  b o w  s k i, Kra ków i je go oko li ce, wyd. V, s. 219; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja,
cz. III, s. 52. Ter mi nem „sklep” okre œla no skle pio ne po miesz cze nia.

93 O pra cach pro wa dzo nych sta ra niem Ja na III So bie skie go wspo mi na S t a  r z y  ñ s k i, Dzie je, 
s. 22; por. ta k¿e R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s..52.

94 G r a  b o w  s k i, Kra ków i oko li ce, wyd. V, s. 222; T o m  k o  w i c z, Po wiat kra kow ski,
s. 119.

95 G r a  b o w  s k i, Kra ków i oko li ce, wyd. V, s. 220; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III,
s. 53.



Imiê Je zus w dwóch miej scach trzy maj¹ce mi, ta k¿e w ró¿ ne her by ja ko ko ron ne 
ja ko i WXLit. mi ster nie wy ra bia ne, z gze m si kiem ta k¿e na oko³o gip so wym”96.

1764: Sej mik pro szo wic ki w in struk cji po sel skiej na sejm kon wo ka cyj ny za -
wie ra po stu lat: „Re zy den cje kró lew skie, tak Zam ku Kra kow skie go ja ko te¿
pa³acu ³ob zow skie go, tych prêd kie re pa ra cje Ich. M. Pa no wie Pos³owie
wnios¹”97.

1776: Lu stra to rzy wspo mi naj¹ pa³ac ja ko ru inê, re zy gnuj¹c z je go opi sy wa -
nia i po stu luj¹c wy ko rzy sta nie ma te ria³ów bu dow la nych do in nej re ali za cji.

1778: Ru iny pa³acu opi su je Wil liam Coxe: „W po bli¿u Kra ko wa le¿¹ roz wa -
li ny sta re go gma chu, zwa ne go pa³acem Ka zi mie rza Wiel kie go, któ re przez cze -
œæ dla te go mo nar chy od wie dzi³em. Pier wot nej przez Ka zi mie rza Wiel kie go sta -
wia nej bu dow li ma³o ju¿ (jak s¹dzê) po zo sta³o. W dzie dziñ cu we w nêtrz nym
stoj¹ jesz cze za byt ki gan ku wspar te go na ko lum nach do ryc kich. Wi dzia³em tam
w mu rze Or³a pol skie go wy ku te go w ka mie niu, a oko³o nie go na pis li te ra mi go -
tyc ki mi, lecz wiê cej nad Ann. Dom. MCCCLVII wy czy taæ nie mog³em. Le ¿a³y
tam roz rzu co ne mar mu ro we s³upce, œwiad ki ów cze snej wspa nia³oœci gma chu,
któ re go czê œæ zna ko mit sza da le ko jest póŸ niejsz¹ ni¿ pa no wa nie Ka zi mie rza
Wiel kie go, bu do wa na za pew ne przez kró lów na stêp ców je go, a mo¿e i przez
Ste fa na Ba to re go, gdy¿ zna laz³em na jed nem miej scu na pis: Ste pha nus Dei gra -
tia”98.

1779: In wen tarz wiel korz¹dów kra kow skich ca³ko wi cie po mi ja pa³ac w £ob -
zo wie, ogra ni czaj¹c siê do opi su fol war ku99.

1787: Ru iny pa³acu i ogród ogl¹da król Sta nis³aw Au gust Po nia tow ski, zwra -
caj¹c uwa gê na tzw. ko piec Es ter ki100.

1785: Ze spó³ pa³aco wy za zna czo ny na pla nie „Ko³³¹ta jow skim”.

1787–1789: Pa³ac wraz z wsi¹ £ob zów wcho dzi w sk³ad upo sa ¿e nia Uni wer -
sy te tu Kra kow skie go, zre for mo wa ne go przez Hu go na Ko³³¹ta ja101. Dzia³al noœæ
Uni wer sy te tu wi¹za³a siê m.in. z po now nym za go spo da ro wa niem ogro du, któ ry
s³u¿y³ ce lom dy dak tycz nym i za pew ne z re mon tem pa³acu102. Pod staw¹ prawn¹
by³ re skrypt Sta nis³awa Au gu sta Po nia tow skie go z 7 wrze œnia 1787 r.103 For -
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96 AGAD, dz. XVIII, sy gn. 67; por. te¿ K i e s z  k o w  s k i, Za mek, przy pis 46.
97 R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 20, przy is 7 (w opar ciu o: PAN O/Kra ków, Te ki

Ula now skie go 815, k. 536).
98 W. C o x e, Re ise durch Po len [...], t. I, s. 118; re la cjê tê przy ta cza G r a  b o w  s k i, Kra ków

i je go oko li ce, wyd. V, s. 383; por. te¿ T o m  k o  w i c z, Po wiat kra kow ski, s. 120.
99 AGAD, dz. XVIII, sy gn. 52b.
100 Kra ków za Sta nis³awa Au gu sta w re la cji F. Li choc kie go, A. Na tu sze wi cza, J. F. Zö ll nera,

opr. J. Klesz czo wa, Kra ków 1979, s. 175; T o m  k o  w i c z, Po wiat [w:] Po wiat kra kow ski, s. 121;
R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 21.

101 G r a  b o w  s k i, Kra ków i je go oko li ce, wyd. V, s. 223 (au tor cy tu je tekst na me da lu wy bi -
tym na tê pa mi¹tkê w 1787 r.); K i e s z  k o w  s k i, Za mek, s. 7; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja,
cz. III, s. 54 i przy pis 45.

102 T o m  k o  w i c z, Po wiat kra kow ski, s. 118; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 55.
103 „Oznay mu ie my tym Li stem Re skryp tem Na szym [...] i¿ miê dzy g³ów ne mi [...] za mia ra mi



mal ne prze ka za nie ze spo³u pa³aco we go Uni wer sy te to wi nie zo sta³o do ko na ne
przed ro kiem 1789104.

1791: Ka zi mie rzow ski orze³ z pa³acu ³ob zow skie go (zob. 1367) tra fia do
pu³aw skich zbio rów Iza bel li z Fle min gów Czar to ry skiej105.

1792: Ko pia pla nu Kra ko wa Jó ze fa Kro me ra (z 1783 r.) re je stru je tyl ko fron -
to we skrzyd³o pa³acu oraz kwa te row¹ kom po zy cjê ogro du106.

1794: Po dob ne da ne prze ka zu je plan pru ski Kra ko wa107.
1799: Wi do ki ze spo³u pa³aco we go od wscho du sporz¹dzo ne przez Zyg mun ta 

Vo gla po twier dzaj¹ za cho wa nie siê tyl ko skrzyd³a g³ów ne go i ru in skrzy de³
bocz nych: na pierw szym pla nie uka za na m³ynów ka Ru da wy, za ni¹ mur ogro -
do wy z dawn¹ ³aŸni¹ – póŸ niej szym do mem ogrod ni ka (wi docz ne „usza te”,
wcze sno ba ro ko we ob ra mie nie okien ne) i wy bu ja³a zie leñ ogro du oraz stoj¹ca
jesz cze po³udnio wa czê œæ wschod niej ele wa cji pa³acu (okna o ryt mie 1–2, bo -
nio wa ny na ro ¿nik, gzym sy), ru iny ga le rii dzie dziñ co wej skrzyd³a g³ów ne go
(do brze wi docz ny pilastrowo -arkadowy sys tem za cho wa nej, dol nej kon dy gna cji 
ga le rii) i ru iny skrzy de³ bocz nych.
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k³ad¹c [...] wzrost y roz krze wie nie Na uk [...] przy chy la liœ my siê [...] do wszyst kie go, co w szcze -
gól no œci prze zacn¹ Aka de mi¹ Kra kowsk¹, pierwsz¹ w Na ro dzie Szko³ê, zna ko mi te Na uk Uczo -
nych Sie dli sko [...] iak nay u¿y tecz nieysz¹ Kra jo wi [...] uczy niæ mog³o. Po znaw szy zaœ oso biœ cie
pod byt noœæ Nasz¹ w Kra ko wie, iak wy god nym i po¿¹da nym by³oby dla tey ¿e Aka de mii mieæ
w bli sko œci Mia sta miey sce zrêcz ne [...] y [...] do cho dem opar trzo ne, gdzie M³odzie¿ ucz¹ca siê
mog³aby wraz z Na uczy cie la mi do œwiad cze niem wpaiaæ w umys³y te Na uki, któ rych pra wid³a
w szko³ach so bie przedk³ad a ne mie wa [...], upa trzyw szy nay przy zwo itsz¹ do te go ce lu Wio skê
£ob zów na zwan¹ do Dóbr Na szych Sto³owych na le¿¹c¹ na przed mie œciu Mia sta Kra ko wa sy tu -
owan¹, z po³o¿e nia swe go Ogro du y Mu rów przy leg³ych po wabn¹ y do u¿y cia wy¿. wzmian ko -
wa ne go spo sobn¹ [...] onê¿ od dnia So Ja na Chr zi cie la w Ro ku przysz³ym 1788 a¿ do ko ñca ¯ycia 
Na sze go od pro wen tów Sto³owych od³¹czai¹c, w nie prze rwan¹ przez ten cza su prze ci¹g po sse sy¹
y dzie r¿ awie nie [...] do wol ne go rozrz¹dze nia Aka de mii Kra kow skiey [...] na da ie my [...]”; Ar chi -
wum UJ, In dex Cer ne ra, te ka nr 8, nry 944–955).

104 W piœ mie z 4 mar ca 1789 r. ks. Ga ryc ki, wy stê puj¹c w imie niu Uni wer sy te tu, pi sze:
„Uwia do mio ny o przy tom no œci w Kra ko wie J.WMoœæ Pa na Be noe Rz¹dcy Kra kow skie go [...],
po no wi³em ¿¹da nie imie niem Szko³y G³(ów nej) o od da nie praw ne £ob zo wa na mo cy re skryp tu
J(ego) K(ró lew skiej) M(oœci). Oœwiad czy³ po wol noœæ J.W.Moœæ Pan Wiel ki Rz¹dca i przy rzek³
nie za wod nie usku tecz nie nie tey po win no œci, sko ro tyl ko po ra wio sny ku te mu sprzyiaæ bê dzie.
A tym cza sem by naym niey nie ta mu je Szko le G³ów ney wol ne go rz¹dze nia siê w £ob zo wie sto -
sow nie do przy wi le iu so bie da ne go. Rów nie¿ W.P. Strau be utrzy my wa ny przez De le go wa nych
pod³ug wo li Szko³y G³ów ney na rok ie den przy Po sse syi £ob zo wa, z za pew nie niem otrzy ma nia
kon trak tu, zo sta wiw szy Ogród wol ny i Dom dla uczniów, go tów iest ka ¿ de go cza su z³o¿yæ sum -
mê aren dy [...] do Ka sy Szko³y G³ów ney. Praw noœæ wiêc dot¹d nie usko tecz nio na nie prze szka dza
za mys³om Szko³y G³ów ney do czy nie nia przez uczniów do œwiad czeñ Na uk Fi zycz nych w Re -
skryp cie J.K.M. za mie rzo nych” (Ar chi wum UJ, In dex Cer ne ra nr 8, poz. 948).

105 A. G r a  b o w  s k i, Hi sto rycz ny opis mia sta Kra ko wa i je go oko lic, Kra ków 1822, s. 271
(cy to wa ne opra co wa nie: Wia do moœæ o Kra ko wie przez Tad. Czac kie go, na pi sa na w r. 1791); Por.
R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 22.

106 Ar chi wum Pa ñstwo we w Kra ko wie, Zb. Kar to gr., sy gn. II-7c; por. Ka ta log map, poz. 15.
107 Mu zeum Hi sto rycz ne m. Kra ko wa, 1975 D 163/1; por. Ka ta log map, poz. 23.



1804: Au striac ki po dró¿ nik Bre de tzky opi su je ru iny pa³acu w £ob zo wie ja ko 
po zba wio ne da chu108.

1809: Re la cja ko lej ne go nie miec ko jê zycz ne go po dró¿ ni ka Rohre ra przed sta -
wia ru iny po zba wio ne go da chu pa³acu w £ob zo wie109.

Ok. 1809: Kwa te row¹ kom po zy cjê ogro du re je stru je Si tu ations Plan der
Stadt Kra kau und ihrer Vorstädten110.

1818: Ry su nek Jó ze fa Bro dow skie go uka zu je ze spó³ pa³aco wy od po³ud nio -
wego -wschodu. Na pierw szym pla nie wi docz na ru ina fron to we go (po³udnio we -
go) skrzyd³a pa³acu, po zba wio ne go ju¿ da chu. Sy me trycz na, wcze sno ba ro ko wa, 
dwu kon dy gna cjo wa fa sa da, za ak cen to wa na jest po œrod ku p³askim ry za li tem: na 
par te rze znaj du je siê oka za³y por tal bra my z bo nio wan¹ ar kad¹ i pi la stra mi, na
piê trze trzy ka mien ne ob ra mie nia okien ne z przy czó³ka mi. Na ro ¿ni ki fa sa dy
i ry za li tu ak cen tu je bo nio wa nie. Po dzia³ na kon dy gna cje prze pro wa dzo ny jest
w par tiach bocz nych gzym sem; za zna czo no te¿ gzyms wie ñcz¹cy i ka mien ny
co kó³. Okna ujê te s¹ ka mien ny mi ob ra mie nia mi z gzym sa mi: ob ra mie nia okien
piê tra opie raj¹ siê o gzyms miê dzy kon dy gna cja mi. W za chod niej czê œci fa sa dy
wy stê pu je rytm okien 1-2-2; w czê œci za chod niej rytm (2-2-1) zda je siê byæ
prze pro wa dzo ny mniej kon se kwent nie. Uka za no rów nie¿ zruj no wan¹ ele wa cjê
wschod ni¹ skrzyd³a g³ów ne go (rytm okien: 1-2) oraz – po bo kach pa³acu – ka -
mien ny mur ogro do wy, a za nim wy bu ja³e drze wa. Od wscho du za zna czo no
m³ynów kê111.

1818: Akwa re la Bro dow skie go uka zu je ze spó³ od pó³nocnego -wschodu: na
pierw szym pla nie wi docz na jest m³ynów ka, za ni¹ resz ty mu ru ogro do we go, na
na stêp nym – ru iny g³ów ne go skrzyd³a pa³acu z ga le ri¹ ogro dow¹ oraz pó³noc -
ny mi czê œcia mi skrzy de³ wschod nie go i za chod nie go112.

1820: Wi dok pa³acu w £ob zo wie (li to gra fia wg ry sun ku Mi cha³a Sta cho wi -
cza) od po³udniowego -wschodu, na zruj no wa ne skrzyd³o fron to we (wa zow -
skie)113.

Przed 1824: Wi dok pa³acu w £ob zo wie od pó³no cy, na ga le riê dzie dziñ cow¹ 
skrzyd³a fron to we go, za cho wan¹ miê dzy resz ta mi skrzy de³ bocz nych; uchwy -
co na filarowo -pilastrowa kom po zy cja ga le rii114.
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108 B r e  d e  t z k y, o.c.
109 R o h r e r, o.c.
110 Fo to ko pia: Ar chi wum Pa ñstwo we w Kra ko wie, Zb. Kar to gr.., sy gn. II-14; publ. Ka ta log

map, poz. 24.
111 Ry su nek z³o¿ony z sek cji, pod pi sa ny: „£ob zów ry so wa ny 1818 – 16 Sierp. od fron tu”;

MHmK, dz. gra fi ki, sy gn. 949/VIII.
112 MHmK, dz. gra fi ki, sy gn. 949/VIII.
113 AP Kra ków, Te ki Gra bow skie go, sy gn. E.54, ryc. 913; repr.: T o m  k o  w i c z, £ob zów [w:]

Po wiat kra kow ski, fig. 79; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, ryc. 4.
114 Publ.: Zbiór wi do ków cel niej szych ogro dów w Pol sce. Re ceu il de vu es prin ci pa les jar dins

en Po lo gne, Lwów 1825–1827.



Fa za VIII – wi¹¿e siê z ini cja tyw¹ w³adz Wol ne go Mia sta Kra ko wa, za
spraw¹ któ rych dzie r¿ aw ca fol war ku Be ne dykt Be nisz prze pro wa dzi³ w r.
1824 re mont skrzyd³a fron to we go (po³udnio we go), zbu rzy³ po zo sta³e i upo -
rz¹d kowa³ czê œæ ogro du; ilu stra cjê dla te go okre su jest Map pa £ob zo wa z przy -
leg³oœcia mi, opra co wa na przed po³ow¹ XIX w. przez Go³uchow skie go.

Ka len da rium wy da rzeñ:

1824: Re mont po³udnio we go skrzyd³a pa³acu wraz ze zwi¹za ny mi z nim
frag men ta mi skrzy de³ bocz nych, z jed no cze snym ro ze bra niem ru in po zo sta³ych
czê œci tych skrzy de³ oraz ga le rii pó³noc nej; pra ce prze pro wa dzo no sta ra niem
w³adz Wol ne go Mia sta, za spraw¹ dzie r¿ aw cy fol war ku Be ne dyk ta Be ni sza115.
W wy ni ku uporz¹dko wa nia ogro du – sta³ siê on ce lem pod miej skich spa ce -
rów116.

1835: Na ak tu ali za cji pla nu Kra ko wa Jó ze fa Kro me ra za zna czo ne fron to we
skrzyd³o pa³acu, staw po je go wschod niej stro nie i ogród117.

1846–1849: W³adze au striac kie – po prze jê ciu pa³acu – urz¹dzaj¹ tu szpi tal,
a na stêp nie ma ga zyn118.

Przed 1848 (po 1824): Map pa £ob zo wa z przy leg³oœcia mi opra co wa na przez 
K. Go³uchow skie go re je stru je ów cze sn¹ kom po zy cjê ze spo³u pa³aco we go, wraz 
z kwa te ro wym ogro dem119. Z pa³acu za cho wa ne jest skrzyd³o po³udnio we z ga -
le ri¹ dzie dziñ cow¹ (ozna czo no fi la ry) oraz frag men ty skrzy de³ bocz nych, utrzy -
ma ne ja ko ry za li ty od stro ny ogro du (skrzyd³o wschod nie za cho wa ne za pew ne
w gra ni cach ka zi mie rzow skiej wie ¿y). Ogród oto czo ny jest za cho wa nym czê -
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115 A. G r a  b o w  s k i, Kra ków i oko li ce, Kra ków 1830, s. 199 (i wyd. V, 1866, s. 216–217),
oce nia tê re ali za cjê kry tycz nie: „do pie ro Rz¹d Rze czy po spo li tej krak. tro skli wy o oca le nie tej pa -
mi¹tki, gdy fol wark ³ob zow ski w dzie r¿ awê wieczn¹ wy pu œci³, za g³ów ny wa ru nek re pa ra cyj¹ jej
po³o¿y³, a wte dy pa³ac yk ten (w r. 1824) na kry ty i wy porz¹dzo ny zo sta³. Ate te¿ co zy ska³ na
porz¹dku, stra ci³ na uro ku: ju¿ te raz, te nie gdyœ wy mow ne zwa li ska, te przez czas i s³oty wy -
szczer bio ne fi la ry, te prze³ama ne skle pie nia, te ziel skiem okry te gzym sy, na pra wio ne i obie lo ne,
za prze sta³y prze ma wiaæ g³osem tkli wym, prze ni kaj¹cym, któ ry siê do g³êbi serc zwie dzaj¹cych je 
prze ci ska³”; por. ta k¿e R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 55 i przy pis 54. Gra bow ski po -
zo sta wi³ te¿ no tê rê ko piœ mienn¹: „W r. 182. [da ta nie kom plet na] og³osi³ Se nat woln. M. Kra ko wa, 
i¿ chce wszyst kie do bra na ro do we wy pu œciæ w wie czyst¹ dzie r¿ awê, po miê dzy te mi by³ i £ob -
zów, do cze go by³ przy da ny wa ru nek re pa ra cyi i porz¹dne go utrzy ma nia te go pa³acy ku Kró lów
pol skich. Zg³osi³ siê by³ Ge ne ra³ Win cen ty Kra siñ ski z oœwiad cze niem, ¿e so bie ¿y czy £ob zów
wzi¹æ w dzie r¿ awê i wa run ków re pa ra cyi ¿e do pe³ni. Se nat przy chy li³ siê do oœwiad cze nia ie go:
ato li ode ch cia³o siê Hr. Kra siñ skie mu, i po up³ywie znacz ne go cza su gdy siê wiê cey nie zg³asza³,
Se nat wy pu œci³ fol wark £ob zów z ogro dem i pa³acem P. Be ne dyk to wi Be ni szo wi, któ ry obj¹wszy 
ten pa³acyk wy re stau ro wa³ [...]”; AP Kra ków, Te ki Am bro¿e go Gra bow skie go, sy gn. E.54 (ko -
men tarz do wi do ku, ryc. 910).

116 M. E s  t r e  i  c h e  r ó w  n a, ¯ycie to wa rzy skie i oby cza jo we Kra ko wa w la tach 1848–1863,
Kra ków 1968, s. 180.

117 Ko pia Kle men sa B¹kow skie go z 1896 r.: Ar chi wum Pa ñstwo we w Kra ko wie, Zb. Kar to -
gr., sy gn. II-7a.

118 K i e s z  k o w  s k i, Za mek, o.c.
119 MHmK, dz. gra fi ki, sy gn. 428/VIII; repr.: R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, il. 7.



œcio wo mu rem, któ re go oba na ro ¿ni ki za chod nie roz wi¹za no w for mie de ko ra -
cyj nych „ba stio nów”; od wscho du gra ni cê ogro du wy zna cza m³ynów ka, przy
któ rej – w ob rê bie ogro du – znaj duj¹ siê dwa sta wy. Za sad ni cza, czte ro kwa te ro -
wa kom po zy cja, wy zna czo na jest przez pa rê krzy ¿uj¹cych siê, wy sa dza nych
drze wa mi alej: kwa te ra pó³nocno -zachodnia, o za zna czo nych alej ka mi prze -
k¹tnych, kon cen tru je siê wo kó³ „kop ca Es ter ki”, kwa te ra po³udniowo -za chod -
nia ma uk³ad krzy ¿owy, kwa te ra pó³nocno -wschodnia za tra ci³a – po za oka -
laj¹cy mi j¹ szpa le ra mi – cha rak ter za³o¿e nia kom po no wa ne go (za pew ne ³¹ka).
No wa kom po zy cja ogro do wa, zwi¹za na z osi¹ pa³acu, wpro wa dzo na zo sta³a
w ob rêb kwa te ry po³udniowo -wschodniej. Wpro wa dzo no tu – obok sta wów
o „na tu ral nej” li nii brze go wej – wy kre œlo ne w li nii pro stej ale je; jed na z nich
ak cen tu je oœ pa³acu, dru ga bie gnie ku „kop co wi Es ter ki”.

1848: Plan ka ta stral ny £ob zo wa120 re je stru je roz pla no wa nie ze spo³u pa³aco -
we go po dob ne, jak Map pa Go³uchow skie go, ogra ni czaj¹c re je stra cjê roz pla no -
wa nia ogro du do kwa te ry przy leg³ej do pa³acu (po³udniowo -wschodniej), „kop -
ca Es ter ki” i mu ru. Uk³ad obu kwa ter za chod nich zo sta³ mo¿e w miê dzy cza sie
za tar ty.

Fa za IX – mia³a de cy duj¹ce zna cze nie dla obec ne go wygl¹du bu dow li,
prze kszta³co nej oko³o lat 1854–1855 w au striac ki In sty tut Ka de tów. W mu -
rach wschod niej czê œci gma chu zna laz³y siê resz ty po³udnio we go, wa zow skie go 
skrzyd³a pa³acu. Po zo sta wio no resz ty ogro du. Od rêb ny etap tej sa mej fa zy sta -
no wi³a prze bu do wa zre ali zo wa na w opar ciu o pro jek ty z ro ku 1878.

Ka len da rium wy da rzeñ:

1849: W pa³acu znaj duj¹ siê ma ga zy ny wojsk ro syj skich, pod¹¿aj¹cych na
Wê gry dla t³umie nia po wsta nia121.

1850: Au striac kie w³adze woj sko we sporz¹dzaj¹ in wen ta ry za cjê po zo -
sta³oœci pa³acu (skrzyd³a po³udnio we go), któ ra pos³u¿yæ ma do prze bu do wy na
K.K. Ka de ten In sti tut122.

1852: Wy kup pa³acu dla K.K. Kadeten -Institut123.
1853: Pra ce pro jek to we (i bu dow la ne ?) przy bu dyn ku In sty tu tu Ka de tów

po twier dza wi dok, sporz¹dzo ny za pew ne w opar ciu o pro jek ty (z do wol nie po -
trak to wy mi szcze gó³ami).

Ok. 1854–1855: Opra co wa nie pro jek tu prze bu do wy o roz bu do wy pa³acu dla 
K.K. Ka de ten In sti tut124, za pew ne przez Fe lik sa Ksiê ¿ar skie go125. Roz bu do wa
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120 AP Kra ków, Oddz. ul. Lu bicz.
121 K i e s z  k o w  s k i, Za mek, o.c.
122 R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 20; por. te¿ F i  s c h i n  g e r, San ti Guc ci, s. 16.
123 E s  t r e  i  c h e  r ó w  n a, o.c., s. 180; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 57.
124 CAW sy gn. Dok.V.I.471.5.48, poz. 5; Dok.V.I.471.5.49, poz. 21–25.
125 Czê œæ pro jek tu pu bli ku je Sin ko, o.c., s. 79. Au tor stwo Ksiê ¿ar skie go po twier daj¹ in ne pu -

bli ko wa ne frag men ty pro jek tu, obej muj¹ce ka pli cê i na grob ki („Cza so pi smo Tech nicz ne” II,
Lwów 1884, s. 67–68); R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 57.



przy nios³a przed³u¿e nie gma chu ku za cho do wi, ukszta³to wa nie no wej bry³y (z
trze ma ry za li ta mi), ele wa cji o neo go tyc kim de ta lu i wnêtrz. Ów cze sny stan
gma chu zna ny jest z iko no gra fii126. Jed no cze œnie nast¹pi³o prze kom po no wa nie
ogro du; miej sce wa rzyw ni ka przed fron tem daw ne go pa³acu zaj¹³ plac æwi -
czeñ127.

Ok. 1855: Wi dok „kop ca Es ter ki” zwie ñczo ne go drew nian¹ al tan¹128.

1866: Wed³ug re la cji Am bro¿e go Gra bow skie go „w na szych cza sach, pa -
³acyk daw ny i z roz leg³ym ogro dem, Rz¹d Ces. Au sty ac ki na by³ na w³asnoœæ od 
wie czy ste go dzie r¿ aw cy, i ro ze braw szy daw ne mu ry, wzniós³ wiel kim kosz tem
gmach ogrom ny i wspa nia³y, pocz¹tko wo prze zna czo ny na in sty tut (zak³ad) wy -
cho wa nia ka de tów, któ rzy tu krót ki czas prze by wa li; a po ich prze nie sie niu [...]
za³o¿ono tu szko³ê ar ty le ryi, któ ra tu dot¹d po zo sta je”129.

1878: Opra co wa nie pro jek tu prze kszta³ce nia ele wa cji Ca de ttenschu le; pra ce
– roz po czê te wed³ug ad no ta cji na jed nym z pro jek tów 8 lip ca 1878 r. – przy -
nios³y za pew ne m.in. li kwi da cjê szczy tów nad ry za li ta mi.

1880: W³adys³aw £uszcz kie wicz wspo mi na, ¿e w daw nej ka pli cy pa³aco wej
wi dzia³ resz ty po li chro mii130.

1893: Pro jekt ad ap ta cji wnêtrz bu dyn ku za wie ra okre œle nie funk cji po szcze -
gól nych po miesz czeñ.

1896/1897: Pro jekt uporz¹dko wa nia („In stand set zung”) ele wa cji tyl nej bu -
dyn ku.

1900 (gru dzieñ): Pro jekt drob nych ad ap ta cji wnêtrz bu dyn ku.

W 1. po³owie XX wie ku; ka len da rium wy da rzeñ:

1906: Cha rak te ry sty ka do ko na na przez Sta nis³awa Tom ko wi cza: „W dzi siej -
szym gma chu je dy nym œla dem przesz³oœci s¹ w fa sa dzie fron to wej od za jaz du
dwa por ta le ba ro ko we, za mie nio ne w ob ra mie nia okien par te ro wych i w nich
nad pro¿a mar mu ro we z her ba mi Wa zów, u¿y te ja ko sp³awy pod okna mi. W na -
ro ¿ni ku po³udniowo -zachodnim ogro du jest nie wiel ki ko piec. Wed³ug tra dy cji
jest to mo gi³a usy pa na na gro bie Es te ry [...]”131

Pocz. XX w. (przed 1916): Prze kom po no wa nie ogro du kwa te ro we go
z wpro wadzeniem ele men tów se ce syj nych; kom po zy cj¹ zie le ni ob jê to te¿ daw -
ny plac æwi czeñ przed fa sad¹132.

1933: Mu zeum Na ro do we w Kra ko wie uzy sku je frag ment wcze sno ba ro ko -
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126 Por. R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, il. 8.
127 B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. II, s. 13 i il. 7.
128 MHmK, dz. gra fi ki, sy gn. 422/VIII
129 G r a  b o w  s k i, Kra ków i je go oko li ce, wyd. V, s. 217.
130 W. £ u s z c z  k i e  w i c z, Ma lar stwo re li gij ne w Pol sce (XIV w.), s. 131; au tor uzna³ „kil ka

g³ów œwiê tych, kon tu ra mi oza czo nych, z lek kim za bar wie niem” za po zo sta³oœæ ma lo wi dla czter -
na sto wiecz ne go. Por. te¿: R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 22.

131 T o m  k o  w i c z, Po wiat kra kow ski, s. 121.
132 B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. II, s. 14 i il. 8.



wej ka mie niar ki po li chro mo wa ne go por ta lu (kli niec z klu cza?) wy ko pa ny w ze -
spo le pa³aco wym pod czas prac in sta la cyj nych133.

1938–1943: Bu do wa ci¹gu dzi siej szych ulic Kró lew skiej i Pod chor¹¿ych; ta
ostat nia prze bi ta zo sta je przez te ren daw ne go fol war ku ³ob zow skie go134.

Fa za X – to stop nio wa de gra da cja ze spo³u po r. 1945; przy nios³a ona
ca³ko wi te uni ce stwie nie ogro du na rzecz roz prze strze niaj¹cych siê in we sty cji
Woj sko we go Klu bu Spor to we go „Wa wel”.

Ka len da rium wy da rzeñ:

1950: Pocz¹tek de wa sta cji ze spo³u zwi¹za nych z prze kszta³ce nia mi urba ni -
stycz ny mi mia sta oraz roz bu dow¹ kom plek su spor to we go WKS „Wa wel”135.

1960: Ba da nia ar che olo gicz ne Ka zi mie rza Rad wa ñskie go iden ty fi kuj¹ sy tu -
acjê za chod nie go i pó³noc ne go skrzyd³a daw ne go pa³acu oraz nie wiel ki frag -
ment go tyc kiej (ka zi mie rzow skiej) bu dow li w ob rê bie daw ne go skrzyd³a za -
chod nie go136.

1964: Za sy pa nie M³ynów ki Kró lew skiej137.
1979: Ba da nia frag men tu daw ne go mu ru ogro dze nio we go pro wa dzo ne przez 

Mu zeum Ar che olo gicz ne pod kie run kiem Ka zi mie rza Rad wa ñskie go, w zwi¹z -
ku z roz bu dow¹ kom plek su spor to we go WKS „Wa wel”138.

1980: Roz po czê cie wy bu rza nia ofi cyn z XIX w. (wraz z ad ap to wa ny mi przez 
nie mu ra mi ogro do wy mi z ko ñca XIX w.) w zwi¹zku z roz bu dow¹ kom plek su
spor to we go WKS „Wa wel”139.

1984: Opra co wa nie in wen ta ry za cji zie le ni140.
Fa za XI – trwa ak tu al nie. Win na ona – w ra mach ad ap ta cji gma chu dla Po -

li tech ni ki Kra kow skiej – przy nie œæ uczy tel nie nie i wy eks po no wa nie re lik tów
kró lew skiej re zy den cji, za rów no pa³acu, jak ogro du.

1995: Roz po czê cie ad ap ta cji gma chu dla Wy dzia³u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki 
Kra kow skiej141.
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133 Mu zeum Na ro do we w Kra ko wie, kar ta in wen ta rzo wa (opr. F. Sto lot, 1970), sy gn. dzp.
16427 (daw ny nr inw. 71200); de tal ofia ro wa ny zo sta³ przed przed siê bior cê bu dow la ne go Ed -
mun da Ko³omyj skie go.

134 B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. II, s. 15.
135 R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 57 i il. 11; B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski

ogród, cz. II, s.15 i il. 9.
136 K. R a d  w a  ñ s k i, Kon ser wa tor skie pra ce ar che olo gicz ne pro wa dzo ne w Kra ko wie w r.

1960, „Biu le tyn Kra kow ski” III, 1961, s. 245–246; R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 22.
137 R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 57.
138 R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. I, s. 22.
139 R ¹ c z k a, Kró lew ska re zy den cja, cz. III, s. 58.
140 M. K r a u  s e, £ob zów. In wen ta ry za cja zie le ni, mps, 1984, ar chi wum PSOZ w Kra ko wie;

por. B o g  d a  n o w  s k i, Kró lew ski ogród, cz. I, s. 15.
141 Bu dy nek d. szko³y pod chor¹¿ych w Kra ko wie, ad ap ta cja dla Wy dzia³u Ar chi tek tu ry Po li -

tech ni ki Kra kow skiej, pro jekt techniczno -architektoniczny, opr. Zak³ad Ar chi tek tu ry XIX i XX
wie ku oraz Re kon struk cji i Mo der ni za cji Obiek tów (g³. pro jek tant prof. dr arch. An drzej
Kad³uczka, pro jek tan ci arch.arch. El¿ bie ta Frankowska -Cz¹st ka, Ma³go rza ta Radomska -Ohly).
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1. Pa³ac Ba to re go po roz bu do wie z 1594 r.; na zwy po miesz czeñ i sy tu acje otwo rów wg In wen ta -
rza z 1595 r. (nu me ry od po wia daj¹ ko lej no œci opi su). A. Bra ma wiel ka. B. Ka mie ni ca sta ra: par -
ter: 1. wschód z sionk¹, 2. izba wiel ka; pó³piê trze (nie za zna czo ne na pla nie): 7. kom na ta; piê tro:
8. ka pli ca; 13, 14. piw ni ce pod ty mi gma chy. C. Skrzyd³o z 1594 r. (gmach no wo przy bu do wa ny):
par ter (za li czo ny do piw nic): 9. piw ni ca pierw sza sze ro ka, 10. dru ga, 11. trze cia od sa dzaw ki,
12. czwar ta pod le te j¿e; piê tro (okre œlo ne ja ko par ter): 3. izba, 4. kom na ta, 5. kom na ta mniej sza;
pod da sze (nad ty mi gma chy): 6. sa la wiel ka. D. Log gie (gan ki dwa mu ro wa ne). F. G³ów ne
skrzyd³o: par ter: 22. sieñ (...), wschód ka mien ny, 23. izba wiel ka, 24. sklep, 25. dru ga izba,
26. sklep [dru gi], 27. sklep trze ci, 28. sklep czwar ty; piê tro: 15. sieñ gór na, 16. izba wiel ka,

17. kom na ta, 18. dru ga kom na ta, 19. trze cia kom na ta, 20. czwar ta kom na ta, 21. izba.
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2. Pa³ac Zyg mun ta III Wa zy po prze bu do wach z lat 1602–5 i 1642–6; na zwy po miesz czeñ i sy tu -
acje otwo rów wg in wen ta rzy z lat 1692–1736, ko lej noœæ wg in wen ta rza z 1710 r., cy ta ty wg in -
wen ta rza z 1736 r. (w na wia sach da ty cy ta tów z in nych in wen ta rzy): 1. bra ma z odrzwia mi ka -
mien ny mi, 2. ga nek na sze œciu fi la rach ka mien nych skle pio ny, 3. po kój pierw szy, 4. sieñ 5. po kój,
6. piw ni ca (nie za zna czo na na pla nie), 7. sieñ (...), by³y scho dy drew nia ne krê co ne na górn¹ kon -
dy gna cjê, 8. sklep pierw szy, 9. sion ka wiê k sza, 10, 11. sion ka (...), scho dy na gó rê ka mien ne,
12. kuch nia, 13. izba ku chen na, 14. sklep dru gi, 15. sklep trze ci, 16. sklep czwar ty, 17. odrzwia
ka mien ne na dzie dzi niec (zob. przy pis 48), 18. dzie dzi niec, 19. sion ka ma³a (...), scho dy pryn cy py -
al ne, 20. po kój pierw szy, 21. sieñ, 22. po kój dru gi, 23. po ko ik skle pio ny, 24–27. piw ni ca pierw sza
– czwar ta (nie ozna czo ne), 28. sklep dru gi, 29. kuch nia, 30. sklep pierw szy, 31. sklep trze ci; piê tro: 
32. sieñ wiel ka, 33. po kój dzie si¹ty, 34. po kój dzie wi¹ty na ro ¿ny, 35. po kój ósmy, 36. po kój siód -
my, 37. po kój szó sty, 38. po kój pi¹ty, 39. sieñ, 40. sion ka ma³a, 41. po kój czwar ty, 42. po kój
(1710), 43. sieñ (1710: sion ka skle pi sta), 44. sa la, 45. ga le ria, 46. po kój trze ci, 47. po kój dru gi,
48. scho dy ka mien ne), 49. po kój pierw szy, 50. ka pli ca, 51. lo cus se cre tus, 52. skle pik pod scho da -
mi, 53. ga nek skle pio ny, 54. izba (1692), 55. dru ga izba (1692), 56, 57. sion ka, miej sce se kret ne
(1692, 1710), 58. po kój od ogro du (1692, 1710), 59. po kój (1710), 60, 61. sieñ ma³a (...), scho dy

(1710), 62. gan ki, okna z obu stron (1710), 63. scho dy ku ogro do wi.



Ks. Jan Grusz ka

Ko œció³ œw. Bar ba ry
z do mem zakon nym ksiê ¿y Je zu itów w Kra ko wie

Je zu ici przy by li do Pol ski w 1564 r. na za pro sze nie bi sku pa Sta nis³awa Ho zju -
sza. Te n¿e bi skup w 1565 r. otwo rzy³ w Bra nie wie pierw sze w Pol sce se mi na -

rium die ce zjal ne i po wie rzy³ je je zu itom. W krót kim cza sie pla ców ki za ko nu
po wsta³y w ró¿ nych czê œciach Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów. Szcze gól nie
s³aw ne sta³y siê szko³y je zu ic kie, któ rych ce lem by³a „uczo na i wy mow na po -
bo¿ noœæ”. W swo ich stra te gicz nych i da le ko siê ¿nych pla nach sy no wie œw. Igna -
ce go Loy o li pra gnê li jak naj szyb ciej otwo rzyæ sie dzi bê ta k¿e w Kra ko wie, al bo -
wiem tu prze by wa³ dwór kró lew ski, a obec noœæ Aka de mii da wa³a na dzie jê na
po zy ska nie dla za ko nu lu dzi wy kszta³co nych.

Pierw szy mi je zu ita mi pro wadz¹cy mi w Kra ko wie sta³¹ dzia³al noœæ dusz pa -
stersk¹ by li dwaj ksiê ¿a w³oscy: Aloj zy Ode scal chi i Ba zy li Cer i ni, któ rzy przy -
by li tu na wio snê 1579 r. ¯ycz li wie przy jê ci przez pro bosz cza pa ra fii œw. Szcze -
pa na, za mieszka li na je go ple ba ni i pra co wa li wœ ród m³odzie ¿y uni wer sy tec kiej
oraz wspól no ty w³oskiej.

Po wie lu sta ra niach le ga ta pa pie skie go oraz nun cju sza, ta k¿e dziê ki wspar ciu 
ze stro ny darz¹ce go za kon sza cun kiem kró la Ste fa na Ba to re go, 7 lu te go 1583 r.
je zu ici prze jê li ko œció³ œw. Bar ba ry. Za kon ni cy na po tka li tu na opo ry ze stro ny
Aka de mii Kra kow skiej oraz ze stro ny do tych cza so wych u¿yt kow ni ków œwi¹ty -
ni: ka zno dziei nie miec kie go, ksiê ¿y man sjo na rzy (kap³anów, któ rych obo wi¹z -
kiem by³o œpie wa nie w okre œlo nym cza sie ofi cjum o Na jœ wiêt szej Ma ryi Pan -
nie) oraz Brac twa Li te rac kie go (sku piaj¹ce go eli tê in te lek tu aln¹ mia sta i za ra -
zem wp³ywo we oso by).

Pocz¹tki ko œcio³a œw. Bar ba ry siê gaj¹ I po³owy XIV w., kie dy to miesz cza nin 
kra kow ski Mi ko³aj Wie rzy nek wy bu do wa³ na cmen ta rzu Ma riac kim ka pli cê
cmen tarn¹. W la tach 1392–1402 trój przês³owa ka pli ca zo sta³a po wiê k szo na
o dwa przês³a (fun da cji kró lo wej Ja dwi gi). Po ob jê ciu na w³asnoœæ ko œcio³a, je -
zu ici do ko na li od no wie nia œwi¹ty ni i wy po sa ¿y li j¹ w no we sprzê ty li tur gicz ne.
Po bie lo no wów czas œcia ny, sporz¹dzo no no we ³aw ki, kon fe sjo na³y, am bo nê
i oszklo no okna. W 1687 r. je zu ici nie znacz nie po wiê k szy li ko œció³, do sta wiaj¹c 
od wscho du ab sy dê.

Od sa me go pocz¹tku ko œció³ œw. Bar ba ry, przy któ rym po wsta³a re zy den cja,
sta³ siê wa ¿nym punk tem ró¿ no rod nej i dy na micz nej pra cy dusz pa ster skiej,
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w któ rej szcze gól ne zna cze nie przy wi¹zy wa no do g³osze nia ka zañ, spra wo wa -
nia sa kra men tu po jed na nia, kie row nic twa du cho we go oraz opie ki nad brac twa -
mi i sto wa rzy sze nia mi re li gij ny mi. Po nad to tu tej si je zu ici uda wa li siê z re ko lek -
cja mi do ró¿ nych za ko nów oraz na mi sje lu do we. Przy po mnij my na zwi ska nie -
któ rych zas³u¿onych je zu itów dla kul tu ry na ro do wej, któ rzy by li zwi¹za ni z tym 
ko œcio³em. Jed nym z prze³o¿onych do mu by³ ks. Piotr Skar ga, za³o¿y ciel Brac -
twa Mi³osier dzia, ka zno dzie ja Zyg mun ta III. au tor ¯ywo tów œwiê tych i Ka zañ
sej mo wych. Pra co wa³ tu ks. Ja kub Wu jek, t³umacz Pi sma Œwiê te go na jê zyk pol -
ski. Tu dzia³a³ ks. Mar cin La ter na, ka zno dzie ja Ste fa na Ba to re go, uczest nik wy -
praw mo skiew skich oraz au tor mo dli tew ni ka Har fa du chow na (Kra ków 1585).

Na sku tek ka sa ty za ko nu w 1773 r. ko œció³ i re zy den cja œw. Bar ba ry zo sta³y
prze jê te na w³asnoœæ przez Ko mi sjê Edu ka cji Na ro do wej, któ ra prze zna czy³a
bu dy nek za kon ny na szpi tal aka de mic ki. By³ to pierw szy w Pol sce szpi tal kli -
nicz ny, któ ry ist nia³ tu do 1788 r. W 1796 r. rz¹d au striac ki prze ka za³ ko œció³
i re zy den cjê œw. Bar ba ry bo¿ogrob com. Po œmier ci ostat nie go z nich, je zu ici po -
now nie prze jê li ko œció³ w 1874, a re zy den cjê w 1908 r.

Ko œció³ œw. Bar ba ry zbu do wa ny by³ pier wot nie w sty lu go tyc kim; obec nie
w je go wnê trzu do mi nu je ba rok. W wi do ku ze w nêtrz nym od za cho du i pó³no cy
(od stro ny Pla cu Ma riac kie go) uka zu je œcia ny go tyc kie z przy bu dów ka mi.
Ogl¹da ny od wscho du (z Ma³ego Ryn ku) pre zen tu je ba rok: skromn¹ ab sy dê
i bo ga te for my wie ¿ycz ki.

Przy g³ów nym we jœ ciu do ko œcio³a znaj du je siê Ogró jec: ka pli ca, a w niej
gru pa ka mien nych fi gur, przed sta wiaj¹cych Chry stu sa i trzech œpi¹cych apo -
sto³ów. Ogró jec po wsta³ pod ko niec XV w. i jest uwa ¿any za klej not póŸ nej ar -
chi tek tu ry go tyc kiej, je dy ny te go ro dza ju w Pol sce. Byæ mo¿e je go pro jek to -
dawc¹ by³ Wit Stwosz al bo ktoœ z je go uczniów. W Ogrój cu od pra wia no na -
bo¿e ñstwa za du sze zmar³ych, spo czy waj¹cych na cmen ta rzu Ma riac kim.
W Wiel ki Czwar tek pro ce sjê do Ogrój ca urz¹dza³o Brac two Mê ki Pa ñskiej ist -
niej¹ce przy ko œcie le Fran cisz ka nów.

We wnê ce daw ne go bocz ne go we jœ cia, na prze ciw am bo ny, znaj du je siê ka -
mien na Piê ta Mat ki Bo skiej (1420 r.). Jej wy ko na nie przy pi sy wa ne jest nie zna -
ne mu z imie nia Mi strzo wi Piêk nych Ma donn (to ru ñskiej i wroc³aw skiej).
W 1942 r. rze Ÿba zo sta³a za bra na przez Niem ców na Wa wel. Do œwi¹ty ni wró -
ci³a 4 czerw ca 1945 r.

W g³ów nym o³ta rzu na uwa gê zas³ugu je go tyc ki kru cy fiks drew nia ny oto -
czo ny drew nia ny mi ba ro ko wy mi fi gu ra mi. Po cho dzi z lat 1410–1420. Ba ro ko -
we fi gu ry Mat ki Bo skiej ze œw. Ja nem oraz œw. Ma rii Mag da le ny, wy ko na³ ok.
1721 r. po chodz¹cy ze Szwa bii brat je zu ic ki Da wid He el (1671–1727). Po nad to
w o³ta rzu g³ów nym znaj duj¹ siê ob ra zy: œw. Bar ba ry i Mat ki Bo skiej z XVII
wie ku. Na to miast po pra wej stro nie o³ta rza g³ów ne go stoi lawa bo. Po cho dzi ono 
z XVII w., ma kszta³t wie lo bocz ny i jest wy ko na ne w ka mie niu, z p³asko -
rzeŸbion¹ de ko ra cj¹ z wie ñców z liœ ci dê bo wych i owo ców, za ko ñczo ne mar mu -
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ro wym gzym sem. W ko ñcu 1598 r. przed o³ta rzem g³ów nym usta wio no dwa
wiel kie, po nad trzy³okcio we œwiecz ni ki, od la ne z br¹zu w No rym ber dze.

Ko œció³ po sia da trzy o³ta rze bocz ne. Na miej scu go tyc kie go o³ta rza œw. Krzy -
¿a ist nie je od 1618 r. o³tarz œw. Sta nis³awa Kost ki SJ (po le wej stro nie Piê ty).
Obec ny o³tarz po cho dzi z 1767 r. Stoj¹cy obok am bo ny o³tarz Na jœw. Ser ca Pa -
na Je zu sa po cho dzi sprzed 1767 r. Z ko lei o³tarz Opatrz no œci (na pra wo od we jœ -
cia g³ów ne go) po cho dzi z XVIII wie ku.

Skle pie nie ko œcio³a jest bo ga to ozdo bio ne po li chro mi¹ i stiu ko wy mi rze Ÿba -
mi. Ma lo wid³a na skle pie niu wy ko na³ w 1765 r. ma larz po chodz¹cy z Czech
Fran ci szek Igna cy Mo li tor (zm. 1794). Skle pie nie, po dzie lo ne gip so wy mi ra ma -
mi, dzie li siê na sze reg ob ra zów uka zuj¹cych po sta cie ze Sta re go Te sta men tu,
œwiê tych mê czen ni ków z pierw szych wie ków chrze œci ja ñstwa oraz œwiê tych je -
zu itów. W lu ne tach skle pie nia mieszcz¹ siê okna, z któ rych tyl ko trzy s¹ praw -
dzi we, a po zo sta³e sie dem to imi ta cje z lu ster.

W 1645 r. po sta ra no siê o du ¿e ob ra zy na œcia ny bocz ne ko œcio³a. Stoj¹c
twarz¹ do o³ta rza g³ów ne go wi dzi my od le wej stro ny: 1) pra cê mi syjn¹ œw.
Fran cisz ka Ksa we re go SJ (zm. 1552), mi sjo na rza w In diach por tu gal skich, Mo -
lu kach i Ja po nii, pa tro na mi sji ka to lic kich; 2) po wo³anie do za ko nu œw. Fran -
cisz ka Bor gia sza; po pra wej: 3) œwi¹to bliw¹ mieszcz kê kra kowsk¹, Bar ba rê
Lang (zm. 1621); 4) mê cze ñstwo œw. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej.

Am bo na po cho dzi z ok. 1765 r. i po sia da rze Ÿby per so ni fi kuj¹ce trzy cno ty
Bo skie: Wia rê, Na dzie jê oraz Mi³oœæ; bal da chim am bo ny jest zwie ñczo ny fi gur¹ 
Mo j¿ e sza.

W ko œcie le znaj du je siê osiem pod ziem nych krypt gro bo wych, w któ rych
spo czy wa 139 je zu itów (wœ ród nich m.in. Ja kub Wu jek, nie ste ty na sku tek prac
wy ko na nych w kryp tach przesz³o 100 lat te mu nie wia do mo, w któ rej trum nie
jest z³o¿o ny).

W za kry stii na uwa gê zas³ugu je póŸ no ba ro ko wy o³tarz z ob ra zem Mat ki Bo -
skiej z Dzie ci¹tkiem, ad o ro wa nej przez dwóch œwiê tych je zu ic kich: Sta nis³awa
Kost kê i Aloj ze go Gon za gê.

Do pó³noc nej œcia ny ko œcio³a przy le gaj¹ dwie ka pli ce: Na jœw. Imie nia Je zus
i œw. An ny.

Na ze w nêtrz nych œcia nach ko œcio³a, od stro ny Pla cu Ma riac kie go, umiesz -
czo ne s¹ na grob ki (epi ta fia): 1) An ny z Gul den ster nów Pi pa no wej (zm. 1541);
2) Je rze go Pi pa na (1496–1566), ro dem z Lu bla ny (S³owe nia), ap te ka rza, przy -
siê ¿ni ka wy ¿ sze go pra wa na zam ku kra kow skim; 3) Ja na Hor le me sa (zm.
1567), kup ca kra kow skie go ro dem z No rym ber gi; 4) epi ta fium póŸ no re ne san so -
we z 2 po³. XVI wie ku (za cho wa³a siê tyl ko piêk na ra ma re ne san so wa); 5) ks.
je zuity Ma cie ja Pstro ko ñskie go her bu Po raj (1713–1780), po ka sa cie za ko nu je -
zu itów pe ni ten cja rza ko œcio³a Ma riac kie go. Przy we jœ ciu do ko œcio³a (po pra wej 
stro nie) znaj duj¹ siê dwie ta blicz ki, któ re wy ra ¿aj¹ po korn¹ skru chê i pro œby
o mo dli twê w in ten cji: 1) Ja ku ba Ro jew skie go, kasz te la na wiœ lic kie go
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(zm. 1703); 2) Jó ze fa Ghe rar di nie go (zm. 1743), po tom ka ku piec kiej ro dzi ny
przy by³ej do Kra ko wa z Flo ren cji w 1664 ro ku. Z now szych cza sów po cho dzi
ta bli ca na œcia nie za chod niej ku czci je zu ity Ste fa na Brat kow skie go
(1853–1914). Na ze wn¹trz ko œcio³a (po stro nie pó³noc nej) znaj du je siê ta bli ca
pa mi¹tko wa ku czci Ja ku ba Wuj ka SJ, wmu ro wa na tu taj z oka zji 350 rocz ni cy
wy da nia przek³adu Bi blii.

War to pa miê taæ, ¿e ko œció³ œw. Bar ba ry i przy le gaj¹ca do nie go re zy den cja,
to je dy ne z wie lu obiek tów sprzed ka sa ty To wa rzy stwa Je zu so we go, któ re je zu -
ici z Pro win cji Pol ski Po³udnio wej od zy ska li po przy wró ce niu za ko nu w 1814 r. 
przez pa pie ¿a Piu sa VII. Ko œció³ ten sta no wi za tem szcze gól ne go ro dza ju po -
most ³¹cz¹cy no we i daw ne To wa rzy stwo Je zu so we, dzia³aj¹ce na te re nach Rze -
czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów.

*
*  *

In for ma cje o pra cach kon ser wa cyj nych i re no wa cyj nych pro wa dzo nych
tak w ko œcie le œw. Bar ba ry, jak i do mu za kon nym, z udzia³em œrod ków 

NFRZK i w³asnych

Obiekt tej kla sy wy ma ga³ i wy ma ga nie ustan nej tro ski i kon ser wa cji. Na
prze strze ni ostat nich lat ta kie w³aœnie pra ce pro wa dzo no. Trud no tu taj przy -
pominaæ na pa miêæ wszyst kie te kro ki, dla te go pod kre œli my tyl ko wa ¿niej sze.
Trze ba jed nak z na ci skiem stwier dziæ, ¿e naj lep szy pod tym wzglê dem jest
okres to czas piê ciu ostat nich lat, kie dy to wy si³ki te wspie ra Spo³ecz ny Ko mi tet 
Od nowy Za byt ków Kra ko wa.

Ogrom pod jê tych prac ilu stru je po ni¿ sze ze sta wie nie.
– W la tach 1995/1997 zo sta³a wy mie nio na kot³ow nia za si laj¹ca dom i ko œció³.

No we pie ce fir my Wis s mann po pra wi³y ja koœæ ogrze wa nia oraz wp³ynê³y na
znacz ne ob ni¿ e nie kosz tów ener gii. In we sty cja ta kosz to wa³a 140 tys. PLN.

– Prze³omo wy dla wszyst kich in we sty cji by³ rok 2000 i nastêp ne. W³aœnie rok
mi le nij ny ozna cza³ pod jê cie prac kon ser wa cyj nych przy ele wa cji ko œcio³a,
Ogrój ca i do mu za kon ne go. Wte dy do ko na no wzmoc nie nia kon struk cyj ne go
szkarp na ko œcie le. Sta³o siê to mo ¿li we dziê ki do ta cji z fun du szy SKOZK
(525 tys. PLN).

– Sta ra niem je zu itów i nak³adem w³asnym wy ko na no w ro ku 1999/2000 in sta -
la cjê elek tro ener ge tyczn¹, wy na jê to rusz to wa nia dla po trzeb prac ele wa cyj -
nych. wy ko na no re mont po kry cia da cho we go, oczysz czo no de ta le ka mien ne
na ca³ej pie rzei do mu za kon ne go od stro ny Ma³ego Ryn ku, wy mie nio no nie -
któ re okna. W³asnym sta ra niem wy ko na no te¿ ko nieczn¹ do ku men ta cje pro -
jek tow¹. Z ko lei fir ma STO prze ka za³a nie odp³at nie czê œæ farb i tyn ków re no -
wa cyj nych. War toœæ tych ro bót prze kro czy³a ³¹cznie kwo tê 225 tys. PLN.

– Do ta cja SKOZK w 2001 ro ku wy nios³a 390 tys. PLN i zo sta³a prze zna czo na
na do ko ñcze nie re mon tu ele wa cji do mu za kon ne go od stro ny ul. Sien nej oraz
od wod nie nie i osu sze nie ko œcio³a.
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– W tym cza sie fir ma Ome ga w ra mach przy zna nych œrod ków do ko na³a izo la -
cji me tod¹ in iek cji ciœ nie nio wej w ko œcie le i je go kryp tach. Koszt tych prac
wy niós³ 330 tys. PLN.

– Obok prac fi nan so wa nych przez SKOZK w ko œcie le w ro ku 2001 nak³adem
w³asnym pro wa dzo ne by³y ta k¿e rów no le gle pra ce, któ rych ³¹czna war toœæ
wy no si³a 191 tys. PLN. W ra mach tych prac do ko na no: wy mia nê po sadz ki
we jœ cia do ko œcio³a, wy ko na no pra ce ar che olo gicz ne w zwi¹zku z wy ko pa mi
przy osu sza niu fun da men tów ko œcio³a, ba da nia ar chi tek to nicz ne, eks per ty zê
my ko lo giczn¹, wy mia nê sto lar ki okien nej, sfi nan so wa no rusz to wa nia, wy ko -
na no do ku men ta cjê pro jek tow¹ oraz wy mia nê sto lar ki okien nej.

– Pra ce wy ko na ne w ro ku 2002 ze œrod ków w³asnych wy ce nio no na ³¹czn¹
kwo tê 107,2 tys. PLN. W za kres tych prac wesz³y: wy mia na po pê ka nych p³yt 
za my kaj¹cych we jœ cie do krypt pod ³aw ka mi, udro ¿nie nie ka na³ów wen ty la -
cyj nych w kryp tach, ba da nia hi sto rycz ne, eks per ty za kon ser wa tor ska po li -
chro mii ko œcio³a, wy ko na nie no wych pio nów wen ty la cyj nych, awa ryj na re -
pe ra cja po kry cia da cho we go, re mont re fek ta rza i ko ry ta rza klasz tor ne go.

– W 2003 r. SKOZK prze zna czy³ na re mon ty na sze go obiek tu do ta cjê w wy so -
ko œci 301 tys. PLN

– W ro ku 2003 nak³ady w³asne wy nios³y ogó³em 175,5 tys. PLN. Pra ce obej -
mo wa³y: wy ko na nie pro jek tu oraz czê œci re ali za cji in sta la cji p.po¿. i po wia -
da mia nia o w³ama niu, za kup i mon ta¿ rusz to wa nia w na wie g³ów nej, in sta la -
cja elek trycz na i wod.-kan. dla po trzeb prac kon ser wa tor skich, re mont
dzie dziñ ca we jœ cio we go (wy mia na tyn ków, bru ku, kon ser wa cja por ta lu wy jœ -
cio we go, co ko³u i ogro dze nia, wy mia na in sta la cji CO, ma lo wa nie w do mu).

– Do ta cja SKOZK w 2004 r. to kwo ta 400 tys. PLN, prze zna czo na na kon ser -
wa cjê po li chro mii, ba da nie sta nu za cho wa nia o³ta rzy, ocie ple nie skle pie nia
oraz pra ce wzmac niaj¹ce struk tu rê skle pie nia i œcian.

W przed sta wio nym wy ¿ej za ry sie in we sty cji po mi niê to mniej sze pra ce kon -
ser wa cyj ne, wy ko na ne tak w do mu za kon nym, jak i ko œcie le. Ko niecz noœæ ich
po dej mo wa nia jest czy mœ tak oczy wi stym, ¿e pre zen to wa nie ich ja ko dzia³añ
nad zwy czaj nych by³oby nie na miej scu. Wy ni ka to bo wiem z ko niecz no œci nor -
mal ne go ad mi ni stro wa nia i od po wie dzial no œci za obiekt.

Pla ny na przysz³oœæ

Po mi mo fak tu, ¿e w obiek cie wy ko na no tak wie le prac re no wa cyj nych, nadal 
stoi on w g¹szczu rusz to wañ i ich znik niê cie nie jest by najm niej kwe sti¹ kil ku
naj bli¿ szych mie siê cy. Za mie rze nia na na stêp ne la ta s¹ ja sno spre cy zo wa ne
i tyl ko na le ¿y ¿y czyæ so bie, aby sta³y siê one rze czy wi sto œci¹. Za kres pla nów
obej mu je:
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Ko œció³

1. Za ko ñcze nie wy ko na nia in sta la cji po wia da mia nia o po¿arze, w tym im pre -
gna cja ognio chron na i grzy bo bój cza wiê Ÿby da cho wej ko œcio³a.

2. Za ko ñcze nie prac przy in sta la cji prze ciww³ama nio wej.
3. Kon ty nu acja prac kon ser wa tor skich w ko œcie le, w tym:
– do ko ñcze nie kon ser wa cji po li chro mii skle pie nia;
– kon ser wa cja po li chro mii œcia ny za chod niej;
– kon ser wa cja po li chro mii ab sy dy i œcian po ni¿ ej gzym su;
– kon ser wa cja ele men tów wy po sa ¿e nia (o³ta rze, rze Ÿby, ob ra zy);
– kon ser wa cja or ga nów (pro spekt i or ga ny).

Dom za kon ny

1. Re mont wiê Ÿby da cho wej; im pre gna cja ognio chron na i grzy bo bój cza; wy -
mia na po kry cia.

2. Za ko ñcze nie prac przy in sta la cji prze ciww³ama nio wej i po wia da mia nia
o po¿arze.

3. Wy ko na nie izo la cji pio no wej i po zio mej mu rów fun da men to wych.
4. Wi ry darz: wy mia na sie ci wod.-kan.; wy mia na po sadz ki; re mont ele wa cji;

ma³a ar chi tek tu ra.
5. Do ko ñcze nie wy mia ny sto lar ki okien nej.

Ufa my, ¿e te pla ny i ma rze nia w naj bli¿ szym cza sie stan¹ siê fak tem.
Przy tej oka zji ¿y czy my Spo³ecz ne mu Ko mi te to wi Od nowy Za byt ków Kra -

ko wa, aby po pierw sze ist nia³ i mia³ siê do brze. Niech da lej spe³nia swoj¹ mi sjê
ra to wa nia dzie dzic twa kul tu ry dla do bra przysz³ych po ko leñ. Wszyst kim zaœ
Cz³on kom te go sza cow ne go Gre mium sk³ada my wy ra zy szcze re go po dziê ko -
wa nia za za in te re so wa nie i po moc, jak¹ w ostat nich la tach wy ka zy wa li dla na -
sze go obiek tu. Li czy my na ni¹ nadal i po le ca my siê ¿ycz li wej pa miê ci, aby œmy
za nied³ugi czas mo gli siê tu spo tkaæ i œwiê to waæ za ko ñcze nie prac.
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Wal de mar Nie walda
Sta nis³aw Karcz mar czyk

Pro gram prac za bez pie czaj¹cych
konstrukcyjno -budowlanych i kon ser wa tor skich w ze spo le ko œcio³a 

i klasz to ru oo. Ka me du lów na Bie la nach w Kra ko wie

Pro gram opra co wa no na wnio sek Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy
Za byt ków Kra ko wa

1. Ko œció³ i klasz tor oo Ka me du lów na Bie la nach pod Kra ko wem –
rys hi sto rycz ny

Da ne hi sto rycz ne:

1604 r. Pod pi sa nie przez Lu bo mir skie go i Wol skie go ak tu da ro -
wi zny gó ry bie la ñskiej i wsi Bie la ny oraz Mni ków na
rzecz Ka me du³ów, któ rych Wol ski spro wa dzi³ do Pol ski.

1605 r. do 1609 Roz po czê to bu do wê ere mu pod kie run kiem sa mych za -
kon ni ków i Wol skie go.

1617 r. Uko ñczo no bu do wê ko œcio³a, któ ry jed nak za wa li³ siê.
Ist nie je przy pusz cze nie ¿e au to rem pla nów by³ ar chi tekt
wroc³aw ski Wa len ty von So bi sch.

1618–1630 Bu dow la dru gie go ko œcio³a wed³ug pro jek tu i pod kie -
run kiem An drze ja Spez zy.

1642 r. Kon se kra cja ko œcio³a po œmier ci Wol skie go (w 1630 r.)
Wed³ug pro jek tów Spez zy wy ko na ne zo sta³o do jœ cie do
klasz to ru bu dy nek fur ty i bu dyn ki to wa rzysz¹ce po je go
obu stro nach a ta k¿e ca³e re gu lar ne ukszta³to wa nie za bu -
do wy wzgó rza a wiêc roz pla no wa nie dzie dziñ ców i za -
my kaj¹cych je za bu do wañ kuch ni, re fek ta rza a po stro -
nie po³udnio wej bu dyn ku go œcin ne go.
Po wsta³ te¿ ogród na ta ra sach wraz z pod piw ni cze niem
dol ne go ta ra su i bu dyn ki go spo dar cze. Za cho wa ne w ar -
chi wum klasz tor nym ra chun ki œwiadcz¹, ¿e za trud nie ni
tu by li licz ni ka mie nia rze mu ra rze za rów no miej sco wi
jak i w³oscy rze mie œl ni cy Jan Spi nel³i Ja kub Ma ter ni
Wa len ty z Su bia co ma larz i in ni sztu ka to rzy, a wœ ród
nich To masz Do la bel la.
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1656 r. Za jê cie klasz to ru przez Szwe dów, któ rzy dok³ad nie
spl¹dro wa li ko œció³ i klasz tor.

1706 r. Po now nie Szwe dzi za jê li klasz tor i bro ni li siê ale wkrót -
ce zo sta li prze pê dze ni.

1711, 1714 i 1715 Klasz tor z³upio ny zo sta³ przez woj ska ro syj skie.
1769–1771 Mie li tu sw¹ ba zê ko fe de ra ci Bar scy,
l814 r. Po¿ar uszko dzi³ czê œcio wo ko œció³, znisz czo ne zo sta³o

skle pie nie pre zbi te rium i dach ko œcio³a 1900 r. Wie ¿ê
pre zbi te rialn¹ na kry to do dziœ ist niej¹cym he³mem
wed³ug pro jek tu Jó ze fa £ep kow skie go.

1961 r. Spa li³ siê he³m pó³noc nej wie ¿y fa sa dy fron to wej.
Wkrót ce zo sta³a ona od bu do wa na i zre kon stru owa na.

2. Opis ar chi tek to nicz ny ko œcio³a

Ko œció³ bie la ñski choæ zbu do wa ny wed³ug re gu³ za ko nu Ka me du³ów w³os -
kich cha rak te ry zu je siê swo ist¹ ory gi nal no œci¹. Przede wszyst kim wnê trze kor -
pu su mi mo znacz ne go wyd³u¿e nia spra wia wra ¿e nie wnê trza cen tral ne go.

Spo wo do wa ne to jest pro por cj¹ wy so ko œci na wy do jej sze ro ko œci. Te dwie
wiel ko œci s¹ do sie bie zbli¿ one. Trzy pa ty ka plic otwar tych sze ro ko ar ka da mi
czy ni¹ wra ¿e nie nisz a nie od dziel nych ka plic, jak ma to miej sce w ko œcie le œw.
Pio tra w Kra ko wie, co jesz cze bar dziei po sze rza œrod kow¹ prze strzeñ.

In nym ory gi nal nym roz wi¹za niem au to ra pro jek tu jest tu ist nie nie dwóch ka -
plic pod flan kuj¹cy mi fa sa dê wie ¿ami, któ re znaj duj¹ siê ju¿ po za ob ry sem kor -
pu su. Ka pli ce te ³¹cz¹ siê z naw¹ za po œred nic twem w¹skich przed sion ków.

Au tor Spez za nie po wtó rzy³ w œwi¹ty ni wzor ca je zu ic kie go z naw¹ po -
przeczn¹ i ko pu³¹ na skrzy ¿owa niu naw. W ko œcie le oo. Ka me du³ów ist nie je
prze kry cie ko leb ko we nad ca³ym kor pu sem po dzie lo ne je dy nie gur ta mi na
przês³a.

Bo ga ta i ma syw na fa sa da ko œcio³a wy ra Ÿnie kon tra stu je z su ro wy mi i ni ski mi 
bry³ami ota czaj¹cych za bu do wañ. Dla wchodz¹ce go z ze wn¹trz przez bra mê tu -
ry sty, po prze jœ ciu d³ugie go w¹skie go pa sa ¿u na dzie dzi niec klasz tor ny, fa sa da
ko œcio³a ogl¹da na z bli skiej od leg³oœci przyt³acza swym ogro mem i ma syw no -
œci¹.

3. Opis za bu do wy klasz to ru

Za³o¿e nie klasz tor ne roz pla no wa no wed³ug za sad i re gu³y ka me dul skiej
sk³ada siê z czte rech umow nie wy od rêb nio nych czê œci:

Pierw szej wspól nej ogól no do stêp nej, któ ra obej mu je ko œció³ oraz bu dyn ki
go spo dar cze i bu dyn ki re pre zen ta cyj ne (Dom Wol skie go, Dom go œcin ny) kuch -
nia z re fek ta rzem. Fur ta, ba bi niec. Bu dyn ki te zo sta³y zgru po wa ne wo kó³ du ¿e -
go dzie dziñ ca przed ko œcio³em i wo kó³ dwu mniej szych dzie dziñ ców po obu
stro nach ko œcio³a.
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Dru giej – sta no wi¹cej wy dzie lo ny erem z³o¿ony pier wot nie z 20 dom ków
z ogród ka mi buksz pa no wy mi (obec nie 14 + bu dy nek no wi cja tu).

Trze ciej – w sk³ad któ rej wchodz¹ staj nie, ma ga zy ny, ku Ÿnia. Te bu dyn ki s¹
usy tu owa ne po pó³noc nej stro nie za³o¿e nia.

Czwar tej – obej muj¹cej ogro dy ta ra so we po po³udnio wej stro nie klasz to ru.
Ca³oœæ oto czo na jest sa da mi, któ re wraz z la sem, ob wie dzio ne s¹ mu rem

z ka mie nia wa pien ne go.

Ze spó³ klasz tor ny ce chu je œcis³a sy me tria. Oœ g³ów na uk³adu bie rze pocz¹tek 
w bra mie wjaz do wej od da lo nej znacz nie od fur ty i ko œcio³a. Na osi znaj du je siê
sieñ fur ty i oœ pod³u¿na orien to wa ne go ko œcio³a. Dom ki ere mic kie ulo ko wa ne
zo sta³y po za pre zbi te rium ko œcio³a sy me trycz nie w czte rech rzê dach (czê œæ pu -
stel ni uleg³a li kwi da cji). Pier wot nie ze spó³ ere mic ki obej mo wa³ 20 dom ków
z ogród ka mi. G³ówn¹ oœ te go za³o¿e nia ko ñczy al ta na wi do ko wa,

Do mek ere mic ki sk³ada siê z 4 po miesz czeñ roz dzie lo nych sionk¹. Dwa po -
miesz cze nia to ce le miesz kal ne, dwa dal sze to ka pli ca i wê ze³ sa ni tar ny z ku -
chenk¹. Ogró dek przy na le ¿ny do dom ku ota cza mu rek.

Za³o¿e nie klasz tor ne do trwa³o do dziœ w nie mal nie ska ¿onym sta nie (wy bu -
rzo no je dy nie czê œæ pu stel ni) za cho wuj¹c za byt ko wy wy strój w po sta ci skrom -
nych (z wyj¹tkiem ko œcio³a) por ta li i sto lar ki okien nej i drzwio wej, stro pów bel -
ko wych (w re fek ta rzu ma lo wa ny), a ta k¿e kon struk cji da cho wej wieszarowo -
-rozporowej.

4. Oce na tech nicz na sta nu za cho wa nia po szcze gól nych obiek tów ze spo³u 
oo. Ka me du³ów wraz w wy ka zem nie zbêd nych prac

4.1. Ko œció³

Mu ro wa ny bu dy nek ko œcio³a z dwie ma fron to wy mi wie ¿ami prze kry ty jest
dwu spa do wym da chem kry tym blach¹ mie dzian¹ na de sko wa niu.

W trak cie przegl¹du nie stwier dzo no obec no œci uszko dzeñ œwiadcz¹cych
o za gro¿e niu kon struk cji no œnej ko œcio³a, W po zio mie par te ru i w czê œci pod -
ziem nej wy stê pu je za gro¿e nie wil go ci¹. Wieszarowo -roporowa wiê Ÿba da chu
w sta nie na ogó³ do brym. Dla ochro ny przed ko ro zj¹ bio lo giczn¹ i przed
po¿arem wy ma ga im pre gna cji œrod ka mi ochro ny bio lo gicz nej i prze ciw po¿aro -
wej. Skle pie nie na wy g³ów nej, naw bocz nych i pre zbi te rium wy ma ga ocie ple -
nia.

4.2. Za bu do wa przy leg³a do ko œcio³a obej muj¹ca dom Wol skie go,
dom go œcin ny, ar chi wum i kuch niê z re fek ta rzem

Stan za cho wa nia kon struk cji wspor czej tych bu dyn ków to jest œcian i skle -
pieñ jest na ogó³ do bry. Kom plek so we go re mon tu po le gaj¹ce go na wy mia nie
b¹dŸ wzmoc nie niu wy ma gaj¹ drew nia ne stro py wy ka zuj¹ce du¿¹ po dat noœæ na
ob ci¹¿e nia i nad mier ne ugiê cia, W przy pad ku do mu go œcin ne go drew nia ne stro -
py pod da sza wy ka zuj¹ naj bar dziej wi docz ne, nad mier ne ugiê cia. Dach dwu spa -
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do wy z lo kal ny mi uszko dze nia mi wiê Ÿby przez drew no ja dy. Uszko dzo ne
zwieñ czenia ko mi nów wy ma gaj¹ pil ne go re mon tu.

Pó³noc na czê œæ do mu go œcin ne go wy ka zu je sil ne za wil go ce nie spo wo do wa -
ne nap³ywem wil go ci od stro ny wi ry da rza. Czê œæ skle pieñ po zio mu -1,0 znaj du -
je siê po za ob ry sem bu dyn ku, pod wi ry da rzem. Od tej stro ny ko niecz ne wy ko -
na nie izo la cji pio no wej i po zio mej nad skle pie nia mi.

Awa ryj ny stan ko szy miê dzy da chem do mu go œcin ne go i do mu Wol skie go.
W po zio mie pod da sza do mu Wol skie go zre ali zo wa no wzmoc nie nie w for mie 

¿el be to wych pod ci¹gów – u³o¿onych w kie run ku pro sto pad³ym do pod³u¿nej
osi ko œcio³a.

Kon struk cja œcian i skle pie nia w ob ry sie bra my wy ka zuj¹ roz spo je nie sy gna -
li zuj¹ce nie rów no mier ne osia da nie.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych przegl¹dów na le ¿y prze wi dy waæ na stê -
puj¹cy za kres prac w do mu go œcin nym i w do mu Wol skie go:

– wy mia nê po kry cia z da chów ki w do mu Wol skie go;
– czê œcio wy re mont wiê Ÿby po³¹czo ny z jej im pre gna cj¹;
– wzmoc nie nie stro pów drew nia nych;
– wy ko na nie izo la cji prze ciw wil go cio wych;
– ocie ple nie skle pieñ i stro pów.
Pó³noc na, sy me trycz nie za pla no wa na czê œæ za bu do wy przy leg³ej do ko œcio³a 

pe³ni obec nie funk cjê ar chi wum, kuch ni i re fek ta rza. We wschod niej czê œci
pó³noc ne go ze spo³u za bu do wy ota czaj¹cej dzie dzi niec pó³noc ny ze stud ni¹ usy -
tu owa ny jest no wi cjat,

Stan za cho wa nia tych bu dyn ków jest zró¿ ni co wa ny. Stro py drew nia ne wy -
ma gaj¹ wzmoc nie nia b¹dŸ wy mia ny. Wi docz ne s¹ wtór ne pro wi zo rycz ne
wzmoc nie nia stro pów i wiê Ÿby. Nie stwier dzo no uszko dzeñ wska zuj¹cych na
pro ces nie rów no mier ne go osia da nia. Za kres prze wi dy wa nych prac jak dla po -
³ud niowego skrzyd³a za bu do wy.

Po za wy mie nio ny mi po wy ¿ej gru pa mi prac za bez pie czaj¹cych ko niecz ne
bêd¹ pra ce kon ser wa tor skie przy ma lo wid³ach za cho wa nych na drew nia nych
bel kach stro pu nad re fek ta rzem,

W cza sie przegl¹du stwier dzo no, ¿e stan stro pu nad re fek ta rzem stwa rza lo -
kal nie za gro¿e nie awa ri¹. Œcia ny no wi cja tu wy ka zuj¹ roz spo je nia spo wo do wa -
ne nie rów no mier nym osia da niem.

4.3. Stud nia w pó³noc nym dzie dziñ cu

Drew nia ne prze kry cie stud ni jest w sta nie awa ryj nym. Czê œæ po kry cia da -
chówk¹ na za chod niej po³aci dasz ku uleg³a ca³ko wi te mu znisz cze niu. Ko niecz -
ny czê œcio wy re mont drew nia nej kon struk cji i pe³na wy mia na po kry cia.

4.4. Bu dy nek Schin dle row ki za my kaj¹cy dzie dzi niec od stro ny po³udnio wej

Kon struk cja wspor cza obej muj¹ca œcia ny no œne w sta nie na ogó³ do brym.
Tyl ko w nie któ rych stre fach wy stê pu je za gro¿e nie wil go ci¹ na sku tek bra ku izo -
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la cji pio no wej. Stro py drew nia ne w sta nie awa ryj nym, stwa rzaj¹ za gro¿e nie
bez pie cze ñstwa.

Œcia na po³udnio wa fo ry ste rii zo sta³a wzmoc nio na przy po ra mi ¿el be to wy mi.
Na le ¿y s¹dziæ, ¿e w przesz³oœci mog³y wy stê po waæ uszko dze nia sy gna li zo wa ne 
jej wy chy le niem. Mog³o to byæ spo wo do wa ne z³ym sta nem stro pów drew nia -
nych. Jest to czê œæ za bu do wy klasz to ru wy ma gaj¹ca prac w try bie na tych mia -
sto wym. Za cho dzi bo wiem nie bez pie cze ñstwo nie od wra cal nych uszko dzeñ bu -
dyn ku i je go wy po sa ¿e nia w przy pad ku za nie cha nia re mon tu.

Ska la prze wi dy wa nych nak³ad ów na za bez pie cze nie i od no wê bu dyn ku bê -
dzie po rów ny wal na z re mon tem ge ne ral nym.

4.5. Bu dy nek fur ty z ba biñ cem i pó³noc nym skrzyd³em go spo dar czym

Stan kon struk cji wspor czej ba biñ ca na ogó³ do bry. Brak oznak za gro¿e nia
nie rów no mier nym osia da niem b¹dŸ prze ci¹¿e niem. Drew nia ne stro py w wie lu
po miesz cze niach w sta nie awa ryj nym a strop nad II piê trem w sta nie za gro¿e nia 
ka ta strof¹. Wy ma gaj¹ na tych mia sto wej wy mia ny. W ob rê bie bu dyn ku fur ty
œcia ny po przecz ne wy ka zuj¹ za ry so wa nie spo wo do wa ne nie rów no mier nym
osia da niem tej czê œci za bu do wy,

Pó³noc ne skrzyd³o bu dyn ku fur ty u¿yt ko wa ne ja ko ga ra¿ i w dol nej kon dy -
gna cji ja ko sto lar nia wy ka zu je wy so kie zu ¿y cie po kry cia da chu. Geo me tria da -
chu wy ka zu je utrwa la ne de for ma cje a po kry cie no si œla dy licz nych wtór nych
na praw in ny mi ni¿ pier wot nie ro dza ja mi da chów ki ce ra micz nej (³¹cze nie
karpiów ki z zak³ad kow¹).

Strop nad piw ni ca mi (obec na sto lar nia) zo sta³ w przesz³oœci prze bu do wa ny
na skle pie nia od cin ko we na bel kach sta lo wych. Nie któ re roz wi¹za nia te go stro -
pu nosz¹ ce chy roz wi¹zañ pro wi zo rycz nych, wpro wa dzo nych wtór nie ja ko za -
bez pie cze nia do ra Ÿne.

Wszyst kie sto py i dach w tej czê œci za bu do wy wy ma gaj¹ wzmoc nie nia b¹dŸ
wy mia ny.

Ska la wy ma ga nych nak³ad ów bê dzie od po wia daæ wska Ÿni kom re mon tu œred -
nie go i ge ne ral ne go.

4.6. Bu dy nek staj ni u¿yt ko wa nej pier wot nie w po zio mie I piê tra ja ko
po miesz cze nia miesz kal ne dla obs³ugi

Bu dy nek ma œla dy wtór nej prze bu do wy w na ro ¿ni ku pó³nocno -zachodnim.
Œcia ny za cho wa ne w sta nie na ogó³ do brym. Dach bu dyn ku i stro py wy ma gaæ
bêd¹ prac o ska li re mon tu ge ne ral ne go,

4.7. Gru pa dom ków ere mic kich wraz z al tan¹ i czwo ra kiem

Czê œæ dom ków ere mic kich zo sta³a wy re mon to wa na lub jest ak tu al nie re mon -
to wa na. W pla nie prac za bez pie czaj¹cych i re mon to wych na le ¿y uwzglêd niæ
od no wê i kon ser wa cjê al ta ny, od no wê czwo ra ków i 6 dom ków ere mic kich.
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W try bie pil nym na le ¿y za bez pie czyæ ba ro kow¹ bra mê od dzie laj¹c¹ ze spó³
do mów ere mic kich od dzie dziñ ca przy ko œcie le.

4.8. Bu dyn ki go spo dar cze

Za bu do wa go spo dar cza roz miesz czo na w pó³noc nej czê œci klasz to ru obej mu -
je wy dzie lo ne bu dyn ki ku Ÿni i ma ga zy nu. Bu dyn ki te wy ma gaj¹ bie¿¹cych prac
re mon to wych w ce lu za bez pie cze nia przed de struk cj¹. Ko niecz na bê dzie wy -
mia na po kry cia da chu i czê œcio wy re mont wiê Ÿby.

4.9. Prze skle pio ne piw ni ce przy ogro dzie ta ra so wym

Piw ni ce te by³y u¿yt ko wa ne w cza sie, kie dy w klasz to rze roz wi ja no upra wê
wi no gron. Wstêp ne roz po zna nie wy ka za³o, ¿e obec ne piw ni ce zo sta³y po mniej -
szo ne przez wpro wa dza nie pod³u¿nych œcian wy gra dzaj¹cych pó³nocn¹ czê œæ
tych po miesz czeñ (do ty czy to przy najm niej czê œci piw nic). Byæ mo¿e do ty czy
to tyl ko przed³u¿eñ tych piw nic w ob ry sie pierw sze go rzê du dom ków ere mic -
kich.

Piw ni ce wy ma gaj¹ je dy nie bie¿¹cych prac kon ser wa cyj nych. Przed ich re ali -
za cj¹ na le ¿a³oby spraw dziæ pier wot ny za siêg tych po miesz czeñ przy po mo cy
urz¹dze nia SIR.

4.10. Mu ry klasz tor ne

Mu ry klasz to ru wy dzie laj¹ dwie stre fy do stê pu. Pierw sza to mu ry ota czaj¹ce
ze spó³ dom ków ere mic kich. Dru ga wy dzie la te ren ko œcio³a i klasz to ru. Mu ry
wznie sio ne z wa pie nia ³ama ne go na za pra wie wa pien nej wy ka zuj¹ da le ko po su -
niê te ob ja wy de struk cji. Szcze gól nie za gro¿one s¹ ko ro no we par tie mu rów po -
zba wio ne na kryw z da chów ki, pod le gaj¹ce od dzia³ywa niu czyn ni ków at mos fe -
rycz nych. Po nad to w miej scach za³amañ tra sy mu ru, przy bra mach prze jaz do -
wych wy stê puj¹ pio no we pêk niê cia spo wo do wa ne de for ma cja mi o cha rak te rze
me cha nicz nym.

W ra mach prac za bez pie czaj¹cych na le ¿y wy ko naæ za bez pie cze nie ko ro ny
mu rów po³¹czo ne z ko twie niem pod³u¿nym (np. za po moc¹ wie ñca ¿el be to we -
go) i pra ce maj¹ce na ce lu uzu pe³nie nie lo kal nych ubyt ków li ca mu ru.

4.11. Ze spó³ ogro dów w po³udnio wej czê œci ze spo³u klasz to ru

Pod wzglê dem tech nicz nym ta ra so wo ufor mo wa ne ogro dy nie wy ka zuj¹
uszko dzeñ ani za gro¿eñ wy ni kaj¹cych ze zja wisk osu wi sko wych b¹dŸ nad mier -
nej abra zji spo wo do wa nej spad ka mi zbo cza. W ra mach bie¿¹ce go utrzy ma nia
ko niecz na bê dzie tyl ko kon ser wa cja mu rów opo ro wych.

5. Osza co wa nie za kre su nie zbêd nych prac kon ser wa tor skich
i za bez pie czaj¹cych

Na obec nym po zio mie roz po zna nia mo ¿li we jest tyl ko osza co wa nie ska li
nie zbêd nych nak³ad ów w opar ciu o ce ny wska Ÿni ko we od nie sio ne do po -
wierzch ni u¿yt ko wej b¹dŸ te¿ do li nio wych wy mia rów za byt ko wych bu dow li.
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W sto sun ku do umow nie wy od rêb nio nych czê œci za bu do wy klasz to ru oo. Ka -
me du³ów mo¿ na na obec nym eta pie prze wi dy waæ na stê puj¹ce nak³ady fi nan so -
we:

5.1. Ko œció³ wraz z za kry sti¹, bi blio tek¹ i na wa mi bocz ny mi wraz ze
skle pie nia mi i wiê Ÿb¹ da chu

– za bez pie cze nia prze ciw wil go cio we = 10.000,00 z³
– im pre gna cja wiê Ÿby = 180.000,00 z³
– ocie ple nie skle pieñ. = 120.000,00 z³
– kon ser wa cja bi blio te ki = 200.000,00 z³

Ra zem ko œció³ = 510.000,00 z³

5.2. Dom Wol skie go, dom go œcin ny.

– od no wa o ska li re mon tu œred nie go i ge ne ral ne go.
Po wierzch nia 1054,00 m x 1500 = 1.581.000,00 z³

5.3. Schin dle rów ka, ba bi niec i fur ta

Od no wa o ska li re mon tu ge ne ral ne go
Po wierzch nia 1.200,00 m2 x 1700 = 2.040.000,00 z³

5.4. Bu dy nek go spo dar czy (ga ra ¿e, sto lar nia)

Od no wa o ska li re mon tu œred nie go
Po wierzch nia 431,80 x 1200 = 518.160,00 z³

5.5. Re fek tarz, kuch nia, ar chi wum

Od no wa o ska li re mon tu ge ne ral ne go
Po wierzch nia 664 m2 x 1600 = 1.062,400,00 z³

5.6. Bu dyn ki go spo dar cze (daw ne po miesz cze nia obs³ugi i staj nie)

280,0 m2 x 1200 = 336.000,00 z³

5.7., Bu dyn ki po moc ni cze (ku Ÿnia, sto do³a)

489,0 m2 x 600,00 = 293.000,00 z³

5.8. Dom ki eremickie i czwo rak

8 x 80.000 = 640.000,00 z³

5.9. No wi cjat

224,0 m2 x 1600. = 358.000,00 z³

5.10. Mu ry ogro dze nia

1.600,00 mb x 150,0 = 241.500,00 z³

5.11. Piw ni ce przy ogro dach (kon ser wa cja)

210,0 m2 x 200   = 42.000,00 z³
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Ra zem prze wi dy wa ne nak³ady = 7.622.460.00 z³

Pro po zy cja eta po wa nia prac.

– I etap – Dom go œcin ny, dom Wol skie go

K = 1.581,000,00 z³

– bram ka do ere mu

30.000,00 z³

– stud nia

20.000,00 z³

Ra zem = 1.631.000,00 z³

Na le ¿y roz wa ¿yæ rów nie¿ w³¹cze nie prac w re fek ta rzu do I eta pu za bez pie -
czeñ.

6. Pod su mo wa nie, wnio ski

Klasz tor i ko œció³ oo. Ka me du³ów na Bie la nach w Kra ko wie sta no wi¹ uni ka -
to wy przyk³ad ba ro ko we go ze spo³u za cho wa ne go bez znacz¹cych prze obra ¿eñ,
za rów no w za kre sie sub stan cji bu dow la nej z wy stro jem, jak rów nie¿ w za kre sie
wy po sa ¿e nia. W okre sie po 1945 ro ku pra ce kon ser wa tor skie i za bez pie czaj¹ce
obej mo wa³y prak tycz nie tyl ko bu dy nek ko œcio³a, a w ostat nich la tach czê œæ
dom ków ere mu.

Skut kiem bra ku bie¿¹cych re mon tów i za bez pie czeñ jest da le ko po su niê ta
de struk cja za bu do wy klasz to ru i mu rów ogro dze nia. W wie lu przy pad kach
stwier dzo no awa ryj ny stan ta kich ele men tów jak stro py, da chy i nie któ re frag -
men ty mu rów

Na obec nym eta pie za gro¿e nia za byt ko wej sub stan cji za cho dzi ju¿ sy tu acja
nie od wra cal nych zmian po szcze gól nych ele men tów za bu do wy i wy stro ju.
Utrzy manie te go ze spo³u wy ma ga pod jê cia pil nych prac za bez pie czaj¹cych
i kon ser wa tor skich. O za byt ko wej war to œci ze spo³u œwiadcz¹ nie tyl ko za³o¿e -
nia prze strzen ne, bu dyn ki i ich wy strój ale rów nie¿ wy po sa ¿e nie. Do szcze gól -
nie cen nych na le ¿y przyk³ad o wo za li czyæ ory gi nal ne wy po sa ¿e nie pral ni, sto -
lar ni i czê œæ wy po sa ¿e nia go spo dar czej za bu do wy klasz to ru.

Po stu lo wa nym pra com za bez pie czaj¹cym za byt ko wej sub stan cji bu dow la nej
klasz to ru win ny to wa rzy szyæ ba da nia ar chi tek to nicz ne i kon ser wa tor skie w po -
szcze gól nych obiek tach. Ju¿ na obec nym po zio mie roz po zna nia stwier dzo no
obec noœæ po li chro mii stro pu bel ko we go nad re fek ta rzem, in te re suj¹c¹ ka mie -
niar kê ko mi nów w do mu Wol skie go i w Schind le rów ce, wie le ory gi nal nych po -
sa dzek drew nia nych i in ne za cho wa ne ele men ty wy stro ju.

Ist nie je wy so kie praw do po do bie ñstwo, ¿e w trak cie re ali za cji prac kon ser wa -
tor skich od kry te zo stan¹ war to œcio we ele men ty de ko ra cji i wy po sa ¿e nia. St¹d
te¿ osza co wa ne wska Ÿni ko wo kosz ty kon ser wa cji i od no wy mog¹ ulec znacz -
nym zmia nom.

Kra ków, sier pieñ–wrze sieñ 2004
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WYST¥PIE NIE PRE ZY DEN TA M. KRA KO WA, WO JE WO DY
MA£OPOL SKIE GO I PRZE WOD NICZ¥CE GO SKOZK DO SZE FA 

KAN CE LA RII PRE ZY DEN TA RP O PRZY ZNA NIE ŒROD KÓW
Z BU D¯ ETU CEN TRAL NE GO NA NFRZK NA ROK 2005

Sza now na Pa ni Mi ni ster
Jo lan ta Szymanek -Deresz
Szef Kan ce la rii Pre zy den ta RP

War sza wa

Zgod nie z art. 2, ust. 4 i 5 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 – Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa wspól nie z Wo je wod¹ Ma³opol skim i Pre zy den tem m. Kra ko -
wa zwra caj¹ siê do Pa ni Mi ni ster z uprzej ma pro œb¹ o spo wo do wa nie przy zna -
nia w ro ku 2005 do ta cji ce lo wej z bu d¿ etu cen tral ne go na Na ro do wy Fun dusz
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa w wy so ko œci 31 mln z³, otrzy my wa nej za
po œred nic twem Kan ce la rii Pre zy den ta RP.

Jed no cze œnie in for mu je my, i¿ bêdzie my d¹¿yæ do zwiê k sza nia udzia³u w³a -
œci cieli i u¿yt kow ni ków obiek tów za byt ko wych w fi nan so wa niu prac kon ser wa -
tor skich w ich obiek tach, a ta k¿e bêdzie my czy niæ sta ra nia o gro ma dze nie na
Na ro do wym Fun du szu œrod ków po za bu d¿ eto wych.

W wy bo rze za dañ kie ro waæ siê bêdzie my na szy mi pro gra mo wy mi do ku men -
ta mi. S¹ to: przy jê ty w 2001 r. „Pro gram i kie run ki dzia³ania Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu", oraz „Pro gram prac kon ser wa tor skich na la ta 2004–2010”, któ rych re -
ali za cja przy czy ni siê do roz wo ju ró¿ nych dzie dzin ¿y cia mia sta, a w szcze gól -
no œci roz wo ju na uki, kul tu ry, ochro ny zdro wia i tu ry sty ki i po zwo li po strze gaæ
Kra ków ja ko wa ¿ne miej sce jed nocz¹cej siê Eu ro py.

Za za da nia prio ry te to we uwa ¿amy nie zmien nie:
– Wzgó rze Wa wel skie z Zam kiem Kró lew skim, Ka tedr¹ i ca³okszta³tem znaj -

duj¹cej siê tu za bu do wy wraz z for ty fi ka cja mi,
– hi sto rycz ne cen trum Kra ko wa w ob rê bie œre dnio wiecz nych for ty fi ka cji miej -

skich i Plant,
– Ka zi mierz z bo gat¹ tra dy cj¹ dwóch kul tur – chrze œci ja ñsk¹ i ¿y dowsk¹,
– te re ny po miê dzy Plan ta mi a „drug¹ ob wod nic¹”, w tym ze spo³y za byt ko we

Kle pa rza, We so³ej, Gar ba rów, Pod gó rza,
– naj cen niej sze en kla wy na obrze ¿ach mia sta z ze spo³ami re zy den cjo nal ny mi,

sa kral ny mi i for tecz ny mi.

W ro ku 2005 do szcze gól nie istot nych za dañ na le ¿eæ bê dzie kom plek so wa
kon ser wa cja Ryn ku G³ów ne go, a w szcze gól no œci wy mia na je go na wierzch ni
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wy ma gaj¹ca znacz ne go wspar cia w³adz mia sta œrod ka mi Na ro do we go Fun du -
szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

W Ar chi ka te drze Wa wel skiej, po uko ñcze niu kon ser wa cji ka pli cy Zyg -
mun tow skiej, prze wi du je my roz po czê cie kon ser wa cji ko lej ne go wy bit ne go
dzie ³a – ka pli cy Ma riac kiej (Ste fa na Ba to re go) z kró lew skim na grob kiem oraz
ca³ym bo ga tym wy stro jem (po li chro mia, o³tarz, stal le).

Po nad to na Wa we lu win na do biec ko ñca re wa lo ry za cja re ne san so wych
ogro dów zam ko wych (stan¹ siê one ko lejn¹, wy bitn¹ atrak cj¹ tu ry styczn¹
wzgó rza). Prze wi du je my te¿ dal szy etap kon ser wa cji wa wel skich for ty fi ka cji
oraz póŸ no œre dnio wiecz nych bu dyn ków, przy leg³ych do mu ru obron ne go.

Nie zwy kle wa ¿nym za da niem – pro wa dzo nym wraz z Gmin¹ m. Kra ko wa –
win na byæ re wa lo ry za cja oto cze nia Wa we lu (wraz ze sto ka mi wzgó rza).

W ze spo le uli cy Ka no ni czej pla nu je my za ko ñczyæ kon ser wa cjê gotycko -
-renesansowego pa³acu bi sku pa Era zma Cio³ka; w re zul ta cie ten wy bit nej kla sy
za by tek ju¿ w ro ku 2006 po mie œci cenn¹ eks po zy cjê kra kow skie go Mu zeum
Na ro do we go, obej muj¹c¹ sztu kê œre dnio wiecz na i no wo¿ytn¹. Tym sa mym zo -
sta nie za ko ñczo ny za sad ni czy etap pro wa dzo nych od po nad 30 lat prac w ze -
spo le tej uli cy, zaœ do wy ko na nia po zo sta³yby za da nia zwi¹za ne z nie któ ry mi
obiek ta mi kon ser wo wa ny mi przed æwie ræ wie czem.

Za mie rza my kon ty nu owaæ kon ser wa cjê mu rów obron nych mia sta we
wspó³ pra cy z Fun da cj¹ XX Czar to ry skich (obej muj¹c¹ frag ment mu rów po za -
chod niej stro nie Bra my Flo ria ñskiej), a ta k¿e kom plek sow¹ kon ser wa cjê wnêtrz 
ba ro ko we go Pa³acu „Pod Krzysz to fo ry” przy Ryn ku G³. 35 i Su kien nic.

Wœ ród za byt ków sa kral nych hi sto rycz ne go cen trum mia sta szcze góln¹ ro le
graæ bê dzie kon ty nu acja kom plek so wej kon ser wa cji wnê trza ko œcio³a œw. Bar -
ba ry (pra ce pro wa dzo ne w ro ku bie¿¹cym ujaw ni³y awa ryj ny stan tech nicz ny
skle pie nia z póŸ no ba ro kow¹ po li chro mi¹). W Ba zy li ce Ma riac kiej – po uko -
ñcze niu za sad ni czych prac we wnê trzu – prze wi du je my kon ser wa cjê za kry stii
z war to œcio wym wy po sa ¿e niem. W cen nym, wcze sno ba ro ko wym ko œcie le œw.
œw. Pio tra i Paw³a za ko ñcze nie trwaj¹cych od 20 lat prac prze wi dzia ne jest na
rok 2007; w r. 2005 ro bo ty ob jê³yby ka pli cê Na jœw. Sa kra men tu i za kry stiê.
W ze spo le ko œcio³a i klasz to ru Fran cisz ka nów przysz³orocz ny etap prac kon -
cen tro wa³by siê na daw nej ka pli cy œw. Eli giu sza (z od kry ty mi w ostat nich la -
tach: wcze sno go tyck¹ ka mie niark¹ i ba ro ko wy mi po li chro mia mi) oraz obu za -
kry stiach z bo ga tym wy stro jem ba ro ko wym. W ze spo le Do mi ni ka nów pil nej
kon ser wa cji wy ma ga wnê trze ma nie ry stycz nej ka pli cy Mysz kow skich, w ko -
œcie le œw. Krzy ¿a prze wi du je my kon ty nu owa nie i uko ñcze nie kon ser wa cji go -
tyc kich, ce gla nych i ka mien nych ele wa cji.

Na ¿y dow skim Ka zi mie rzu po wa ¿nym za da niem bê dzie kom plek so wa kon -
ser wa cja XVI-wiecz nej bo ¿ni cy Wy so kiej, prze wi dzia nej przez Gmi nê ¯y -
dowsk¹ i Mu zeum Hi sto rycz ne m. Kra ko wa dla po sze rze nia ju da istycz nej eks -
po zy cji Mu zeum (pod je cie tych bar dzo istot nych prac w la tach ubieg³ych unie -
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mo ¿li wia³ brak wy ja œnie nia spraw w³asno œcio wych). Prze wi du je my te¿ roz po -
czê cie kon ser wa cji oto czo nej kul tem re li gij nym, XVI-wiecz nej bo ¿ni cy Re -
muh, drob niej sze pra ce w nie któ rych po zo sta³ych za byt ko wych bo ¿ni cach
(Tem pel, Iza aka) oraz kon ty nu owa nie prac kon ser wa tor skich na obu za byt ko -
wych cmen ta rzach ¿y dow skich.

W ob rê bie Ka zi mie rza „chrze œci ja ñskie go” rok 2005 wi nien przy nie œæ za -
koñ czenie za sad ni cze go eta pu wie lo let nich prac w cen nym, go tyc kim ze spo le
ko œcio³a œw. Ka ta rzy ny i klasz to ru Au gu stia nów (m.in. za bez pie cze nie krypt
w kor pu sie ko œcio³a, usu niê cie przy czyn za wil go ce nia czê œci klasz to ru). Wiel ki
za kres win ny mieæ pra ce w g³ów nej, go tyc kiej œwi¹ty ni pa ra fial nej Ka zi mie rza
– to jest w ko œcie le Bo¿e go Cia³a: prze wi du je my tu ko lej ny etap kon ser wa cji
ce gla nych ele wa cji oraz wyj¹tko wo bo ga te go, za gro¿one go przez drew no ja dy
ba ro ko we go i ma nie ry stycz ne go wy stro ju wnê trza. Na le ¿y do ko ñczyæ kon ser -
wa cjê ba ro ko wej ar chi tek tu ry Sa dzaw ki œw. Sta nis³awa na Ska³ce.

W ob rê bie Stra do mia, hi sto rycz ne go ka zi mier skie go przed mie œcia, prze wi -
du je my ko lej ny etap prac w ba ro ko wym ko œcie le Ber nar dy nów (m.in. wnê trza
pre zbi te rium i chó ru za kon ne go z wy stro jem).

Na te re nie hi sto rycz nych Gar ba rów – po wa ¿nym za da niem s¹ dal sze pra ce
w ba ro ko wym ze spo le ko œcio³a i klasz to ru Kar me li tów na Pia sku, na Kle pa -
rzu – kon ty nu acja kon ser wa cji ba ro ko we go wy stro ju ko le gia ty œw. Flo ria na,
w Pod gó rzu – re mont kon ser wa tor ski dzwon ni cy ko œcio³a œw. Jó ze fa oraz – we
wspó³dzia³aniu z Gmin¹ m. Kra ko wa – dal sze pra ce remontowo -konser wa tor -
skie w d. ra tu szu.

Na obrze ¿ach mia sta do wa ¿niej szych, wie lo let nich za dañ na le ¿a³yby za kro -
jo ne na sze rok¹ ska lê pra ce w ere mie Ka me du³ów na Bie la nach, wy bit nym –
w ska li eu ro pej skiej – dzie le ar chi tek tu ry wcze sne go ba ro ku; stan tech nicz ny
wie lu znaj duj¹cych siê tu cen nych bu dow li (po za ko œcio³em, kon ser wo wa nym
ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu w la tach mi nio nych) jest dziœ awa ryj ny.

Kon ty nu acji wy ma gaj¹ pra ce w opac twie Be ne dyk ty nów w Ty ñcu (m.in.
roz po czê cie kom plek so wej kon ser wa cji œre dnio wiecz nych mu rów obron nych –
naj wiê k sze go, po Kra ko wie, ze spo³u œre dnio wiecz nej ar chi tek tu ry obron nej
w Ma³opol sce.

Znacz nych nak³ad ów nadal wy ma gaæ bêd¹ cen ne ze spo³y ar chi tek to nicz ne
u¿yt ko wa ne przez kra kow skie uczel nie. W kwar ta le uni wer sy tec kim kon ty nu -
owaæ bêdzie my pra ce w naj star szym i naj cen niej szym bu dyn ku UJ Col le gium
Ma ius przy re mon cie da chów, w Coll. Novum pla nu je my dal sze pra ce kon ser -
wa tor skie we wnê trzu, a w Coll. Wit kow skie go, po za pra ca mi we wnê trzach,
roz pocz nie my kom plek so we pra ce przy ele wa cjach. W Coll. Ko³³¹ta ja oprócz
re mon tu da chu pla nu je my rów nie¿ re wa lo ry za cjê dzie dziñ ca. Kom plek so wym
re mon tem kon ser wa tor skim obej mie my ze spó³ bu dyn ków uni wer sy tec kich tzw.
„Go³êb nik”, roz pocz nie my re mont da chu i pra ce przy ele wa cjach w Ar se na le
Kró lew skim przy ul. Grodz kiej, kon ty nu owaæ bêdzie my kom plek so wy re mont
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Pa³acu Pus³ow skich oraz re mont kor de gard w Coll. Œnia dec kich. W Coll. Sa -
noc kim pla nu je my re mont da chu. Kon ty nu owaæ bêdzie my re mon ty kon ser wa -
tor skie w ze spo le XIX w. kli nik i szpi ta li Col le gium Me di cum UJ przy ul. Ko -
per ni ka.

Za mie rza my rów nie¿ udzie liæ po mo cy fi nan so wej in nym kra kow skim wy ¿ -
szym uczel niom, w tym Po li tech ni ce Kra kow skiej w ze spo le daw ne go pa³acu
kró lew skie go w £ob zo wie (prze kszta³co ny w 2 po³. XIX w. ja ko au striac ka
pod chor¹¿ów ka); Aka de mii Eko no micz nej (gmach d. Fun da cji Lu bo mir skie -
go przy ul. Ra ko wic kiej) oraz Aka de mii Sztuk Piêk nych (g³ów ny gmach przy
Pl. Ma tej ki).

Prze wi du je my wspo ma ga nie prac w for tach wchodz¹cych w sk³ad au striac -
kiej Twier dzy Kra kow skiej, wy bit ne go – w ska li œwia to wej – ze spo³u ar chi -
tek tu ry obron nej z 2 po³owy XIX stu le cia, a ta k¿e wspo ma ga nie – w for mie do -
ta cji zwrot nych – wy si³ków pry wat nych in we sto rów, po dej muj¹cych re wa lo ry -
za cje cen nych, kra kow skich ka mie nic (zw³asz cza w hi sto rycz nym cen trum mia -
sta, gdzie ka mie ni ce te s¹ za pi sem hi sto rii od 2 po³owy XIII stu le cia do
XIX/XX w.).

Dzia³ania kon ser wa tor skie pro wa dzo ne w Kra ko wie dziê ki Na ro do we mu
Fun du szo wi Re wa lo ry za cji Kra ko wa maj¹ ran gê eu ro pejsk¹. Ta kie za da nia, jak
te go rocz na kon ser wa cja ka pli cy Zyg mun tow skiej – sta no wi¹ ce nio ny w œwie cie 
wk³ad pol skich kon ser wa to rów w roz wój my œli i prak ty ki kon ser wa tor skiej. Co -
rocz nie ko lej ne za byt ki i ze spo³y za byt ko we przy wra ca ne s¹ do sta nu od po wia -
daj¹ce go ich kul tu ro wym wa lo rom.

Pro wa dzo ne od lat pra ce kon ser wa tor skie zmie ni³y nie do po zna nia ob raz
Kra ko wa. Osi¹gniê cia te nie maj¹ jed nak cha rak te ru trwa³ego: do tych cza so we
wy si³ki win ny byæ kon ty nu owa ne z po dobn¹ in ten syw no œci¹.

Oœmie le ni ¿ycz li wo œci¹ Pa na Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej Alek san -
dra Kwa œniew skie go spra wuj¹ce go pa tro nat nad Ko mi te tem, po dob nie jak
w po przed nich la tach zwra ca my siê do Pa ni Mi ni ster z uprzejm¹ pro œb¹ o spo -
wo do wa nie przy zna nia do ta cji z bu d¿ etu cen tral ne go na Na ro do wy Fun dusz
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa na rok 2005 za po œred nic twem Kan ce la rii
Pre zy den ta RP.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zy dent Mia sta Kra ko wa Wo je wo da Ma³opol ski Prze wod nicz¹cy
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

/-/ prof. Ja cek Maj chrow ski /-/ Je rzy Ada mik /-/ prof. Ta de usz Chrza now ski

Kra ków, dnia 2 czerw ca 2004 r.



BIE¿¹CE UCHWA³Y PREZYDIUM SKOZK

Uchwa³a Nr 4/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 20 kwiet nia 2004 w spra wie oce ny re ali za cji pla nu
finansowo -rzeczowego od no wy za byt ków Kra ko wa

za pierw szy kwar ta³ 2004 r.

§ 1

Pre zy dium SKOZK, dzia³aj¹c na pod sta wie § 12, pkt. 3 Re gu la mi nu SKOZK 
i Uchwa³y Nr 2/2004 SKOZK z dnia 17 lu te go 2004 r. w spra wie pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa w 2004 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego za pierw szy kwar -
ta³ 2004 r., po wys³ucha niu opi nii ko mi sji: Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji,
Fi nan so wej i Praw nej, a ta k¿e uwzglêd niaj¹c g³osy wy ra ¿ane w dys ku sji, uzna³o 
za pra wid³owe pod jê te przez Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych
Kra ko wa czyn no œci przy go to waw cze do re ali za cji pla nu na rok bie¿¹cy oraz za -
awan so wa nie pla nu wy nosz¹ce, zgod nie z za war ty mi umo wa mi, 16,1%.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Od no wy Za byt ków Kra ko wa

prof. Ta de usz Chrza now ski



Uchwa³a Nr 5/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 20 kwiet nia 2004 r.
w spra wie zmia ny kwa li fi ka cji do ta cji z Na ro do we go Fun du szu
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa ze zwrot nych na bez zwrot ne.

§1

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, dzia³aj¹c na 
pod sta wie § 12, ust. 2, pkt. b. Re gu la mi nu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa oraz Za sad fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych Kra -
ko wa (Uchwa³a nr 9/2001 z dnia 4.XIL2001r.) po prze ana li zo wa niu wnio sków
osób za in te re so wa nych, po wys³ucha niu opi nii Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny 
Re ali za cji, Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej i Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK

po sta na wia:

– umo rzyæ w ca³oœci do fi nan so wa nie zwrot ne przy zna ne na pra ce remontowo -
-konserwatorskie w ka mie ni cy przy Al. S³owac kie go 7, w wys. 39.235,37 z³.

– nie uma rzaæ po zo staj¹cej do sp³aty czê œci do fi nan so wa nia zwrot ne go w wys.
66.650 z³ przy zna ne go na re mont kon ser wa tor ski Pa³acu Tar now skich w Kra -
ko wie przy ul. S³aw kow skiej 13/15

§2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a Nr 6/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 20 kwiet nia 2004 r. w spra wie na da nia me da lu
„Za zas³ugi przy od no wie za byt ków Kra ko wa”

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa po sta na wia,
na wnio sek Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych SKOZK, uho no ro waæ
w 2004 ro ku
– Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa
– red. Wan dê Tro jan
me da lem „Za zas³ugi przy od no wie za byt ków Kra ko wa.
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Uchwa³a Nr 7/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 13 lip ca 2004 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 2004 r.

§ 1

Pre zy dium SKOZK, dzia³aj¹c na pod sta wie § 12, pkt. 3 Re gu la mi nu SKOZK 
i Uchwa³y Nr 2/2004 SKOZK z dnia 17 lu te go 2004 r. w spra wie pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa w 2004 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego za pierw sze pó³ro -
cze 2004 r. oraz 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,
stwier dza, 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 38,5% jest ni¿ sze ni¿ up³yw cza su ka len -
da rzo we go w ro ku 2004.

§ 2

Pre zy dium SKOZK, na wnio sek Pre zy den ta m. Kra ko wa, po sta na wia prze -
zna czyæ 500 tys.z³ z re zer wy pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa na rok 2004 na
do fi nan so wa nie prac remontowo -konserwatorskich na wierzch ni Ryn ku G³ów -
ne go w oto cze niu ko œcio³a œw. Woj cie cha.

§ 3

Pre zy dium SKOZK po sta na wia prze sun¹æ kwo tê 200 tys. z³. prze zna czon¹
w pla nie na rok 2004 na pra ce remontowo -konserwatorskie przy miej skich mu -
rach obron nych przy zna ne Fun da cji XX Czar to ry skich w Kra ko wie na pra ce
remontowo -konserwatorskie w ko œcie le œw. Bar ba ry.

§ 4

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a Nr 8/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 13 lip ca 2004 r. w spra wie pro lon ga ty sp³aty rat do fi nan so wa nia
zwrot ne go dla d. pa³acu Tar now skich, ul. S³aw kow ska 13/15

§ 1

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa dzia³aj¹c na
pod sta wie § 12, ust. 2, pkt. b. Re gu la mi nu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa oraz Za sad Fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych Kra -
ko wa (Uchwa³a Nr 9/2001 z dnia 4.XII.2001 r.), po prze ana li zo wa niu wnio sku
osób za in te re so wa nych, po wys³ucha niu opi nii Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny 
Re ali za cji, Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej i Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK

po sta na wia

wy ra ziæ zgo dê na pro lon ga tê o je den rok sp³aty dwóch po zo sta³ych rat do fi nan -
so wa nia zwrot ne go w ³¹cznej wy so ko œci 66.650 z³ dla d. pa³acu Tar now skich,
ul. S³aw kow ska 13/15.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a Nr 9/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 13 lip ca 2004 r. w spra wie za war cia ugo dy s¹do wej
z Fun da cj¹ Fa mi lijn¹ Ro dzi ny Wentzlów, Ry nek G³ów ny 19

§ 1

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, dzia³aj¹c na 
pod sta wie Re gu la mi nu SKOZK § 12, ust. 2, pkt. b oraz Za sad fi nan so wa nia
prac w obiek tach za byt ko wych Kra ko wa (Uchwa³a Nr 9/2001 z dnia
4 XII 2001), a ta k¿e w na wi¹za niu do Uchwa³y Pre zy dium SKOZK Nr 4/97
z dnia 4 lu te go 1997 r., po prze ana li zo wa niu przed³o¿onej przez w³aœci cie li pro -
po zy cji ugo dy s¹do wej do tycz¹cej sp³aty nak³ad ów po nie sio nych w la tach
1989–1994 na re mont ka mie ni cy przy Ryn ku G³ów nym 19, po wys³ucha niu
opi nii Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa oraz opi nii ko -
mi sji pro ble mo wych SKOZK: Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji, Fi nan so wej
i Praw no -Organizacyjnej

po sta na wia

wy ra ziæ zgo dê na za war cie ugo dy s¹do wej z Fun da cj¹ Fa mi lijn¹ Ro dzi ny
Wentzlów na na stê puj¹cych wa run kach: sp³ata kwo ty 100 tys. z³ nast¹pi w czte -
rech kwar tal nych ra tach w 2005 ro ku.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a nr 10/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 19 pa Ÿ dzier ni ka 2004 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 2004 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 2/2004 SKOZK z dnia 17 lu te go 2004 r. w spra wie pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa w 2004 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego za trzy kwar ta³y
2004 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 19.445.415,32 z³, tj. 62,2% jest pra wid³owe.

§ 2

Pre zy dium SKOZK, uwzglêd niaj¹c wnio sek ZRZZK o do ko na nie zmian
w pla nie rzeczowo -finansowym na rok 2004, wy ni kaj¹cych z oszczêdno œci po -
wsta³ych w po stê po wa niach prze tar go wych oraz obiek tyw nej nie mo ¿li wo œci
wy ko na nia nie któ rych prac,

po sta na wia

1. Zmniej szyæ przy zna ne œrod ki w na stê puj¹cych obiek tach:
– ze spó³ klasz tor ny Au gu stia nów – ul. Au gu stia ñska 7 80.000 z³
– ka mie ni ca przy ul. Go³êbiej 6 (w³asnoœæ oo. Ka me du³ów) 80.000 z³
– dwór „Ry dlów ka” – ul. W³. Tet ma je ra 28 16.000 z³
– ko œció³ œw. Grze go rza Wlk. w Krakowie -Ruszczy 19.000 z³
– ze spó³ klasz tor ny Do mi ni ka nek „Na Gród ku” – ul. Mi ko³aj ska 21 11.500 z³

ra zem: 206.500 z³
2. Zwiê k szyæ przy zna ne œrod ki w na stê puj¹cych obiek tach:

– „Ka mie ni ca Dzie ka ñska” – ul. Ka no ni cza 21 11.200 z³
– klasz tor oo. Pau li nów „Na Ska³ce” – bi blio te ka 26.000 z³
– Szpi tal Uni wer sy tec ki w Kra ko wie – I i II Kli ni ka Kar dio lo gii

ul. Ko per ni ka 17 90.000 z³
– Zgro ma dze nie Sióstr œw. Au gu sty na – ul. Ska³ecz na 12 30.000 z³

oraz po zo sta wiæ w dys po zy cji dy rek to ra ZRZZK, 
na czê œcio we po kry cie 5% zwiê k sze nia li mi tów      49.300 z³

ra zem: 206.500 z³
§ 3

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

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 11/2004
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 19 pa Ÿ dzier ni ka 2004 r. w spra wie pro lon ga ty sp³aty rat
do fi nan so wa nia zwrot ne go dla obiek tu przy ul. Wy spia ñskie go 11

§ 1

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, dzia³aj¹c na 
pod sta wie § 12, ust. 2, pkt. b. Re gu la mi nu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa oraz Za sad Fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych Kra -
ko wa (Uchwa³a Nr 9/2001 z dnia 4.XII.2001 r.), po prze ana li zo wa niu wnio sku
osób za in te re so wa nych, po wys³ucha niu opi nii Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny 
Re ali za cji, Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej i Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK

po sta na wia

wy ra ziæ zgo dê na pro lon ga tê do II kwar ta³u 2005 r., sp³aty po zo sta³ych rat do fi -
nan so wa nia zwrot ne go w ³¹cznej wy so ko œci 4315 z³ dla obiek tu przy ul. Wys -
piañskiego 11.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Od no wy Za byt ków Kra ko wa

prof. Ta de usz Chrza now ski



Kry sty na £aciak

Kra kow skie skar bon ki

S¹ ta kie miej sca, o któ rych mó wi siê, ¿e s¹ ser cem mia sta. To tu taj kon cen -
truj¹ siê naj wa ¿niej sze dla mia sta wy da rze nia, te miej sca ota cza naj cen niej -

sza i naj bar dziej uro dzi wa ar chi tek tu ra. W Kra ko wie miej scem takim, zna nym
wszyst kim Po la kom, jest Ry nek G³ów ny. Czy w zwi¹zku z tym dzi wiæ siê mo¿ -
na, ¿e w³aœnie tu taj, æwie ræ wie ku te mu, usta wio na zo sta³a pierw sza w na szym
mie œcie skar bon ka? Szyb ko wros³a w pej za¿ kra kow skie go Ryn ku i sta³a siê je -
go trwa³ym ele men tem, na ty le trwa³ym, ¿e przy najm niej jed no po ko le nie uzna -
je, ¿e by³a tam „od zaw sze”. Chêt nie uma wiaj¹ siê obok niej m³odzi lu dzie,
przy ja cie le i za ko cha ni, i w ten spo sób sta³a siê kon ku ren cj¹ dla po mni ka Ada -
ma Mic kie wi cza, po pu lar ne go „Ad a sia”, przy któ rym uma wia³o siê mo je po ko -
le nie.

To w³aœnie æwie ræ wie ku te mu, w at mos fe rze miê dzy na ro do we go poparcia,
Ko mi tet UNESCO uzna³ za byt ko we cen trum Kra ko wa oraz wie lick¹ ko pal niê
so li, w gro nie 12 obiek tów, za god ne umiesz cze nia na I Miê dzy na ro do wej Liœ -
cie Dzie dzic twa Kul tu ro we go i Przy rod ni cze go. Do tej po ry na liœ cie tej zna -
laz³o siê 730 obiek tów z ca³ego œwia ta, w tym 9 z Pol ski.

Rok 1978 sta³ siê prze³omo wy dla Kra ko wa. Dla znaj duj¹cej siê na skra ju ka -
ta stro fy za byt ko wej sub stan cji mia sta zro dzi³a siê na dzie ja na ra tu nek. W tym
sa mym ro ku po wo³any zo sta³ Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa,
któ ry roz pocz¹³ mo zoln¹ pra cê nad za trzy ma niem pro ce su de gra da cji i podj¹³
pró bê przy wró ce nia mia stu daw nej œwiet no œci. Z Wa we lu pop³yn¹³ „Apel do
Na ro du”, któ ry otwo rzy³ nie tyl ko ser ca kra ko wian i Po la ków ale rów nie¿ port -
fe le. Wy zwo li³ nie zwyk³¹ in wen cjê i po mys³owoœæ w or ga ni zo wa niu po mo cy,
od przed szko li i szkó³ pocz¹wszy, po przez sa morz¹dy i or ga ni za cje spo³ecz ne,
po nie za wodn¹ Po lo niê, któ rej przy chyl noœæ dla Kra ko wa do dat ko wo po zy ska³
Wies³aw Och man, wiel ki orê dow nik od no wy kra kow skich za byt ków.

W tym sa mym 1978 ro ku, w dniu 18 grud nia, tu¿ po in au gu ra cyj nym po sie -
dze niu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, w obec no œci
wszyst kich cz³on ków Ko mi te tu usta wio no na p³ycie Ryn ku G³ów ne go, obok ra -
tu sza, skar bon kê. W kil ka mie siê cy póŸ niej na dzie dziñ cu wa wel skim sta nê³a jej 
bliŸ niacz ka. Wkrót ce po niej po dobn¹ (choæ nie z so li) zwie zio no do wie lic kiej
ko pal ni i od da no pod opie kê tam tej szej dy rek cji. Nie ste ty zu pe³nie nie udan¹
prób¹ oka za³o siê umiesz cze nie skar bon ki na cmen ta rzu Ra ko wic kim. Mia³a
gro ma dziæ dat ki na od no wê za byt ko wych cmen tar nych na grob ków, i cho cia¿
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po mys³ sam w so bie by³ do bry, to jed nak za wiod³a re ali za cja i skar bon kê trze ba
by³a stamt¹d „ewa ku owaæ”.

Wie le wo dy up³ynê³o od te go cza su w Wiœ le, ale na le ¿y przy po mnieæ ko mu
Kra ków za wdziê cza swo je skar bon ki. Po mys³odawc¹ by³o „Echo Kra ko wa”,
dzi siaj do da tek do „Ga ze ty Kra kow skiej”, a au to rem pro jek tu mgr in¿. arch. Ja -
cek Pió rec ki. Wygl¹d skar bo nek na wi¹zu je do sym bo li ki kra kow skie go her bu.
Ko ro na ma kszta³t kre ne la ¿u, a ozdob ne me ta lo we ele men ty uk³ad aj¹ siê w ka zi -
mie rzow skie „K”.

Tê z Ryn ku ufun do wa³y i wy ko na³y, nie ist niej¹ce ju¿ dzi siaj, Woj sko we
Zak³ady Re mon to we z uli cy Ra ko wic kiej. Na zwi ska jej twór ców prze trwa³y
jed nak i umiesz czo ne s¹ na ta blicz ce umo co wa nej na we w nêtrz nej czê œci ko ro -
ny. Przez wie le lat za³oga tych zak³ad ów spo³ecz nie opie ko wa³a siê skar bonk¹,
do ko nuj¹c bie¿¹cych na praw i kon ser wa cji, po ma gaj¹c w jej trans por cie
i roz³ad o wy wa niu.

Wa welsk¹ skar bon kê spon so ro wa li i wy ko na li pra cow ni cy Zak³adu Do -
œwiad czal ne go „Pol fa” z sie dzib¹ przy ul. Mo gil skiej i oni rów nie¿ dba li o jej
do bry stan i so lid ne za bez pie cze nia.

A te spraw dzi³y siê wie lo krot nie, bo wiem obie skar bon ki na prze strze ni
æwierczwie cza opar³y siê za ku som wie lu ama to rów ³atwe go zy sku. Pró by wy -
do by cia z wnê trza bank no tów by³y ty le po mys³owe, co nie sku tecz ne, ale ich do -
wo dy w po sta ci pa ty ków za ko ñczo nych ha czy ka mi, sznur ków z przy lep ca mi
itp. „na rzê dzi” ka ¿do ra zo wo znajdo wa³y ko mi sje licz¹ce za war toœæ. By³y rów -
nie¿ pró by w³ama nia, roz bi cia, a na wet pod pa le nia, szczê œli wie nig dy nie pró -
bo wa no ich ukra œæ, byæ mo¿e dla te go, ¿e upo ra nie siê ze 160 ki lo gra mo wym
ciê ¿arem, do dat ko wo z za war to œci¹, nie jest ta kie ³atwe.

Spo³ecz ny Ko mi tet or ga ni zuj¹c i ko or dy nuj¹c zbiór kê pie niê dzy, dys po no -
wa³ rów nie¿ kil ku dzie siê cio ma prze no œny mi skarbonkami -miniaturkami.
Znaczn¹ ich czê œæ wy ko na li ucznio wie szko³y za wo do wej przy Zak³ad ach Pe -
tro che micz nych w P³ocku, od któ rych to zak³ad ów Kra ków uzy ska³ ogromn¹
po moc za rów no fi nan sow¹, jak i rze czow¹.

Ma³e skar bon ki zo sta³y wkrót ce usta wio ne w wie lu pu blicz nych miej scach:
m.in. w te atrach, ho te lach, mu ze ach, w pol skich pla ców kach kul tu ral nych i han -
dlo wych za gra nic¹, a na wet na p³ywaj¹cych do Skan dy na wii pa sa ¿er skich pro -
mach. Sta³y siê bar dzo szyb ko po pu lar nym Ÿród³em zbie ra nia dat ków, ale rów -
nie¿ pro pa go wa nia sa mej idei ochro ny i od no wy Kra ko wa.

Wie le kra kow skich ze spo³ów ar ty stycz nych chêt nie zbie ra³o do skar bo nek
dat ki w trak cie swo ich kon cer tów. „An dru sy” z Olkiem Ko by liñ skim, „S³owian -
ki”, „Kra kus”, „Har ni” i wie le in nych ze spo³ów w³aœnie w ten spo sób za zna -
czy³o swój udzia³ w od no wie kra kow skich za byt ków. Je œli ktoœ pa miê ta kon cer -
ty kra kow skie go wir tu oza gi ta ry, Ja na Ober be ka, pa miê taæ mu si rów nie¿ to wa -
rzysz¹c¹ mu ma³¹ skar bon kê.

Trud no by³oby dzi siaj osza co waæ wiel koœæ uzbie ra nych przez skar bon ki
œrod ków. Z pew no œci¹ by³a to naj bar dziej po pu lar na i naj³atwiej do stêp na for ma 

Spis treœci 79



gro ma dze nia dat ków, nie ste ty zaw sze ano ni mo wa. Ze bra ne w ten spo sób œrod ki
pod le ga³y na prze strze ni lat de wa lu acji, de no mi na cji i wie lu dzie jo wym prze -
mia nom, ale nie zmien nie by³y, jak by na prze kór wszel kim hi sto rycz nym za wi -
ro wa niom.

W ska li Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa nie s¹ to
œrod ki znacz¹ce, ale ich zna cze nie spo³ecz ne jest nie do prze ce nie nia.

Tym wszyst kim ano ni mo wym ofia ro daw com, któ rzy w ci¹gu ostat nich 25 lat 
wrzu ci li do kra kow skich skar bo nek, dat ki na le¿¹ siê s³owa wiel kie go po dziê ko -
wa nia.

A cze go w skar bon kach nie by³o? Mo ¿na by po wie dzieæ, ¿e za war³ siê w ich
wnê trzu, jak w pi gu³ce, ca³y wa lu to wy œwiat. Naj bar dziej eg zo tycz ne wa lu ty, ja -
kie mo ¿na so bie wy obra ziæ, któ re nie raz spra wi³y trud noœæ na wet wy spe cja li zo -
wa nym s³u¿bom ban ko wym z Od dzia³u Wo je wódz kie go NBP przy ul. Basz to -
wej, gdzie przez wie le lat li czo no za war toœæ skar bo nek. Ak tu al nie funk cjê tê
przej¹³ Kre dyt Bank S.A., tu taj do ko nu je siê prze li czeñ przy nie oce nio nej po -
mo cy uczniów z Ze spo³u Szkó³ Eko no micz nych Nr 1 w Krakowie -Nowej Hu -
cie, se gre guj¹cych w po cie czo³a wy mie sza ne no mi na³y.

Ale nie tyl ko pie ni¹dze gro ma dzi³y skar bon ki, ile¿ w nich by³o pre cjo zów,
z³otych obr¹czek, pie rœ cion ków, ko ra li, prze ka zy wa nych na stêp nie do wy ce ny
w sa lo nach „De sy” i „Ju bi le ra”. Po ich sprze da ¿y uzy ska ne pie ni¹dze za si la³y
Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa. By³y to nie zwy kle
wzru szaj¹ce od ru chy ser ca, któ rych war to œci nie da siê osza co waæ. Bo jak wy -
ce niæ po trze bê ofiar no œci, chê ci nie sie nia po mo cy, a mo¿e rów nie¿ du my z piêk -
niej¹ce go mia sta?

Nie zmien nie jed nak Spo³ecz ny Ko mi tet do ce nia i ocze ku je tej ofiar no œci.
Zbiór ka œrod ków pro wa dzo nych za po moc¹ skar bo nek wie lo krot nie by³a przed -
mio tem ocen i ana liz Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK, czu waj¹cej nad pra -
wid³owym prze bie giem pro ce su fi nan so wa nia od no wy kra kow skich za byt ków.

Dzi siej szy wygl¹d skar bon ki za wdziê czaj¹ fir mie „Pra cow nia Kon ser wa cji
Me ta li” pa na Ro ma na Bo bic kie go. Zna na to w œwie cie kon ser wa tor skim fir ma,
od lat za an ga ¿owa na w pro ces re wa lo ry za cji. To w³aœnie tu taj tra fiaj¹ skar bon ki
nie tyl ko do bie¿¹cych przegl¹dów, ale rów nie¿ do znacz nie po wa ¿niej szych na -
praw po przy go dach z wan da la mi. Fir ma pa na Bo bic kie go nie tyl ko wy ko na³a
ich ge ne ral ny re mont, o któ re pro si³y siê po 25 la tach „s³u¿by”, uzbra jaj¹c ich
œcia ny w po li wê gla no we szy by, ale ka ¿do ra zo wo jest spon so rem tych dzia³añ.
Wiel kie dziê ki!

Przy oka zji skar bon ko wych wspo mnieñ nie od par cie na su wa siê apel: Lu dzie
nie wrzu caj cie do skar bo nek œmie ci, prze cie¿ od te go s¹ ko sze!!!

Kra kow skie skar bon ki. Trwaj¹ z na mi i pew nie trwaæ bêd¹ tak d³ugo, jak
d³ugo w nas sa mych tkwi³a bê dzie po trze ba ofiar no œci, dba³oœci i tro ski o to nie -
zwyk³e mia sto, bo tak na praw dê „któ¿ wy po wie two je piêk no Kra ko wie pra sta -
ry”.
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Sta nis³aw Karcz mar czyk

Wspo mnie nie
o prof. zw. dr hab. in¿. Ro ma nie Cie siel skim

dok torze ho no ris cau sa Po li tech ni ki Kra kow skiej

W dniu 9 czerw ca 2004 ro ku zmar³ na gle we
Wroc³awiu prof. Ro man Cie siel ski, w trak cie 

ko lej nej po dró¿y zwi¹za nej z uczest nic twem w o -
bro nie pra cy dok tor skiej, ja ko jej re cen zent.

Œro do wi sko na uko we i za wo do we zwi¹za ne
z bu dow nic twem stra ci³y swo je go naj wy bit niej sze -
go na ukow ca i twórcze go in ¿y nie ra. Bo ga ty ¿y cio -
rys, ilu struj¹cy osi¹gniê cia na uko we i za wo do we,
ale rów nie¿ wy bit ne do ko na nia ja ko or ga ni za to ra
¿y cia na uko we go i za wo do we go w ska li Kra ko wa
i ca³ego kra ju, opu bli ko wa no w wie lu pe rio dy kach
i wy daw nic twach uka zuj¹cych siê na prze strze ni
ostat nich ty go dni.

W pu bli ko wa nych wspo mnie niach pod kre œla ne s¹ wy bit ne zas³ugi Pro fe so ra
i nie zwyk³e za an ga ¿owa nie, któ re za pew ni³o Mu w ka ¿ dej dzie dzi nie ak tyw no -
œci na uko wej, za wo do wej i spo³ecz nej po zy cjê nie kwe stio no wa ne go li de ra
i wzo ru do na œla do wa nia przez in nych.

Rów nie¿ Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa szcze gól nie wy -
so ko oce nia za an ga ¿owa nie i wy bit ne osi¹gniê cia Pro fe so ra w utrzy ma niu i ra -
to wa niu hi sto rycz nej i kul tu ral nej spu œci zny na sze go mia sta. Na le ¿a³ do gru py
cz³on ków Spo³ecz ne go Ko mi te tu po wo³anych w 1982 ro ku na ka den cjê do
1985. Na stêp nie na wszyst kie ka den cje od 1990. Obec noœæ tak wy bit ne go na -
ukow ca i fa chow ca w sk³adzie SKOZK pod kre œla³a ran gê za gad nieñ bu dow la -
nych i kon struk cyj nych, zwi¹za nych z ochron¹ za byt ków, za rów no w œro do wi -
sku za wo do wym in ¿y nie rów bu dow nic twa, jak i w œro do wi sku kon ser wa to rów.
S³u¿y³y te mu licz ne pu bli ka cje po œwie co ne ochro nie za byt ków, a szcze gól nie
pio nier skie ba da nia po œwiê co ne ochro nie przed drga nia mi i wp³ywa mi pa ra sej -
smicz ny mi. Ba da nia wp³ywów dy na micz nych pro wa dzo ne przez Pro fe so ra
R. Cie siel skie go do ty czy³y miê dzy in ny mi ta kich kra kow skich za byt ków jak
Bar ba kan, Wie ¿a Ra tu szo wa, Ba zy li ka oo. Do mi ni ka nów, Ba zy li ka oo. Fran -
cisz ka nów i wie le in nych.

Z po zy cji Ko mi sji Bu dow nic twa PAN wy zna cza³ nor my po stê po wa nia przy
pra cach zwi¹za nych z ochron¹ za byt ków. Od wa ¿nie prze ciw sta wia³ siê wszel -
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kim pró bom wpro wa dza nia roz wi¹zañ, któ re mog³y po wo do waæ nad mier ne,
nie uza sad nio ne kosz ty od no wy i za bez pie cza nia za byt ków. War to w tym miej -
scu przy po mnieæ nie oce nion¹ po moc i ro lê Pro fe so ra cho cia ¿by przy oka zji kil -
ku let niej dys ku sji i spo rów œro do wi ska in ¿y nier skie go na te mat w³aœci we go
trak to wa nia za gad nieñ zwi¹za nych z ocen¹ i za bez pie cza niem pod³o¿a grun to -
we go w re jo nie Sta re go Mia sta.

Szcze gól nie cenn¹ dla œro do wi ska in ¿y nie rów zwi¹za nych z ochron¹ za byt -
ków by³a ini cja ty wa zor ga ni zo wa nia cy klicz nych Kon fe ren cji Naukowo -Tech -
nicznych „In ¿y nie ryj ne Pro ble my Od no wy Sta ro miej skich Ze spo³ów Za byt ko -
wych” funk cjo nuj¹cych w œro do wi sku pod skró tem „REW-IN¯”. Pierw sza
z tych kon fe ren cji zo sta³a zor ga ni zo wa na w 1981 ro ku, ko lej nej szó stej nie da ne 
Mu by³o po pro wa dziæ.

To tyl ko nie któ re, z licz nych do ko nañ Pro fe so ra w dzie dzi nie ochro ny za byt -
ków. A¿ trud no uwie rzyæ, ¿e osi¹gniê cia w tej dzie dzi nie sta no wi³y tyl ko ma³¹
czê œæ ak tyw no œci Zmar³ego, a prze cie¿ ma my œwia do moœæ, ¿e tyl ko zas³ugi dla
SKOZK i dla ra to wa nia spu œci zny na szych przod ków star czy³yby na wy ró¿ -
niaj¹cy ¿y cio rys na ukow ca i twórcze go in ¿y nie ra.

Pod kre œlaj¹c wy ci nek zas³ug Pro fe so ra Romana Cie siel skie go dla prac
SKOZK, po mi ja my œwia do mie dzia³al noœæ przed sta wion¹ w wie lu in nych pu -
bli ko wa nych wspo mnie niach

Ten prze rwa ny na gle, prze bo ga ty ¿y cio rys mo ¿na by rów nie¿ oce niaæ na tle
ze sta wie nia wy ró¿ nieñ i od zna czeñ. I zno wu tyl ko wy biór czo na le ¿y wspo -
mnieæ te, któ re Pro fe sor szcze gól nie wy so ko so bie ce ni³. Wœ ród nich na gro da
IV Wy dzia³u PAN im. F. Ja siñ skie go (1965), wy ró¿ nie nie w kon kur sie „100-le -
cie Wie ¿y Eifla” (1989), Mo del „Ko los Ka ga thos” (1987) za osi¹gniê cia spor to -
we i wy ró¿ nie nia za udzia³ w Ru chu Opo ru: Krzy¿ Wa lecz nych, Krzy¿ AK,
Krzy¿ Par ty zanc ki i Br¹zo wy Krzy¿ Zas³ugi z Mie cza mi.

Z ofi cjal nych, pa ñstwo wych wy ró¿ nieñ przy zna ne zo sta³y Pro fe so ro wi Krzy -
¿e: Ofi cer ski, Ko man dor ski, Ko man dor ski z Gwiazd¹ (1993) i ostat nio, na 9 dni 
przed nag³¹ œmier ci¹ – Krzy¿ Wiel ki Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Pro fe sor Ro man Cie siel ski po zo sta wi³ bar dzo bo ga ty do ro bek na uko wy i za -
wo do wy z któ re go bêdzie my ko rzy staæ i na któ ry bêdzie my siê po wo³ywaæ
w bie¿¹cych pra cach zwi¹za nych z od now¹ Kra ko wa. Ale tym bar dziej bê dzie
nam brak naj wy ¿ sze go au to ry te tu roz strzy gaj¹ce go naj trud niej sze pro ble my. To
dla nas nie po we to wa na stra ta.
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Jo an na Daranowska -£uka szew ska

Wspo mnie nie
o prof. Le chu Ka li now skim

Gdy za czê³am stu dia, by³ najm³od szym, opro -
mie nio nym glo ri¹ ge niu szu, pro fe so rem i za -

ra zem obiek tem wes tchnieñ nie ma³ej czê œci stu -
den tek sfe mi ni zo wa nej moc no hi sto rii sztu ki. Nie -
daw no wró ci³ ze Sta nów Zjed no czo nych, gdzie by³
przez ja kiœ czas na sty pen dium. Wte dy ¿ela zna kur -
ty na nie by³a jesz cze do brze na oli wio na, wiêc ota -
cza³a go ta k¿e au ra œwia to wo œci. Na oko nie przy -
sta wa³ do zgrzeb nej rze czy wi sto œci, któ ra ma ni fe -
sto wa³a siê w po wszech nych wów czas gar ni tu rach
z emha de al bo na wet z Gal lu xu i z rzad ka tyl ko
by³a prze ty ka na d¿ in sa mi z Pe wexu. Cho dzi³am,
jak wszy scy, na pro wa dzo ne przez Nie go wyk³ady
z dok tryn ar ty stycz nych, a ta k¿e na wspa nia³y wy -

k³ad mo no gra ficz ny po œwiê co ny wi tra ¿om, krót ko – rów nie¿ na se mi na rium po -
pu lar nie na zy wa ne œre dnio wiecz nym. I mia³am to szczê œcie, ¿e w cza sie mo ich
stu diów Pro fe sor by³ opie ku nem stu denc kie go ko³a na uko we go hi sto ry ków
sztu ki. Od wie dza³ na sze obo zy na uko we, a raz na wet spê dzi³ z na mi ca³e dwa
ty go dnie w San oku. Pe re gry no wa liœ my z te go Sa no ka per pe des i ró¿ ny mi „oka -
zja mi” do oko licz nych za byt ków, a Pro fe sor przy ka ¿dym wa ¿niej szym obiek -
cie fun do wa³ nam ma³y wyk³ad al bo i nie ocze ki wa ne æwi cze nia. Wie czo ra mi
sia dy wa liœ my wszy scy ra zem st³ocze ni w ma le ñkim dom ku kem pin go wym, od -
daj¹c siê atrak cjom naj zu pe³niej to wa rzy skim. Pro fe sor by³ ob da rzo ny do sko -
na³ym s³uchem mu zycz nym, to te¿ czê sto po dœ pie wy wa³ ze spraw niej szy mi wo -
kal nie a to kon cer ty bran den bur skie, a to sym fo nie Be et hove na al bo l¿ ej – ro -
man se i bal la dy. Kie dyœ œpie wa³ an gielsk¹ pio sen kê o za wie dzio nej mi³oœci,
w któ rej dziew czy na ¿ali siê, ¿e gdy ch³opak wy zna wa³ jej mi³oœæ, opad³ mu na
war gi li stek z drze wa, a to zna czy, ¿e on k³ama³. I wte dy zu pe³nie tak sa mo jak
w pio sen ce, spa daj¹cy liœæ mu sn¹³ war gi Pro fe so ra. By³o z te go du ¿o œmie chu.
Z obo zu w San oku prócz wie lu mi³ych wspo mnieñ za cho wa³am przede wszyst -
kim grun town¹ zna jo moœæ ma lar stwa iko no we go, któ re mu Pro fe sor po œwiê ci³
wie le cza su, po ka zuj¹c nam zbio ry sa noc kie go Mu zeum Hi sto rycz ne go i ma ga -
zyn ikon w mu zeum na zam ku w £añcu cie oraz oko licz ne cer kwie. By wa³
zreszt¹ ja ko goœæ ta k¿e na in nych obo zach let nich i na zi mo wych w Bia³ce Ta -
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trza ñskiej, gdzie w kop nym œnie gu wê dro wa³ z na mi we dnie i noc¹, choæ przy -
je cha³ w miej skich pó³bu tach, któ re po praw dzie ni jak siê do tych wê dró wek nie 
nada wa³y.

Po pro szo no kie dyœ ko³o na uko we o przy go to wa nie re fe ra tów na se sjê, któr¹
or ga ni zo wa li stu den ci sla wi sty ki. Mia³o byæ coœ o iko nach. Ma³o kto z nas in te -
re so wa³ siê ty mi za gad nie nia mi, ale sz³o o ho nor ko³a, zo sta³am wiêc przy mu so -
wym ochot ni kiem. By³o to chy ba na pocz¹tku dru gie go ro ku stu diów i Pro fe sor
chc¹c mnie wes przeæ, wy szu ka³ ja kieœ ak tu al ne wów czas opra co wa nia na uko -
we. Gdy Mu od da wa³am ksi¹¿ki, za py ta³ czy by³y przy dat ne. Od wa ¿y³am siê
za uwa ¿yæ, ¿e jed na z prac, dzie³o uty tu³owa ne go na ukow ca, wy da³a mi siê
ca³kiem kiep ska. Ku mo je mu zdzi wie niu, Pro fe sor mnie by najm niej nie zbesz ta³ 
– po chwi li mil cze nia po wie dzia³: ma pa ni ra cjê, to mo ja wi na ta ha bi li ta cja, bo
wi dzi pa ni, nam bar dzo za le ¿a³o, ¿e by na tam tym uni wer sy te cie stwo rzyæ ka te -
drê hi sto rii sztu ki. Nie wra ca liœ my nig dy do tej spra wy, choæ zda rza³o mi siê
pro siæ Go o po moc, kie dy zo sta³am pre ze sem ko³a na uko we go, a i po tem, gdy
po trze bo wa³am ra dy w spra wach Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki. Na zaw -
sze jed nak za pa miê ta³am tim bre Je go g³osu, gdy wy ja wia³ mi przy czy nê gorz -
kie go kom pro mi su. To by³a wa ¿na lek cja.

Po wie lu la tach, s³uchaj¹c re fe ra tu Pro fe so ra na se sji na uko wej, zda³am so bie 
spra wê, ¿e wszyst kie wyk³ady, któ re w cza sie mo ich stu diów mia³ dla stu den -
tów, by³y przy go to wa ne rów nie per fek cyj nie jak owo se syj ne wyst¹pie nie. Bo
bar dzo po wa ¿nie trak to wa³ swo je obo wi¹zki. I by³ Mi strzem, a by wa³ Przy ja cie -
lem. To dla te go mó wi liœ my o Nim wszy scy, nie tyl ko Je go se mi na rzy œci – Pro -
fe sor – nie wy mie niaj¹c na zwi ska.

Jo an na Daranowska -£uka szew ska

Lech Ka zi mierz Hie ro nim Ka li now ski (12 IX 1920–15 VI 2004), hi sto ryk sztu ki; 1938–1939
stu dio wa³ hi sto riê sztu ki na Uni wer sy te cie we Lwo wie, 1945–1949 na UJ. W l. 1949–1990 by³
pra cow ni kiem Zak³adu (nast. In sty tu tu) Hi sto rii Sztu ki UJ, od 1960 kie row ni kiem Ka te dry (nast.
Zak³adu) Hi sto rii Sztu ki Œre dnio wiecz nej, od 1962 pro fe so rem ta m¿e; w l. 1946–1964 by³ rów -
nie¿ pra cow ni kiem kra kow skiej ASP; przez wie le lat wspó³pra co wa³ z Ga bi ne tem Ry cin PAU;
1989–1994 prze wod ni czy³ Ko mi sji Teo rii i Hi sto rii Sztu ki krak. Od dzia³u PAN; od 1995 by³
cz³on kiem PAU, od 1995 prze wod nicz¹cym Ko mi sji Hi sto rii Sztu ki, od 1997 dy rek to rem
Wydzia ³u I (Fi lol.) Aka de mii; by³ cz³on kiem wie lu pol skich i miê dzy na ro do wych to wa rzystw na -
uko wych, m.in. Bri ti sh Aca de my (od. 1992), cz³on kiem ho no ro wym Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków
Sztu ki, ho no ro wym pro fe so rem ASP w Kra ko wie. Re da go wa³ „Pra ce z hi sto rii sztu ki” („Ze szy ty
Na uko we UJ”, 1960–1992) i „Fo liae Hi sto riae Ar tium” (1984–2004). Wy bit ny uczo ny i na uczy -
ciel aka de mic ki, zaj mo wa³ siê g³ów nie po wszechn¹ i pol. sztuk¹ œre dnio wieczn¹ i no wo¿ytn¹
oraz teo ri¹ sztu ki i me to do lo gi¹ hi sto rii sztu ki; 1961–1965 pro wa dzi³ ba da nia wy ko pa li sko we
w opac twie be ne dyk ty nów w Ty ñcu; je go pra ca Ge ne za Pie ty œre dnio wiecz nej (1953) za pocz¹tko -
wa³a me to dê iko no lo giczn¹ w pol skich ba da niach nad sztuk¹; opu bli ko wa³ ta k¿e m.in. Tre œci ide -
owe i ar ty stycz ne Drzwi Gnie Ÿnie ñskich (1959), Tre œci ide owe i ar ty stycz ne Ka pli cy Zyg mun tow -
skiej (1960), Spe cu lum ar tis. Tre œci dzie³a sztu ki œre dnio wie cza i re ne san su (1989, pra ce ze bra ne); 
by³ lau re a tem m.in. Na gro dy Her de ra i na gro dy Tow. Na uko we go KUL im. ks. I. Ra dzi kow skie -
go.

Oprac. na pod sta wie En cy klo pe dii Kra ko wa, PWN 2004
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Kro ni ka wy da rzeñ SKOZK

od kwiet nia do listopada 2004 r.

22 mar ca mi ni ster kul tu ry Wal de mar D¹brow ski do ko na³ uro czy ste go otwar -
cia Mu zeum im. St. Wy spia ñskie go (od dzia³ Mu zeum Na ro do we go) w no wej
sie dzi bie, tj. ka mie ni cy Szo³ay skich, wy re mon to wa nej z fun du szy przy zna nych
przez Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa Mu zeum Na ro do we mu
w Kra ko wie. Fakt ten upa miêt nia ta bli ca wmu ro wa na w sie ni ka mie ni cy oraz
cza so wa wy sta wa uka zuj¹ca pra ce pro wa dzo ne w Mu zeum, a fi nan so wa ne
z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

*
*   *

W dniach 31.03.–02.04. w sa lach Cen trum Konferencyjno -Wystawowego
Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu od by³a siê III Eu ro pej ska Gie³da In for ma cji
Re no wa cyj nej or ga ni zo wa na przez Agen cjê Informacyjno -Promocyjn¹ „ra port” 
– Re no wa cje i Za byt ki. Te ma ta mi prze wod ni mi by³y:

1. Uwa run ko wa nia zwi¹za ne z re no wa cj¹ stref hi sto rycz nych w kon te kœ cie na -
sze go wst¹pie nia do Unii Eu ro pej skiej

2. Uwa run ko wa nia zwi¹za ne z re no wa cj¹ stref hi sto rycz nych w wy bra nych kra -
jach Eu ro py Wschod niej

3. Naj wa ¿niej sze osi¹gniê cia s³u¿b ochro ny za byt ków i ze spo³ów ar chi tek to -
nicz nych w la tach 2000–2003

4. Ad mi ni stra cyj ne i tech no lo gicz ne trud no œci po ja wiaj¹ce siê pod czas or ga ni -
za cji i wy ko ny wa nia prac re no wa cyj nych.

W gie³dzie uczest ni czy li cz³on ko wie SKOZK z prof. Ta de uszem Chrza now -
skim na cze le.
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*
*   *

20 kwiet nia w sie dzi bie Po li tech ni ki Kra kow skiej – pa³acu kró lew skim
w £ob zo wie od by³o siê po sie dze nie Pre zy dium SKOZK. Ob ra dy pro wa dzi³ z -ca 
prze wod nicz¹ce go SKOZK – prof. Je rzy Zdra da.

Ze bra nych po wi ta³ rek tor Po li tech ni ki Kra kow skiej – prof. Mar cin Chrza -
now ski, któ ry wrê czy³ „Ho no ro we Od zna ki Po li tech ni ki Kra kow skiej” z -cy
prze wod nicz¹ce go, p. Bo gus³awo wi Kra sno wol skie mu i p. Ta de uszo wi Pro ko -
piu ko wi, dy rek to ro wi Biu ra SKOZK.

Na stêp nie przed sta wi³ in for ma cjê o re ali za cji prac remontowo -kon ser wa -
torskich w pa³acu kró lew skim w £ob zo wie, za pre zen to wa³ ich efek ty i po trze by
w tym za kre sie. Pre zy dium po twier dzi³o za sad noœæ fi nan so wa nia tych prac, po -
trze bê ich przy spie sze nia i go to woœæ dal szej po mo cy fi nan so wej.

Na stêp nie prof. An drzej Kad³uczka – dyr. In sty tu tu Hi sto rii Ar chi tek tu ry
i Kon ser wa cji Za byt ków Po li tech ni ki Kra kow skiej – za pre zen to wa³ za³o¿e nia
wy ko na ne go przez sie bie pro jek tu re no wa cji Ryn ku G³ów ne go w Kra ko wie,
obej muj¹ce go wy mia nê na wierzch ni, za³o¿e nie in sta la cji, prze pro wa dze nie ba -
dañ ar che olo gicz nych, wy eks po no wa nie go tyc kich piw nic pod Su kien ni ca mi
i re lik tów „Kra mów Bo ga tych”, ilu mi na cjê i ara n¿ acjê zie le ni. Do opra co wa nia
osta tecz nej kon cep cji pro jek tu nie zbêd ne jest prze pro wa dze nie dal szych ba dañ
ar che olo gicz nych.

P. Jan Jan czy kow ski, ma³opol ski wo je wódz ki kon ser wa tor za byt ków po in -
for mo wa³ o po zy tyw nym za opi nio wa niu pro jek tu za ch. czê œci p³yty Ryn ku, bu -
dz¹cej mniej kon tro wer sji, po twier dzi³ ko niecz noœæ grun tow nych ba dañ ar che -
olo gicz nych.

Prof. Edward Ma³acho wicz z Wroc³awia, au tor pro jek tu ara n¿ acji tam tej sze -
go ryn ku po dzie li³ siê swo imi do œwiad cze nia mi i z uzna niem od niós³ siê do pro -
jek tu prze bu do wy na wierzch ni kra kow skie go Ryn ku.

Prof. Ire ne usz P³uska zwró ci³ uwa gê na ko niecz noœæ kon ser wa cji od kryæ ar -
che olo gicz nych, ale pro jekt prof. A. Kad³uczki do tycz¹cy ich eks po zy cji uzna³
za mak sy mal ny.

P. Ge no we fa Zañ -Ograbek, miej ski kon ser wa tor za byt ków w Kra ko wie, po -
in for mo wa³a o kon ty nu acji spo tkañ z eks per ta mi nt. pro jek tu p³yty Ryn ku i za -
pro si³a do udzia³u w nich prof. A. Kad³uczkê.

Dr Bo gus³aw Kra sno wol ski po zy tyw nie oce ni³ obecn¹ wspó³pra cê w³adz
mia sta ze SKOZK w za kre sie p³yty ryn ku, jak cho dzi o ewen tu aln¹ eks po zy cjê
ba dañ ar che olo gicz nych uzna³, i¿ na le ¿y siê sku piæ na pod zie miach Su kien nic.

Prof. Zbi gniew Pia now ski z Wa we lu za pro po no wa³ utwo rze nie w Mu zeum
Ar che olo gicz nym ze spo³u pod kier. p. Emi la Za it za, zaj muj¹ce go siê ar che olo -
giczn¹ do ku men ta cj¹ Ryn ku.

Dys ku sjê pod su mo wa³ prof. Je rzy Zdra da. Pre zy dium za opi nio wa³o po zy -
tyw nie przed³o¿ony pro jekt z uwa ga mi, ocze kuj¹c od w³adz mia sta i kon ser wa -
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to ra wo je wódz kie go szyb kie go za twier dze nia pro jek tu i przyst¹pie nia do je go
re ali za cji.

Na stêp nie dyr. Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa –
Ta de usz Mu rzyn – przed sta wi³ in for ma cjê o re ali za cji pla nu rzeczowo -finan -
sowego od no wy za byt ków Kra ko wa za I kwar ta³ 2004 r., a cz³on ko wie Pre zy -
dium SKOZK, po wys³ucha niu opi nii ko mi sji pro ble mo wych, przyj muj¹c od no -
œn¹ uchwa³ê, za apro bo wa li re ali za cjê prac w I kwar ta le.

Dyr. T. Mu rzyn za sy gna li zo wa³ te¿ pro blem usta wo we go ob³o¿e nia prac kon -
ser wa tor skich 22% po dat kiem VAT od 1. ma ja br., co mo¿e gro ziæ pro ce sa mi
z wy ko naw ca mi, któ rzy pod pi sa li umo wy przed 1 ma ja.

Doc. An drzej Kurz, prze wod nicz¹cy Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz -
nych za pro po no wa³, by wio sn¹ 2005 r. od by³a siê wspól na se sja MCK i SKOZK 
w œcis³ej wspó³pra cy z Urzê dem Mar sza³kow skim, od po wie dzial nym za sk³ad a -
nie wnio sków unij nych. Pre zy dium za apro bo wa³o pro po zy cjê Ko mi sji przy zna -
nia me da li za szcze gól ne zas³ugi w od no wie za byt ków Kra ko wa Zarz¹do wi Re -
wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa oraz red. Wan dzie Tro jan
z „Dzien nika Pol skie go”.

Na stêp nie zde cy do wa no siê z po wo du bra ków for mal nych prze³o¿yæ do na -
stêp ne go po sie dze nia po zy tyw nie za opi nio wa ny przez Ko mi sjê Pro gra mo wa nia 
i Oce ny Re ali za cji wnio sek Fun da cji Ksi¹¿¹t Czar to ry skich o zmia nê na bez -
zwrotn¹ cha rak te ru do ta cji na re mont mu rów obron nych po za chod niej stro nie
Bra my Flo ria ñskiej. Cz³on ko wie Pre zy dium przy jê li uchwa³ê uma rzaj¹c¹ do ta -
cjê dla ka mie ni cy przy al. S³owac kie go 7 i utrzy ma li zwrot ny cha rak ter do ta cji
dla pa³acu Tar now skich.

P. Je rzy Bre it kopf – se kre tarz ge ne ral ny SKOZK – z³o¿y³ wnio sek o udo stêp -
nia nie cz³on kom Pre zy dium SKOZK pod czas po sie dze nia pro jek tów przed k³a -
danych i pod da wa nych g³oso wa niu uchwa³.

Min. Edward Szy ma ñski – za le ci³, by wnio ski o umo rze nia fi nan so we by³y
przed przed³o¿e niem Pre zy dium ana li zo wa ne i przed sta wia ne przez Ko mi sjê
Prawno -Organizacyjn¹.

*
*   *

26 kwiet nia Biu ro SKOZK zor ga ni zo wa³o dla prze wod ni ków miej skich po
Kra ko wie ostat nie przed wa ka cja mi spo tka nie – tym ra zem w Miê dzy na ro do -
wym Cen trum Kul tu ry, w Ka mie ni cy pod Kru ki, przy Ryn ku G³.

W bu dyn ku od no wio nym ze œrod ków NFRZK i wzor co wo przy sto so wa nym
do wspó³cze snych funk cji in sty tu cji kul tu ral nej in for ma cji udzie li li p. dr An na
Gaw ron, z -ca dyr. MCK, oraz dr Krzysz tof Bro ñski i p. An na Strze bo ñska. Prze -
wod ni cy zo ba czy li od re mon to wa ne wnê trza, ostat nio prze bu do wan¹ ga le riê wy -
sta wien nicz¹, wy re mon to wa ne piw ni ce, bi blio te kê oraz wy ko rzy sta li oka zjê
obej rze nia wy sta wy Sie dem grze chów g³ów nych.
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*
*   *

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:
– fort Ko œciusz ki (Ba stion V) – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont kom -

plek so wy
– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Kar dio lo gii) – wpro wa dze nie wy ko naw cy na

re mont scho dów
– bud. Ra tu sza w Ryn ku G³ów nym 1 – od biór uszczel nie nia prze cie ków z p³yty 

Ryn ku do piw nic Ra tu sza
– Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Ka no ni cza 21 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.

prac przy po li chro mii na I p. w Ka mie ni cy Dzie ka ñskiej
– Te atrum Ana to micum (Col le gium Me di cum UJ) – ty po wa nie prac re mon to -

wo -konserwatorskich ele wa cji
– ko œció³ œw.œw. Pio tra i Paw³a – dot. usu niê cia awa rii po kry cia da cho we go na -

wy g³ów nej
– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac przy ba ro ko wych

stal lach i chór ku mu zycz nym
– ko œció³ opac twa oo. Be ne dyk ty nów w Ty ñcu – ko mi sja za awan so wa nia prac

przy rze Ÿbach z ³uku tê czo we go
– Bar ba kan – na ra da kon ser wa tor ska dot. re ali za cji za dañ kon ser wa tor skich

wy ni kaj¹cych z pla nu rzeczowo -finansowego na 2004 r.
– d. pa³ac Gór ków, ul. Ka no ni cza 24 – ko mi sje kon ser wa tor skie dot. prac przy

po li chro miach w pom. 115–117 oraz prac dot. kon ser wa cji be lek stro po wych
i ich roz miesz cze nia

– klasz tor ss. Kla ry sek w Kra ko wie – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac przy
drzwiach we jœ cio wych do klasz to ru

– bud. Ze spo³u Szkó³ Eko no micz nych, ul. Ka pu cy ñska 2 – od biór prac dot.
mon ta ¿u p³ot ków prze ci wœ nie go wych i in sta la cji prze ciw o blo dze nio wej

– bud. Fil har mo nii Kra kow skiej, ul. Zwie rzy niec ka 1 – od biór prac dot. wy mia -
ny sto lar ki okien nej

– bud. Pa ñstwo wej Stra ¿y Po¿ar nej – od biór prac dot. wzmoc nie nia po sa do wie -
nia ofi cy ny

– bud. Kli ni ki Chi rur gii, ul. Ko per ni ka 21 – ko mi sja za awan so wa nia prac kon -
ser wa tor skich przy sto lar ce okien nej

– PAU, ul. S³aw kow ska 17 – ty po wa nie prac konstrukcyjno -konserwatorskich.

* * *

6 ma ja w ko mo rze Ja na Ha lusz ki w Ko pal ni So li „Wie licz ka” od by³ siê fi na³
tur nie ju wie dzy „KRAKÓW – WIELICZKA – ŒWIATOWE DZIEDZICTWO
KULTURY” zor ga ni zo wa ny dla m³odzie ¿y szkó³ œred nich Ma³opol ski przez Ko -
pal niê So li „Wie licz ka”, Urz¹d Mia sta Kra ko wa, Mu zeum Hi sto rycz ne m. Kra -
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ko wa, Mu zeum ¯up Kra kow skich Wie licz ka, Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa i Cen trum M³odzie ¿y im. dr. H. Jor da na. Pierw sze trzy miej -
sca wy wal czy³a m³odzie¿ z li ce ów nr V, IV i VIII z Kra ko wa. Biu ro Spo³ecz ne -
go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa re pre zen to wa³a p. Ma ria G³az, se kre -
tarz Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych.

* * *

W nu me rze 2 (10) 2004 kwar tal ni ka „Re no wa cje i Za byt ki” zo sta³ opu bli ko -
wa ny bo ga to ilu stro wa ny Plan rzeczowo -finansowy od no wy za byt ków Kra ko wa
na rok 2004. We wstê pie czy ta my: „W 2004 r. SKOZK wcho dzi w ko lej ne
æwieræ wiecze swo jej dzia³al no œci. Wzbo ga co ny o do œwiad cze nia mi nio ne go
okre su wspar ty pro gra mem dzia³añ kon ser wa tor skich w Kra ko wie na la ta
2004–2010, oto czo ny opiek¹ Pre zy den ta RP i Je go Kan ce la rii, wy po sa ¿ony
w pod sta wo we œrod ki na Na ro do wy Fun dusz w 2004 r. moc¹ usta wy bu d¿ eto -
wej uchwa lo nej przez Par la ment – Ko mi tet przy stê pu je do kon ty nu acji pro ce su
od no wy za byt ków Kra ko wa”.

*
*   *

18 i 24 ma ja w pro gra mie 3 TVP uka za³ siê re por ta¿ red. Alek san dry M¹czki
do tycz¹cy prze bu do wy p³yty Ryn ku G³ów ne go z in for ma cj¹ o udzia le œrod ków
NFRZK w re ali za cji te go za da nia.

*
*   *

20 ma ja w ka pli cy Zyg mun tow skiej na Wa we lu od by³a siê kon ser wa tor ska
ko mi sja przegl¹do wa. Pra ce pod kie row nic twem prof. Ire ne usza P³uski, któ re
maj¹ trwaæ do ko ñca ro ku pro wa dzo ne s¹ (obec nie g³ów nie w dol nej czê œci ka -
pli cy) ró¿ ny mi me to da mi re kon struk cji znisz czo ne go ka mie nia, czysz cze nie od -
by wa siê g³ów nie me tod¹ la se row¹.

*
*   *

20 ma ja ko mi sja kon ser wa tor ska w ko œcie le Bo¿e go Cia³a, w zwi¹zku z od -
kry ciem ma lo wi de³ na œcia nie p³n. pre zbi te rium usta li³a, i¿ dzia³ania kon ser wa -
tor skie po win ny zmie rzaæ do za cho wa nia wszyst kich wy stê puj¹cych warstw
(rów nie¿ tych ods³oniê tych), bez ods³ania nia dal szych frag men tów. Przy de ko -
ra cji „Gro bu Pa ñskie go” – ze wzglê du na b. du ¿e znisz cze nia – ze wzglê dów
tech nicz nych zde cy do wa no siê na frag men ta rycz ne ods³oniê cie de ko ra cji.

Ko mi sja za le ci³a rów nie¿ z po wo du bardzo du ¿ej war to œci hi sto rycz nej i ar -
ty stycz nej za cho wa nych re lik tów, któ re bêd¹ zas³oniê te stal la mi – udo ku men to -
wa nie za po moc¹ fo to pla nu ca³ej de ko ra cji œcia ny.
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*
*   *

W ma ju od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje ty po wa nia, oce ny i od bio ru prac:

– mur ogro dze nio wy po miê dzy po se sj¹ Wy ¿ sze go Se mi na rium Du chow ne go
Ar chi die ce zji Kra kow skiej, ul. Pod zam cze 8 – od biór prac dot. re kon struk cji
mu ru

– bud. przy Pl. œw. Du cha 4 – od biór ro bót dot. re mon tu da chu

– ko œció³ œw. Nor ber ta, ul. Wiœl na (cer kiew grecko -katolicka) – przegl¹d czê œci
ele men tów de ko ra cyj nych przed ich osta tecz nym mon ta ¿em

– ka pli ca Zyg mun tow ska, Ka te dra na Wa we lu – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
przegl¹du i oce ny prac kon ser wa tor skich przy de ko ra cji wnê trza ka pli cy

– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. re lik tów de ko ra cji ma -
lar skiej na p³n. œcia nie za stal la mi w pre zbi te rium

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go, (II Kli ni ka Chi rur gii) ul. Ko per ni ka 21 –
usta le nie prac re mon to wych na rok 2004 w za kre sie wy mia ny sto lar ki
drzwio wej i okien me ta lo wych

– Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Ka no ni cza 21 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
prac przy po li chro miach 3 po miesz czeñ I p. w Ka mie ni cy Dzie ka ñskiej

– I Li ceum Ogól no kszta³c¹ce, Pl. Na Gro blach 9 – wpro wa dze nie wy ko naw cy
na pra ce II eta pu wy mia ny sto lar ki okien nej

– Aka de mia Sztuk Piêk nych, Pl. Ma tej ki 13 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. wy -
mia ny za byt ko wej sto lar ki okien nej.

*
*   *

2 czerw ca prze wod nicz¹cy SKOZK, prof. Ta de usz Chrza now ski, pre zy dent
m. Kra ko wa, prof. Ja cek Maj chrow ski oraz wo je wo da ma³opol ski, p. Je rzy Ada -
mik wy sto so wa li do Kan ce la rii Pre zy den ta RP na rê ce p. Jo lan ty Szymanek -
-Deresz, sze fa Kan ce la rii Pre zy den ta RP, pro œbê o przy zna nie w 2005 r. 31 mln
z³. ja ko do ta cji ce lo wej z bu d¿ etu cen tral ne go na NFRZK, otrzy my wa nej za po -
œred nic twem Kan ce la rii Pre zy den ta RP. Ko piê te go wyst¹pie nia przewodni -
cz¹cy SKOZK ro zes³a³ w³adzom re gio nal nym i cz³on kom Pre zy dium Spo³ecz -
ne go 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.

*
*   *

5 czerw ca w Sa li ob rad przy Pla cu Wszyst kich Œwiê tych 3–4 od by³a siê
XLIX uro czy sta se sja Ra dy Sto³ecz ne go Kró lew skie go Mia sta Kra ko wa, zwo -
³ana z oka zji œwiê ta mia sta Kra ko wa oraz wrê cze nia srebrne go me da lu Cra -
coviae Me ren ti Aka de mii Eko no micz nej oraz br¹zo wych me da li: Cra coviae
Me ren ti p. W³adys³awo wi Go dy nio wi, p. Jó ze fo wi Skot nic kie mu i min. Edwar -
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do wi Szy ma ñskie mu (z -cy prze wod nicz¹ce go SKOZK), przy zna wa nych szcze -
gól nie zas³u¿onym dla mia sta Kra ko wa.

*
*   *

17 czerw ca od by³o siê uro czy ste otwar cie no wych sal dy dak tycz nych i kom -
pu te ro wej na 24 sta no wi ska, oraz pra cow ni rze Ÿby i sa li wyk³ad o wej na 165
miejsc (ra zem po nad 1200 m2 na II i III piê trze Pa³acu Kró lew skie go w £ob zo -
wie (ul. Pod chor¹¿ych 1), na le¿¹cych do Po li tech ni ki Kra kow skiej, a od re mon -
to wa nych dziê ki do ta cji z NFRZK. W otwar ciu wzi¹³ udzia³ p. Ta de usz Pro ko -
piuk – dyr. Biu ra SKOZK.

*
*   *

9 czerw ca zmar³ prof. Ro man Cie siel ski, d³ugo let ni i ak tyw ny cz³onek
SKOZK, by³y rek tor i dok tor ho no ris cau sa Po li tech ni ki Kra kow skiej, se na tor
RP I ka den cji. By³ in ¿y nie rem bu dow nic twa, wy bit nym uczo nym, cz³on kiem
PAN i PAU.

*
*   *

W dniach 14–18 czerw ca od by³ siê w ZRZZK i SKOZK au dyt prze pro wa -
dzo ny przez au dy to ra we w nêtrz ne go z Kan ce la rii Pre zy den ta RP, p. Ma³go rza tê
Ma kowsk¹, maj¹cy za cel oce nê wy ko rzy sta nia do ta cji na NFRZK za 2003 r.
oraz kon tro lê fi nan sów w Biu rze SKOZK. Z usta leñ ko ñco wych wy ni ka, i¿
œrod ki fi nan so we z NFRZK wy dat ko wa ne s¹ w spo sób oszczêd ny, ra cjo nal ny
i prze ka zy wa ne zgod nie z ustaw¹ na re wa lo ry za cjê obiek tów za byt ko wych.

Za kres prac w re wa lo ry zo wa nych obiek tach jest zgod ny z pla nem od no wy
za byt ków Kra ko wa na 2003 r.

*
*   *

15 czerw ca zmar³ prof. Lech Ka li now ski, hi sto ryk sztu ki i fi lo zof, ak tyw ny
cz³onek SKOZK. By³ wy bit nym ba da czem, wyk³ad owc¹ UJ i ASP, wy cho -
wawc¹ wie lu po ko leñ hi sto ry ków sztu ki, cz³on kiem Ra dy Mu zeum Zam ku Kró -
lew skie go na Wa we lu, PAN i PAU i wie lu to wa rzystw i or ga ni za cji na uko wych.

*
*   *

W czerw cu uka za³ siê 52 nr Biu le ty nu SKOZK, na któ ry sk³ad aj¹ siê g³ów nie 
ma te ria³y z ju bi le uszo wej se sji SKOZK, któ ra od by³a siê w ma ju w Sa li Se na -
tor skiej na Wa we lu. S¹ to tek sty re fe ra tów, prze mó wieñ i uchwa³ oraz de cy zji
pre zy den ta RP o na da niu od zna czeñ. Oprócz te go za miesz czo ne zo sta³y: spra -
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woz da nie z dzia³al no œci SKOZK w 2003 r. i plan rzeczowo -finansowy od no wy
za byt ków Kra ko wa na r. 2004, in for ma cje dyr. Ta de usza Pro ko piu ka pt. „Eu ro -
pej skie po czu cie wspól no ty (Po zy ski wa nie z Nie miec po mo cy na od no wê za -
byt ków Kra ko wa)”, a ta k¿e wspo mnie nie o red. Te re sie Sta nis³awskiej -Adam -
czewskiej, d³ugo let niej cz³on ki ni SKOZK i ko le gium re dak cyj ne go Biu le ty nu.

*
*   *

25 czerw ca w Sa li Ho³du Pru skie go w Su kien ni cach od by³a siê uro czy stoœæ
wrê cze nia sta tu etek Me ce na sa Kul tu ry Kra ko wa ro ku 2003, któ re przy zna³ pre -
zy dent m. Kra ko wa, prof. Ja cek Maj chrow ski, na wnio sek Brac twa Me ce na tu
Kul tu ry (prze wod nicz¹cy dr in¿. Pa we³ Pyt ko). W ka te go rii ochro ny za byt ków
ty tu³ Me ce na sa Kul tu ry otrzy ma³ klasz tor oo. Fran cisz ka nów, któ re go re mont
by³ do to wa ny ta k¿e przez NFRZK. Pod kre œla no tro skê oo. Fran cisz ka nów, jak¹
przez osiem wie ków ota cza li swój ko œció³ i klasz tor oraz za an ga ¿owa nie w³as -
nej pra cy i œrod ków w przy wró ce nie im daw nej œwiet no œci i ba da nia na uko we.
W uro czy sto œci wziê³a udzia³ licz na gru pa cz³on ków SKOZK na cze le z doc.
An drze jem Ku rzem, z -c¹ prze wod nicz¹ce go SKOZK, cz³on kiem Brac twa Me -
ce na tu Kul tu ry.

*
*   *

W czerw 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:

– Su kien ni ce – wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu od stro ny
za chodniej oraz za bez pie cze nie da chu pul pi to we go czê œci p³n.

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. omó wie nia wy ni -
ków roz po zna nia hi sto rycz ne go i ba dañ son da ¿owych

– ko œció³ œw. Krzy ¿a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. przegl¹du i oce ny funk cjo -
no wa nia ryn ny przy p³d. po³aci da chu ko œcio³a

– Aka de mia Eko no micz na, ul. Ra ko wic ka 27 (d. sa la gim na stycz na bud. g³.) –
wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu kon ser wa tor skie go

– klasz tor ss. Kla ry sek – od biór ko ñco wy prac kon ser wa tor skich przy za byt ko -
wych drzwiach we jœ cio wych do klasz to ru

– ko œció³ œw. An drze ja – omó wie nie wa run ków wil got no œcio wych w ro ma -
ñskiej ab sy dio li

– Aka de mia Eko no micz na, ul. Ra ko wic ka 27 – usta le nie prac re mon to wych

– Szpi tal Bo ni fra trów, ul. Try ni tar ska 11 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na pra ce
dot. wy mia ny znisz czo nej kon struk cji wie ¿ycz ki wraz z wy mian¹ po kry cia
z bla chy mie dzia nej i od two rze niem de ta li ar chi tek to nicz nych

– bud. Pa ñstwo wej Stra ¿y Po¿ar nej, ul. We ster plat te 19 – od biór ko ñco wy prac
zwi¹za nych z wzmoc nie niem po sa do wie nia ofi cy ny

92 Spis treœci



– Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Ka no ni cza 21 – od biór prac przy po li chro -
miach dwóch po miesz czeñ 1. piê tra w ka mie ni cy Dzie ka ñskiej

– d. pa³ac Gór ków, ul. Ka no ni cza 24 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac przy
de ko ra cjach ma lar skich w sa lach 115–117

– Wy daw nic two Li te rac kie, ul. D³uga 1 – od biór prac re mon to wych wie ¿y i do -
cie ple nia stro pu

– Aka de mia Eko no micz na, ul. Ra ko wic ka 27 – usta le nie za kre su prac re mon to -
wych mu ru ogro dze nio we go

– klasz tor oo. Ka me du³ów, ul. Ko na ro wa 1 – prze ka za nie do re mon tu dom ków
Pu stel ni ków.

– klasz tor oo. Re for ma tów, ul. Re for mac ka 4 – prze ka za nie do ba dañ histo rycz -
no -architektonicznych piw nic klasz to ru

– Su kien ni ce, Ry nek G³ów ny – od biór prac zwi¹za nych z wy ko na niem re mon -
tu od stro ny za ch. (za bez pie cze nie da chu pul pi to we go cz. p³n.)

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Kar dio lo gii), ul. Ko per ni ka 17 – od -
biór prac zwi¹za nych z re mon tem scho dów ze w nêtrz nych od stro ny p³d.

– bud. Aka de mii Sztuk Piêk nych, Pl. Ma tej ki 13 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. 
uœciœ le nia za kre su prac zwi¹za nych z kon ser wa cj¹ i re kon struk cj¹ sto lar ki
okien nej.

*
*   *

6 lip ca od by³o siê pod prze wod nic twem dr. Bo gus³awa Kra sno wol skie go po -
sie dze nie Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji SKOZK. Pierwsz¹ czê œæ
spo tka nia sta no wi³a in for ma cja wzbo ga co na po ka zem prze zro czy o sta nie prac
kon ser wa tor skich w ko œcie le œw.œw. Pio tra i Paw³a. Efek ty prac oraz dal sze po -
trze by kon ser wa tor skie na miej scu za pre zen to wa li ks. prof. Ma rian Ja ku biec –
pro boszcz pa ra fii – oraz kon ser wa to rzy Alek san der Pio trow ski i Pa we³ Pen ca -
kow ski. Ko mi sja z uzna niem od nios³a siê do efek tów prac kon ser wa tor skich
osi¹gniê tych w 1. pó³ro czu 2004 r., jak rów nie¿ po zy tyw nie za opi nio wa³a pro -
gram dal szych prac.

W czê œci dru giej, któ ra od by³a siê w ka wiar ni „U Li te ra tów”, ul. Ka no ni -
cza 7, Ta de usz Mu rzyn, dyr. Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych
Kra ko wa prze ka za³ in for ma cjê o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego od no -
wy za byt ków Kra ko wa w pierw szym pó³ro czu 2004 r. Ko mi sja uzna³a, i¿ w za -
kre sie rze czo wym plan od no wy za byt ków Kra ko wa w 1. pó³ro czu re ali zo wa ny
by³ na bie¿¹co.

Ko mi sja za opi nio wa³a po zy tyw nie wnio sek w³aœci cie li d. pa³acu Tar now -
skich o pro lon ga tê sp³at dwóch ko lej nych rat do fi nan so wa nia zwrot ne go.
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*
*   *

8 lip ca od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK, któ re go g³ów -
ny mi te ma ta mi by³y: in for ma cja Ta de usza Mu rzy na, dyr. ZRZZK o re ali za cji
pla nu finansowo -rzeczowego od no wy za byt ków Kra ko wa w pierw szym pó³ro -
czu 2004 r. ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko -
wa (za awan so wa nie fi nan so we pla nu 38,5%, w za kre sie umów ok. 70%) oraz
wy da nie opi nii do pro po zy cji za war cia ugo dy s¹do wej z Fun da cj¹ Fa mi lijn¹
Ro dzi ny Wentzlów z ty tu³u zwro tu nak³ad ów na re mont ka mie ni cy Ry nek G³.
19, po nie sio nych z NFRZK na mo cy usta wy z dn. 04.02.97 o re mon tach i od bu -
do wie bu dyn ków.

Ko mi sja po zy tyw nie za opi nio wa³a wnio sek pre zy den ta Mia sta o uru cho mie -
nie re zer wy fi nan so wej na re mont p³yty Ryn ku oraz pro po zy cjê ugo dy s¹do wej
przed³o¿on¹ przez Fun da cjê Fa mi lijn¹ Ro dzi ny Wentzlów, do tycz¹cej bu dyn ku
przy Ryn ku G³. 19.

*
*   *

9 lip ca od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Praw nej SKOZK, po prze dzaj¹ce ob -
ra dy Pre zy dium SKOZK. Cz³on ko wie Ko mi sji po zy tyw nie za opi nio wa li od
stro ny praw nej in for ma cjê o re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za -
byt ków Kra ko wa w I pó³ro czu 2004 r. oraz pro po zy cjê ugo dy z Fun da cj¹ Fa mi -
lijn¹ Ro dzi ny Wentzlów, wy ra ¿aj¹c zgo dê na sp³atê w czte rech, a nie oœmiu
kwar tal nych ra tach.

*
*   *

13 lip ca w do mu za kon nym Ksiê ¿y Je zu itów (Ma³y Ry nek 8) od by³o siê po -
sie dze nie Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, po -
prze dzo ne zwie dza niem ko œcio³a œw. Bar ba ry, gdzie trwaj¹ pra ce kon ser wa tor -
skie ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa
przy XVII-wiecz nych ma lo wid³ach Fran cisz ka Mo li to ra. In for ma cji udzie la li
nad zo ruj¹cy i pro wadz¹cy pra ce: prof. W³adys³aw Za lew ski, dr Mag da le na Ka -
li ciñ ska i Piotr Bia³ko.

Ob ra dy pro wa dzi³ za stêp ca prze wod nicz¹ce go SKOZK – doc. An drzej Kurz.
Na wstê pie wrê czy³ on red. Wan dzie Tro jan me dal przy zna ny przez Pre zy -

dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu na wnio sek Ko mi sji In for ma cji za kom pe tentn¹
i rze teln¹ pre zen ta cjê pro ble ma ty ki od no wy za byt ków na ³amach „Dzien ni ka
Pol skie go”.

Me dal przy zna ny Zarz¹do wi Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko -
wa z oka zji 30-le cia ZRZZK zo sta³ wrê czo ny pod czas póŸ niej szej uro czy sto œci
w Col le gium Ma ius.

Kon ser wa tor Piotr Bia³ko opi sa³ stan obiek tu (sy tu acja awa ryj na: pêk niê cie
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skle pie nia) i zg³osi³ wnio sek o zwiê k sze nie do ta cji na wzmoc nie nie i do cie ple -
nie skle pie nia. O wspar cie pro si³ ta k¿e go spo darz ko œcio³a, eko nom pro win cji
ksiê ¿y Je zu itów, ks. Jan Grusz ka.

Dr An drzej Fi schin ger zg³osi³ wnio sek for mal ny o prze su niê cie na ten cel
200 tys. z³, z prze zna czo nych w pla nie na 2004 r. œrod ków na mu ry obron ne,
a nie mo ¿li wych do wy ko rzy sta nia ze wzglê dów formalno -prawnych.

Ta de usz Mu rzyn, dyr. ZRZZK 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 ze œrod ków NFRZK w I
pó³ro czu 2004 i zg³osi³ wnio sek o prze zna cze nie re zer wy w wys. 500 tys. z³. na
do fi nan so wa nie re mon tu na wierzch ni Ryn ku w oto cze niu ko œcio³a œw. Woj cie -
cha. Wy ko na nie pla nu w tym okre sie, wy nosz¹ce 38,5% uzna³ za ana lo gicz ne
do lat po przed nich. Dyr. T. Mu rzyn po in for mo wa³ o sta nie prac i wy ko rzy sta niu
œrod ków przy zna nych na ko piec Ko œciusz ki.

Prze wod nicz¹cy Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji, dr Bo gus³aw
Kra sno wol ski po in for mo wa³ o przy jê ciu do ak cep tuj¹cej wia do mo œci te j¿e Ko -
mi sji in for ma cji ZRZZK o wy ko na niu pla nu w I pó³ro czu i po par³ oba wnio ski
o prze su niê cie œrod ków fi nan so wych.

Prze wod nicz¹cy Ko mi sji Fi nan so wej, prof. Je rzy Zdra da po in for mo wa³ o po -
zy tyw nym sta no wi sku Ko mi sji w spra wie wy ko na nia pla nu w I pó³ro czu br.

Po zy tywn¹ opi niê Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej na ten te mat przed sta wi³
jej prze wod nicz¹cy, dr Piotr Do bosz, któ ry ta k¿e zre la cjo no wa³ in ne spra wy
oma wia ne na po sie dze niu Ko mi sji oraz przed sta wi³ pro jek ty uchwa³ o wyk. pla -
nu, o pro lon ga cie sp³aty dwóch rat do fi nan so wa nia zwrot ne go dla w³aœci cie li
pa³acu Tar now skich (ul. S³aw kow ska 13/15) i o roz³o¿e niu na czte ry kwar tal ne
ra ty sp³aty Fun da cji Wentzlów (Ry nek G³.19).

Pre zy dent m. Kra ko wa, prof. Ja cek Maj chrow ski zo bo wi¹za³ siê do wy ja -
œnie nia sta nu praw ne go mu rów obron nych przy Ar se na le i po par³ wnio sek
o prze zna cze niu 500 tys. z³ na pra ce w oto cze niu ko œcio³a œw. Woj cie cha.

Min. Edward Szy ma ñski za pro po no wa³ po praw kê do uchwa³y dot. za awan -
so wa nia pla nu w 38,5% na sfor mu³owa nie, ¿e jest ono ni¿ sze ni¿ up³yw cza su
ka len da rzo we go.

Po uwzglêd nie niu zmian i uwag Pre zy dium w wy ni ku g³oso wa nia przy jê³o
za pro po no wa ne uchwa³y.

Na stêp nie dy rek tor Biu ra SKOZK, Ta de usz Pro ko piuk zre fe ro wa³ har mo no -
gram prac Spo³ecz ne go Ko mi te tu i Pre zy dium SKOZK w okre sie li pie c– gru -
dzieñ 2004r., któ ry cz³on ko wie Pre zy dium przy jê li.

*
*   *

13 lip ca Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa ob cho dzi³
ju bi le usz 30-le cia ist nie nia. Uro czy stoœæ zor ga ni zo wa no w Col le gium Ma ius
Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go. Licz nie przy by³ych obec nych i by³ych pra cow ni -
ków Zarz¹du, a ta k¿e go œci przy wi ta³ Ta de usz Mu rzyn, dy rek tor ZRZZK. On
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te¿ w swym wyst¹pie niu przed sta wi³ hi sto riê Zarz¹du, scha rak te ry zo wa³ 30-let -
nie do ko na nia, pod kre œli³ ro lê i ran gê Zarz¹du w pro ce sie od no wy za byt ków
Kra ko wa ja ko spe cja li stycz nej jed nost ki in we stor skiej, pod leg³ej wo je wo dzie
ma³opol skie mu. Po dziê ko wa³ te¿ w³adzom za po moc oraz wie lu in sty tu cjom
i or ga ni za cjom za wspó³pra cê. Kul mi na cyj nym punk tem uro czy sto œci by³o wrê -
cze nie przez min. Edwar da Szy ma ñskie go i wo je wo dê, Je rze go Ada mi ka od zna -
czeñ pa ñstwo wych na da nych przez pre zy den ta RP naj bar dziej zas³u¿onym pra -
cow ni kom Zarz¹du.

W imie niu wy ró¿ nio nych za od zna cze nia po dziê ko wa³a Bar ba ra Sy rzy stie,
za stêp ca dy rek to ra ZRZZK.

*
*   *

W dniach 5–13 lip ca w Biu rze SKOZK i Zarz¹dzie Re wa lo ry za cji Ze spo³ów
Za byt ko wych Kra ko wa od by³a siê kon tro la, prze pro wa dzo na przez p. Bo¿e nê
Druœ, z -cê dy rek to ra Biu ra Fi nan so we go Kan ce la rii Pre zy den ta RP. Te ma tem
kon tro li by³a oce na wy ko rzy sta nia œrod ków prze ka za nych przez Kan ce la riê RP
w ra mach do ta cji na NFRZK w okre sie sty czeñ–czer wiec 2004 r. oraz re ali za cji
wy dat ków bu d¿ eto wych Biu ra SKOZK za ww. okres. Jak wy ni ka z pro to ko³ów
po kon trol nych wy ni ki kon tro li by³y ko rzyst ne dla kon tro lo wa nych jed no stek.

*
*   *

16 lip ca wi zy tê w Biu rze SKOZK i Zarz¹dzie Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za -
byt ko wych z³o¿y li no wy gwar dian za ko nu fran cisz ka nów w Kra ko wie o. An -
drzej Zaj¹c i do tych cza so wy gwar dian o. Ma rek Au gu styn. Wy ra zi li oni po dziê -
ko wa nie za wspó³pra cê i przed sta wi li dal sze po trze by do tycz¹ce prac w klasz to -
rze i ko œcie le oo. Fran cisz ka nów.

*
*   *

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. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go, ul. Ko per ni ka 19 (d. klasz tor) – usta le nie za -

kre su prac re mon to wych da chu bud.
– Ko mi sa riat I Po li cji, ul. Sze ro ka 35 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont

kon ser wa tor ski wnê trza bud.
– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Cho rób Me ta bo licz nych), ul. Ko -

per ni ka 15 – wpro wa dze nie wyk. re mon tu wnê trza za ch. skrzyd³a bud.
– ul. Go³êbia 6 – ty po wa nie prac re mon tu kom plek so we go ofi cy ny bud.
– I LO, Pl. na Gro blach 9 – od biór II eta pu prac dot. wy mia ny sto lar ki
– bud. ul. Ka no ni cza 24 – ko mi sja kon ser wa tor ska w pra cow ni wy ko naw cy

dot. kon ser wa cji be lek stro po wych
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– pa³ac bpa Cio³ka, ul. Ka no ni cza 17 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. od kry tej
po li chro mii

– bud. Sióstr Al ber tynk Pos³uguj¹cych Ubo gim, ul. Kra kow ska 47 – wpro wa -
dze nie wy ko naw cy na re mont bud.

– bud. Aka de mii Eko no micz nej, Do mek Ogrod ni ka, ul. Ra ko wic ka 27 – od biór 
prac dot. re mon tu kom plek so we go i ad ap ta cji bud.

– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. za bez pie cze nia re lik tów
de ko ra cji ma lar skiej na p³n. œcia nie pre zbi te rium i prac przy ele wa cji p³d. ko -
œcio³a

– bud. Fil har mo nii Kra kow skiej, ul. Zwie rzy niec ka 1 – wpro wa dze nie wy ko -
naw cy prac budowlano -konserwatorskich na ele wa cjach fron to wych

– cmen tarz Ra ko wic ki – od biór po pra wek
– Col le gium Ma ius UJ (Sa la Pto le me usza) – ko mi sja kon ser wa tor ska
– ko œció³ œw. Nor ber ta, ul. Wiœl na 11 (cer kiew grecko -katolicka) – od biór prac

dot. re kon struk cji iko no sta su i kon ser wa cji sto lar ki okien nej w za kry stii
– cmen tarz ¿y dow ski, ul. Mio do wa 55 – przegl¹d prac przy re no wa cji na grob -

ków
– 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. omó wie nia wy ni ków roz po zna nia historyczno -konserwatorskiego
w dru giej za kry stii

– bud. Aka de mii Eko no micz nej, ul. Ra ko wic ka 27 – od biór prac dot. re mon tu
ele wa cji bud.

– klasz tor oo. Ka me du³ów, ul. Ko na ro wa 1 – ko mi sja dot. uœciœ le nia za kre su re -
mon tu i kon ser wa cji dom ków Pu stel ni po ods³oniê ciu fun da men tów i œcian

– ze spó³ klasz tor ny ss. Kar me li ta nek Bo sych, ul. £ob zow ska 40 – od biór prac
dot. usu niê cia awa rii ry nien i rur spu sto wych

– bud. ul. Ka no ni cza 24 – ko mi sja dot. kon ser wa cji be lek stro po wych
– I LO – od biór 2. eta pu wy mia ny sto lar ki okien nej

*
*   *

W sierp niu od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie, ty po wa nia, oce -
ny sta nu i od bio ru prac:
– ko œció³ Ma riac ki – ko mi sja dot. prac w Skarb cu
– ko œció³ œw. Pio tra i Paw³a – ko mi sja dot. prac w Ka pli cy Mê ki Pa ñskiej
– ze spó³ klasz tor ny ss. Al ber ty nek, ul. Wo ro ni cza 10 – od biór prac dot. re kon -

struk cji sto lar ki okien nej i drzwio wej
– XX LO, ul. Szlak 5 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na pra ce dot. wy ko na nia

i mon ta ¿u me ta lo wych kwiet ni ków na ele wa cji fron to wej
– Wy daw nic two Li te rac kie, ul. D³uga 1 – od biór prac budowlano -konser wa -

torskich dot. ka mien ne go por ty ku w stre fie da chu ele wa cji œrod ko wej
– ko œció³ œw. Bar ba ry – od biór prac dot. de mon ta ¿u i za bez pie cze nia ele men -

tów glo rii o³ta rza g³. w pra cow ni kon ser wa to ra
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– ze spó³ Klasz to ru Franciszkanów -Reformatów, ul. Re for mac ka 4 – ko mi sja
techn. dot. wy ko na nia izo la cji fun da men tów ko œcio³a i klasz to ru

– The atrum Ana to micum (Col le gium Me di cum UJ), ul. Ko per ni ka 12 – wpro -
wa dze nie wy ko naw cy na re mont ele wa cji fron to wej

– opac two Be ne dyk ty nów w Ty ñcu – ko mi sja dot. od kry te go we jœ cia do piw nic 
tzw. Opa tów ki, za awan so wa nia prac kon ser wa tor skich przy gru pie rze Ÿb
z ³uku tê czo we go ko œcio³a oraz od bio ru prac do tycz¹cych wy ko na nia re kon -
struk cji i ara n¿ acji daw ne go pa le ni ska przy mu rze ob wo do wym opac twa

– ko œció³ œw. An drze ja – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac przy am bo nie, chó -
rze muz. i ba lu stra dzie oraz przy zde mon to wa nych ele men tach – w pra cow ni
wy ko naw cy

– ko œció³ œw. Krzy ¿a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. przegl¹du i oce ny prac
przy ele wa cjach wie ¿y ko œcio³a przed de mon ta ¿em rusz to wa nia

– ko piec Ko œciusz ki – od biór ko ñco wy prac dot. dre na ¿u pod sta wy kop ca

– Bar ba kan – od biór prac kon ser wa tor skich dot. w¹tku ce gla ne go i ele men tów
ka mien nych ze w nêtrz nych mu rów

– kam. £oziñ skich, ul. Pi³sud skie go 14 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na
wzmoc nienie stro pów nad par te rem

– bud. mu ze al ny „Dwór Ry dlów ka” w Bro no wi cach – od biór ko ñco wy prac
dot. od two rze nia za byt ko wych pod³óg

– Col le gium Wit kow skie go, ul. Go³êbia 13 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na
wyk. re mon tu kon ser wa tor skie go wnê trza bud.

– ka pli ca Zyg mun tow ska (Ka te dra Wa wel ska) – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
usta le nia spo so bu po stê po wa nia z ods³oniê ty mi p³asko rze Ÿbio ny mi p³yci na -
mi pod pos¹ga mi mar mu ro wy mi

– ko œció³ œw. Bar ba ry – ko mi sja kon ser wa tor ska od bio ru prac dot. de mon ta ¿u,
de zyn sek cji i za bez pie cze nia ele men tów glo rii o³ta rza g³ów ne go w pra cow ni
ar ty sty

– Ope ra Kra kow ska, ul. œw. To ma sza 37 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re -
mont bud.

– Kli ni ka Gi ne ko lo gii i Po³o¿nic twa, ul. Ko per ni ka 23 – wpro wa dze nie wy ko -
naw cy na wy ko na nie re mon tu ele wa cji p³d. bud.

– bud. I Kli ni ki Chi rur gii Ogól nej i Ga stroe n te ro lo gicz nej, ul. Ko per ni ka 40 –
wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu bud.

– bud. ul. Ka no ni cza 13 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu
kon ser wa tor skie go fa sa dy i sie ni wraz z za bez pie cze niem prze ciw wil go cio -
wym bud.

– Su kien ni ce – wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu ta ra su
p³d.-wsch. Su kien nic
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*
*   *

13 wrze œnia br. u prof. Ja na Ostrow skie go, dyr. Zam ku Kró lew skie go na Wa -
we lu, z -cy prze wod nicz¹ce go SKOZK od by³o siê spo tka nie pro gra muj¹ce pre -
zen ta cjê efek tów prac kon ser wa tor skich w ka pli cy Zyg mun tow skiej w Ka te drze 
Wa wel skiej, prze wi dzian¹ na 23.11.04. W spo tka niu uczest ni czy li dr Bo gus³aw
Kra sno wol ski, dr An drzej Fi schin ger, ks. in fu³at Ja nusz Bie la ñski, prof. Ire ne -
usz P³uska i dyr. Ta de usz Pro ko piuk. Na spo tka niu usta lo no, i¿ or ga ni za to ra mi
pre zen ta cji na fo rum Spo³ecz ne go Ko mi te tu bêd¹: SKOZK, Dy rek cja Zam ku
Kró lew skie go na Wa we lu, Zarz¹d Ba zy li ki Me tro po li tal nej na Wa we lu, Miê -
dzy uczel nia ny In sty tut Re stau ra cji i Kon ser wa cji Dzie³ Sztu ki War sza wa – Kra -
ków. W cza sie spo tka nia wy pra co wa no te¿ pro po zy cjê te ma tów i au to rów
wyst¹pieñ. Po wy ¿ sze pro po zy cje zo stan¹ przed sta wio ne Pre zy dium SKOZK
19.10.04 do za twier dze nia.

*
*   *

14 wrze œnia w klasz to rze oo. Ka me du³ów na Bie la nach od by³o siê po sie dze -
nie Pre zy dium SKOZK. Ob ra dy po prze dzi³o zwie dze nie ko œcio³a i za bu do wañ
klasz tor nych, po któ rych opro wa dza³ prze or o. Mak sy mi lian M. Wi told
Koz³ow ski, któ ry przed sta wi³ efek ty do tych czas prze pro wa dzo nych prac re no -
wa cyj nych i przed sta wi³ ogrom ne po trze by w tej dzie dzi nie na przysz³oœæ.

Ob ra dy pro wa dzi³ dr Bo gus³aw Kra sno wol ski, z -ca przew. SKOZK.
Prze or klasz to ru od niós³ siê do przed sta wio ne go przez au to rów mgr. in¿.

arch. Wal de mar da Nie wal dê i dr. in¿. Sta nis³awa Karcz mar czy ka wstêp ne go
Pro gra mu prac za bez pie czaj¹cych konstrukcyjno -budowlanych i kon ser wa tor -
skich w ze spo le ko œcio³a i klasz to ru oo. Ka me du³ów na Bie la nach w Kra ko wie,
in for muj¹c obec nych o naj pil niej szych wg klasz to ru po trze bach.

Na pro œbê min. Edwar da Szy ma ñskie go Ta de usz Mu rzyn, dyr. ZRZZK
przed sta wi³ wy so koœæ do tych cza so wych nak³ad ów z NFRZK na ze spó³ ka me -
dul ski (ok. 3,5mln z³ w la tach 1993–2000) oraz prze wi dy wa nych do r. 2010 (ok. 
2.900 mln z³). Wska za no na ko niecz noœæ uzu pe³nie nia do ku men ta cji,
sporz¹dze nia in wen ta ry za cji, szcze gó³owe go har mo no gra mu i wy tycz nych kon -
ser wa tor skich.

Jan Jan czy kow ski, woj. kon ser wa tor za byt ków osza co wa³ za kres po trzeb
kon ser wa tor skich na ok. 16 mln z³., co znacz nie prze kra cza mo ¿li wo œci fi nan so -
we SKOZK, ko niecz ne jest wiêc szu ka nie in nych mo ¿li wo œci fi nan so wa nia, np.
œrod ków unij nych.

Dr Bo gus³aw Kra sno wol ski, pod su mo wuj¹c pod kre œli³ wyj¹tkow¹ war toœæ
za byt ku i uzna³ za nie zbêd ne szyb kie fi nan so we i na uko we wspar cie ere mu
oo. Ka me du³ów przez SKOZK.

Dru ga czê œæ ob rad, tj. Pre zen ta cja pro jek tu II eta pu mo der ni za cji na wierzch -
ni Ryn ku G³ów ne go w Kra ko wie od by³a siê w sie dzi bie Urzê du Mia sta i mia³a
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cha rak ter kon sul ta cyj nej na ra dy ro bo czej, zor ga ni zo wa nej przez w³adze mia sta
na te mat II eta pu pro jek tu ar chi tek to nicz ne go prze bu do wy Ryn ku wraz z in fra -
struk tur¹ pod ziemn¹ au tor stwa ze spo³u pod kier. prof. An drze ja Kad³uczki.

Na ra dê pro wa dzi³ wi ce pre zy dent Ta de usz Trzmiel. Dr B. Kra sno wol ski, ak -
cep tuj¹c ogól ne za³o¿e nia pro jek tu, uzna³ plan ad ap ta cji pod zie mi Su kien nic za
zbyt prze in we sto wa ny i ry zy kow ny (ew. za gro¿e nie dla sta ty ki obiek tu i za cho -
wa nia warstw ar che olo gicz nych), z czym zgo dzi li siê ta k¿e in ni dys ku tan ci.
Kry tycz ne uwa gi do pro jek tu zg³osi³ te¿ Jan Jan czy kow ski, in for muj¹c jed no -
cze œnie, ¿e osta teczn¹ opi niê w spra wie pro jek tu II eta pu wy da po otrzy ma niu
eks per ty zy nt. ew. na ru sze nia sta ty ki Su kien nic.

*
*   *

14. wrze œnia od by³o siê spo tka nie cz³on ków kie row nic twa Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu na cze le z prof. Ta de uszem Chrza now skim z To ma szem Czaj kow skim –
pre ze sem Urzê du Za mó wieñ Pu blicz nych w War sza wie. W cza sie spo tka nia Ta -
de usz Mu rzyn, dyr. ZRZZK za pre zen to wa³ ak tu al ne pro ble my wy stê puj¹ce przy 
re ali za cji za mó wieñ w za kre sie ochro ny dzie dzic twa i pro si³ o po moc w tej spra -
wie.

*
*   *

24. wrze œnia w biu rze Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
od by³o siê spo tka nie prof. Ka li ny Kaweckiej -Jaszcz, dyr. I Kli ni ki Kar dio lo gii
w Kra ko wie i jej z -cy, dr. Ta de usza Kró li kow skie go z Ta de uszem Mu rzy nem,
dyr. ZRZZK i Ta de uszem Pro ko piu kiem, dyr. Biu ra SKOZK. Kie row nic two
I Kli ni ki Kar dio lo gii przed sta wi³o pro œbê o do fi nan so wa nie jesz cze w bie¿¹cym 
ro ku prac remontowo -konserwatorskich w czê œci obiek tu kli ni ki, mieszcz¹cej
am bu la to ria a wy ma gaj¹cej pil ne go pod jê cia re mon tu ze wzglê du na z³y stan
tech nicz ny i zwi¹zan¹ z tym czê st¹ awa ryj no œci¹ urz¹dzeñ. Dy rek to rzy obie ca li
przed³o¿yæ po wy ¿ szy wnio sek pod ob ra dy naj bli¿ sze go Pre zy dium w dniu
19.10.04.

*
*   *

27 wrze œnia w Kra ko wie przy ul. Ma zo wiec kiej 43 od by³o siê uro czy ste
prze ka za nie zmo der ni zo wa ne go bu dyn ku dy dak tycz ne go Aka de mii Pe da go -
gicz nej, od no wio ne go przy udzia le œrod ków z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo -
ry za cji Za byt ków Kra ko wa. W uro czy sto œci Spo³ecz ny Ko mi tet re pre zen to wa li: 
doc. An drzej Kurz i dr Bo gus³aw Kra sno wol ski, za stêp cy prze wod nicz¹ce go
SKOZK.
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*
*   *

Wrze sieñ to czas nap³ywu do Biu ra SKOZK wnio sków od w³aœci cie li, u¿yt -
kow ni ków i ad mi ni stra to rów obiek tów za byt ko wych o do fi nan so wa nie
z NFRZK w 2005 r. pla no wa nych przez nich prac.

*
*   *

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:
– bud. al. S³owac kie go 7 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie izo la cji

œcia ny fun da men to wej
– V LO, ul. Stu denc ka 12 – ko mi sja od bio ru prac remontowo -konserwatorskich 

ele wa cji ry za li tu za ch. i ele wa cji bocz nej za ch.
– d. pa³ac Gór ków, ul. Ka no ni cza 24 – od biór ko ñco wy prac kon ser wa tor skich

w po miesz cze niach i klat ce scho do wej ofi cy ny wsch.
– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. przegl¹du eta pu prac

przy ele wa cji p³d. i przy stal lach z pre zbi te rium
– sy na go ga Wol fa Po ppe ra, ul. Sze ro ka 16 – ko mi sja od bio ru prac dot. drew -

nia nej pod³ogi
– Aka de mia Pe da go gicz na, ul. Ma zo wiec ka 43 – ko mi sja od bio ru prac dot. re -

mon tu kom plek so we go bud.
– ko œció³ œw. Woj cie cha – wpro wa dze nie wy ko naw cy na pra ce remontowo -

-konserwatorskie w pod zie miach i oto cze niu ko œcio³a
– ko mi sja od bio ru prac dot. wzmoc nie nia kon struk cji stal. pod urz¹dze nia kli -

ma ty za cyj ne i wy ko na nie drzwi do ma ga zy nu
– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (d. klasz tor), ul. Ko per ni ka 19 – wpro wa dze -

nie wy ko naw cy na re mont da chu wraz z uporz¹dko wa niem prze wo dów ko -
mi no wych

– ko œció³ œw. Woj cie cha – wpro wa dze nie wy ko naw cy na pra ce remontowo -
-konserwatorskie w pod zie miach i oto cze niu ko œcio³a

– Na ro do wy Sta ry Te atr, ul. Ja giel lo ñska 1 – od biór prac dot. wzmoc nie nia
kon struk cji sta lo wej pod urz¹dze nia kli ma ty za cyj ne i wy ko na nie drzwi do
ma ga zy nu

– bud. d. pa³ac Tysz kie wi czów, ul. Gar bar ska 1/ul. Asny ka 2 – wpro wa dze nie
wy ko naw cy na pra ce dot. re mon tu da chu i kon ser wa tor skie go re mon tu ele -
wa cji bud.

– bud. ul. Ber nar dy ñska 7 – ko mi sja za awan so wa nia prac przy ele wa cji front.
bud.

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac w ka pli cy œw.
An ny

– Wa wel – od biór ko ñco wy prac konserwatorsko -budowlanych przy Basz cie
San do mier skiej
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– bud. d. Aka de mii Han dlo wej, ul. Ka pu cy ñska 2 – ko mi sja kon ser wa tor ska
dot. od bio ru ko ñc. prac przy kra tach okien nych

*
*   *

Stan kon ta Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa na ko -
niec wrze œnia 2004 r. wy niós³ 22.710.828,50 z³., w tym do ta cja bu d¿ eto wa
z Kan ce la rii Pre zy den ta RP w wys. 22.500.000,-

*
*   *

7 pa Ÿ dzier ni ka od by³y siê uro czy sto œci ju bi le uszu 125-le cia Mu zeum Na ro -
do we go w Kra ko wie. G³ów na czê œæ ofi cjal na w Sa li Ho³du Pru skie go Ga le rii
Sztu ki Pol skiej XIX wie ku w Su kien ni cach sk³ada³a siê m.in. z wyst¹pieñ
by³ego dyr. Je rze go Ba na cha, obec nej dyr. Zo fii Go³ubiew (nt. pla nów Mu -
zeum), pre zen ta cji pro jek tów dot. Mu zeum i ods³oniê cia Po chod ni Ne ro na
H. Sie mi radz kie go po kon ser wa cji. W uro czy sto œci SKOZK re pre zen to wa³ z -ca
prze wod nicz¹ce go An drzej Kurz.

*
*   *

12 pa Ÿ dzier ni ka od by³o siê pod prze wod nic twem re dak to ra na czel ne go doc.
An drze ja Ku rza po sie dze nie ze spo³u re dak cyj ne go Biu le ty nu SKOZK. Pod czas
ze bra nia pod su mo wa no po przed ni, 52 nu mer Biu le ty nu, a ta k¿e przy jê to za war -
toœæ me ry to ryczn¹ na stêp ne go nu me ru, wraz z wy bo rem te ma ty ki zdjêæ. Cz³on -
ko wie ko le gium re dak cyj ne go uzna li za nie zbêd ne po sze rze nie te ma ty ki Biu le -
ty nu o wk³ad po szcze gól nych przed siê biorstw w dzie³o od no wy za byt ków Kra -
ko wa.

*
*   *

14 pa Ÿ dzier ni ka w klasz to rze oo. Ber nar dy nów od by³o siê po sie dze nie Ko mi -
sji Pro gra mowania i Oce ny Re ali za cji, po³¹czo ne z pre zen ta cj¹ efek tów do tych -
cza so wych prac w ka pli cy b³. Szy mo na i ka pli cy œw. An ny. Ob ra dy pro wa dzi³ dr 
Bo gus³aw Kra sno wol ski, z -ca prze wod nicz¹ce go SKOZK. Infor ma cji udzie li li
gwar dian o. Fi de lis Ma cio³ek i in spek tor ZRZZK Bar ba ra Fer dek.

Ko mi sja uzna³a ko niecz noœæ opra co wa nia do ku men ta cji naukowo -histo rycz -
nej do tycz¹cej wy po sa ¿e nia wnê trza ko œcio³a i kon ty nu owa nia prac fi nan so wa -
nych ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu.

W dru giej czê œci po sie dze nia spra woz da nie z re ali za cji pla nu finansowo -
-rzeczowego od no wy za byt ków Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2004 r. przed sta wi³
dyr. ZRZZK Ta de usz Mu rzyn.
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Pra ce kon ser wa tor skie uko ñczo no m.in. w Ka pli cy Zyg mun tow skiej, re mont
kom plek so wy w Pa³acu Gór ków i Basz cie San do mier skiej na Wa we lu.

Ko mi sja po zy tyw nie za opi nio wa³a wnio sek w³aœci cie li bud. przy ul. Wy -
spiañ skiego 11 o pro lon ga tê ter mi nu sp³aty do fi nan so wa nia zwrot ne go.

*
*   *

15 pa Ÿ dzier ni ka od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Fi nan so wej, któ re pro wa dzi³ 
prof. Je rzy Zdra da.

Spra woz da nie z re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego od no wy za byt ków
Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2004 r. przed sta wi³ dyr. ZRZZK Ta de usz Mu rzyn.
Za awan so wa nie prac wy no si 72,5% (62,2% wg fak tur, 96% wg za war tych
umów).

Ko mi sja przy chy li³a siê do wnio sku o do fi nan so wa nie prac w Kli ni ce Kar -
dio lo gicz nej Szpi ta la Uni wer sy tec kie go UJ, uza le ¿niaj¹c je go re ali za cjê od ew.
re zerw fi nan so wych, oraz po zy tyw nie za opi nio wa³a wnio sek w³aœci cie li bud.
przy ul. Wy spia ñskie go 11 o pro lon ga tê ter mi nu sp³aty do fi nan so wa nia zwrot -
ne go.

*
*   *

W dniu 19 pa Ÿ dzier ni ka od by³o siê w pa³acu Gór ków przy ul. Ka no ni czej 24
po sie dze nie Pre zy dium SKOZK. Ob ra dy po prze dzi³o zwie dza nie od no wio ne go
obiek tu. Go spo darz pa³acu, ma³opol ski kon ser wa tor za byt ków – Jan Jan czy -
kow ski za po zna³ cz³on ków Pre zy dium z efek ta mi prac kon ser wa tor skich.
W œcia nie pa³acu wmu ro wa na zo sta³a ta bli ca ufun do wa na przez pre zy den ta
Kra ko wa, prof. Jac ka Maj chrow skie go, w grud niu 2003 r., w 25- lecie wiel kiej
od no wy za byt ków Kra ko wa z wy ra za mi wdziêcz no sci Kra ko wa dla Spo³ecz ne -
go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, je go twór cy i prze wod nicz¹cych
oraz je go pa tro nów – pre zy den tów RP.

Ob ra dom Pre zy dium prze wod ni czy³ doc. An drzej Kurz – za st. prze wod -
nicz¹ce go SKOZK, któ ry ja ko pierw sze mu udzie li³ g³osu dr. An drze jo wi Fi -
schin ge ro wi. W krót kim wyst¹pie niu scha rak te ry zo wa³ on wy bit ne wa lo ry
architektoniczno -artystyczne obiek tu oraz 40-l etnie dzia³ania zmie rzaj¹ce do re -
wa lo ry za cji pa ³a cu Gór ków i do pro wa dze nia go do sta nu obec nej œwiet no œci.

W dal szej czê œci ob rad dy rek tor ZRZZK – Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ spra -
woz da nie z re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego od no wy za byt ków Kra ko wa 
za trzy kwar ta³y br. wraz z pro po zy cj¹ ko rek ty pla nu. Po wys³ucha niu opi nii
prze wod nicz¹cych ko mi sji pro ble mo wych SKOZK i po dys ku sji, cz³on ko wie
Pre zy dium przy jê li uchwa³ê w tej spra wie (nr 10/2004).

Pre zy dium przy jê³o ta k¿e porz¹dek ob rad i ter min je sien nych ob rad ple nar -
nych SKOZK za pro po no wa ny przez prze wod nicz¹ce go ob ra dom – 23 li sto pa da
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w ka pli cy Zyg mun tow skiej Ka te dry Wa wel skiej oraz w Cen trum Kon fe ren cyj -
nym na Wa we lu.

Cz³on ko wie Pre zy dium SKOZK pro lon go wa li ta k¿e sp³atê do fi nan so wa nia
zwrot ne go do II kwar ta³u 2005 r. dla obiek tu przy ul. Wy spia ñskie go 11
(Uchwa³a nr 11/2004).

*
*   *

19 pa Ÿ dzier ni ka w Do mu Po lo nii w Kra ko wie od by³o siê spo tka nie kie row -
nic twa SKOZK z na uczy cie la mi, prze wod ni ka mi tu ry stycz ny mi po Kra ko wie,
in struk to ra mi ZHP i przed sta wi cie la mi sto wa rzy szeñ wspó³pra cuj¹cych ze
Spo³ecz nym Ko mi te tem w za kre sie pro pa go wa nia wie dzy o za byt kach Kra ko wa 
i idei od no wy i ochro ny za byt ków. W cza sie spo tka nia zor ga ni zo wa ne go z oka -
zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej minister Edward Szy ma ñski wrê czy³ naj bar dziej
za s³u ¿onym wy cho waw com od zna cze nia pa ñstwo we przy zna ne przez Pre zy -
den ta RP, a ta k¿e w swo im wyst¹pie niu po dziê ko wa³ za pra cê z m³odzie¿¹.

*
*   *

22 pa Ÿ dzier ni ka prze wod nicz¹cy SKOZK Ta de usz Chrza now ski wy sto so wa³
do pos³ów i se na to rów Ma³opol ski list z pro œb¹ o po par cie na fo rum Sej mu do fi -
nan so wa nia z bu d¿ etu pa ñstwa Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Ze spo³ów 
Kra ko wa.

*
*   *

22 pa Ÿ dzier ni ka nast¹pi³o prze li cze nie za war to œci skar bon ki Na ro do we go
Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, uszko dzo nej kil ka dni wcze œniej
przez wan da li.

*
*   *

W pa Ÿ dzier ni ku od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie, oce ny i od -
bio ru prac:

– bud. d. Pa³acu Jerz ma now skich, ul. Gór ni ków 29 – wpro wa dze nie wy ko naw -
cy na wy ko na nie re mon tu ko pu³y i za da sze nia bu dyn ku

– bud. Ma³opol skie go Urzê du Wo je wódz kie go, ul. Basz to wa 22 – wpro wa dze -
nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu po miesz czeñ III p.

– klasz tor oo. Pau li nów „Na Ska³ce” – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. oce ny prac
re mont. przy sa dzaw ce œw. Sta nis³awa i prac re mont.-kon ser wa tor skich w Ze -
spo le Biblioteczno -Muzealnym bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go, ul. Ko per ni -
ka 21 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont bud.
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– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Oku li sty ki), ul. Ko per ni ka 38 – od -
biór prac dot. re mon tu ele wa cji

– bud. mieszk., al. S³owac kie go 7 – od biór prac dot. wyk. izo la cji œcia ny fun da -
men to wej bud.

– pa³ac Era zma Cio³ka, ul. Ka no ni cza 17 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. okre -
œle nia spo so bu i za kre su, kon ser wa cji i re kon struk cji ods³oniê tych po li chro -
mii w sa lach fron to wych pa³acu

– bud. Aka de mii Eko no micz nej – od biór prac dot. ad ap ta cji d. sa li gim na stycz -
nej na sa lê dydaktyczno -wyk³ad ow¹

– „Wi ka rów ka”, Wzgó rze Wa wel skie – od biór ko ñco wy prac konserwatorsko -
-budowlanych przy ele wa cjach „Wi ka rów ki”

– klasz tor oo. Kar me li tów „Na Pia sku” – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac
w stre fie da chów i ko pu³y ka pli cy Mat ki Bo¿ej Pia sko wej

– bud. Ja na Sas Zu brzyc kie go, al. S³owac kie go 7 – ko mi sja kon ser wa tor ska
dot. po li chro mii w klat ce scho do wej

– Bra ma Flo ria ñska – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. pro jek tu re kon struk cji po li -
chro mii dol nych par tii œcian oraz for my kla py za my kaj¹cej otwór w³azo wy
w skle pie niu

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. Ka no ni cza 24
tel. 426-10-10, 426-10-11

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. 616-82-16

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 Ada mik
Dr Bo gus³aw Kra sno wol ski
Doc. An drzej Kurz
Prof. Ja cek Maj chrow ski
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 ma³opolskiego 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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1. Wy kop w re jo nie pó³nocno -
-wschod niego na ro ¿ni ka Su kien -

nic wy ko na ny w 2003 ro ku
z wi docz nym mu rem fun da men -
to wym ar kad i re lik tem wtór nej 

œcia ny dzia³owej kra mów
(fot. au tor)

2. Wy kop w re jo nie pó³nocno -
-wschodniego na ro ¿ni ka Su kien -

nic wy ko na ny w 2003 ro ku
z ods³oniêt¹ wschod ni¹ œcian¹
ka mienn¹ za chod nie go trak tu

kra mów z wi docz nym re gu lar -
nym i wy rów ny wa nym war -
stwo wo w¹tkiem ka mien nym

(fot. au tor)



3. Wi dok Ryn ku G³ów ne go z lo tu pta ka z pro jek tem no wej kom po zy cji na wierzch ni wg oprac.
IHA iKZ 2002 ro ku

4. Za sa da ukszta³to wa nia zlew ni wód dla no wo pro jek to wa nej na wierzch ni p³yty Ryn ku G³ów ne -
go (etap PB, 2004)



5. Ry su nek kom po zy cyj ny na wierzch -
ni Ryn ku G³ów ne go wy ko na ny w pra -

cow ni au tor skiej ARCHECON
(etap PB, 2004)

6. Szcze gó³ uk³adu na wierzch ni p³yty
Ryn ku G³ów ne go z u¿y ciem kost ki

z gra ni tu strze gom skie go
(etap PB, 2004)



7. Ry su nek re kon stru owa nej ro ze ty wo kó³ po mni ka Ada ma Mic kie wi cza wg oprac. IHA iKZ 2002 r.

8. Kom pu te ro wa wi zu ali za cja re kon stru owa nej ro ze ty wo kó³ po mni ka Ada ma Mic kie wi cza wg
oprac. IHA iKZ 2002 ro ku



9. Pre fa bry ko wa ny, cho wa ny w na wierzch ni punkt od bio ru me dial ne go w sys te mie ener ge tycz -
nym za pro jek to wa nym w pra cow ni au tor skiej ARCHECON (etap PW, 2004)

10. Za go spo da ro wa nie piw nic Su kien nic i pod zie mi pod p³yt¹ Ryn ku G³ów ne go, czê œæ pó³noc na
z anek sem od stro ny ul. œw. Ja na, (etap PW, 2004)



1. Pa³ac kró lew ski w £ob zo wie – pod da sze za byt ko we go obiek tu przy sto so wa ne na pra cow niê
rze Ÿby dla stu den tów Wy dzia³u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra kow skiej (fot. Mi cha³ Gry chow ski)

2. Sa la wyk³ad o wa z od re stau ro wa ny mi stro pa mi Ksiê ¿ar skie go w pa³acu w £ob zo wie
(fot. Mi cha³ Gry chow ski)



3. Mi ni ster Edward Szy ma ñski wœ ród uho no ro wa nych me da la mi Cra coviae Me ren ti w cza sie uro -
czy stej se sji Ra dy Mia sta Kra ko wa w dniu 5 czerw ca 2004 r. (fot. Ja cek Ko zio³)

4. Zas³u¿e ni pra cow ni cy Zarz¹du Re wa lo ry za cji od zna cze ni pod czas uro czy sto œci 30-le cia
ZRZZK w au li Col le gium Ma ius – 13 lip ca 2004 r. (fot. ar chi wum ZRZZK)



5. Ko œció³ œw. Bar ba ry, œcia na pó³noc na w ko œcie le przed kon ser wa cj¹ (fot. M. Gry chow ski)



6. Za bu do wa nia go spo dar cze w ze spo le klasz tor nym oo. Ka me du³ów na Bie la nach wy ma gaj¹ce
pod jê cia prac remontowo -konserwatorskich (fot. An na Kacz marz)

7. Bra ma dzie dziñ ca po³udnio we go w ze spo le oo. Ka me du³ów na Bie la nach przed kon ser wa cj¹
(fot. An na Kacz marz)



8. Pra ce przy zmia nie na wierzch ni Ryn ku G³ów ne go od stro ny za chod niej
(fot. Mi cha³ Gry chow ski)

9. Ba da nia ar che olo gicz ne pro wa dzo ne po za chod niej stro nie Su kien nic przed u³o¿e niem no wej
na wierzch ni na Ryn ku (fot. Mi cha³ Gry chow ski)



10. Ob ra dy Pre zy dium SKOZK 19 pa Ÿ dzier ni ka 2004 w pa³acu Gór ków (fot. Mi cha³ Gry chow ski)

11. Ta bli ca wmu ro wa na w œcia nê pa³acu Gór ków ufun do wa na przez pre zy den ta Kra ko wa,
prof. Jac ka Maj chrow skie go, w 25- lecie wiel kiej od no wy Kra ko wa (fot. Mi cha³ Gry chow ski)



12. Od no wio na po li chro mia z her bem Ka pi tu³y Kra kow skiej w bi blio te ce pa³acu Gór ków
(fot. Mi cha³ Gry chow ski)



13. Skar bon ka SKOZK na wzgó rzu wa wel skim przy po mi naj¹ca o po trze bie spo³ecz ne go udzia³u
w od no wie za byt ków Kra ko wa (fot. Mi cha³ Gry chow ski)


