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Od re dak cji

Bie¿¹cy nu mer Biu le ty nu za my ka dzie siê cio le cie dzia³al no œci SKOZK pod
pa tro na tem pre zy den ta RP, Alek san dra Kwa œniew skie go, w³aœnie koñ -

cz¹ce go sw¹ drug¹ ka den cjê na tym naj wy ¿ szym w Pol sce urzê dzie. Dla te go te¿ 
trzon nu me ru sta no wi¹ ma te ria³y z dwóch ostat nich po sie dzeñ SKOZK od by -
tych z udzia³em pre zy den ta RP. Pierw sze mia³o cha rak ter sym po zjum zor ga ni -
zo wa ne go, wspól nie z Miê dzy na ro do wym Cen trum Kul tu ry i w je go sie dzi bie,
w dniu 18 czerw ca na te mat Eu ro pa wo bec dzie dzic twa. Mo de le me ce na tu na
rzecz ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go. Dru gie, od by te w Sa li Ra dy Mia sta
Kra ko wa, z udzia³em wie lu pro mi nent nych przed sta wi cie li spo³ecz no œci i w³adz 
Kra ko wa i Pol ski mia³o cha rak ter spo tka nia po¿e gnal ne go.

Ma te ria³y z po sie dze nia pierw sze go opu bli ko wa ne zo sta³y we wspól nym wy -
daw nic twie SKOZK i MCK, dla te go w ni niej szym nu me rze Biu le ty nu prze dru -
ko wu je my tyl ko za ga je nie ob rad przez prze wod nicz¹ce go SKOZK, prof. Fran -
cisz ka Ziej kê i wyst¹pie nie pre zy den ta Alek san dra Kwa œniew skie go. Pe³ne
ma te ria³y z po sie dze nia dru gie go za miesz cza my w tym Biu le ty nie.

Oprócz te go pu bli ku je my, jak zwy kle, do ku men ta cjê bie¿¹cej dzia³al no œci
SKOZK: wyst¹pie nie o do ta cjê roczn¹, uchwa³y Pre zy dium SKOZK i ka len da -
rium.

Plon swych ba dañ nad hi sto ri¹ od no wy kra kow skich za byt ków, tym ra zem
w aspek cie dzia³al no œci kra kow skie go rze mios³a, przed sta wia nie zmor do wa ny
kro ni karz Sta nis³aw Za³ub ski.

Ta k¿e w tym nu me rze nie mo gliœ my unikn¹æ smut nych ne kro lo gów cz³on -
ków SKOZK, któ rzy nie daw no nas opu œci li.



SYM PO ZJUM SKOZK I MCK

An drzej Kurz

Trze cie sym po zjum SKOZK i MCK

18 czerw ca 2005 od by³o siê, trze cie ju¿ w mi jaj¹cym dzie siê cio le ciu, sym -
po zjum or ga ni zo wa ne wspól nie przez Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za -

byt ków Kra ko wa i dzia³aj¹ce w Kra ko wie Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry.
To w³aœnie dzie siê cio le cie sta³o siê dla ist niej¹ce go od 27 lat Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu Od no wy Za byt ków cza sem przed siê wziêæ naj bar dziej in ten syw nych
i sku tecz nych. By³y one mo ¿li we dziê ki szcze gól nie wy so kie mu fi nan so wa niu
prac od no wi ciel skich z pie niê dzy prze zna czo nych na ten cel z bu d¿ etu pa ñstwa
przez Kan ce la riê Pre zy den ta RP. Sprzy ja³a te mu zna ko mi cie, obo wi¹zuj¹ca od
20 lat, usta wa o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa oraz
du ¿y wy si³ek spe cja li stów za an ga ¿owa nych w pro ces od no wy.

Wszyst kie trzy sym po zja by³y po œwiê co ne kra kow skim do œwiad cze niom
i prze my œ le niom oraz do rob ko wi wspó³cze snej na uki w dzie dzi nie, któ ra ³¹czy
sta ra nia o za cho wa nie hi sto rycz ne go dzie dzic twa kul tu ral ne go i wy si³ki kon ser -
wa tor skie ze wspó³cze sny mi i nad chodz¹cy mi spo so ba mi go spo da ro wa nia war -
to œcia mi te go dzie dzic twa.

Ini cja to rem wspo mnia nych spo tkañ i dys ku sji by³, za ka ¿dym ra zem, pa tron
dzie³a od no wy Kra ko wa i zwierzch nik Spo³ecz ne go Ko mi te tu, pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Alek san der Kwa œniew ski. W swych re fe ra tach od no si³ siê do
zwi¹zków dzie dzic twa kul tu ro we go Kra ko wa – naj pierw z hi sto ri¹ wspól no ty
eu ro pej skiej (li sto pad 1999 – przed wy da rze nia mi sym bo licz ne go ro ku 2000,
w któ rym Kra ków pe³ni³ ofi cjal nie ro lê jed nej z kul tu ral nych sto lic Eu ro py)1,
po tem z jej wspó³cze sno œci¹ (maj 2000 – w okre sie po prze dzaj¹cym re fe ren dum 
w spra wie wst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej)2, a wresz cie z przysz³oœci¹
(czer wiec 2005).

Na ostat niej se sji (tekst je go wyst¹pie nia oraz wpro wa dze nia do sym po zjum
wyg³oszo ne go przez prze wod nicz¹ce go SKOZK, prof. Fran cisz ka Ziej kê przy -
ta cza my po ni¿ ej) mó wi³ o no wym spoj rze niu na mo ¿li wo œci wzbo ga ce nia na -
szych, kra kow skich za bie gów od no wi ciel skich o po moc z eu ro pej skich fun du -
szów i o – wy ni kaj¹cych z przy na le ¿no œci do Unii Eu ro pej skiej – no wych
za da niach w zarz¹dza niu dzie dzic twem Kra ko wa. W ka ¿dym ze swych wy -
st¹pieñ pre zy dent RP sta ra³ siê te¿ wzbo ga ciæ wy obra Ÿniê dzia³aczy SKOZK
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1 Por. Dzie dzic two a roz wój. Do œwiad cze nia Kra ko wa. Wy daw nic two MCK i SKOZK, Kra -
ków 2000.

2 Por. Dzie dzic two: Kra ków, Pol ska, Eu ro pa. Wy daw nic two MCK i SKOZK, Kra ków 2003. 



o no we spoj rze nie na ich wspól ne za da nia i naj sku tecz niej sze – in te lek tu al ne,
praw ne i spo³eczno -ekonomiczne – in stru men ty.

Na ka ¿ dej z oma wia nych trzech se sji za bie ra³ g³os dy rek tor Miê dzy na ro do -
we go Cen trum Kul tu ry, prof. Ja cek Pur chla, przed sta wiaj¹c w swych re fe ra tach
do ro bek na uki œwia to wej w spra wach dzie dzic twa kul tu ry i no wo cze sne go nim
zarz¹dza nia, z uwzglêd nie niem do œwiad czeñ Eu ro py œrod ko wej. Ta bo wiem jest 
przed mio tem szcze gól ne go za in te re so wa nia oraz wspó³pra cy uczo nych
i kszta³ ce nia stu den tów w kra kow skim MCK.

Dwu krot nie, na se sji w 1999 r. i ostat niej, z rze czo wym re fe ra tem na te mat
dzie dzic twa w po li ty ce re gio nal nej wyst¹pi³ mar sza³ek Wo je wódz twa Ma³opol -
skie go, Ja nusz Se pio³.

W 1999 ro ku re fe rat prof. Sta nis³awa Juch no wi cza Kra ków, No wa Hu ta,
dzie dzic two nie chcia ne, co da lej?, zwró ci³ uwa gê na wspó³cze sny sta tus No wej
Hu ty, na jej roz wój urba ni stycz ny, spo³eczno -kulturalny i go spo dar czy.

Pod czas ostat niej se sji ze szcze gól nym za in te re so wa niem ocze ki wa no re fe ra tu 
prof. Da nu ty Hü bn er – ko mi sa rza Unii Eu ro pej skiej do spraw po li ty ki re gio nal -
nej. Jej re fe rat, obok wyst¹pie nia mar sza³ka Ja nu sza Se pio³a, mia³ wska zaæ no we 
kie run ki w pro ce sie od no wy kra kow skich za byt ków i jesz cze sil niej sze go
w³¹cze nia ich w œwia to wy obieg war to œci. Po li ty ka Unii Eu ro pej skiej ma bo -
wiem przede wszyst kim wy miar re gio nal ny. St¹d no we mo ¿li wo œci, ale i no we –
na co zwró ci³ uwa gê Alek san der Kwa œniew ski – wy ma ga nia, do tycz¹ce
wspó³ pra cy Kra ko wa i je go w³adz sa morz¹do wych z sa morz¹dem wo je wódz -
kim.

Za wi ro wa nia w Unii Eu ro pej skiej, któ rej szczyt za ko ñczy³ siê nie po wo dze -
niem w noc po prze dzaj¹c¹ kra kowsk¹ se sjê, unie mo ¿li wi³y Da nu cie Hü bn er
oso bi ste wyg³osze nie re fe ra tu.

Mi ni ster kul tu ry Wal de mar D¹brow ski, któ re go ogromn¹ i sku teczn¹ w dzia -
³a niu dla Kra ko wa i je go œro do wisk kul tu ral nych ¿ycz li woœæ do ce ni³ w swym
wyst¹pie niu pre zy dent Kwa œniew ski, pod trzy ma³ opi niê o ko niecz no œci szcze -
gól ne go wspie ra nia od no wy kra kow skich za byt ków z bu d¿ etu pa ñstwa i wska -
za³ na pal¹c¹ po trze bê ak tyw niej sze go i bar dziej no wo cze sne go zarz¹dza nia
dzie dzic twem w tym mie œcie.

Ra my roz wa ¿añ nad za kre sem od no wy i ochro ny kra kow skich za byt ków
w la tach 2004–2010 na kre œli³ re fe rat pre zy den ta Kra ko wa prof. Jac ka Maj -
chrow skie go, wyg³oszo ny ju¿ w grud niu 2003 r. na wa wel skiej se sji w 25- lecie
SKOZK. Pre zy dent Kwa œniew ski przy po mnia³, ¿e re ali za cja za war te go w nim
pro gra mu wy ma gaæ bê dzie do ro ku 2010 fi nan so wa nia z ró¿ nych Ÿró de³, gdy¿
jej koszt (po nad 440 mln z³), jest wy ¿ szy ni¿ w ca³ym ostat nim dzie siê cio le ciu.

Wspól nym wnio skiem ostat niej se sji jest nie zbêd noœæ kon ty nu owa nia fi nan -
so wa nia od no wy kra kow skich za byt ków z bu d¿ etu pa ñstwa i wspie ra nie jej
œrod ka mi po chodz¹cy mi ze Ÿró de³ eu ro pej skich. Nie obej dzie siê jed nak bez
wiê k sze go wy si³ku mia sta, w³aœci cie li i u¿yt kow ni ków obiek tów za byt ko wych
oraz po zy ski wa nia przez nich spon so rów.
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Fran ci szek Ziej ka

S³owo wstêp ne

Z wielk¹ ra do œci¹, ale i nie ukry wa nym wzru sze niem przy cho dzi mi po raz
pierw szy, od kie dy Pan Pre zy dent Rze czy po spo li tej po wie rzy³ mi za da nie

prze wod ni cze nia Spo³ecz ne mu Ko mi te to wi Od no wy Za byt ków Kra ko wa,
otwo rzyæ je go ze bra nie ple nar ne na te mat Eu ro pa wo bec dzie dzic twa. Mo de le
me ce na tu na rzecz ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go. Te go ro dza ju zgro ma dze -
nie Ko mi te tu od by wa siê, jak zwy kle, w mu rach Miê dzy na ro do we go Cen trum
Kul tu ry, za co dziê ku jê dy rek to ro wi, pro fe so ro wi Jac ko wi Pur chli. Bar dzo siê
cie szê, ¿e na sze spo tka nie uœwiet ni li do stoj ni go œcie: Pre zy dent Rze czy po spo li -
tej Pol skiej Alek san der Kwa œniew ski, Mi ni ster Kul tu ry Wal de mar D¹brow ski,
nasz wiel ce spo le gli wy opie kun ze stro ny Kan ce la rii Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej Mi ni ster Edward Szy ma ñski, Wo je wo da Ma³opol ski Je rzy Ada mik, Mar -
sza³ek Wo je wódz twa Ma³opol skie go Ja nusz Se pio³, Pre zy dent Mia sta Kra ko wa
Pro fe sor Ja cek Maj chrow ski.

Spo tka liœ my siê, aby podj¹æ pró bê no we go spoj rze nia na mo ¿li wo œci roz wi -
ja nia pro ce su ochro ny i od no wy za byt ków Kra ko wa w od nie sie niu do te ra Ÿniej -
szo œci i naj bli¿ szej przysz³oœci. Ochro na dzie dzic twa jest czê œci¹ po li ty ki re gio -
nal nej, co stwa rza szan sê wzbo ga ce nia na szych wy si³ków przez ko rzy sta nie
z sys te mów i fun du szy eu ro pej skich. No we szan se i za da nia za ry so wu je w swo -
im re fe ra cie Pan Pre zy dent Alek san der Kwa œniew ski. Ich roz wi niê cie zo sta nie
do ko na ne w ko lej nych re fe ra tach, m.in. w wyst¹pie niu Mi ni stra Kul tu ry Wal de -
ma ra D¹brow skie go. Za mie rze nia w dzie dzi nie ochro ny za byt ków na sze go mia -
sta przed sta wi³ przed ro kiem na Wa we lu Pre zy dent Mia sta Kra ko wa pro fe sor
Ja cej Maj chrow ski – zna my wiêc ten ogrom ny, lecz prze cie¿ ko niecz ny do zrea -
lizowania za kres. Spoj rze nie na no we za sa dy i mo ¿li wo œci dzia³ania w ra mach
fun du szy eu ro pej skich przed sta wi Mar sza³ek Wo je wódz twa Ma³opol skie go Ja -
nusz Se pio³, w któ re go rê kach spo czy wa po li ty ka re gio nal na oraz wspó³pra ca
w tej dzie dzi nie z in sty tu cja mi i fun du sza mi w Unii Eu ro pej skiej. Do tych cza so -
we zaœ prze my œ le nia i do œwiad cze nia eu ro pej skie go sto sun ku do spraw dzie -
dzic twa bêd¹ przed mio tem roz wa ¿añ pro fe so ra Jac ka Pur chli.
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Alek san der Kwa œniew ski
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej

Dzie dzic two Kra ko wa
– wspó³cze sne spoj rze nie, no we za da nia

Szla chet na po trze ba utrzy ma nia œwiet no œci Kra ko wa to coœ znacz nie wiê cej
ni¿ tro ska o za byt ki. To w isto cie tro ska o stan pol skich serc i umys³ów.

O nasz¹ na ro dow¹ to ¿sa moœæ. O pa miêæ kul tu ro wych, pol skich i eu ro pej skich
ko rze ni.

Przy wra caj¹c pod wa wel skie mu gro do wi je go daw ny blask, ro bi my to przede
wszyst kim dla sie bie. Ale ta k¿e przy ci¹ga my tym dzie³em uwa gê Eu ro py. Przy -
po mi na my jej o wa ¿nych Ÿród³ach jej wiel ko œci. Po zwa la my przej rzeæ siê
w kra kow skiej hi sto rii ni czym w zwier cia dle. I z dum¹ mó wi my: spójrz Eu ro po, 
ile w to bie z nas!

Nie ule ga w¹tpli wo œci, Dro dzy Pa ñstwo, ¿e choæ dba³oœæ o pol skie za byt ki
i hi sto rycz ny Kra ków pod le ga³a w roz ma itych epo kach zmien nym ko niunk tu -
rom, trzy ostat nie dzie siê cio le cia z pew no œci¹ wy ró¿ niaj¹ siê ja ko okres wiel kiej 
od no wy mia sta. Czas by³ naj wy ¿ szy – znisz czo ne i za nie dba ne pod czas woj ny
za byt ki po pa da³y na na szych oczach w co raz wiê ksz¹ ru inê, a na do da tek sub -
stan cja miej ska z ka ¿dym ro kiem ule ga³a de gra da cji wsku tek gwa³tow ne go roz -
wo ju w Kra ko wie wiel kie go prze mys³u su row co we go, ¿y wio³owo kszta³to wa -
nej sie ci ko mu ni ka cyj nej czy za bu do wy prze strzen nej. Co raz po wszech niej sza
sta wa³a siê œwia do moœæ, ¿e oto gi nie wiel kie na ro do we do bro. Zw³asz cza przed -
siê wziê cia rocz ni co we zwi¹za ne z sze œæse t le ciem, w ro ku 1964, za³o¿e nia Aka -
de mii Kra kow skiej przy po mnia³y zna cze nie za byt ków kul tu ry i zwi¹za nych
z ni¹ war to œci. Sta³y siê wrêcz im pul sem do dzia³ania dla wszyst kich za tro ska -
nych o los na sze go dzie dzic twa, wy do by³y pok³ady oby wa tel skiej i pa trio tycz -
nej ak tyw no œci, co 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. W tym sa mym ro ku – po la tach sta rañ
œro do wisk kul tu ry i za bie gów pol skiej dy plo ma cji – za byt ki hi sto rycz ne go Kra -
ko wa wraz z Ka zi mie rzem, jak rów nie¿ ko pal nia so li w Wie licz ce, zna laz³y siê
na utwo rzo nej w³aœnie, ofi cjal nej Liœ cie Œwia to we go Dzie dzic twa Kul tu ry
UNESCO. Na pocz¹tku wpi sa no na ni¹ za le d wie 12 obiek tów. Nie mal w tym
sa mym mo men cie bi skup Kra ko wa Ka rol Woj ty³a wy nie sio ny zo sta³ do god no -
œci pa pie ¿a. Wszyst ko to wp³ynê³o na znacz¹cy wzrost za in te re so wa nia mia -
stem, je go kul tu raln¹ i du chow¹ spu œcizn¹.

Dziœ – po przyst¹pie niu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej – piêk no i at mos fe ra
Kra ko wa wzbu dza now¹ fa lê fa scy na cji. Mu si my wiêc do³o¿yæ wszel kich sta rañ 
– wraz z lo kal ny mi w³adza mi i or ga ni za cja mi – aby stan za byt ków i ak tyw noœæ
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kra kow skich in sty tu cji kul tu ry od po wia da³y naj wa ¿niej szym, œwia to wym stan -
dar dom.

Przy jê ta przed dwu dzie stu la ty usta wa o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za -
cji Za byt ków, za war te w niej roz wi¹za nia bu d¿ eto we i in sty tu cjo nal ne, do brze,
jak s¹dzê, s³u¿¹ spra wie, w imiê któ rej dzia³amy. Œmia³o mog¹ byæ pod staw¹
no wych przed siê wziêæ i ini cja tyw, cze go szcze rze Pa ñstwu ¿y czê. Ja ko Pre zy -
dent Rze czy po spo li tej, któ ry wkrót ce za ko ñczy swo je urzê do wa nie, pra gnê wy -
ra ziæ na dzie jê, ¿e od no wa i kon ser wa cja oca la³ego ze spo³u miej skie go Kra ko wa 
da lej bê dzie przed mio tem za in te re so wa nia naj wy ¿ szych pol skich w³adz. I, ¿e
bar dzo bli ski mo je mu ser cu, dzia³aj¹cy ju¿ od 27 lat Spo³ecz ny Ko mi tet Od no -
wy Za byt ków Kra ko wa, nadal rów nie uda nie jak do tej po ry wy pe³nia³ bê dzie
swoj¹ mi sjê.

Od nie daw na w fo te lu prze wod nicz¹ce go te go gro na wy bit nych po sta ci œwia -
ta kul tu ry i dzia³al no œci pu blicz nej, zwi¹za nych z ba da nia mi i ochron¹ na ro do -
we go dzie dzic twa, za sia da pan pro fe sor Fran ci szek Ziej ka, rek tor Uni wer sy te tu
Ja giel lo ñskie go. Ufam, ¿e czas prze wod nic twa pa na pro fe so ra Ziej ki bê dzie nie
mniej owoc ny, ni¿ je go po przed ni ków. Wie rzê te¿, i¿ rów nie do brze bê dzie mu
siê uk³ada³a wspó³pra ca z za stêp ca mi, se kre ta rza mi, pre zy dium i wszyst ki mi
cz³on ka mi oraz or ga na mi Ko mi te tu.

Pod tym ostat nim wzglê dem Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko -
wa by³ zaw sze in sty tu cj¹ wrêcz przyk³adn¹. W cza sach na szej wiel kiej zmia ny
ustro jo wej, któ ra nios³a ze sob¹ rów nie¿ nie uchron ne wstrz¹sy, spo ry i kon flik -
ty, Ko mi tet spraw nie, kon se kwent nie i po nad po li tyk¹ re ali zo wa³ swo je ce le.
Zgod nie z wie lo wie kow¹ tra dy cj¹ œro do wisk twór czych i in te lek tu al nych mia sta 
– ich sto sun ku do zmie niaj¹cej siê w³adzy po li tycz nej – uzna³ za sa dê ci¹g³oœci
za naj ko rzyst niejsz¹ dla za byt ków Kra ko wa i pol skiej kul tu ry. Bar dzo za to
 Pañstwu dziê ku jê.

Ja ko Pre zy dent Rze czy po spo li tej, zwierzch nik Ko mi te tu i opie kun tej wiel -
kiej, wspa nia³ej spra wy, sta ra³em siê sprzy jaæ w³aœnie ta kie mu spo so bo wi my -
œlenia i po stê po wa nia, widz¹c p³yn¹ce z nich niew¹tpli we po¿yt ki. Za wy pra co -
wa nie tych za sad i po staw szcze rze je stem wdziêcz ny ka ¿ de mu z Pa ñstwa,
zw³asz cza zaœ by³emu, a dziœ ho no ro we mu prze wod nicz¹ce mu SKOZK, pa nu
pro fe so ro wi Ta de uszo wi Chrza now skie mu – oso bie, z któr¹ naj czê œciej siê kon -
tak to wa³em i z któr¹ zd¹¿y³em siê w tym cza sie szcze rze za przy ja Ÿniæ.

My œlê, Dro dzy Pa ñstwo, ¿e ma my za sob¹ – pa trzê na to z per spek ty wy pre -
zy den tu ry – uda ne dzie siêæ lat. Cie szê siê, ¿e na sza wspó³pra ca do brze s³u¿y³a
w³aœci cie lom i u¿yt kow ni kom za byt ko wych obiek tów, spo³ecz no œci Kra ko wa
oraz mi lio nom przy by szów za chwy co nych piêknem i at mos fer¹ te go mia sta.

Bêdzie my dziœ roz ma wiaæ przede wszyst kim o no wych mo ¿li wo œciach, ja kie
w spra wie od no wy Kra ko wa i opie ki nad je go za byt ka mi przy no si na sza obec -
noœæ w Unii Eu ro pej skiej. Ma my po ru szyæ ta k¿e kwe stiê no wych ini cja tyw, któ -
re po win ny sprzy jaæ od dzia³ywa niu Kra ko wa i Pol ski na eu ro pejsk¹ in te gra cjê
w sfe rze kul tu ral nych i in te lek tu al nych war to œci. Rad je stem, ¿e pan pro fe sor Ja -
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cek Pur chla za po zna nas z efek ta mi na uko wych roz wa ¿añ nad za gad nie nia mi,
któ re sku piaj¹ dziœ nasz¹ uwa gê. Od kil ku lat te ma ty ka ta jest bo wiem przed -
mio tem de ba ty w gre miach zwo³ywa nych przez Miê dzy na ro do we Cen trum Kul -
tu ry, któ rym kie ru je pro fe sor, a ta k¿e przed mio tem stu diów w Aka de mii Dzie -
dzic twa.

Szko da, ¿e nie mog³a wzi¹æ udzia³u w na szym spo tka niu pa ni pro fe sor Da nu -
ta Hü bn er. Ob ra dy Ra dy Eu ro py, na któ re mu sia³a udaæ siê do Bruk se li, nie ste ty
nie za ko ñczy³y siê wa ¿ny mi kon klu zja mi, po nie wa¿ nie przy jê to per spek ty wy
fi nan so wej na la ta 2007–2013. Nie ma te¿ ja sno œci w kwe stii kon sty tu cji dla Eu -
ro py. Oczy wiœ cie mo ¿na by³oby uznaæ, co zreszt¹ czy ni wiê k szoœæ ko men ta to -
rów, ¿e szczyt za ko ñczy³ siê fia skiem. Na pew no nie ma po wo dów do ra do œci,
ale z dru giej stro ny im wiê cej œro do wisk i oœrod ków na na szym kon ty nen cie bê -
dzie wy ka zy wa³o eu ro pejsk¹ de ter mi na cjê i re ali zo wa³o wiel kie eu ro pej skie
pro jek ty, tym wiê k sza szan sa, aby œmy po ko na li ten k³opot. Ci¹gle bo wiem nie
uwa ¿am te go za kry zys. Wa ¿ne, aby œmy mo gli wielk¹ ideê eu ro pejsk¹ chro niæ
i po ka zaæ, ¿e roz sze rze nie Unii z 15 do 25 kra jów, któ re niew¹tpli wie przy spa -
rza trud no œci Eu ro pie twór ców Unii, jest bar dziej szans¹ ani¿ eli pro ble mem,
bar dziej na dziej¹ ni¿ list¹ do dat ko wych wy dat ków. S¹dzê, ¿e Kra ków jest naj -
od po wied niej szym miej scem, aby upo mnieæ siê o de ter mi na cjê w spe³nia niu
pro jek tu eu ro pej skie go. A Wasz do ro bek i osi¹gniê cia w dzie dzi nie, o któ rej
dziœ dys ku tu je my, s¹ do wo dem, ¿e eu ro pej skie pie ni¹dze nie tyl ko nie s¹ mar no -
tra wio ne, ale mog¹ zna ko mi cie s³u¿yæ wzbo ga ca niu Eu ro py i przy wra ca niu jej
te go dzie dzic twa, któ re zaw sze by³o g³êbo ko eu ro pej skie, choæ by wa³o za po -
mnia ne w wy ni ku nie do brych po li tycz nych ko niunk tur.

Wiel ki stan po trzeb w dzie dzi nie od no wy i kon ser wa cji kra kow skich za byt -
ków do 2010 ro ku, przed sta wio ny zo sta³, przy po mnê, w grud niu 2003 ro ku,
w dwu dzie sto piê cio le cie na sze go Ko mi te tu, przez pre zy den ta Kra ko wa i wi ce -
prze wod nicz¹ce go SKOZK, pro fe so ra Jac ka Maj chrow skie go. Pa miê tam, ¿e
pro po no wa ne prze zeñ przed siê wziê cia – naj nie zbêd niej sze pra ce remontowo -
-konserwatorskie – wy ma gaj¹ do ro ku 2010 fi nan so wa nia ³¹czne go, tzn. po -
chodz¹ce go z ró¿ nych Ÿró de³, w wy so ko œci po nad 440 mi lio nów z³otych. Nie
ule ga w¹tpli wo œci, ¿e bli skie wspó³dzia³anie Kra ko wa i Ma³opol ski z in sty tu cja -
mi Unii Eu ro pej skiej oraz umie jêt ne spo¿yt ko wa nie po chodz¹cych z niej œrod -
ków, bê dzie w re ali za cji tych za mie rzeñ nie zwy kle po moc ne.

W ro zu mie niu przy go to wa ne go w œcis³ej wspó³pra cy z Uni¹ Eu ro pejsk¹ Na -
ro do we go Pla nu Roz wo ju na la ta 2007–2013, re gio nem, jed nostk¹ pod sta wow¹
te go pla nu, jest wo je wódz two. Sta no wi ono klu czo we ogni wo w po zy ski wa niu
fun du szów i ich na le ¿y tym wy ko rzy sta niu. Dla te go spraw¹ bar dzo wa ¿n¹ dla
na szych dzia³añ sta je siê jak naj lep sza wspó³pra ca sa morz¹do wych w³adz Kra -
ko wa z w³adza mi sa morz¹do wy mi Ma³opol ski. Bar dzo na ni¹ li czê i wie rzê, ¿e
przy no siæ bê dzie zna ko mi te owo ce. O spra wach tych po wie dzi siaj pan mar -
sza³ek Ja nusz Se pio³.
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Oczy wiœ cie, w za pew nie niu od po wied nich œrod ków i w³aœci wej po li ty ki kon -
ser wa tor skiej przy od no wie za byt ków Kra ko wa, znacz¹c¹ ro lê spe³nia mi ni ster
kul tu ry, od po wie dzial ny za po li ty kê rz¹dow¹ tej kwe stii. Chcê pod kre œliæ, ¿e
¿ycz li woœæ pa na mi ni stra Wal de ma ra D¹brow skie go dla kra kow skich in sty tu cji, 
chwa leb nie go wy ró¿ nia. Co wa ¿ne, przy jê ta przez rz¹d, a opra co wa na z udzia -
³em kra kow skie go œro do wi ska na uko we go „Na ro do wa stra te gia roz wo ju kul tu -
ry w re gio nach na la ta 2004–2013” za wie ra, ja ko czê œæ in te graln¹, „Na ro do wy
pro gram ochro ny za byt ków i dzie dzic twa kul tu ro we go”, w któ rym spra wy Kra -
ko wa zaj muj¹ naj wa ¿niej sze miej sce.

Po li ty ka w³adz Kra ko wa po win na sprzy jaæ za cho wa niu hi sto rycz nej at mos -
fe ry i kszta³tu miej skich prze strze ni, wnêtrz i pa no ram, chro niæ za byt ki przed
ko mer cj¹ czy agre sj¹ re kla my, za pew niaæ w³aœci we udo stêp nia nie dzie dzic twa
rze szom przy by szów, a wszyst ko to z uwzglêd nie niem do brych wa run ków ¿y cia 
i pra cy miesz ka ñców. Wie rzê, ¿e uda siê po go dziæ ze sob¹ te – sprzecz ne z po -
zo ru – po win no œci. Tym bar dziej ¿e, jak wiem, w³adze mia sta dok³ad aj¹ w obec -
nej ka den cji szcze gól nych sta rañ, aby wspó³pra ca z Ko mi te tem Od no wy Za byt -
ków wzmac nia³a efek ty dzia³añ obu, nie za le ¿nych od sie bie, ale z³¹czo nych
jed nym ce lem, stron.

Nie ule ga w¹tpli wo œci, ¿e hi sto rycz ny cha rak ter Kra ko wa nie mo¿e byæ prze -
szkod¹ w je go roz wo ju i roz bu do wie. Rzecz tyl ko w tym, aby wspó³cze sna in -
fra struk tu ra w uda ny spo sób wspó³gra³a z hi sto ryczn¹ sub stan cj¹. To ostat nie
wy zwa nie sta no wi zreszt¹ zna ko mi ty punkt wy jœ cia do snu cia œmia³ych idei
urba ni stycz nych, so cjal nych i eko lo gicz nych. W ini cja ty wach i dzia³aniach
s³u¿¹cych Kra ko wo wi, nie zbêd ne jest uzna nie nad rzêdno œci do bra wspól ne go.
Cho dzi o to, by d¹¿yæ do har mo nii spo³ecz nej i roz wo jo wej, do jak naj lep sze go
wy ko rzy sta nia dzie dzic twa dla te ra Ÿniej szo œci i przysz³oœci. W dzia³aniach tych
nie zwy kle wa ¿ne jest trwa³e za an ga ¿owa nie w³aœci cie li b¹dŸ u¿yt kow ni ków hi -
sto rycz nych bu dow li w dzie³o sys te ma tycz ne go, wspie ra ne go przez fi nan se pu -
blicz ne, kon ser wo wa nia i od na wia nia owych obiek tów. Nie mniej istot ne jest
jesz cze wiê k sze roz bu dze nie spo³ecz nych za in te re so wañ sta nem za byt ków.

Wielk¹ po moc¹ w two rze niu pro gra mów i pra wa miej skie go w za kre sie
ochro ny dzie dzic twa, zarz¹dza nia i go spo da ro wa nia nim, mog¹ byæ nie tyl ko
do œwiad cze nia w³asne, lecz ta k¿e przyk³ady z ze wn¹trz. Wie le sta rych, za byt ko -
wych miast Eu ro py, zna laz³o sku tecz ne roz wi¹za nia po dob nych pro ble mów,
przed ja ki mi stoi Kra ków. My œlê, ¿e war to siê przyj rzeæ ich do rob ko wi.

Ro sn¹ca w Eu ro pie i w œwie cie s³awa Kra ko wa, co raz wiê k sze za in te re so wa -
nie tym mia stem owo cuj¹ce chê ci¹ je go od wie dze nia, to niew¹tpli wie po wo dy
do ra do œci i sa tys fak cji. Wy da je siê jed nak, ¿e wci¹¿ jesz cze da le ko na szej daw -
nej sto li cy do ta kiej au to pro mo cji, jak¹ z po¿yt kiem po dej muj¹ in ne za byt ko we
mia sta, rów nie¿ te, któ re maj¹ mniej do za pro po no wa nia. A prze cie¿ Kra ków to
gród Pia stów i Ja giel lo nów, ne kro po lia kró lów i naj wiê k szych Po la ków, sie dzi -
ba naj star szych pol skich uczel ni i ty si¹clet nie go bi skup stwa, przez wie ki ¿y wy
oœro dek wie lu kul tur i wie lu jê zy ków, sku pi sko twór ców pol skich i ¿y dow skich, 

10 Spis treœci



nie miec kich, w³oskich i ru skich. Dziœ jest to mia sto wiel kich po etów, wy bit nych 
pro za ików i dra ma tur gów, s³aw nych kom po zy to rów i re ¿y se rów. Mia sto, któ re
w Pol sce, Eu ro pie i œwie cie ³¹czy siê z po sta cia mi Mi ko³aja Ko per ni ka, Wi ta
Stwo sza i Ja na Ko cha now skie go, Ja na Ma tej ki, Sta nis³awa Wy spia ñskie go i He -
le ny Mo drze jew skiej. Kra ków to mia sto Wis³awy Szym bor skiej, Krzysz to fa
Pen de rec kie go, Czes³awa Mi³osza. Mia sto Ka ro la Woj ty³y. Mia sto, w któ rym
bi je ser ce Pol ski.

Ufam, ¿e dal szej tro sce o kra kow skie za byt ki to wa rzy szyæ bê dzie po dob nie
uda na, tak sa mo sku tecz na ka mpa nia pro mo cyj na te go piêkne go miej sca na zie -
mi. Po ka ¿cie, Dro dzy Kra ko wia nie, swo je skar by jak naj wiê k szej rze szy lu dzi
cie ka wych œwia ta. Po chwal cie siê swo im dzie dzic twem i tym, jak pie czo³owi cie 
po tra fi cie – jak wspól nie my, Po la cy, po tra fi my – je chro niæ. Niech s³owo Kra -
ków po bu dza do po dró¿y nad Wis³ê miesz ka ñców na wet naj dal szych zak¹tków
glo bu. A my jak zwy kle przyj mie my ich go œcin nie i za chwy ci my. Bo nadal dla
wie lu wi zy ta w Pol sce i w Kra ko wie nie jest tyl ko przy jaz dem do miejsc zna -
nych, ale to ta k¿e od kry wa nie na szej eu ro pej skiej, chrze œci ja ñskiej i wspól nej
ludz kiej cy wi li za cji i hi sto rii. A wiêc niech Kra ków sta je siê co raz bar dziej ta -
kim w³aœnie miej scem na Zie mi.

S¹dzê, ¿e przez 10 lat na szej bez po œred niej wspó³pra cy wie le uda³o siê nam
wspól nie zdzia³aæ, za co ser decz nie Pa ñstwu dziê ku jê. Ka ¿dy od no wio ny za by -
tek Kra ko wa przy no si nam ra doœæ, a mnie w szcze gól no œci, bo to ju¿ we mnie
po zo sta nie, te trwa³e œla dy na szych wspól nych wy si³ków. ¯yczê, aby w nad -
chodz¹cych la tach SKOZK i wszy scy za an ga ¿owa ni w ochro nê i re no wa cjê za -
byt ków Kra ko wa mo gli od czu waæ sa tys fak cjê, a Pol ska i wszy scy w œwie cie
mo gli cie szyæ siê tym do rob kiem.
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PO SIE DZE NIE SKOZK – 12 GRUD NIA 2005 R.

Wyst¹pie nie Prze wod nicz¹ce go SKOZK
prof. Fran cisz ka Ziej ki

Sza now ni Pa ñstwo!

W ob szer nej li te ra tu rze przed mio tu po œwiê co nej Kra ko wo wi ist nie je bar dzo
wie le wy po wie dzi lu dzi trwa le za pi sa nych w na szej hi sto rii, któ rzy przy ró¿ -
nych oka zjach pod kre œla li szcze góln¹ ro lê na sze go mia sta w ¿y ciu Pol ski i Eu -
ro py. Nie dzi wi to, wszak przez kil ka stu le ci Kra ków by³ sto lic¹ Kró le stwa
 Polskiego! Szcze gól ne za da nia zle co no jed nak Kra ko wo wi w cza sie nie wo li na -
ro do wej trwaj¹cej 123 la ta. To w³aœnie wte dy, w XIX wie ku, mia sto na sze uzna -
ne zo sta³o przez nie mal wszyst kich Po la ków za praw dziw¹ sto li cê du chow¹ pol -
skie go na ro du. Pro szê po zwo liæ, ¿e przy wo³am tu kil ka bar dzo krót kich
cy ta tów, któ re to cy ta ty po twierdz¹ to stwier dze nie.

Oto w 1843 ro ku po eta Ste fan Wi twic ki, miesz ka niec War sza wy, pi sa³: „Kra -
ków, ów gród od wiecz ny pa mi¹tek, s³awy i œwiê to œci na ro do wych tym jest dla
Pol ski, czym by³o dla chrze œci ja ñstwa mia sto gro bu Pa ñskie go”. In ny au tor, Ka -
rol An to nie wicz, zna ko mi ty choæ nie co za po mnia ny dzi siaj po eta, a przy tym
cz³owiek wiel kich za let, w 1851 ro ku w liœ cie do jed ne go z przy ja ció³ pi sa³:
„Ach, Kra ków to oj czy zna ser ca, to zie mia dum i pie œni, ale te¿ œwiê tych. Ja te -
gom nie poj mo wa³ do brze pok¹d tam ¿y³em. Kto ¿y je w Kra ko wie ten czu je
i ko cha, ko go wy pêdz¹ z Kra ko wa ten roz umí i tê sk ni a z ta kie go po jê cia i tê sk -
no ty ro dzi siê bo le œæ”. W 1871 ro ku od wie dzi³ Kra ków Jó zef Igna cy Kra szew -
ski. W og³oszo nych wkrót ce po tem za pi skach oj ciec pol skiej po wie œci hi sto -
rycz nej stwier dzi³: „Kra ków nie zmie ni³ wca le ob li cza swe go. Jest czym by³, to
zna czy re li kwia rzem na pier siach Pol ski”, a in ny pi sarz, do brze za pi sa ny w na -
szych dzie jach Win cen ty Pol, któ ry spo czy wa Na Ska³ce nie od leg³ej, w tym sa -
mym, bo 1871 ro ku oznaj mia³: „Kra ków! Co to w tym jed nym s³owie le ¿y dla
Po la ka? Wje ¿d¿ aj¹c do Kra ko wa, kto nie by³ Po la kiem ten sta je siê chc¹c nie
chc¹c po et¹”. I na ko niec jesz cze je den cy tat, ostat ni, z pism Sta nis³awa Tom ko -
wi cza, zna ne go ba da cza przesz³oœci na ro do wej Pol ski, któ ry z pocz¹tku XX
wie ku pi sa³: „Ka lin ka, pisz¹c o Kra ko wie po po¿arze w 1850 po rów ny wa go do
re li kwia rza pa mi¹tek na ro do wych. Ta kim te¿ jest i dla te go zje ¿d¿ aj¹ tu Po la cy
z da le kie go na wet œwia ta, by tu za czerpn¹æ du cha na ro do we go, ode tchn¹æ at -
mos fer¹ hi sto ryczn¹, o¿y wiæ w so bie tra dy cje oj czy ste, na braæ si³ do wy trwa nia
w ciê ¿kiej wal ce. Dla te go przy wo¿¹ tu taj, do Kra ko wa, ro dzi ce dzie ci swo je
zro dzo ne z da la od oj czy zny, by im j¹ przy po mnieæ, uzmys³owiæ i mi³oœci¹ do
niej roz grzaæ ich m³ode ser ca. Bo tu taj w Kra ko wie ka mieñ ka ¿dy g³osem wiel -
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kim mó wi do Po la ka, opo wia da o przesz³oœci na ro du, o je go daw nej wiel ko œci
i chwa le”.

W kon te kœ cie tych kil ku cy ta tów nie dzi wi, ¿e wca le nie ma³a gru pa kra ko -
wian ju¿ w dru giej po³owie XIX wie ku, gdy jesz cze w wie lu mia stach eu ro pej -
skich trwa³y wiel kie pra ce wy bu rze nio we sta rych dziel nic, jak cho cia ¿by w Pa -
ry ¿u, ¿e ta gru pa kra ko wian pod jê³a za bie gi o ra to wa nie za byt ków na sze go
mia sta. Ju¿ w 1886 ro ku za wi¹za³o siê tu wiêc piêk nie na zwa ne To wa rzy stwo
dla Upiê k sza nia Mia sta Kra ko wa i Oko li cy, któ re w ci¹gu kil ku dzie siê ciu lat
dzia³al no œci za pi sa³o spo ro wa ¿nych kart w na szych dzie jach. Nie ma³e zas³ugi
w dzie le ra to wa nia za byt ków Kra ko wa mia³o po wo³ane w dwa la ta póŸ niej Gro -
no Kon ser wa to rów Ga li cji Za chod niej. Oczy wiœ cie nie spo sób prze ce niæ zas³ug
dla na sze go mia sta po wo³ane go przed 110 la ty, i wci¹¿ nadal dzia³aj¹ce go To -
wa rzy stwa Mi³oœni ków Hi sto rii Za byt ków Kra ko wa. A ja k¿e nie wspo mnieæ tu
o zas³ugach w Kra ko wie w ci¹gu kil ku dzie siê ciu lat To wa rzy stwa Opie ki nad
Pol ski mi Za byt ka mi Sztu ki i Kul tu ry.

Wszyst kie te To wa rzy stwa po dej mo wa³y ró¿ no rod ne ini cja ty wy, maj¹ce na
ce lu na de wszyst ko ura to wa nie dla przysz³ych po ko leñ za byt ków na sze go gro -
du. Nie jedn¹ star¹ bu dow lê uda³o im siê ura to waæ od zag³ady, in ne od no wiæ, ale 
ich wspóln¹ s³abo œci¹ by³ zaw sze brak od po wied nich fun du szy na re stau ra cjê
jak ¿e licz nych w na szym mie œcie za byt ko wych bu dow li. Sy tu acja ta nie uleg³a
zmia nie ani w okre sie miê dzy wo jen nym, ani w cza sie pierw szych 30 lat po
II woj nie œwia to wej. Do pie ro 27 lat te mu, w 1978 ro ku, Sejm Pol ski uchwa li³
usta wê o do fi nan so wa niu z bu d¿ etu pa ñstwa od no wy za byt ków Kra ko wa. Od
1989 ro ku pra com nad re stau ra cj¹ Kra ko wa pa tro nu je pre zy dent Rze czy po spo -
li tej. Pre zy dent po wo³uje sk³ad Spo³ecz ne go Ko mi te tu, ale na de wszyst ko za -
pew nia mu co rocz nie od po wied nie œrod ki fi nan so we na pro wa dze nie prac kon -
ser wa tor skich, sta no wi za ra zem o pre sti¿u i ran dze, a ta k¿e sta bil no œci dzia³añ
Ko mi te tu.

Zbli¿a siê do ko ñca trze cia de ka da dzia³al no œci Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no -
wy Za byt ków Kra ko wa; to w³aœnie d³ugo trwa³oœci i kon se kwen cji dzia³ania,
a ta k¿e traf ne mu re ago wa niu na no we wa run ki spo³ecz ne i go spo dar cze za -
wdziê cza my tak wiel kie osi¹gniê cia re stau ra tor skie, do któ rych mo¿e ju¿ siê na -
wet i przy zwy cza iliœ my, ale któ re wci¹¿ na no wo budz¹ za chwyt i po dziw przy -
jezd nych. Spo gl¹daj¹c z dum¹ w przesz³oœæ, ma my prze cie¿ œwia do moœæ, ¿e
wci¹¿ po zo sta je bar dzo wie le do zro bie nia, bo pro ces od no wy i ochro ny wiel -
kich za byt ków na szej hi sto rii i kul tu ry nig dy nie mo¿e mieæ ko ñca.

Spo gl¹daj¹c w przesz³oœæ pra gnie my pod kre œliæ jed no: ostat nie dzie siê cio le -
cie, czas pre zy den tu ry pa na Alek san dra Kwa œniew skie go w Rze czy po spo li tej
za zna czy³ siê wyj¹tko wo w pro ce sie od no wy kra kow skich skar bów hi sto rii
i kul tu ry. By³ to za ra zem bar dzo do bry czas dzia³ania Ko mi te tu i je go wspó³pra -
cy z w³adza mi pa ñstwo wy mi.

Pro po nu jê, aby œmy w naj wiê k szym skró cie spoj rze li na wy ni ki od no wy kra -
kow skich za byt ków w up³ywaj¹cym dzie siê cio le ciu.
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Co rocz nie z bu d¿ etu pa ñstwa, za po œred nic twem Kan ce la rii Pre zy den ta,
otrzy my wa liœ my su my usta la ne przez par la ment. Za zwy czaj by³y to kwo ty
w gra ni cach 30 mln z³otych, choæ by wa³y za cza sów pre zy den tu ry Pa na Alek -
san dra Kwa œniew skie go la ta, jak cho cia ¿by rok 2000, kie dy wiel koœæ ta wy no -
si³a 40 mln z³. Su my prze ka zy wa ne z bu d¿ etu pa ñstwa sta no wi¹ obec nie oko³o
95% nak³ad ów, któ ry mi dys po nu je Spo³ecz ny Ko mi tet. Do nich do chodz¹, czy
ra czej s¹ przez nie uru cha mia ne, nak³ady ze stro ny sa mych w³aœci cie li i u¿yt -
kow ni ków od na wia nych obiek tów, co w prak ty ce po dwa ja, a nie kie dy po dwa ja
ze znaczn¹ nad wy ¿k¹, wiel koœæ œrod ków fi nan so wych prze zna czo nych na od -
no wê za byt ków i po zwa la pro wa dziæ pra ce w oko³o 100 obiek tach rocz nie. Naj -
wa¿ niej szym be ne fi cjen tem œrod ków Na ro do we go Fun du szu jest w ostat nim
10-le ciu Wzgó rze Wa wel skie. Ta wiel ka kon cen tra cja œrod ków fi nan so wych na
Wa we lu prze³ama³a trwaj¹cy od po nad pó³wie cza re gres, bêd¹cy wy ni kiem
wcze œniej sze go nie do sta tecz ne go fi nan so wa nia prac kon ser wa tor skich. Pra ce
w Ar chi ka te drze œw.œw. Wac³awa i Sta nis³awa, za kro jo ne po raz pierw szy na tak 
wielk¹ ska lê od pocz¹tku XX wie ku, ob jê³y ca³okszta³t ar chi tek tu ry z za gro ¿o n¹ 
przez za nie czysz cze nie œro do wi ska ka mie niark¹, z po kry cia mi da chów
i he³ mów oraz ca³oœci¹ wy stro ju wnê trza za rów no Ka te dry, jak i przy leg³ych do
niej ka plic.

W hi sto rycz nym cen trum mia sta na czo³o wy su waj¹ siê pra ce w ze spo³ach
mo nu men tal nej ar chi tek tu ry sa kral nej. Naj wiê k szy za kres mia³a w tym cza sie
kom plek so wa kon ser wa cja ko œcio³a Ma riac kie go, na jœ wiet niej sze go do ku men tu 
kul tu ry du cho wej mia sta i je go miesz ka ñców od pocz¹tku XIII wie ku po
wspó³cze snoœæ. Kon ser wa cja ta ob jê³a za rów no ar chi tek tu rê, jak i wy po sa ¿e nie
œwi¹ty ni. By³a to naj wiê k sza tu re ali za cja od cza sów Ja na Ma tej ki i Ta de usza
Stry je ñskie go sprzed po nad wie ku. Pra ce w po bli skim ko œcie le œw. Bar ba ry
uchro ni³y go przed ka ta strof¹ bu dow lan¹, a za ra zem przy czy ni³y siê do zy ska nia 
znisz czo nej wtór ny mi prze kszta³ce nia mi póŸ no ba ro ko wej po li chro mii. W ostat -
nich mie si¹cach nie mal do ko ñca do pro wa dzo no pra ce w daw nym je zu ic kim
ko œcie le œw.œw. Pio tra i Paw³a, któ ry jest wszak czo³owym – w ska li eu ro pej -
skiej – dzie³em wcze sne go rzym skie go ba ro ku. Uko ñcze nie prac we wnê trzu
ko œcio³a Pi ja rów – to od zy ska nie spod bru du i prze ma lo wañ dzie³a ba ro ku, in -
spi ro wa nej sztuk¹ Rzy mu ilu zjo ni stycz nej po li chro mii har mo nij nie uzu pe³ nia -
j¹cej ar chi tek tu rê. Pro wa dzo no w tym cza sie ta k¿e pra ce w klasz to rach Do mi ni -
ka nów i Fran cisz ka nów, w ko œcie le œw. Krzy ¿a. Pra ce w ko œcie le œw. An drze ja
przy nios³y wy bit ne od kry cie na uko we – je dyn¹ za cho wan¹ w Kra ko wie ro mañ -
sk¹ po li chro miê.

Szcze góln¹ ro lê graj¹ kom plek so we pra ce kon ser wa tor skie w kszta³to wa nym 
od póŸ ne go œre dnio wie cza po cza sy no wo¿yt ne ze spo le pa³aców po³o¿onych
przy ul. Ka no ni czej. Wy bit nym osi¹gniê ciem by³a miê dzy in ny mi kon ser wa cja
re ne san so we go pa³acu Ja na An drze ja de Va len ti nis z Fer ra ry, prze zna czo ne go
sta ra niem w³adz ko œciel nych dla In sty tu tu im. Ja na Paw³a II. Nie mniej wa ¿nym
osi¹gniê ciem by³a kom plek so wa re stau ra cja ma nie ry stycz ne go pa³acu Gór ków.
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W ci¹gu naj bli¿ sze go ro ku pla nu je my za ko ñcze nie prac kon ser wa tor skich przy
gotycko -renesansowej re zy den cji bi sku pa Era zma Cio³ka, prze zna czo nej na
przy jê cie bez cen nych, œre dnio wiecz nych i re ne san so wych skar bów na sze go
Mu zeum Na ro do we go.

Rów nie wa ¿kie za da nia re ali zo wa ne by³y, i nadal s¹, w ze spo³ach bu dow li
uni wer sy tec kich. Na na czel ne miej sce wy su wa siê tu wie lo let nia kom plek so wa
kon ser wa cja Col le gium Ma ius. Do naj wiê k szych w Kra ko wie za dañ z dzie dzi ny 
kon ser wa cji ar chi tek tu ry z ko ñca XIX wie ku na le¿¹ pra ce pro wa dzo ne w Col le -
gium Novum. Be ne fi cjen ta mi do ta cji z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji
Za byt ków Kra ko wa s¹ rów nie¿ in ne kra kow skie uczel nie.

Pra ce kon ser wa tor skie w ze spo le œre dnio wiecz nych for ty fi ka cji miej skich,
wspó³fi nan so wa ne przez Spo³ecz ny Ko mi tet i Gmi nê Mia sta Kra ko wa, kon cen -
tro wa³y siê w kil ku obiek tach. W pierw szej ko lej no œci w Bar ba ka nie – wy bit -
nym dzie le in ¿y nie rii woj sko wej ze schy³ku XV wie ku. Przy tej oka zji od no -
wio no ta k¿e znacz ne od cin ki mu rów z XIII i XIV wie ku po³o¿onych przy
Bra mie Flo ria ñskiej.

Gmi na Mia sta Kra ko wa jest oczy wiœ cie g³ów nym part ne rem Ko mi te tu
w dzie le kon ser wa cji daw nej ar chi tek tu ry miej skiej w ob rê bie Ryn ku. W ostat -
nich la tach pro wa dzo no pra ce w dwóch kra kow skich te atrach: im. Ju liu sza
S³owac kie go i Sta rym, ale za ra zem w daw nych ka mie ni cach miesz cza ñskich
i pa³acach ary sto kra cji.

Na te re nie daw ne go mia sta Ka zi mie rza pra ce kon cen tro wa³y siê g³ów nie
w ze spo³ach sa kral nych, bêd¹cych dzie dzic twem dwóch kul tur: chrze œci ja ñskiej 
i ¿y dow skiej.

W chrze œci ja ñskiej czê œci Ka zi mie rza sze ro ki za kres maj¹ kom plek so we pra -
ce kon ser wa tor skie przy mo nu men tal nym go tyc kim ko œcie le œw. Ka ta rzy ny
i klasz to rze Au gu stia nów z ze spo³em go tyc kich ma lo wi de³ œcien nych na kru¿ -
gan kach. Nie mniej istot ne zna cze nie maj¹ pra ce w go tyc kim ko œcie le Bo¿e go
Cia³a i w przy leg³ym do nie go klasz to rze Ka no ni ków Re gu lar nych La te rañ -
skich. Sze ro ki za kres maj¹ pra ce w wa ¿nym dla na ro do wej tra dy cji i hi sto rii ze -
spo le Ska³ki. Na ka zi mier skim przed mie œciu – Stra do miu – pro wa dzo na jest
kom plek so wa kon ser wa cja ko œcio³a Ber nar dy nów.

Na te re nie hi sto rycz ne go mia sta ¿y dow skie go pro wa dzo no kon ser wa cjê nie -
mal wszyst kich bo ¿nic oraz suk ce syw nie re ali zo wa no kon ser wa cjê na grob ków
na obu za byt ko wych cmen ta rzach ¿y dow skich.

Znacz na kon cen tra cja prac nast¹pi³a na obrze ¿ach œre dnio wiecz ne go cen trum 
mia sta, po miê dzy Plan ta mi a „drug¹ ob wod nic¹”. Ko mi tet do fi nan so wa³ tu na de 
wszyst ko pra ce przy mo nu men tal nej za bu do wie do ku men tuj¹cej roz wój Kra ko -
wa w do bie au to no mii ga li cyj skiej. Na te re nie daw ne go œre dnio wiecz ne go
 miasta Kle pa rza pro wa dzo ne by³y i nadal s¹ pro wa dzo ne pra ce w ko œcie le œw.
Flo ria na. W ob rê bie po bli skiej Ju ry dy ki zwa nej Bi sku pie zre ali zo wa no pe³n¹
kon ser wacjê ba ro ko we go ko œcio³a Wi zy tek. Na Gar ba rach naj wa ¿niej szym za -
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da niem i wiel kim wy zwa niem po zo sta je  kon ser wa cja ba ro ko we go ko œcio³a Kar -
me li tów.

Szcze gól nie in te re suj¹ce efek ty da³a kon cen tra cja prac na te re nie We so³ej.
Obok licz nych za dañ re ali zo wa nych w ze spo³ach ko œciel nych, sil ny na cisk
po³o¿ono tu na re mon ty kon ser wa tor skie za byt ko wych bu dyn ków szpi ta li i kli -
nik uni wer sy tec kich z XVIII, XIX i pocz¹tku XX wie ku.

Na obrze ¿ach mia sta istot ne zna cze nie mia³y pra ce pro wa dzo ne w ze spo le
ko œcio³a œw. œw. Pio tra i Paw³a z opac twem Be ne dyk ty nów w Ty ñcu, a ta k¿e
w ob rê bie opac twa Ka me du³ów na Bie la nach. Na prze ciw leg³ym ko ñcu dzi siej -
sze go mia sta, w œre dnio wiecz nej wsi Mo gi le pro wa dzi siê nadal pra ce kon ser -
wa tor skie póŸ no ro ma ñskie go ko œcio³a Cy ster sów.

Ko mi tet nasz sta³ siê in sty tu cj¹ sprawn¹ – sku tecz nie, ko le gial nie i jaw nie
funk cjo nuj¹c¹, trak to wan¹ po part ner sku przez w³adze i wszyst kich uczest ni -
ków pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa, a przede wszyst kim przez be ne fi cjen -
tów Na ro do we go Fun du szu.

W ostat nich la tach ma my do czy nie nia z co raz bar dziej efek tyw nym kon ser -
wa tor sko pro ce sem od na wia nia za byt ków. Ko mi tet mia³ znacz ny wp³yw na
ukszta³to wa nie siê w Kra ko wie spraw ne go or ga ni za cyj nie i sku tecz ne go w wy -
mia rze eko no micz nym pro ce su ra to wa nia skarbów na ro do wej kul tu ry, ³¹cz¹ce -
go tro skê o dzie dzic two z no wo cze snym roz wo jem mia sta. W wy ni ku dzia³añ
wszyst kich uczest ni ków od no wy za byt ków, za ha mo wa ny zo sta³ pro ces de struk -
cji za byt ko wej ar chi tek tu ry mia sta. Dzi siaj Kra ków i je go za byt ki pre zen tuj¹ siê 
zde cy do wa nie ko rzyst niej ni¿ jesz cze dzie siêæ, czy piêt na œcie lat te mu. Na od -
no wie sko rzy sta³y in sty tu cje na uki, kul tu ry i oœwia ty, zdro wia, u¿y tecz no œci pu -
blicz nej, któ re za ra zem przy sto so wa³y swo je obiek ty za byt ko we do wspó³cze -
snych po trzeb i funk cji.

Znacz¹co wspar liœ my te¿ od no wê kra kow skich œwi¹tyñ wszyst kich wy znañ,
a tro ska w³aœci cie li obiek tów sa kral nych o ich od no wê i wspó³pra ca z Ko mi te -
tem, pro wa dzo na przez wszyst kie la ta pod czuj nym okiem ksiê dza kar dy na³a,
jest wrêcz wzo ro wa.

W Kra ko wie s¹ ol brzy mie mo ¿li wo œci kon ty nu acji i roz wo ju dzia³añ kon ser -
wa tor skich. Uczel nie kra kow skie: Uni wer sy tet Ja giel lo ñski, Po li tech ni ka Kra -
kow ska, Aka de mia Sztuk Piêk nych kszta³c¹ do sko na³e ka dry dla re ali za cji pro -
ce su re wa lo ry za cji. Dzia³a tu spraw ny ry nek pra cy i ry nek ma te ria³owy, dzia³aj¹ 
wy spe cja li zo wa ne in sty tu cje or ga ni zuj¹ce i nad zo ruj¹ce te pra ce. Przy spie sze -
nia na bra³a re wa lo ry za cja pry wat nych obiek tów za byt ko wych re ali zo wa nych ze 
œrod ków w³aœci cie li. Pro ces od no wy za byt ków sprzy ja za ra zem po wsta wa niu
no wych ini cja tyw han dlo wych i wy daw ni czych. Or ga ni zo wa ne s¹ tu se sje na -
uko we, tar gi, gie³dy kon ser wa tor skie. Po wsta³o bra n¿ owe pi smo, kwar tal nik
„Re no wa cje”, bo ga to i uda nie ilu struj¹cy oraz do ku men tuj¹cy pra ce kon ser wa -
tor skie. Wa ¿ne, i¿ od no wa za byt ków Kra ko wa ma dobr¹ pra sê, zw³asz cza lo -
kaln¹, co nie zaw sze siê zda rza w Rze czy po spo li tej.
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Od no wio ne za byt ki ta kie jak: Za mek Kró lew ski na Wa we lu, Ka te dra, Ba zy li -
ka Ma riac ka, Ko le gia ta œw. An ny, pa³ace przy ul. Ka no ni czej, w ob rê bie Plant
oraz wie le in nych na bra³y wy ra zi sto œci ar ty stycz nej i za ja œnia³y pe³nym bla -
skiem, ocza ro wa³y swoj¹ urod¹, a uli com i pla com przy da³y no wych war to œci,
wspó³tworz¹c szcze góln¹ at mos fe rê mia sta.

W su mie od no wa za byt ków Kra ko wa, uzy ski wa ne efek ty, a œmiem twier dziæ, 
¿e i w znacz nym stop niu dzia³al noœæ na sze go Ko mi te tu ciesz¹ siê du ¿ym za in te -
re so wa niem i po par ciem spo³ecz nym.

Re ali za cja opra co wa ne go przez Spo³ecz ny Ko mi tet i pre zy den ta mia sta Kra -
ko wa Pro gra mu prac kon ser wa tor skich w Kra ko wie na la ta 2004–2010 wy ma -
gaæ bê dzie nak³ad ów rzê du 400 mln z³otych. Przyj muj¹c ge ne raln¹ za sa dê do fi -
nan so wy wa nia za dañ po kry wa nych w wy so ko œci do 50% przez w³aœci cie li
i u¿yt kow ni ków oraz czê œcio we od zy ski wa nie po no szo nych nak³ad ów w ra -
mach tak zwa nych po¿y czek zwrot nych, ozna cza to, ¿e wy so koœæ Na ro do we go
Fun du szu win na byæ do ro ku 2010 utrzy ma na na po zio mie co naj mniej 30,
a naj le piej by³oby 40 mln z³otych rocz nie.

Pra ce Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa maj¹ zna cze nie
nie tyl ko dla na sze go mia sta, ale dla ca³ego kra ju i Eu ro py, bo ogól no pol ska
i eu ro pej ska jest ran ga kra kow skich za byt ków. Za byt ki te s¹ te¿ wa ¿nym w ska li 
kra jo wej i eu ro pej skiej do œwiad cze niem kon ser wa tor skim. Po ka zuj¹ re aln¹ me -
to dê re ali zo wa nia za sad kon ser wa tor skich przy jê tych przez miê dzy na ro dow¹
spo³ecz noœæ.

W ci¹gu mi nio nych lat ukszta³to wa³ siê te¿ i wzbo ga ci³ ze spó³ dzia³aczy
SKOZK, re pre zen tan tów ró¿ nych œro do wisk twór czych dys po nuj¹cych naj wy ¿ -
szy mi kwa li fi ka cja mi a ce chuj¹cych siê po staw¹ bez in te re sow no œci i oby wa tel -
skiej od po wie dzial no œci. Pa trio tycz na i kul tu ro wa wiel koœæ za da nia oraz au to ry -
tet i umie jêt no œci dy plo ma tycz ne mo je go po przed ni ka, pa na pro fe so ra Ta de usza 
Chrza now skie go, po mog³y we wn¹trz SKOZK od sun¹æ na bok ró¿ ni ce po -
gl¹dów po li tycz nych i z³¹czyæ wszyst kich dla przy jê tych ce lów i za sad od no wy
sub stan cji za byt ko wej Kra ko wa na grun cie ja snych i jed no znacz nych war to œci.

Har mo nij na wspó³pra ca z ko lej ny mi opie ku na mi dzie³a od no wy, pre zy den ta -
mi Rze czy po spo li tej i ich kan ce la ria mi przy no si³a nie zbêd ny dla za dañ d³ugo fa -
lo wych spo kój i pew noœæ przysz³oœci. Do dziœ w ze spo le kie row ni czym SKOZK 
dzia³aj¹ wszy scy mi ni stro wie, któ rzy w kan ce la riach ko lej nych pre zy den tów
Rze czy po spo li tej zaj mo wa li siê spra wa mi Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za -
cji Za byt ków Kra ko wa. Ostat ni z nich pan mi ni ster Edward Szy ma ñski zas³u¿y³
siê szcze gól nie dla spraw Kra ko wa i je go za byt ków, to te¿ zo sta³ przez obecn¹
Ra dê Mia sta Kra ko wa uho no ro wa ny ty tu³em „Cra coviae Me ren ti”. Dziê ku je my 
im wszyst kim bar dzo i pro si my o dalsz¹ wspó³pra cê.

G³ów ny nurt dzia³al no œci Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko -
wa to czy siê na fo rum Pre zy dium Ko mi te tu i je go czte rech ko mi sji dzia³aj¹cych, 
po dob nie jak wszyst kie or ga ny Ko mi te tu, re gu lar nie i sys te ma tycz nie, przygo -
towuj¹cych opi nie i de cy zje po wy czer puj¹cych, a nie raz – có¿ tu ukry waæ –
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 za¿artych dys ku sjach na te mat naj lep szych spo so bów dzia³ania
konserwatorsko -odno wi ciel skie go i za go spo da ro wa nia obiek tów za byt ko wych,
a ta k¿e efek tyw ne go po zy ska nia i wy ko rzy sta nia œrod ków. Po ja wiaj¹ce siê ró¿ -
ni ce zdañ maj¹ swo je Ÿród³o w ró¿ nych spo so bach po de jœ cia do spraw i we
wci¹¿ ¿y wych ró¿ ni cach po gl¹dów w œro do wi skach zaj muj¹cych siê za wo do wo
hi sto ri¹ sztu ki, prak tyk¹ kon ser wa torsk¹, a ta k¿e hi sto ri¹ i wspó³cze sno œci¹
spo³ecze ñstw, go spo dark¹ i sfer¹ du chow¹.

Bar dzo po mocn¹ in sty tu cj¹ w re ali za cji prac remontowo -konserwatorskich
i obs³udze Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa jest Za -
rz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa – jed nost ka in we stor ska
pod leg³a pa nu Wo je wo dzie Ma³opol skie mu.

W mo im prze ko na niu bez za rzu tu funk cjo nu je nie wiel kie, lecz bar dzo kom -
pe tent ne Biu ro SKOZK, dzia³aj¹ce pod sta³ym nad zo rem Kan ce la rii Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej.

Pa nie Pre zy den cie, dzie siêæ lat pe³nie nia przez Pa na funk cji g³owy pa ñstwa,
a ta k¿e pa tro na pro ce su wiel kiej od no wy kra kow skich za byt ków, zwierzch ni ka
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa za my ka siê do rob kiem
ogrom nym i nie pod wa ¿al nym. Kra kow skie œro do wi ska kul tu ral ne i ca³a spo -
³ecz noœæ Kra ko wa s¹ Pa nu win ne wielk¹ i trwa³¹ wdziêcz noœæ. Dziê ku jê bar dzo.
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Wyst¹pie nie Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa
prof. Jacka Maj chrow skie go

Pa nie Pre zy den cie, Emi nen cjo Ksiê ¿e Kar dy na le, Pa no wie Mi ni stro wie, Wo -
je wo do wie, Pre zy den ci, Mar sza³ko wie, Rek to rzy, wszy scy wiel ce Sza now ni 

Pañ stwo.

Dzie dzic two hi sto rycz ne Kra ko wa to po mnik ty si¹clet nich dzie jów Pol ski
i œwia dec two wk³adu Rze czy po spo li tej w bu do wê cy wi li za cji eu ro pej skiej. Po -
zo sta je ono sta³ym, wa ¿nym i na tu ral nym czyn ni kiem eko no micz nym, jedn¹
z pod staw je go roz wo ju. In ten syw nie pro wa dzo ne od za wi¹za nia SKOZK dzia -
³ania za ha mo wa³y na si laj¹cy siê od II woj ny œwia to wej pro ces de gra da cji ze -
spo³ów za byt ko wych Kra ko wa.

Dzia³al noœæ SKOZK, wspar ta wy si³kiem spo³ecze ñstwa, œrod ka mi Na ro do -
we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, od mie ni³a ob raz mia sta,
a zmia na ta zde cy do wa nie wp³ynê³a na pod nie sie nie je go kon ku ren cyj no œci, na
wzrost je go atrak cyj no œci ja ko miej sca pra cy, wy po czyn ku i za miesz ka nia, od -
nios³a ko rzyst ny wp³yw na je go pro mo cjê w œwie cie, nie po zo staj¹c bez wp³ywu 
na roz wój kul tu ry, na uki i tu ry sty ki. Har mo nij ne w³¹cze nie dzie dzic twa kul tu ro -
we go, hi sto rycz ne go we wspó³cze œnie do ko nuj¹ce siê prze mia ny, od po wie dzial -
ne po wi¹za nie go z rze czy wi sto œci¹ go spo darcz¹ stwa rza wy mier ne ko rzy œci dla 
mia sta i je go miesz ka ñców. Po mni ki dzie dzic twa sta no wi¹ dziœ nie tyl ko sa -
crum, o czym œwiadcz¹ cho æby zy ski z roz wo ju tu ry sty ki.

Pro szê pa ñstwa.

Na ogó³ trak tu je my od no wê za byt ków ja ko kwe stiê wy³¹cznie pod nie sie nia
piêk na tych za byt ków, utrzy ma nia ich sta tu su. Tym cza sem sta no wi¹ one pe wien 
me cha nizm, któ ry na le ¿y roz pa try waæ w bar dzo sze ro kim kon te kœ cie. To one s¹
w³aœnie tym me cha ni zmem, któ ry przy ci¹ga do Kra ko wa lu dzi. To one w³aœnie
po wo duj¹, ¿e Kra ków mo¿e siê roz wi jaæ. Przy po mnê, ¿e tyl ko w tym ro ku
zwie dzi³o Kra ków pra wie 8 mln osób. Pod sta wo wym ce lem przy jaz du, de kla ro -
wa nym za rów no przez Po la ków, jak i ob co kra jow ców, by³o w³aœnie od wie dze -
nie ga le rii, mu ze ów oraz po zna wa nie za byt ko wych prze strze ni. Obok Wa we lu,
Ryn ku, nie zwy kle po pu lar ne go, co raz bar dziej po pu lar ne go, Ka zi mie rza, po ja -
wi³ siê no wy, moc no ak cen to wa ny cel po dró¿y: miej sca zwi¹za ne z osob¹ Ja na
Paw³a II, co jed nak rów nie¿ wi¹¿e siê z od wie dza niem za byt ków. Ta sa ma mo -
ty wa cja po wta rza siê te¿ w od no to wy wa nych przez sta ty sty ki de kla ra cjach chê -
ci po now ne go przy jaz du do Kra ko wa.

Pro mo cja wa lo rów tu ry stycz nych ofer ty kul tu ral nej Kra ko wa, atrak cyj no œci
go spo dar czej i in we sty cyj nej mia sta, wszyst ko to sta³o siê ³atwiej sze dziê ki, jak -
¿e ko rzyst nej, zmia nie do ko na nej za spraw¹ kon se kwent nej od no wy za byt ków.
Pa mi¹tki hi sto rii, wa lo ry hi sto rycz ne to has³o, któ re po ja wia siê za ka ¿dym ra -
zem, obo jêt nie czy oma wiaæ bêdzie my wspó³pra cê z mia sta mi part ner ski mi, czy 
wy mie niaæ po wo dy, dla któ rych mia sto cie szy siê co raz wiê k szym za in te re so -
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wa niem or ga ni za to rów miê dzy na ro do wych spo tkañ po li ty ków, ar ty stów i nau -
kowców, kon fe ren cji, kon gre sów, wy da rzeñ kul tu ral nych œwia to wej ran gi. Piêk -
no od no wio ne go sta re go Kra ko wa by³o i jest ar gu men tem dla ko lej nych, licz nie
po dej muj¹cych z Kra ko wem wspó³pra cê i re kla muj¹cych Kra ków w Eu ro pie re -
no mo wa nych, ni sko kosz to wych prze wo Ÿni ków.

W od no wio nych za byt kach maj¹ swo je sie dzi by pla ców ki kul tu ral ne, opie -
kuñ cze, uczel nie, szko³y, urzê dy, szpi ta le. Od no wa za byt ków ma wiêc istot ny
wy miar prak tycz ny; mo der ni za cja Su kien nic bê dzie mia³a wp³yw za rów no na
pra ce tam tej sze go od dzia³u Mu zeum Na ro do we go, jak i na dal szy roz wój Mu -
zeum Hi sto rycz ne go, któ re dziê ki mo der ni za cji zy ska now¹ prze strzeñ dla swo -
ich eks po na tów i no we mo ¿li wo œci ich no wo cze snej po pu la ry za cji. Za go spo da -
ro wa nie nie któ rych obiek tów, jak w przy pad ku for ty fi ka cji Twier dzy Kra ków,
wi¹¿e siê nie tyl ko z roz wo jem kul tu ry, ewen tu al ne pla no wa ne Mu zeum Mi li -
tar ne œwiet nie na daje siê na za go spo da ro wa nie przez in we sto rów: obs³uga tu ry -
stów, us³ugi, ho te lar stwo, a ich ad ap ta cja po zwa la two rzyæ no we miej sca pra cy,
i to ta k¿e wa ¿ny aspekt w ro li za byt ków Kra ko wa.

Jed nak, jak w wie lu in nych przy pad kach, nie odzow na oka zu je siê wspó³pra -
ca z sza cow nym Ko mi te tem. Mia sto nie jest bo wiem w sta nie sa mo dziel nie udŸ -
wi gn¹æ kosz tów wszyst kich in we sty cji. Tyl ko ja ko w³aœci ciel nie ru cho mo œci
mia sto od po wia da za stan 450 za pi sa nych w ewi den cji, w tym oko³o 200 wpi sa -
nych do œcis³ego re je stru za byt ków. S¹ to bu dyn ki, po mni ki, ka plicz ki, ze spo³y
par ko we, for ty itd. Sta³e œrod ki z bu d¿ etu mia sta prze zna czo ne s¹ ta k¿e na kon -
ser wa cjê fa sad ka mie nic Sta re go Mia sta.

Tro ska o za cho wa nie i na le ¿y te wy ko rzy sty wa nie dzie dzic twa Kra ko wa
 znalaz³a od bi cie w stu dium „Uwa run ko wa nie Kie run ków Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go” i wpi sa na jest w zno we li zo wan¹ stra te giê roz wo ju mia sta. Jej
œwia dec twem s¹ miê dzy in ny mi zwie ñczo ne suk ce sem, a pod jê te przy du ¿ym
wspar ciu spo³ecz no œci lo kal nej, sta ra nia o wpi sa nie No wej Hu ty do re je stru za -
byt ków. Jest przy go to wa na do ku men ta cja pro jek to wa do tycz¹ca re wi ta li za cji
te re nów nad wiœ la ñskich, sta rych for tów, jest nie mal go to wy do przed³o¿e nia
Ra dzie pro jekt re wi ta li za cji po prze mys³owych te re nów Zab³ocia, s¹ dzia³ania
zmie rzaj¹ce do uporz¹dko wa nia prze strze ni pu blicz nych.

No wo cze sna ochro na dzie dzic twa ozna cza nie tyl ko kon ser wa cjê za byt ków,
ale ta k¿e ro zumn¹ ich eks plo ata cjê, a po nie wa¿ miasto -pomnik to ty tu³ w za -
sadzie ho no ro wy, nie daj¹cy upraw nieñ ani de le ga cji dla prze pi sów wy ko -
nawczych, przy go to wa liœ my od po wied nie prze pi sy pra wa miej sco we go: za -
rz¹dze nie w spra wie za sad u¿yt ko wa nia i ochro ny prze strze ni pu blicz nych
hi sto rycz ne go ze spo³u mia sta, a da lej przed³o¿ony w³aœnie Ra dzie Mia sta pio -
nier ski w ska li kra ju pro jekt par ku kul tu ro we go w za byt ko wym cen trum. Z my -
œl¹ o za cho wa niu i pe³nym wy ko rzy sta niu dzie dzic twa Kra ko wa pro wa dzo ne s¹
in ten syw ne pra ce nad sporz¹dze niem miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Brak pla nu ogól ne go po sta wi³ Kra ków, po dob nie jak in ne mia -
sta pol skie, w trud nej sy tu acji. Dla te go na tych miast przyst¹pio no do two rze nia
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pla nów miej sco wych tak, by za bez pie czyæ cen ne ob sza ry przed nie po¿¹dan¹ za -
bu dow¹, by móc sta raæ siê o do ta cje z Unii Eu ro pej skiej dla re ha bi li ta cji i re wi -
ta li za cji za nie dba nych od 1945 ro ku dziel nic: Ka zi mie rza ze Stra do miem, Kle -
pa rza, Pod gó rza.

Wie le do bre go dzie je siê w mie œcie ta k¿e dziê ki od dol nym ini cja ty wom
miesz kal nym, cze go przyk³ada mi s¹ No wa Hu ta, Pod gó rze czy Ka zi mierz, któ -
ry w ci¹gu ostat nich 15 lat zmie ni³ siê nie do po zna nia. Z my œl¹ o za chê ce niu
 nowych u¿yt kow ni ków do za go spo da ro wy wa nia opusz czo nych, cen nych hi sto -
rycz nie obiek tów pro wa dzo ne s¹ po stê po wa nia wy ja œniaj¹ce stan praw ny,
w³asno œcio wy nie ru cho mo œci. Kra ków ma tê spe cy fi kê w od ró¿ nie niu od wie lu
in nych du ¿ych miast, jak cho æby Wroc³aw czy War sza wa, ¿e tu taj ist nie je bar -
dzo po gma twa na sy tu acja w³asno œcio wa, któ ra nie jed no krot nie unie mo ¿li wia
ja kie kol wiek dzia³ania. Tê spra wê trze ba w pierw szym rzê dzie re gu lo waæ, co
nie stety nie jest ³atwe. Jak pa ñstwo mo¿e wiedz¹ ist niej¹ ju¿ ca³e wy twór nie
fa³ szywych pa pie rów do tycz¹cych w³asno œci nie ru cho mo œci w Kra ko wie, i to
prze ci¹ga spra wy. Pod jê ta zo sta³a uchwa³a Ra dy Mia sta okre œlaj¹ca za sa dy
udzie la nia do ta cji ce lo wych na ra to wa nie za byt ków, bêd¹cych w³asno œci¹ pry -
watn¹ tak, ¿e z bu d¿ etu mia sta mog¹ byæ udzie la ne do ta cje na dofinanso wy -
wanie prac kon ser wa tor skich, re stau ra tor skich, bu dow la nych, nie tyl ko przy
 zabytkach nie ru cho mych, nad któ ry mi opie kê roz ta czaæ mo¿e SKOZK, ale i ru -
cho mych.

Z my œl¹ o za cho wa niu i pe³nym wy ko rzy sty wa niu dzie dzic twa Kra ko wa
two rzo ne s¹ no we tra sy tu ry stycz ne i pro wa dzo ne dla nich kon kret ne in we sty -
cje. 8 grud nia za ko ñczy liœ my mo der ni za cjê pl. Bo ha te rów Get ta, trwa re mont
p³yty Ryn ku, wy ko ny wa nych jest wie le za dañ fi nan so wa nych z bu d¿ etu mia sta
przy znacz¹cym udzia le œrod ków SKOZK. S¹ one wy ni kiem re ali za cji wspól nie 
ze SKOZK wy zna czo nych prio ry te tów, zna ko mi tej wspó³pra cy wy bit nych spe -
cja li stów s³u¿b kon ser wa tor skich i ar chi tek to nicz nych. Przyk³ady: za ko ñczy liœ -
my pra ce w do mu Pod Krzy ¿em przy ul. Szpi tal nej, kon ty nu owa ny jest re mont
bra my Flo ria ñskiej i czê œci mu rów obron nych miê dzy Bram¹ a Ar se na³em prze -
ka za nych mia stu przez Fun da cjê Ksi¹¿¹t Czar to ry skich. W ju bi le uszo wym ro ku 
2007 uko ñczo na zo sta nie wiel ka mo der ni za cja Su kien nic – jest to wspó³pra ca
skar bu pa ñstwa i mia sta. Za ko ñczo no re mont kon ser wa tor ski Bar ba ka nu i wie ¿y 
Ra tu szo wej, od d³u¿ sze go cza su trwa przy wra ca nie za byt ko we go wy stro ju i re -
pre zen ta cyj ne go cha rak te ru pa³aco wi Wie lo pol skich. W³aœnie to wspa nia³e
wnê trze Sa li Ob rad, w któ rej je ste œmy, jest wi do mym efek tem wspó³pra cy
w³adz pañ stwo wych i sa morz¹do wych. Trwa kom plek so wy re mont obiek tów
Mu zeum Hi sto rycz ne go wraz z kon ser wa cj¹ wy stro ju g³ów nej je go sie dzi by,
pa³acu Krzysz to fo ry. Za awan so wa ne s¹ pra ce w kwar ta le œw. Waw rzy ñca, sta -
no wi¹ce czê œæ re wi ta li za cji Ka zi mie rza. Daw na za jezd nia przy ul. œw. Waw rzy -
ñca i Mu zeum In ¿y nie rii Miej skiej to pe re³ki ty po wa ne do fi nan so wa nia ze
œrod ków fun du szy eu ro pej skich.
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S¹ go to we pro jek ty, któ rych re ali za cja po zwo li za ko ñczyæ w ju bi le uszo wym
ro ku porz¹dko wa nie ca³ego pie rœ cie nia Plant wraz z kon ser wa cj¹ po mni ków.
W na stêp nej ko lej no œci przy stê pu je my do porz¹dko wa nia oto cze nia Wa we lu –
re wa lo ry za cji sto ków wraz z przy leg³ymi uli ca mi: Pod zam cze, Po wiœ le, Ka no -
ni cza. Per ma nent ne dzia³ania pro wa dzo ne s¹ na za byt ko wych cmen ta rzach, re -
gu lar nie pro wa dzo ne s¹ pra ce remontowo -konserwatorskie za byt ko wych wnêtrz 
szkó³ i pla có wek opie ku ñczych. W ra mach re wi ta li za cji te re nów po prze my -
s³owych przy go to wy wa na jest ad ap ta cja rozs³awio nej w fil mie Spiel ber ga hi sto -
rycz nej Ema lier ni zwa nej z pew nym uprosz cze niem fa bryk¹ Schin dle ra, któ ra
ma zo staæ prze kszta³co na zgod nie ze swoj¹ rang¹ w Mu zeum Pa miê ci.

Przyst¹pi liœ my do prac za bez pie czaj¹cych ko piec Wan dy; kop ce Pi³sud skie -
go i Ko œciusz ki s¹ ju¿ w do brej kon dy cji. Przy go to wy wa ne s¹ pra ce ad ap ta cyj -
ne i re mon to we wspo mnia nych ju¿ umoc nieñ Twier dzy Kra ków. Przy najm niej
po³owy wa ¿nych in we sty cji, któ rych przyk³ady po da³em po wy ¿ej, nie mo ¿na
by³oby zre ali zo waæ i nie w tak po wa ¿nej ska li, gdy by nie œrod ki SKOZK –
m¹drze i od po wie dzial nie wy da wa ne przez Ko mi tet. Ja nie bê dê tu taj wy li cza³
sze rzej – zro bi³em to kie dyœ na po sie dze niu Ko mi te tu, któ re siê od by wa³o na
Wa we lu, i pa miê tam, ¿e po nie wiel kim frag men cie mo je go wyst¹pie nia pan pre -
zy dent ra czy³ skon klu do waæ, ¿e „ju ¿e œmy zban kru to wa li....”

W ci¹gu dzie siê ciu mi nio nych lat pa tro no wa nia Spo³ecz ne mu Ko mi te to wi
Od no wy Za byt ków Kra ko wa (jest to po nad 1/3 ca³ego okre su dzia³al no œci
SKOZK) Pan Pre zy dent wie lo krot nie go œci³ w Kra ko wie. Za ka ¿dym ra zem
pod kre œla³ ran gê mia sta, z uzna niem wy ra ¿aj¹c siê o wszyst kim i o wszyst kich,
któ rzy przy czy ni li siê do kon ty nu owa nia dzie³a od no wy za byt ków mia sta. Dziœ
ko lej na s³owa wdziêcz no œci w imie niu Kra ko wian.

Pa nie Pre zy den cie.
Bez Pa na opie ki, mo ¿na po wie dzieæ oj cow skiej opie ki, te go co jest, by nie

by³o. Chcê to po wie dzieæ bar dzo wy ra Ÿnie, bo jak Pa ñstwo pew nie wiedz¹ do -
sko na le (ta kie sy tu acje by wa³y nie za le ¿nie od te go, kto rz¹dzi³, bo to jest jak by
po nad po dzia³ami) po ja wia³a siê idea, aby te œrod ki uszczu pliæ, aby te œrod ki
gdzieœ in dziej prze ka zaæ, po nie wa¿ mó wio no: jest wie le in nych miast, in nych
po trzeb. I to w du ¿ej mie rze po sta wie pa na Pre zy den ta Kwa œniew skie go za -
wdziê cza my, ¿e wszyst ko po zo sta je bez zmian. W tym za kre sie je ste œmy kon -
ser wa ty sta mi i b¹dŸ my ni mi nadal.

Pa nie Pre zy den cie, w imie niu kra ko wian chcia³em bar dzo ser decz nie Pa nu
po dziê ko waæ.
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Wyst¹pie nie Rek to ra Uniwersytetu Jagielloñskiego
prof. Ka ro la Mu sio³a

Pa nie Pre zy den cie, Emi nen cjo Ksiê ¿e Kar dy na le, Pa no wie Mi ni stro wie, Sza -
now ni Pa ñstwo.

Uczel nie wy ¿ sze s¹ zwi¹za ne z Kra ko wem od wie lu lat nie ro ze rwal nie, nie
trze ba na wet te go po wta rzaæ. Uczel nie dys po nuj¹ du ¿ym maj¹tkiem, hi sto ryczn¹ 
war to œci¹, któ rej, co tu kryæ, nie je ste œmy sa mi w sta nie utrzy maæ. Je steœmy jak
zu bo¿a³a ary sto kra cja, któ ra mie œci siê cza sem we wspa nia³ych pa³acach, ale nie
staæ nas na za d ba nie o to, ¿e by te pa³ace wygl¹da³y, tak jak na le ¿y. To dar czy ñcy
i pa ñstwo wspie ra³y szko³y wy ¿ sze w ce lu naj wa ¿niej szym: ma my prze cie¿
kszta³ciæ stu den tów z po¿yt kiem dla nas wszyst kich, dla Pol ski i dla ca³ego
spo³ecze ñstwa. Ale to za le ¿y rów nie¿ od te go, w ja kich wa run kach kszta³ci my,
jak wygl¹daj¹ te szko³y wy ¿ sze, któ re maj¹ byæ wi zy tówk¹ mia sta i Pol ski.

Chcia³bym przed sta wiæ, w kil ku przyk³ad ach, kto by³ be ne fi cjen tem Na ro do -
we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa i po daæ kil ka kon kret nych
liczb, ¿e by Pa ñstwu przy bli¿yæ, jak SKOZK dzia³a na rzecz wy ¿ szych uczel ni.

W la tach 1995–2005 be ne fi cjen ta mi Fun du szu by³o 9 uczel ni kra kow skich:
Aka de mia Pe da go gicz na, Aka de mia Eko no micz na, Aka de mia Rol ni cza, Po li -
tech ni ka Kra kow ska, Aka de mia Sztuk Piêk nych, Aka de mia Mu zycz na, Pañ -
stwowa Wy ¿ sza Szko³a Te atral na, Pa pie ska Aka de mia Teo lo gicz na, Uni wer sy tet
Ja giel lo ñski wraz z Col le gium Me di cum a ta k¿e Szpi tal Uni wer sy tec ki w Kra ko -
wie, Pol ska Aka de mia Umie jêt no œci i Pol ska Aka de mia Na uk. Œro do wi sko na -
uko we Kra ko wa otrzy ma³o w ostat nim 10- leciu, dziê ki de cy zjom Spo ³ecz ne go
Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, 69 500 000 z³. To du ¿o pie niê dzy.

Po li tech ni ka Kra kow ska od no wi³a daw ny Pa³ac Kró lew ski na £ob zo wie:
wy ko na no w la tach 1995–2005 kom plek so wy re mont skrzyd³a wschod nie go
oraz ad ap ta cjê stry chu dla po trzeb dy dak tycz nych. Nak³ady z Fun du szu po nad
6 700 000 z³, nak³ady w³asne in we sto ra po nad 9 200 000 z³.

Aka de mia Eko no micz na w la tach 1996–2005 wy ko na³a w bu dyn ku przy
ul. Ra ko wic kiej re mont pod da sza, wy mia nê po kry cia da cho we go, re mont daw -
nej sa li gim na stycz nej. Nak³ady po nad 6 200 000 z³, nak³ady w³asne po nad
4 400 000 z³.

Aka de mia Pe da go gicz na: daw ny pa³acyk, ul. Kar me lic ka 41. W la tach
1997–2002 wy ko na no re mont kom plek so wy obiek tu. Nak³ady Na ro do we go
Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa po nad 3 500 000 z³, nak³ady
w³asne in we sto ra po nad 1 500 000 z³.

Pol ska Aka de mia Umie jêt no œci: kom pleks bu dyn ków przy ul. S³aw kow -
skiej 17 i ul. œw. Ja na 28, w la tach 1995–2005 wy ko na no re mont kon ser wa tor ski 
ele wa cji od stro ny ul. S³aw kow skiej, ul. œw. Ja na, ul. œw. Mar ka oraz we w nêtrz -
nych dzie dziñ ców i za bez pie cze nia kon struk cyj ne obiek tów. Prze zna czo no na
ten cel ze SKOZK po nad 2 000 000 z³.
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Uni wer sy tet Ja giel lo ñski – pan rek tor Ziej ka wspo mnia³, ¿e niew¹tpli wie
g³ów nym be ne fi cjen tem by³o tu Col le gium Ma ius, ale te¿ Col le gium Ma ius
sta³o siê piêkn¹ wi zy tówk¹ Kra ko wa. Nie wiem, ja kie s¹ dok³ad ne licz by, ale
my œlê, ¿e je ste œmy ju¿ bli sko no, mo¿e prze sa dzam, tej sa mej licz by zwie -
dzaj¹cych, co Wa wel. W la tach 1995–2005 wy ko na no w Col le gium Ma ius re -
mont da chu, re mon ty kon ser wa tor skie ze w nêtrz nych ele wa cji. Col le gium
Novum, jak mo gli Pa ñstwo za uwa ¿yæ, w ostat nich la tach te¿ piêk nie je
w oczach: wy ko na no re mon ty kon ser wa tor skie ze w nêtrz nych ele wa cji, sa li Se -
nac kiej, sa li 20, 30, 52 oraz 56, oraz ba da nia ar che olo gicz ne i re mont kon ser wa -
tor ski dzie dziñ ca pó³noc ne go. Tu byæ mo¿e jedn¹ z sen sa cji bê dzie to, ¿e w war -
stwie po chodz¹cej z XV wie ku zna le Ÿliœ my cyr kiel z na pi sem... z li ter¹ „C”
wiêc zde cy do wa nie twier dzi my, ¿e jest to cyr kiel Ko per ni ka, co byæ mo¿e pro -
fe sor Wal toœ po twier dzi. Na te ce le ze SKOZK otrzy ma liœ my po nad 9 200 000,
a na sze nak³ady in we stor skie wy nios³y po nad 6 600 000 z³. Wy re mon to wa liœ my 
te¿ Col le gium Wit kow skie go przy ul. Go³êbiej 13: re mont da chu, re mont kon -
ser wa tor ski sa li ks. Ti sch ne ra, to jest bar dzo piêk na sa la, re mon ty kon ser wa tor -
skie I i II piê tra. Fun du sze ze SKOZK po nad 2 800 000, na sze fun du sze po nad
6 600 000 z³. Te raz o Col le gium Me di cum. Col le gium No wo dwor skie go przy
ul. œw. An ny 12, w la tach 1997–2001 wy ko na no re mont kon ser wa tor ski ele wa -
cji podwor ca oraz da chu. Ze SKOZK otrzy ma liœ my 1 019 000 z³. Szpi tal Uni -
wer sy tec ki, I i II Kli ni ka Kar dio lo gii i Kli ni ka En do kry no lo gii przy ul. Ko per ni -
ka 17: wy ko na no re mont ele wa cji, re mont czê œci II piê tra, przy zie mia i wie lu
in nych rze czy. Ze SKOZK otrzy ma liœ my po nad 1 500 000 z³, na sze in we sty cje
wy nios³y po nad 2 200 000 z³.

Pro szê pa ñstwa, je ste œmy zu bo¿a³¹ ary sto kra cj¹, bez SKOZK wykonali byœ -
my kil ka kro ków do ty³u. Dziê ki fun du szom NFRZK wy ko na liœ my kil ka zna -
cz¹cych kro ków do przo du.

Pa nie Pre zy den cie, bar dzo za to dziê ku je my.
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Wyst¹pie nie Ks. Kar dy na³a Fran cisz ka Ma char skie go

Pa nie Pre zy den cie, Sza now ni Pa ñstwo.
Je stem tu po to, ¿e by po wie dzieæ, jak bar dzo wdziêcz ny jest Ko œció³ spo -

³ecze ñstwu i pa ñstwu za wszyst ko, co zo sta³o do ko na ne w dzie dzi nie od no wy
w Kra ko wie. I to z ta kim ogrom nym ta len tem i po wo dze niem. Oca le nie do rob -
ku wie ków, utrzy ma nie w ta kim sta nie, ¿e by mog³y siê i cie szyæ, i bo ga ciæ, i sta -
waæ siê miej scem spo tka nia ta kie go, ja kie go pra gnie cz³owiek œwia dom te go,
kim jest. Oka za³o siê, ¿e si³¹ jest to, co przy po mi na nam przesz³oœæ Kra ko wa
i Ko œcio³a na tej kra kow skiej zie mi. Przesz³oœæ ty si¹clet ni¹ czy mo¿e na wet
wiê ksz¹.

Ta œwia do moœæ rów no cze œnie przy po mi na, ¿e przed na mi stoi za da nie. Jest
nim Pol ska w Eu ro pie, a w niej jej Ko œció³ ty si¹clet ni. My œli my wiêc nie tyl ko
o hi sto rii, ale o tym, ¿e na sze po czy na nia przy go to wuj¹ wielk¹, nie sko ñczon¹
i nie ko ñcz¹c¹ siê bu do wê przysz³oœci na tej zie mi.

I w tym na szym dzia³aniu uka za³o siê praw dzi we part ner stwo, oka za³o siê, ¿e 
nie tyl ko przy mar twej rze czy wi sto œci, o któr¹ siê trosz czy liœ my, ale i przy ¿y -
wej rze czy wi sto œci po tra fi my siê spo tkaæ i byæ na praw dê ze wzglê du na ni¹ i ze
wzglê du na przysz³oœæ ra zem.

Chcê i ja wœ ród ty lu g³osów po wie dzieæ, ¿e na sza wdziêcz noœæ jest ogrom na.
Po mi mo bar dzo trud nych cza sów, po up³ywie pra wie 50 lat by³o jesz cze co od -
na wiaæ – wie le za byt ków, ta k¿e kul tu ry sa kral nej i ko œciel nej. Nie ru iny kon ser -
wo wa liœ my. A mog³oby tak byæ, gdy by nie by³o ko ñca za nie dba niom i za sad ni -
czej ró¿ ni cy w po gl¹dzie na to, czym jest przesz³oœæ dla dziœ i dla przysz³oœci.

Ko rzy sta liœ my ogrom nie wie le – ta k¿e za byt ki sztu ki ko œciel nej i sa kral nej –
z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa. Ten fun dusz w od -
nie sie niu do Kra ko wa mia³ szczê œli we po œred nic two, w in sty tu cji któr¹ sta no wi
Pre zy dent Rze czy po spo li tej i je go Kan ce la ria. A Spo³ecz ny Ko mi tet stan¹³ na
wy so ko œci za da nia, spro sta³ tej od po wie dzial no œci w go spo dar nym sza fo wa niu
otrzy my wa ny mi fun du sza mi. Dziê ki te mu mo ¿na by³o przyj¹æ pew ne zo bo -
wi¹za nia i wœ ród ró¿ nych bied i po trzeb nie za po mi naæ o tym ta k¿e, co to zna -
czy wœ ród za byt ków kul tu ry trosz czyæ siê ta k¿e o wy ra zy ko œciel ne i sa kral ne.

To by³o wiel kie wy zwa nie, a to nie tyl ko przy po mnie nie kosz tów i wy si³ków. 
To jest to, co my chce my przy go to wy waæ po to, ¿e by siê sta³o wiel kim pla cem
bu do wy dla m³ode go po ko le nia. Przysz³oœæ, któ ra jest wiê k sza ni¿ my, któ ra
prze ra sta na sze si³y, ale nie mo ¿li wo œci.

Tu siê po dej mo wa³o zo bo wi¹za nia za Pol skê i to, co j¹ sta no wi – za jej we w -
nêtrz ny, a nie tyl ko ze w nêtrz ny kszta³t. To w tym po ko le niu bê dzie siê da lej bro -
ni³o i wol no œci, i nie pod leg³oœci cz³owie ka, i je go kul tu ry.
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Wyst¹pie nie Dy rek to ra Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu
prof. Ja na Ostrow skie go

Pa nie Pre zy den cie, Emi nen cjo Ksiê ¿e Kar dy na le!

S³uchaj¹c wyst¹pieñ mo ich zna ko mi tych przed mów ców, z pewn¹ pa nik¹
kon sta to wa³em, ¿e ko lej ne punk ty mo je go pra co wi cie przy go to wa ne go wy -
st¹pie nia ju¿ s¹ pu blicz nie zre la cjo no wa ne. W zwi¹zku z tym przed sta wiê
w for mie bar dzo im pro wi zo wa nej to, co z nie go zo sta³o.

Dzi siaj przed po³ud niem, oczy wiœ cie w zwi¹zku z wi zyt¹ pa na pre zy den ta
i na szym spo tka niem by³em py ta ny przez urocz¹ pa ni¹ re dak tor czy to praw da,
¿e Wzgó rze Wa wel skie otrzy ma³o naj wiê cej do ta cji Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od -
no wy Za byt ków Kra ko wa. Po wie dzia³em, ¿e nie znam dok³ad nych wy li czeñ,
ale gdy po trak tu je my ³¹cznie Za mek i Ka te drê, to jest to z pew no œci¹ praw da.
I co wiê cej: dok³ad nie tak w³aœnie po win no byæ, bo Wa wel w³aœnie wi dzia ny ja -
ko ca³oœæ jest bez wzglêd nie naj wa ¿niej szym ze spo³em za byt ko wym nie tyl ko
Kra ko wa, ale i ca³ej Pol ski.

Kie dy star to wa liœ my z wiel kim pro gra mem od no wie nia w ro ku 1991 pewn¹
no wo œci¹ by³o, ¿e mo ¿na siê zwró ciæ do Spo³ecz ne go Ko mi te tu. Nie wiem
w³aœci wie dla cze go, ale przez po przed nich kil ka na œcie lat Wa wel w ogó le nie
ko rzy sta³ z tych do ta cji. Na gle otwo rzy³o siê wspa nia³e, bar dzo hoj ne Ÿród³o,
któ re po zwo li³o nam na roz krê ce nie te go ol brzy mie go pro gra mu, a w ci¹gu
ostat nie go dzie siê cio le cia do pro wa dze nia niew¹tpli wie do je go apo geum.

Przy po mnê naj wa ¿niej sze do ko na nia te go cza su: kon ser wa cja ele wa cji ze w -
nêtrz nych Zam ku Kró lew skie go. Ju¿ od d³u¿ sze go cza su nie wi si nad Kra ko -
wem ta wiel ka, ciê ¿ka, czar na bry³a tyl ko Za mek o po praw nej ko lo ry sty ce, któ -
ra nada³a mu jed no cze œnie w³aœci we pro por cje. Wnê trza zu pe³nie in a czej
wy gl¹daj¹ ni¿ jesz cze kil ka na œcie lat te mu, co wiê cej przy tej oka zji zo sta³y
 dokonane bar dzo po wa ¿ne od kry cia na uko we z iden ty fi ka cj¹ wk³adu Han sa
Dür era, bra ta s³aw ne go Al brech ta w de ko ra cjê sal. Od two rze nie bru ku na dzie -
dziñ cu, dzia³anie obar czo ne, jak pa miê tam, wiel kim ry zy kiem tech nicz nym i es -
te tycz nym. Dzi siaj trud no so bie wy obra ziæ, ¿e dzie dzi niec kie dy kol wiek wy -
gl¹da³ in a czej. Wiel kie frag men ty, bo jesz cze nie ste ty nie ca³oœæ, for ty fi ka cji
Wa we lu z basz ta mi na cze le. Basz ta mi, któ re po zo sta wia³y bar dzo wie le do ¿y -
cze nia, je ¿eli cho dzi o ich za rów no struk tu rê sta tyczn¹, jak i wy raz es te tycz ny.
Dzi siaj wy da je siê s¹ piêk nym ele men tem pa no ra my nie tyl ko Wa we lu, ale
ca³ego Kra ko wa.

Oczy wiœ cie, rów nie wa ¿ne rze czy, a w nie któ rych punk tach mo¿e i wa ¿niej -
sze dzia³y siê w Ka te drze. To, co zo sta³o do ko na ne w ka pli cach Œwiê to krzy skiej 
i Zyg mun tow skiej, po mi jaj¹c ju¿ ca³oœæ ko œcio³a, jest niew¹tpli wie wiel kim
wk³adem na sze go po ko le nia i bê dzie pa miê ta ne przez na stêp ne dzie siê cio le cia.
Oprócz prac œciœ le kon ser wa tor skich ta ka in sty tu cja, jak Za mek Kró lew ski na
Wa we lu, mu sia³a siê te¿ roz wi jaæ nie tyl ko w kie run ku od zy ski wa nia hi sto rii,
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ale i w kie run ku two rze nia mo ¿li wie naj lep szych, jak naj bar dziej no wo cze snych 
wa run ków zwie dza nia dla na szych go œci, i – co tu taj du ¿o mó wiæ – po pra wia nia 
te¿ wa run ków pra cy tych trzy stu osób, któ re na Wa we lu pra cuj¹. W tej dzie dzi -
nie te¿ do ko na liœ my bar dzo po wa ¿nych kro ków, tworz¹c no we ja ko œci na
znacz nych ob sza rach wzgó rza. Mam tu na my œli przede wszyst kim za go spo da -
ro wa nie na ro ¿ni ka bu dyn ku nr 9 w po bli¿u basz ty San do mier skiej. A wiêc nie
tyl ko od zy sku je my przesz³oœæ, ale i sta ra my siê iœæ do przo du, a cza sa mi te dwie 
dro gi siê ze sob¹ ³¹cz¹.

Do brym przyk³adem jest te¿, bêd¹ca w trak cie prac, kon cep cja i czê œcio wa
re ali za cja ogro dów kró lew skich, któ rych Pa n Pre zy dent jesz cze nie wi dzia³.
Bar dzo za pra szam przy naj bli¿ szej oka zji, ale w le cie, bo to ogro dy, wiêc wte dy
trze ba je ogl¹daæ.

Niew¹tpli wie by³o dla ko go po dej mo waæ ten ca³y wy si³ek. Ob ser wu je my
w ci¹gu ostat nich dwóch lat, a szcze gól nie w ci¹gu bie¿¹ce go se zo nu wiel ki
wzrost licz by tu ry stów, przede wszyst kim tu ry stów za gra nicz nych. W tym ro ku
po raz pierw szy za no to wa liœ my zja wi sko, na któ re cze ka liœ my od bar dzo daw na, 
w³aœci wie nie wiedz¹c, jak je przy spie szyæ, zja wi sko przed³u¿e nia se zo nu tu ry -
stycz ne go. Gdy by pa ñstwo w tej chwi li wy bra li siê na Wa wel, zo ba czy li by tam
set ki osób, któ re zwie dzaj¹ wzgó rze, wchodz¹ do Mu zeum. Naj wy ra Ÿniej zmie -
rza my do ta kiej sy tu acji, ja ka jest w wiel kich cen trach kul tu ral nych Eu ro py za -
chod niej, Pa ry ¿a czy Rzy mu, gdzie se zon tu ry stycz ny trwa ca³y rok. No nig dy
mo¿e nie osi¹gnie my te go na po zio mie W³och, cho æby ze wzglê dów kli ma tycz -
nych, nie mniej prze³om jest dra ma tycz ny w sen sie po zy tyw nym.

A wiêc wra cam do tej my œli, ¿e by³o dla ko go podj¹æ ten wy si³ek i je stem
prze ko na ny, ¿e efek ty te go wy si³ku s¹ przez na szych go œci do ce nia ne. Oczy wiœ -
cie nie tyl ko dla ob co kra jow ców sta ra my siê, ¿e by Wa wel by³ piêk ny. Przede
wszyst kim my œli my o Po la kach i o m³odym po ko le niu Pol ski.

Na ko niec chcia³em po wie dzieæ, ¿e w ci¹gu tych dzie siê ciu lat Pan Pre zy dent 
wie lo krot nie by³ go œciem na Wa we lu, przy oka zjach uro czy sto œci Spo³ecz ne go
Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, ale te¿ przy oka zjach spo wo do wa nych
wi zy ta mi naj wy ¿ szych do stoj ni ków za przy ja Ÿnio nych pa ñstw. Zaw sze mia³em
oka zjê stwier dziæ, ¿e Pan Pre zy dent nie by³ tak po pro stu go œciem, ¿e czu³ siê
wspó³go spo da rzem, ¿e po tra fi³ – po przez py ta nia al bo ko men ta rze – tra fiæ
w sed no te go, co ro bi my i co po win niœ my zro biæ. Opro wa dzaj¹c Pa na Pre zy -
den ta Chi ra ca do pu œci³em siê spo rych luk w swo ich wy po wie dziach, bo Pan
Pre zy dent przej mo wa³ ro lê ko men tuj¹ce go to, co jest do zo ba cze nia. To by³a
wiel ka sa tys fak cja.

Dziê ku jê Pa nu, Pa nie Pre zy den cie, dziê ku jê Pa nie Mi ni strze za opie kê nad
Wawe lem, no i mo gê obie caæ, ¿e bêdzie my sta ra li siê da lej pra co waæ nie go rzej
ni¿ dot¹d.
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Wyst¹pie nie Pre zy den ta RP
Alek san dra Kwa œniew skie go

Ma gni fi cen cjo – Pa nie Prze wod nicz¹cy, Emi nen cjo Ksiê ¿e Kar dy na le, Pa -
nie Pre zy den cie Mia sta Kra ko wa, Pa nie Mar sza³ku Sej mi ku, Pa nie Wo je -

wo do, Eks ce len cjo Ksiê ¿e Bi sku pie, Pa no wie Rek to rzy, Mar sza³ko wie, Dro dzy
Pañ stwo.

Ja te¿ mam przy go to wa ny bar dzo wa ¿ny tekst, do któ re go bê dê na wi¹zy wa³,
ale przy znam, i¿ po ty lu s³owach tu wy po wie dzia nych, nie mo gê wy zbyæ siê
wzru sze nia i nad zwy czaj ne go zu pe³nie uczu cia. Po dzie siê ciu la tach pre zy den -
tu ry, nie bêd¹c kra ko wia ni nem, wys³uchaæ ty lu mi³ych s³ów tu w Kra ko wie, za
¿y cia... no, sa mi Pa ñstwo ro zu mie cie, ¿e to mo¿e ode braæ g³os. I rze czy wiœ cie
tro chê mi ten g³os od bie ra.

Za cz nê jesz cze od te go spo tka nia z Ja cqu es’ em Chi ra kiem, któ re pan pro fe -
sor by³ ³askaw przy wo³aæ – 1996 rok tu taj na Wa we lu. Swoj¹ pre zy den tu rê roz -
po czy na³em od dwóch nie ma l¿e hi sto rycz nych wi zyt. Naj pierw przy by³a kró lo -
wa El¿ bie ta II, a to by³ ma rzec i oczy wiœ cie za czê liœ my w War sza wie, gdzie
po go da by³a ch³od na, ale s³onecz na. Przy by liœ my do Kra ko wa, gdzie by³ wiatr,
za ci na³ œnieg, ale oczy wiœ cie pro gram re ali zo wa no. Ona z pa ra solk¹ – wte dy na -
uczy³a mnie jed nej wa ¿nej spra wy, mia no wi cie, ¿e nie za le ¿nie od ochro ny, od
wszyst kie go, swoj¹ pa ra sol kê trze ba mieæ przy so bie, bo nikt le piej nie ochro ni
przed desz czem czy s³ot¹, jak w³asna pa ra sol ka. Kró lo wa mi wprost po wie -
dzia³a: „niech pan nie wie rzy w ¿ad ne tu taj po moc ne d³onie”, mi mo ¿e po d¿en -
tel meñ sku chcia³em jej po móc. Wi zy ta w Kra ko wie by³a piêk na, choæ trud na ze
wzglê du w³aœnie na ów œnieg, deszcz i wiatr. A we wrze œniu przy by³ do Pol ski
Ja cqu es Chi rac. W War sza wie mie liœ my pierwsz¹ czê œæ wi zy ty, po go da œwiet na, 
wspa nia³a, s³onecz na. Przy by wa my do Kra ko wa, œcia na desz czu. Je ste œmy na
Wa we lu, zwie dza my Wa wel, opo wia da my ca³¹ hi sto riê, pan pro fe sor by³ ³askaw 
po wie dzieæ, ¿e na wet wtr¹ca³em siê do opo wie œci o tej hi sto rii. Ale w pew nym
mo men cie Ja cqu es Chi rac, widz¹c ten wspa nia³y Wa wel, to wszyst ko, co siê
dzie je, maj¹c w pa miê ci War sza wê dzieñ wcze œniej, za da je pro ste py ta nie:
„S³uchaj Alek san der, a po wiedz mi w³aœci wie cze mu wy œcie siê zde cy do wa li
prze nie œæ sto li cê do War sza wy z Kra ko wa?” Szu ka³em szyb ko od po wie dzi
i mó wiê: „Wiesz co Ja cqu es, w³aœci wie to tyl ko ze wzglê du na po go dê”. To po -
zo sta³o ja ko aneg do ta, któr¹ i on wspo mi na, i ja wspo mi nam.

Ale mó wi¹c ca³kiem po wa ¿nie, zreszt¹ do tych zwi¹zków warszawsko -kra -
kowskich doj dê jesz cze na sam ko niec, nie bez po wo du zreszt¹ jak siê Pa ñstwo
do my œlaj¹ – te raz chcê przede wszyst kim po dziê ko waæ za te dzie siêæ lat po za
SKOZK, po za od now¹ za byt ków Kra ko wa na praw dê zna ko mi tej wspó³pra cy.
Ta wspó³pra ca by³a nie zwy kle czê sta, a zwi¹za na z tym, ¿e w³aœci wie ogrom na
czê œæ de le ga cji od wie dza³a Kra ków, po zo sta wa³a pod wra ¿e niem go œcin no œci
te go mia sta. Ju¿ nie wspo mi nam o hi sto rii, uro dzie itd. By li tu taj wszy scy, i jak
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spo ty kam siê po la tach w ró¿ nych miej scach, wszy scy nie zwy kle moc no Kra -
ków wspo mi naj¹. A s¹ rów nie¿ ci, któ rzy wspo mi naj¹ oso biœ cie pre zy den ta
Maj chrow skie go. Do nich na le ¿y pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych, mó wiê
oczy wiœ cie o Geo r ge ’u W. Bus hu. Je go ¿y cze nia dla pre zy den ta Maj chrow skie -
go ta kim osob nym try bem ju¿ prze ka zy wa³em.

Dro dzy Pa ñstwo,
Przy cho dzi tak czy in a czej pod su mo waæ pe wien etap, za mkn¹æ ten etap, ale

w³aœnie w ta kim du chu – oby œmy mie li do czy nie nia tyl ko z eta pem, a ca³y pro -
ces po wi nien trwaæ. Do ty czy on ochro ny i od no wy kra kow skich za byt ków, któ -
re s¹ wa ¿ne dla nas i wa ¿ne dla Eu ro py i œwia ta, o czym Pa no wie ju¿ by li ³aska -
wi wspo mi naæ. I bêd¹ co raz bar dziej istot ne, daj¹c œwia dec two god no œci,
wiel ko œci Pol ski.

To na praw dê nie zwy kle wa ¿na in for ma cja o tej zwiê k szaj¹cej siê licz bie tu -
ry stów, za in te re so wa niu, przed³u¿aj¹cym siê se zo nie. To jest suk ces, któ ry bê -
dzie owo co wa³ przez ko lej ne de ka dy.

Wra caj¹c do isto ty na sze go spo tka nia, chcia³bym po wie dzieæ o tej wiel kiej
idei od no wy i po dziê ko waæ wie lu oso bom z któ ry mi wspó³pra co wa³em. Przy po -
mnê, i¿ w ro ku 1978 po wo³ano Spo³ecz ny Ko mi tet i by³ to rok z wie lu po wo -
dów nie zwyk³y: w czerw cu UNESCO utwo rzy³o li stê Œwia to we go Dzie dzic twa
Kul tu ral ne go i Przy rod ni cze go, i wœ ród pierw szych 12 obiek tów zna laz³ siê na
tej liœ cie, przy po mi nam, rok 1978, sta ry Kra ków z Wawe lem i Ka zi mie rzem
a tak ¿e ko pal nia so li w Wie licz ce. By³ to przede wszyst kim wy raz uzna nia dla
hi sto rii i kul tu ry Rze czy po spo li tej, ale ta k¿e suk ces dy plo ma tycz nych za bie -
gów. Ale prze cie¿ nie z te go po wo du pa miê ta my rok 1978. W paŸ dzierniku kra -
kow ski me tro po li ta kar dy na³ Ka rol Woj ty³a po wo³any zo sta³ na Sto li cê Pio -
trow¹ i ja ko pa pie¿ Jan Pa we³ II roz pocz¹³ wielk¹ piel grzym kê przez
dzie siê cio le cia, sku piaj¹c na swo jej mi sji uwa gê ca³ego œwia ta. W jej krê gu zna -
laz³ siê i Kra ków ja ko œro do wi sko i kra jo braz kul tu ro wy, w któ rym ów Prze -
wod nik do bra i po ko ju wy ra sta³. I mo gê to Pa ñstwu po twier dziæ raz jesz cze, bo
spo ty kaj¹c siê z pa pie ¿em Be ne dyk tem XVI te¿ mó wi liœ my o Kra ko wie, te¿
wspo mi na³ swo je spo tka nia z tym mia stem i te¿ wi daæ, i od czu wa siê, ¿e jest to
szcze re, ¿e nie jest to kom ple ment, ¿e jest to punkt od nie sie nia z wie lu po wo -
dów rów nie¿ i dla nie go bar dzo istot ny.

I w ro ku owym, w grud niu 1978 po wsta³ Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt -
ków Kra ko wa, któ ry wy da³ apel do na ro du g³osz¹cy miê dzy in ny mi: „Kra ków
jest w³asno œci¹ ca³ej Pol ski, wszyst kich po ko leñ Po la ków, zaœ przy wró ce nie je -
go œwiet no œci jest na szym do nios³ym pa trio tycz nym za da niem”. PóŸ niej w ro ku
1985, z ini cja ty wy SKOZK przy jê ta zo sta³a usta wa o Na ro do wym Fun du szu
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa i ten akt za pew ni³ sta³e fi nan so wa nie re no -
wa cji z bu d¿ etu pa ñstwa. Ten akt za cho wu je wa¿ noœæ do dziœ, a na je go mo cy
pa tro nem od no wy kra kow skich za byt ków jest g³owa pa ñstwa, od 1989 ro ku
pre zy dent Rze czy po spo li tej. Cie szê siê ¿e, kie dy obj¹³em ten swój urz¹d w 1995 
ro ku, mog³em staæ siê pa tro nem i wspó³pra cow ni kiem, czy ak tyw nym uczest ni -
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kiem dzia³añ Spo³ecz ne go Ko mi te tu. Uzna³em, ¿e naj lepsz¹ gwa ran cj¹ suk ce -
sów w przy wra ca niu bla sku kra kow skim za byt kom hi sto rii bê dzie przede
wszyst kim trwa³oœæ praw nych pod staw pro ce su od no wy oraz za pew nie nie
ci¹g³oœci dzia³añ re wa lo ry za cyj nych. Chcê to pa ñstwu bar dzo moc no, tu w Kra -
ko wie – po wie dzieæ: nie z po wo du kon ser wa ty zmu Kra ko wa, czy w³asne go:
Pol ska jest kra jem, któ ry do œwiad czy³ tak wie lu dra ma tycz nych zmian, za wi ro -
wañ, któ re go hi sto ria jest tak bar dzo po szat ko wa na, i¿ konty nua cja jest war to -
œci¹ nad zwy czajn¹. Ona nie jest tyl ko war to œci¹ ja ko cier pli woœæ i ci¹g³oœæ. Ona 
jest war to œci¹ sam¹ w so bie.

Dla te go dzi siaj wszel kie za wo³ania do dys kon ty nu acji, szcze gól nie po le -
gaj¹cej na uzy ska niu efek tu no wo œci czy pew ne go efek tu me dial ne go uwa ¿am
za ca³ko wi cie nie od po wie dzial ne. Pol ska po trze bu je przy wszyst kich swych
s³abo œciach, przy tym wszyst kich, co trze ba zmie niæ, przy tym wszyst kim, co
trze ba po pra wiæ, przede wszyst kim m¹drej, bar dzo za an ga ¿owa nej kon ty nu acji.
Dla te go te¿ sta ra liœ my siê wraz z moj¹ kan ce la ri¹ co rocz nie, zaw sze po nie zwy -
kle burz li wych dys ku sjach z par la men tem, zna le Ÿæ od po wied nie su my na Na ro -
do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji. Spo³ecz ny Ko mi tet te œrod ki, co pod kre œlam,
traf nie dzie li³ i, co ta k¿e pod kre œlam, bar dzo wni kli wie i uczci wie kon tro lo wa³.
Za cho wa liœ my za sad ni czy kszta³t ze spo³u SKOZK, a wiêc gre mium gru puj¹ce -
go przed sta wi cie li ró¿ nych œro do wisk twór czych sprzy jaj¹cych Kra ko wo wi, je -
go za byt kom wspó³cze snej po zy cji Pol ski. Mo gê z pe³nym prze ko na niem i du -
m¹ po wie dzieæ, ¿e przez te dzie siêæ lat SKOZK by³ jed nym z naj bar dziej
plu ra li stycz nych gre miów, ja kie w Pol sce dzia³a³y, ku po¿yt ko wi wspól ne mu
i tak to mo im zda niem po win no byæ da lej. Cie szê siê, to wy ni ka z wy po wie dzi
mów ców dzi siaj, i¿ kon se kwent ne i d³ugo trwa³e dzia³ania kon ser wa tor skie
przy nios³y do bre re zul ta ty, ¿e tym naj lep szym okre sem po nad czter dzie stu mi -
lio nów wk³adu bu d¿ etu by³ rok 2000, co wy ni ka³o z sym bo li ki tej da ty, a ta k¿e
z przy zna nia Kra ko wo wi mia na jed nej ze sto lic eu ro pej skiej kul tu ry. Przy po mi -
nam, ¿e te od no wio ne wte dy za byt ki, wnê trza, two rzy³y sce ne riê dla fe sti wa lu
Kra ków 2000 i te¿ war to pod kre œliæ, ¿e zro bi³o to ogrom ne i ja k¿e po zy tyw ne
wra ¿e nie.

Rok przysz³y, któ ry ju¿ bli sko, bê dzie za pew ne zno wu w Kra ko wie nie -
zwyk³y ze wzglê du na za po wie dzian¹ wi zy tê pa pie ¿a Be ne dyk ta XVI. Wy da je
siê wiêc na tu ral nym za da niem, aby œmy jesz cze bar dziej za d ba li o te miej sca,
któ re s¹ zwi¹za ne z kra kow skim stu den tem, ro bot ni kiem, ar tyst¹, du chow nym,
ar cy bi sku pem kra kow skim i pa pie ¿em Ja nem Paw³em II.

My œlê, ¿e to bê dzie te¿ czas wiel kie go, wzmo¿one go za in te re so wa nia Kra ko -
wem. Mam na dzie jê, ¿e SKOZK, a ta k¿e bu d¿ et pa ñstwa wyj dzie tej na tu ral nej
po trze bie na prze ciw. Przy wo³uj¹c po staæ pa pie ¿a nie mo gê nie wspo mnieæ, ¿e
pod czas wie lu spo tkañ z Oj cem Œwiê tym w Kra ko wie, to oczy wi ste, ale ta k¿e
w Wa ty ka nie – te mat Kra ko wa prze ja wia³ siê nie zwy kle czê sto. Pod czas jed nej
z wi zyt w Wa ty ka nie to wa rzy szy³ mi d³ugo let ni prze wod nicz¹cy Ko mi te tu pan
pro fe sor Ta de usz Chrza now ski, w in nej wi ce prze wod nicz¹cy SKOZK, mi ni ster
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Edward Szy ma ñski. Roz ma wia liœ my wte dy z pa pie ¿em o od no wie Kra ko wa
i Jan Pa we³ II, patrz¹c na nas prze ni kli wie, po wie dzia³: „Dbaj cie o to mia sto,
pro szê”. Mó wi³ to do mnie, ale mó wi³ to do nas wszyst kich. Mó wi³ do tych, któ -
rzy od lat zaj mo wa li siê Kra ko wem, za byt ka mi Kra ko wa. Ale ta k¿e do tych,
któ rzy przyjd¹ po nas. I pa miê taj my te s³owa, pa miê taj my to wiel kie ocze ki wa -
nie, to za da nie, mo ral ny na kaz, któ ry, z jed nej stro ny oczy wi sty, ale prze cie¿
wy ma ga wy si³ku i wiel kiej sta ran no œci.

Po zwól cie wiêc Pa ñstwo, ¿e na ko ñcu po dziê ku jê wszyst kim tym, któ rzy
przez dzie siêæ lat mo jej pre zy den tu ry by li tu taj tak bar dzo za an ga ¿owa ni. Wy -
bit ni, bez in te re sow ni, g³êbo ko prze jê ci swoj¹ pa trio tyczn¹ mi sj¹. Nie ma go dzi -
siaj wœ ród nas, ale mam na dzie jê, ¿e us³yszy te s³owa pan pro fe sor Ta de usz
Chrza now ski, któ ry prze wod ni czy³ Ko mi te to wi przez lat trzy na œcie. Dzi siaj jest
ho no ro wym prze wod nicz¹cym po zwól cie pa ñstwo, ¿e okla ska mi wy ra zi my mu
na sze po dziê ko wa nie. ¯yczy my mu te¿ zdro wia, bo jest mu bar dzo po trzeb ne.
Ksiê ¿e Kar dy na le! Pro œba, ¿e by o tym dzi siej szym wy da rze niu go po in for mo -
waæ, tak po ludz ku i po s¹siedz ku.

Chcê po dziê ko waæ pa nu pro fe so ro wi Fran cisz ko wi Ziej ce, z któ rym
wspó³ pra co wa ³em ja ko rek to rem Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go, a któ re mu dziê -
ku jê za go to woœæ pod jê cia mi sji prze wod ni cze nia SKOZK. (Zaw sze za sta na -
wia³em siê nad t¹ bar dzo dawn¹ tra dy cj¹: dla cze go prze wod nicz¹cy ob rad sie dzi 
tam, na sa mym ko ñcu sa li i tak ciê ¿ ko do nie go siê zwró ciæ. PóŸ niej ktoœ mi to
wyt³uma czy³. Po pro stu cho dzi o to, ¿e by wszyst kich mia³ na oku, a nikt je go
nie móg³ ob ser wo waæ z ty³u). Dziê ku jê za rów no za Uni wer sy tet Ja giel lo ñski, za 
wiel ki plan i ochra nia nia za byt ków Uni wer sy te tu i no wych w nim ini cja tyw.
Jest to wiel ka ra doœæ, ¿e to pan dziœ kie ru je SKOZK, a tym bar dziej to ce niê
i wie rzê w tê mi sjê dla te go, ¿e pro fe sor Ziej ka zaw sze umia³, tak jak zreszt¹
i Ta de usz Chrza now ski, sku piaæ wo kó³ spra wy przy ja ció³, wspó³pra cow ni ków,
lu dzi ró¿ nych po gl¹dów. Ale w³aœnie z³¹czo nych wcze œniej ce lem tak wiel kim,
jak no wo cze sny uni wer sy tec ki Cam pus, a dzi siaj jak Spo ³ecz ny Ko mi tet Od no -
wy Za byt ków Kra ko wa.

Pro szê Pa ñstwa po zwól cie, ¿e po wtó rzê s³owa, któ re wy ra ¿a³em nie tak daw -
no wraz z za ko ñcze niem wspa nia³ej pos³ugi ar cy bi sku pa kra kow skie go, ksiê dzu 
kar dy na³owi me tro po li cie Fran cisz ko wi Ma char skie mu. Tych dzie siêæ lat mo jej
pre zy den tu ry to czas rów nie¿ i wspó³pra cy, i spo tkañ z nim. Mu szê po wie dzieæ,
¿e zaw sze ksi¹dz kar dy na³ by³ cz³owie kiem nie zwy kle otwar tym, ta k¿e w spra -
wach trud nych i de li kat nych, nie zwy kle ¿ycz li wym i, bior¹c pod uwa gê wszyst -
kie cz³owie cze, a ta k¿e i mo je s³abo œci, wiel ko dusz nym, za co te¿ ser decz nie
dziê ku jê. My œlê, ¿e ta wspó³pra ca przy nios³a efekt, przede wszyst kim dla Kra -
ko wa i dla te go wszyst kie go, co dzi siaj mog¹ Pa ñstwo ob ser wo waæ. Ksiê ¿e Kar -
dy na le, wiel kie dziê ki. Je stem prze ko na ny, ¿e na stêp ca ksiê dza kar dy na³a,
ksi¹dz ar cy bi skup Sta nis³aw Dzi wisz bê dzie, tak jak zreszt¹ ju¿ to za po wia da³,
i mie liœ my oka zjê ob ser wo waæ, orê do wa³ w tej spra wie, bê dzie na szym sprzy -
mie rze ñcem.
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Chcê sko rzy staæ i po dziê ko waæ w³adzom wo je wódz twa za dzie siêæ lat wspó³-
 pra cy, choæ oczy wiœ cie te w³adze zmie nia³y siê, pod le ga³y de mo kra tycz nym wy -
bo rom. W³adzom Kra ko wa, na rê ce pa na pro fe so ra Jac ka Maj chrow skie go, wiel -
kie dziê ki. Na praw dê bar dzo owoc na to by³a wspó³pra ca i niech siê pa nu do brze
wie dzie, ¿y czê te go z ca³ego ser ca. Chcê po dziê ko waæ pa nu Je rze mu Ada mi ko wi, 
wo je wo dzie, któ ry za mo im po œred nic twem pro si³ rów nie¿, ¿e by te s³owa prze ka -
zaæ, po dziê ko waæ pre mie ro wi, któ ry nie do ko ny wa³ zmian ka dro wych dzi siaj, do -
cze kuj¹c wi zy ty pre zy den ta w Kra ko wie. Dro gi Wo je wo do, za tê wspó³ pracê, za
wszyst ko co Pan zro bi³ dla Kra ko wa i re wa lo ry za cji ze spo³ów za byt ko wych Kra -
ko wa ser decz ne po dziê ko wa nia. Chcê po dziê ko waæ pa nu mar sza³ko wi wo je -
wódz twa Ja nu szo wi Se pio³owi, któ ry na praw dê wy ka zy wa³ siê za an ga ¿owa niem
i, co chcê po wie dzieæ, ab so lut nie nie w for mie kom ple men tu, ale uzna nia, nie -
zwyk³¹ kom pe ten cj¹ i wiedz¹, gdy cho dzi o pozy skiwanie fun du szy eu ro pej skich. 
To jest umie jêt noœæ, któ rej co raz bar dziej po trze bu je my, a przed na mi jest sku -
tecz ny znaw ca te ma tu. Pa nie Mar sza³ku rów nie¿ wiel kie po dziê ko wa nia.

Dro dzy Pa ñstwo nie wy mie niê wszyst kich, ale i tym z cza sów wcze œniej -
szych, i te go ostat nie go 10- lecia chcê wy ra ziæ uzna nie za ka ¿dy wiê k szy
i mniej szy wy si³ek. To przede wszyst kim na le ¿y siê kie row nic twu Ko mi te tu,
wszyst kim pa nom, któ rzy tu taj s¹, no nie ste ty za mn¹, ale to ju¿ uro da te go
miej sca. Chcê bar dzo ser decz nie ka ¿ de mu z was z osob na po dziê ko waæ. Ale po -
zwól cie, ¿e jedn¹ oso bê w tym gro nie wy ró¿ niê i po dziê ku jê ser decz nie cz³o -
wiekowi, któ ry przez dzie siêæ lat by³ ze mn¹ bar dzo bli sko i dla któ re go Kra ków 
sta³ siê spraw¹ zu pe³nie naj wy ¿ szej wa gi. On sta³ siê orê dow ni kiem Kra ko wa,
ja kim mo¿e byæ tyl ko cz³owiek zwi¹za ny z W³oc³aw kiem, bo nikt z War sza wy
nie by³by w sta nie wy ka zaæ a¿ ta kiej de ter mi na cji, za an ga ¿owa nia jak pan mi ni -
ster Edward Szy ma ñski. Pa nie Mi ni strze, na praw dê wiel kie dziê ki.

Dziê ku jê dzien ni ka rzom, wszyst kim, któ rzy sprzy ja li idei kra kow skiej.
Zwra cam siê do dzien ni ka rzy, aby pisz¹c o œrod kach Kan ce la rii Pre zy den ta itd.
roz po zna wa li rów nie¿ te, któ re s¹ prze ka zy wa ne na od no wê za byt ków Kra ko -
wa. To jest kwo ta œred nio oko³o 30 mln z³otych, oby by³o wiê cej.

Nie ma za da nia bar dziej god ne go, i nie ma za da nia bar dziej nie zbêd ne go,
ani¿ eli w³aœnie da lej trosz czyæ siê o to dzie dzic two œwia to we, dzie dzic two pol -
skie, dzie dzic two na ro do we. Je stem prze ko na ny, ¿e i Spo³ecz ny Ko mi tet Od no -
wy Za byt ków Kra ko wa, i Pre zy dent Rze czy po spo li tej, któ ry 23 grud nia obej -
mie urz¹d, pan Lech Alek san der Ka czy ñski, bê dzie sta ra³ siê to za da nie
wy pe³niaæ. Bê dzie w tym jesz cze do dat ko wy smak i spraw dzian. Chcê o tym
po wie dzieæ g³oœno, ¿e by od ra zu by³o wia do mo, ¿e bêdzie my spraw dzaæ, jak
o Kra ków trosz czy siê by³y pre zy dent mia sta sto³ecz ne go War sza wy. To jest
wiel ki test na re la cje kra kowsko -warszawskie i uwa ¿am, ¿e tu nie mo¿e byæ
¿ad nej ta ry fy ulgo wej. Tu mu si byæ ja sno po sta wio ne, ¿e w³aœnie cz³owiek uro -
dzo ny w War sza wie, w³aœnie by³y pre zy dent mia sta sto³ecz ne go bê dzie ja ko
pre zy dent kra ju czy ni³ wszel kie wy si³ki, aby Kra ków, na sze wspól ne dzie dzic -
two, by³ od na wia ny, by³ upiê k sza ny, by³ w jak naj lep szej for mie. Zreszt¹, mó -
wi¹c zu pe³nie szcze rze, je stem pew ny, ¿e tak w³aœnie bê dzie.
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Dro dzy Pa ñstwo.
Ka ¿ de spo tka nie z Kra ko wem po zo sta wia³o na mnie wiel kie wra ¿e nie. Pa -

miê tam te spo tka nia bar dzo piêk ne, wznios³e, pa miê tam te trud niej sze, emo cjo -
nal ne. Pa miê tam ka ¿ de i za ka ¿ de je stem wam z ca³ego ser ca wdziêcz ny. Jest ty -
le miejsc w Kra ko wie, w któ rych by³em, i do któ rych za pew ne bê dê chcia³
jesz cze wró ciæ. Ale jed no ju¿ siê nie po wtó rzy, nie bê dê tu ja ko pre zy dent, co
naj wy ¿ej ja ko by³y pre zy dent, i tê wasz¹ ¿ycz li woœæ, sym pa tiê, cza sa mi ta k¿e
kry ty cyzm wo bec mnie, ja ko cz³owie ka i ja ko pre zy den ta, bê dê pa miê ta³ i je -
stem za to wdziêcz ny.

Dziê ku jê Kra ko wo wi za te dzie siêæ lat wspó³pra cy, za wiel kie wy da rze nia,
któ re ra zem tu taj or ga ni zo wa liœ my, dziê ku jê za to, ¿e Kra ków jest dzi siaj tak
piêk ny jak jest. Dziê ku jê za wszyst ko, co Kra ków wniós³ do hi sto rii ostat nich
dzie siê ciu lat Pol ski, Eu ro py, œwia ta, i na ko ñcu ta k¿e mo jej pre zy den tu ry. Dziê -
ku jê za wszel kie mi³e s³owa i sko ñczê tym, czym zacz¹³em: do cze kaæ, do s³u -
chaæ ty lu prze piêk nych i mo¿e cza sa mi na wet nie zas³u¿onych s³ów to wiel ka
³aska. Za tê ³askê wszyst kim Pa ñstwu dziê ku jê.

Wszyst kie go do bre go.
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Sza now na Pa ni Mi ni ster
Jo lan ta Szymanek -Deresz
Szef Kan ce la rii Pre zy den ta RP
W a r  s z a w a

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa wraz z Wo je wod¹ Ma³opol -
skim i Pre zy den tem Mia sta Kra ko wa, w opar ciu o 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, zwra caj¹ siê do Pa ni Mi ni ster z uprzejm¹ pro œb¹ o spo wo do wa nie przy zna -
nia w 2006 ro ku do ta cji ce lo wej na Na ro do wy Fun dusz z bu d¿ etu cen tral ne go
w wy so ko œci 37,5 mi lio nów z³otych, otrzy my wa nej za po œred nic twem Kan ce la -
rii Pre zy den ta RP.

Do zwiê k sze nia nak³ad ów na od no wê kra kow skich za byt ków w nad cho -
dz¹cym ro ku 2006 sk³ania zbli¿ aj¹ca siê 750 rocz ni ca Wiel kiej Lo ka cji Kra -
kowa – uzy ska nia w 1257 r. praw miej skich i wy ty cze nia re gu lar ne go uk³adu
urba ni stycz ne go, czo³owe go dzie³a œre dnio wiecz nej urba ni sty ki eu ro pej skiej.
Rocz ni ca ta po wo du je ko niecz noœæ po³o¿e nia na ci sku na pra ce kon ser wa tor skie
do tycz¹ce bez po œred nio lo ka cyj ne go, hi sto rycz ne go cen trum na sze go mia sta.

Jed no cze œnie Spo³ecz ny Ko mi tet czy ni sta ra nia o po zy ska nie dla Na ro do we -
go Fun du szu ta k¿e œrod ków po za bu d¿ eto wych, w tym w szcze gól no œci zwiê k -
sze nie za an ga ¿owa nia w³aœci cie li i u¿yt kow ni ków, wy zwa la ne przez do ta cje
z Na ro do we go Fun du szu. Spo³ecz ny Ko mi tet w prak ty ce ostat nich lat osi¹gn¹³
ko rzystn¹ re la cjê po miê dzy swy mi do ta cja mi a œrod ka mi w³asny mi w³aœci cie li
i u¿yt kow ni ków, zbli¿ on¹ prze ciêt nie do re la cji 1:1.

Kon stru uj¹c rocz ne pla ny rzeczowo -finansowe od no wy za byt ków Kra ko wa,
Spo³ecz ny Ko mi tet kie ru je siê kry te ria mi przy jê ty mi w swych pro gra mo wych
do ku men tach. S¹ to:

– Pro gram i kie run ki dzia³ania Spo³ecz ne go Ko mi te tu (do ku ment uchwa lo ny 
w 2001 r.)

– Pro gram prac kon ser wa tor skich na la ta 2004–2010 (uchwa lo ny
w 2003 r.).
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Zgod nie z cy to wa nym Pro gra mem z 2001 r. oraz prak tyk¹ roz wi jan¹ przez
Spo³ecz ny Ko mi tet od ro ku 1990, za za da nia prio ry te to we przyj mu je my:

– Wzgó rze Wa wel skie z Zam kiem Kró lew skim, Ar chi ka tedr¹, for ty fi ka cja -
mi i ca³okszta³tem za byt ko wej za bu do wy, hi sto rycz ne cen trum mia sta w ob rê bie 
Plant, utrwa laj¹cych daw ny prze bieg for ty fi ka cji miej skich,

– daw ne, œre dnio wiecz ne mia sto Ka zi mierz z je go dwu kul tu row¹ tra dy cj¹ –
chrze œci ja ñsk¹ i ¿y dowsk¹ – wy ra ¿aj¹c¹ siê zw³asz cza w ze spo³ach mo nu men -
tal nej ar chi tek tu ry sa kral nej: ko œciel nej i sy na go gal nej,

– daw ne, œre dnio wiecz ne mia sto Kle parz i te re ny hi sto rycz nych przed mie œæ
(We so³ej, Gar ba rów) po miê dzy Plan ta mi a „drug¹ ob wod nic¹”, wy pe³nio ne œre -
dnio wiecz ny mi i ba ro ko wy mi ze spo³ami ko œciel ny mi oraz za bu dow¹ miejsk¹
kszta³to wan¹ w XIX wie ku, wraz z roz wi jaj¹cym siê od schy³ku XVIII wie ku
daw nym mia stem Pod gó rze,

– naj cen niej sze en kla wy w dzi siej szych gra ni cach Kra ko wa, od leg³e od hi -
sto rycz ne go cen trum mia sta, zwi¹za ne z daw ny mi, œre dnio wiecz ny mi wsia mi,
jak Bie la ny z wcze sno ba ro ko wym ere mem Ka me du³ów, Mo gi³a z ze spo³em
opac twa Cy ster sów, Ty niec z ze spo³em opac twa Be ne dyk ty nów, pod miej skie
ze spo³y re zy den cjo nal ne (£ob zów, Wo la Ju stow ska).

W ro ku 2006, wzo rem lat ubieg³ych, pra gnê li by œmy fi nan so waæ i wspó³fi -
nan so waæ oko³o 90 za dañ kon ser wa tor skich. Naj wa ¿niej sze z nich – po zwa la my 
so bie bli¿ ej scha rak te ry zo waæ.

Wzgó rze Wa wel skie. W wa wel skiej Ar chi ka te drze prze wi du je my kon ty nu -
owa nie kon ser wa cji go tyc kiej ka pli cy Na jœ wiêt szej Ma rii Pan ny, bêd¹cej jed no -
cze œnie kró lewsk¹, gro bow¹ ka plic¹ Ste fa na Ba to re go. Kon ser wa cja obej mu je
tu za rów no ar chi tek tu rê, jak cen ny wy strój z ma nie ry stycz nym na grob kiem kró -
lew skim – dzie³em flo renc kie go ar ty sty San ti Guc cie go i ma nie ry styczn¹ de ko -
ra cj¹ ma larsk¹.

W Zam ku Kró lew skim, po za ko ñcze niu w la tach ubieg³ych za sad ni cze go
za kre su prac kon ser wa tor skich, prze wi du je siê uko ñcze nie re mon tu budowlano -
-konserwatorskiego piw nic.

Po wa ¿nych nak³ad ów wy ma gaæ bê dzie przy pa daj¹cy na rok 2006 etap kon -
ser wa cji ze spo³u trzech go tyc kich bu dyn ków i dzi siej szej sie dzi by Mu zeum
Ka te dral ne go, przy leg³ych do pó³noc ne go od cin ka li nii obron nej, a ta k¿e kon -
ty nu acja kon ser wa cji wa wel skich for ty fi ka cji, roz wi ja nych od œre dnio wie cza
po po³owê XIX stu le cia.

Po wa ¿nym, wie lo let nim za da niem, bê dzie udzia³ Spo³ecz ne go Ko mi te tu
w re wa lo ry za cji sto ków Wzgó rza.

W hi sto rycz nym cen trum mia sta za da niem o szcze gól nym zna cze niu, wy -
ma gaj¹cym szcze gól nie wy so kich nak³ad ów ze stro ny Mia sta i Spo³ecz ne go
Ko mi te tu, bê dzie nadal od no wa i kon ser wa cja Ryn ku G³ów ne go oraz zwi¹za -
nych z nim mo nu men tal nych bu dow li. Znacz ne go za kre su prac wy ma gaj¹ Su -
kien ni ce (m.in. re mont kon ser wa tor ski ele wa cji zwi¹za ny z za bez pie cze niem
kon struk cyj nym, eks po zy cja go tyc kich piw nic). Wie lo mi lio no wym i wie lo let -
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nim za da niem jest kom plek so wa re wa lo ry za cja cen ne go, ba ro ko we go pa³acu
Krzysz to fo ry Ka za now skich i Wo dzic kich, mieszcz¹ce go g³ówn¹ eks po zy cjê
Mu zeum Hi sto rycz ne go. Kon ty nu acja prac przy ko œcie le œw. Woj cie cha win na
obj¹æ ele wa cje z eks po no wa ny mi ro ma ñski mi, ka mien ny mi w¹tka mi i ba ro ko -
wym por ta lem.

W ze spo le pa³aców miej skich przy ul. Ka no ni czej win no nast¹piæ dokoñ -
cze nie ostat nie go, wiel kie go za da nia kon ser wa tor skie go: gotycko -re ne san so -
wego pa³acu bi sku pa Era zma Cio³ka z pocz¹tku XVI wie ku, z ujaw nio nym
w to ku wie lo let nich prac ba daw czych i kon ser wa tor skich bo ga tym wy stro jem
architektoniczno -rzeŸbiarskim i ma lar skim, po chodz¹cym z cza su bu do wy
i póŸ niejszych prze kszta³ceñ. Win no to ozna czaæ od zy ska nie dla spo³ecze ñstwa
nie zwy kle cen ne go za byt ku ja ko Od dzia³u kra kow skie go Mu zeum Na ro do we -
go, miej sca eks po zy cji wy bit nych dzie³ sztu ki pol skiej do by go ty ku, re ne san su
i ba ro ku. W ze spo le ul. Ka no ni czej po now ne go pod jê cia wy ma gaj¹ pra ce przy
nie któ rych pa³acach kon ser wo wa nych przed æwie ræ wie czem.

W kwar ta³ach uni wer sy tec kich na le ¿y kon ty nu owaæ pra ce w ko le giach
Ma ius, Ko³³¹ta ja, Novum, Wit kow skie go, Ol szew skie go, No wo dwor skie go, Iu -
ri di cum i Bro scia num oraz w ze spo le ka mie nic przy ul. Go³êbiej.

Prze wi du je siê kon ty nu acjê prac kon ser wa tor skich w bu dyn kach te atrów:
S³owac kie go i Sta re go.

Istot ne zna cze nie bêd¹ mia³y pra ce w ze spo³ach sa kral nych hi sto rycz ne go
cen trum. W g³ów nej œwi¹ty ni hi sto rycz ne go Kra ko wa – ko œcie le Ma riac kim –
po uko ñcze niu za sad ni cze go za kre su kom plek so wych prac kon ser wa tor skich
na le ¿y – we wspó³dzia³aniu z Pa ra fi¹ – podj¹æ wy mia nê po kryæ da cho wych nad
na wa mi bocz ny mi. W po bli skim ko œcie le œw. Bar ba ry, ura to wa nym dziê ki
œrod kom Na ro do we go Fun du szu przed nie obli czaln¹ w skut kach ka ta strof¹ bu -
dow lan¹, na le ¿y kon ty nu owaæ pra ce kon ser wa tor skie we wnê trzu. W daw nej,
wcze sno ba ro ko wej œwi¹ty ni je zu ic kiej p.w. œw. œw. Pio tra i Paw³a – kon ser -
wo wa nej suk ce syw nie od wie lu lat – prze wi du je siê m.in. dalsz¹ kon ser wa cjê
wy po sa ¿e nia. Wa ¿nym pro ble mem bê dzie tu kon ser wa cja ka mien nych rze Ÿb
dwu na stu Apo sto³ów z pocz¹tku XVIII w. sprzed fa sa dy ko œcio³a. W ze spo le
ko œcio³a i klasz to ru Fran cisz ka nów prze wi du je siê – w ra mach kon ty nu acji
pro wa dzo nych od lat prac – uko ñcze nie kon ser wa cji wnêtrz obu za kry stii wraz
z cen nym, ba ro ko wym wy stro jem. W ze spo le do mi ni ka ñskim win na byæ
ukoñ czona kon ser wa cja wnê trza wcze sno ba ro ko wej ka pli cy gro bo wej Lu bo -
mir skich. W ba ro ko wym ko œcie le Pi ja rów na le ¿y prze pro wa dziæ kon ser wa cjê
mo nu men tal nej fa sa dy z po³owy XVIII wie ku, tworz¹cej eks po no wa ne wi do ko -
wo za mkniê cie ul. œw. Ja na. W kon ser wo wa nym w ubieg³ych la tach ko œcie le
œw. Mar ka prze wi du je siê kon ser wa cjê ba ro ko we go wy po sa ¿e nia wnê trza, zaœ
w póŸ no ba ro ko wym klasz to rze Pre zen tek przy ko œcie le œw. Ja na – re mont
kon ser wa tor ski da chu. W grec ko ka to lic kiej cer kwi œw. Nor ber ta (daw nym
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ko œcie le Nor ber ta nek), po przy wró ce niu iko no sta su z ko ñca XIX w., na le ¿y
podj¹æ eks po zy cjê wy stro ju ma lar skie go wnê trza.

Nad chodz¹cy rok wi nien przy nie œæ za ko ñcze nie wie lo let nich prac przy naj le -
piej za cho wa nym, po moc nym od cin ku œre dnio wiecz nych for ty fi ka cji Kra ko -
wa. Z za da niem tym wi¹¿e siê pro wa dzo na od lat przez Gmi nê m. Kra ko wa –
we wspó³dzia³aniu ze Spo³ecz nym Ko mi te tem – re wa lo ry za cja Plant ja ko naj -
star sze go w Kra ko wie pu blicz ne go ogro du.

Spo³ecz ny Ko mi tet pra gnie te¿ – na za sa dzie do ta cji zwrot nych – wspo ma gaæ 
re mon ty kon ser wa tor skie naj cen niej szych, kszta³to wa nych od œre dnio wie cza po 
wiek XIX kra kow skich ka mie nic miesz cza ñskich, sta no wi¹cych w³asnoœæ pry -
watn¹.

W ob rê bie daw ne go mia sta Ka zi mierz du ¿y za kres mieæ bêd¹ nadal pra ce
w mo nu men tal nych ze spo³ach ko œciel nych i klasz tor nych. Szcze gól nie po wa¿ -
nych nak³ad ów wy ma ga kon ty nu owa nie kom plek so wej kon ser wa cji mo nu men -
tal ne go, go tyc kie go ko œcio³a pa ra fial ne go Bo¿e go Cia³a: prze wi du je siê dalsz¹ 
kon ser wa cjê ce gla ne go li ca ele wa cji wraz z ka mien nym de ta lem oraz ko lej ne
pra ce kon ser wa tor skie przy nie zwy kle bo ga tym wy stro ju wnê trza, kszta³to wa -
nym w ró¿ nych epo kach, od go ty ku po ba rok. W pau liñ skim sank tu arium œw.
Sta nis³awa na Ska³ce – po zre ali zo wa niu sze ro kie go za kre su prac kon ser wa tor -
skich w mi nio nych la tach – prze wi du je siê kon ser wa cjê ele wa cji klasz tor nych.
Pro wa dzo ne od wie lu lat pra ce w ogrom nym, go tyc kim ze spo le ko œcio³a œw.
Ka ta rzy ny i klasz to ru Au gu stia nów, win ny w nad chodz¹cym ro ku przy nie œæ
dal sze roz wi¹zy wa nie pro ble mów zwi¹za nych z za wil go ce niem czê œci klasz tor -
nych kru ¿gan ków, zwi¹zan¹ z ty m¿e pro ble mem kon ser wa cjê œre dnio wiecz nych 
ma lo wi de³ œcien nych oraz – we wspó³dzia³aniu z klasz to rem i pa ra fi¹ – kon ser -
wa cjê i czê œciow¹ wy mia nê po sadz ki w ko œcie le, co wi¹zaæ siê bê dzie z kon -
struk cyj nym za bez pie cze niem i ba da nia mi krypt pod ko œcio³em.

W ob rê bie spo ty kaj¹ce go siê z co raz wiê k szym – w ska li œwia to wej – za in te -
re so wa niem daw ne go, ka zi mier skie go mia sta ¿y dow skie go, prze wi du je siê
kon ty nu owa nie kon ser wa cji za byt ko wych na grob ków na obu cmen ta rzach (Re -
muh z XVI w. i No wym z pocz¹tku XIX w.). Ocze kuj¹c na roz wi¹za nie spraw
w³asno œcio wych – Spo³ecz ny Ko mi tet pra gnie za re zer wo waæ œrod ki na kom -
plek so wy re mont kon ser wa tor ski po wa ¿nie za nie dba nej bo ¿ni cy Wy so kiej
z 2 po³owy XVI w. Opra co wa nie do ku men ta cji kon ser wa tor skiej w nad cho -
dz¹cym ro ku win no staæ siê pod staw¹ dla kon ser wa cji bo ¿ni cy Re muh
(XVI w.). Mniej sze go za kre su ro bót wy ma gaj¹ bo ¿ni ce Iza aka i Tem pel.

W za bu do wie œwiec kiej prze wi du je siê m.in. pra ce w daw nych ka mie ni cach: 
przy ul. Sze ro kiej 36 i przy ul. Kra kow skiej 46 (w XVI w. w³asnoœæ kró lew skie -
go ar chi tek ta Bart³omie ja Ber rec cie go, dziœ u¿yt ko wa na przez Mu zeum Et no -
gra ficz ne). Kon ty nu acji – we wspó³pra cy z Gmin¹ m. Kra ko wa – wy ma ga re wa -
lo ry za cja ze spo³u daw nej za jezd ni tram wa jo wej dla Mu zeum In ¿y nie rii
Miej skiej. Jest ona trak to wa na ja ko za pocz¹tko wa nie re wa lo ry za cji daw ne go
kwar ta³u prze mys³owe go.
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Na te re nach po³o¿onych po miê dzy Plan ta mi a „drug¹ ob wod nic¹” kon ty -
nu owa na bê dzie kon cen tra cja prac w ze spo le daw ne go przed mie œcia We so³a.
Pra gnie my tu nadal wspó³fi nan so waæ pra ce w ze spo³ach ko œciel nych i klasz tor -
nych (œwi¹tynie ba ro ko we: po kar me li ta ñski ko œció³ Nie po ka la ne go Po czê cia
N. P. Ma rii ze szpi ta lem œw. £aza rza, i ko œció³ Kar me li ta nek p.w. œw. Te re sy
i œw. Ja na od Krzy ¿a; dal sze pra ce w ukszta³to wa nym na pocz¹tku XX stu le cia
ko œcie le Je zu itów, bêd¹cym ro dza jem syn te zy sa kral nej sztu ki Kra ko wa do by
M³odej Pol ski) oraz w za byt ko wych ze spo³ach kli nik uni wer sy tec kich i Gar -
ni zo no we go Klu bu Ofi cer skie go.

Na te re nie hi sto rycz ne go przed mie œcia Pia sek kon ty nu acji wy ma gaj¹ m.in.
pra ce w ze spo le ko œcio³a i klasz to ru Kar me li tów: w nad chodz¹cym ro ku prze -
wi du je siê kon ser wa cjê ele wa cji ko œcio³a.

Na Kle pa rzu kon ty nu owa ne bê dzie wiel kie za da nie kon ser wa cji naj star szej
tu taj œwi¹ty ni – sank tu arium œw. Flo ria na wraz z bo ga tym, ba ro ko wym wy po -
sa ¿e niem.

Prze wi du je siê dal sze pra ce w ze spo³ach ko œciel nych i klasz tor nych: Ka pu -
cy nów, Ser ca nek, Fe li cja nek i Bo¿e go Mi³osier dzia na Smo le ñsku, Wi zy tek na
Bi sku pim.

Spo œród za dañ do tycz¹cych re pre zen ta cyj nej ar chi tek tu ry ko ñca XIX wie ku
szcze gól ne zna cze nie mieæ bêd¹ pra ce w obiek tach Mu zeum Na ro do we go przy
ul. Pi³sud skie go: pa³acu Czap skich i ka mie ni cy £oziñ skich. Znacz nych na k³a -
dów wy ma gaæ bê dzie ko lej ny etap prac w ze spo le daw nej Fun da cji Alek san dra
Lu bo mir skie go (ul. Ra ko wic ka 27; dziœ sie dzi ba Aka de mii Eko no micz nej).

Re wa lo ry za cja kszta³to wa nej g³ów nie w ko ñcu XIX wie ku mo nu men tal nej
ar chi tek tu ry na obrze ¿ach Plant wi¹zaæ siê bê dzie z pra ca mi m.in. w gma chu
Urzê du Wo je wódz kie go oraz w pa³acach Pus³ow skich i Tysz kie wi czów.

Sta³ej kon ty nu acji wy ma ga kon ser wa cja cmen ta rza Ra ko wic kie go, jed nej
z na jœ wiet niej szych pol skich ne kro po lii. Za da nie to pro wa dzo ne jest we
wspó³ dzia ³a niu z Gmin¹ m. Kra ko wa.

W Pod gó rzu prze wi du je siê dal sze pra ce w ze spo le neo go tyc kie go ko œcio³a
pa ra fial ne go œw. Jó ze fa oraz w daw nym ra tu szu. Prze wi du je siê te¿ pod jê cie
kon ser wa cji ko œcio³a œw. Be ne dyk ta na Krze mion kach.

Spo œród naj cen niej szych en klaw za byt ko wych po za hi sto rycz nym cen -
trum mia sta – wy so kich nak³ad ów wy ma gaæ bê dzie wspó³udzia³ Na ro do we go
Fun du szu w ra to wa niu wcze sno ba ro ko we go ere mu Ka me du³ów na Bie la nach. 
Po kom plek so wej kon ser wa cji ko œcio³a wraz z wy po sa ¿e niem, do ko na nej ze
œrod ków Na ro do we go Fun du szu w la tach mi nio nych oraz opra co wa niu w ro ku
bie¿¹cym do ku men ta cji pro jek to wej i prze pro wa dze niu nie zbêd nych ba dañ – od 
ro ku 2006 na le ¿y przyst¹piæ do za sad ni cze go eta pu kon ser wa cji sa me go ere mu,
zaj muj¹ce go roz leg³y te ren (o po wierzch ni i na sy ce niu za byt kow¹ za bu dow¹
po rów ny wal ny mi z nie wiel kim, hi sto rycz nym mia stecz kiem): dom ków za kon -
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ni ków i bu dyn ku prze zna czo ne go nie gdyœ dla go œci, daw ne go ze spo³u go spo -
darcze go, skle pio nych piw nic klasz tor nych, mu rów ob wo do wych.

Kon ty nu acja – w œcis³ej wspó³pra cy z klasz to rem Be ne dyk ty nów – prac
w opac twie ty niec kim win na w nad chodz¹cym ro ku przy nie œæ kon struk cyj ne
za bez pie cze nia od cin ka mu rów obron nych i opo ro wych oraz kon ser wa cjê fa sa -
dy ko œcio³a wraz z wie ¿ami.

W ze spo le opac twa Cy ster sów w Mo gi le kon ty nu acja wie lo let nie go cy klu
prac win na przy nie œæ kon ser wa cjê kru ¿gan ków klasz tor nych; za kres tych prac
ustal¹ po dej mo wa ne pra ce ba daw cze.

We wspó³dzia³aniu z To wa rzy stwem Mi³oœni ków Hi sto rii i Za byt ków Kra ko -
wa kon ty nu owa ne bêd¹ pra ce w ze spo le kop ca Ko œciusz ki (prze wi dzia ne roz -
po czê cie re mon tu mu ru opo ro we go).

Na Zwie rzy ñcu prze wi du je siê dal sze pra ce w klasz to rze i ko œcie le Nor ber -
ta nek.

Kon ty nu acji wy ma ga re wa lo ry za cja cen nej, pod miej skiej re zy den cji na Wo -
li Ju stow skiej, obej muj¹cej ar chi tek tu rê i za³o¿e nie ogro do we re ne san so wej
wil li Ju stu sa De cju sza.

Kon ser wa cja dzie³ obron nych wy bit ne go za byt ku sztu ki wo jen nej – au striac -
kiej Twier dzy Kra kow skiej z 2 po³owy XIX wie ku – za le ¿na jest od wspó³pra -
cy z w³aœci cie la mi i u¿yt kow ni ka mi po szcze gól nych obiek tów. Prze wi du je siê
m.in. pra ce w for tach „Ko œciusz ko” (ba stion V), „Krzes³awi ce” i „Raj sko”.

27 lat funk cjo no wa nia Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
zmie ni³o nie do po zna nia ob raz kra kow skich za byt ków, a tym sa mym ca³ego
mia sta – ja ko sym bo lu pol skiej to ¿sa mo œci, a za ra zem wy bit ne go oœrod ka eu ro -
pej skiej kul tu ry. Nie uda³oby siê te go osi¹gn¹æ bez sta³ego dop³ywu œrod ków fi -
nan so wych, po zy ski wa nych dziê ki zro zu mie niu wa gi za da nia przez naj wy ¿ sze
w³adze Rze czy po spo li tej, Pa na Pre zy den ta Alek san dra Kwa œniew skie go i Par la -
men tu. Pro ces kon ser wa cji za byt ków jest za da niem, któ re nie ma ko ñca: tyl ko
suk ce syw ne pro wa dze nie prac kon ser wa tor skich mo¿e ha mo waæ znisz cze nia,
ja kie nie sie czas.

Z wy ra za mi sza cun ku

Kra ków, dnia 31 ma ja 2005 r.
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Sta nis³aw Za³ub ski

Rze mios³o w od no wie Kra ko wa

(wy bra ne aspek ty uczest nic twa do ro ku 1989)

Obok du ¿ych przed siê biorstw, któ rych udzia³ w re ali za cji od no wy Kra ko wa
w okre sie do r. 1989 by³ naj istot niej szy i ju¿ oma wia ny na ³amach Biu -

letynów SKOZK1 an ga ¿owa no do prac od no wi ciel skich rów nie¿ przed siê bior -
stwa mniej sze. Np. w la tach 1961–1965 g³ów ny mi wy ko naw ca mi Uchwa³y
Nr 402/61 Ra dy Mi ni strów z dnia 10.10.1961 r. w spra wie za bez pie cze nia za so -
bów lo ka lo wych w dziel ni cy Sta re Mia sto w Kra ko wie by³y Miej skie Przed siê -
bior stwa Re mon to wo -Budowlane Nr 1 i Nr 3, któ re re ali zo wa³y a¿ 76,6% war to -
œci ro bót2. Mo ¿li wo œci wy ko naw cze przed siê biorstw remontowo -budowlanych
i ich po tencja³ do sto so wa ne by³y do nie wiel kich œrod ków prze zna cza nych na re -
mon ty  budynków. Œrod ki te usta lo no dla Kra ko wa – w prze li cze niu na po -
wierzch niê u¿yt kow¹ bu dyn ków – na naj ni¿ szym po zio mie wœ ród wszyst kich
wo je wództw kra ju3.

W owych la tach wœ ród wy ko naw ców, a i ini cja to rów prac od no wi ciel skich
zna laz³y siê rów nie¿ przed siê bior stwa i or ga ni za cje rze mie œl ni cze oraz in ne, na -
le¿¹ce do sek to ra go spo darcze go, któ ry w ów cze snym sys te mie na zy wa ny by³
pro tek cjo nal nie „drobn¹ wy twór czo œci¹”.

Tra dy cja an ga ¿owa nia do prac konserwatorsko -rewaloryzacyjnych rze mios³a 
oraz przed siê biorstw drob nej wy twór czo œci by³a bo wiem w po wo jen nym Kra -
ko wie doœæ silna, zw³asz cza w okre sie, kie dy pre zy den tem Kra ko wa (ów cze œnie 
na zy wa³o siê to: prze wod nicz¹cy Pre zy dium Ra dy Na ro do wej) by³ Zbi gniew
Sko lic ki – wcze œniej z ra mie nia w³adz wo je wódz kich nad zo ruj¹cy sys tem drob -
nej wy twór czo œci, a d³ugo let nim wi ce pre zy den tem dr Jan Gar lic ki – rów no cze -
œnie prze wod nicz¹cy Wojewódzkiego Ko mi te tu Stron nic twa De mo kra tycz ne go, 
par tii któ rej za ple czem spo³ecz nym by³o œro do wi sko rze mios³a, ku piec twa,
drob nych w³aœci cie li i czê œci in te li gen cji.

Jed nak pocz¹tek uczest nic twa rze mios³a w od no wie Sta re go Mia sta jest trud -
ny do spre cy zo wa nia. Au tor ka ar ty ku³u pt. „Mo ¿li wo œci nie w pe³ni wy ko rzy -
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Za byt ków, Od dzia³ w Kra ko wie (1951–1991), „Biu le tyn SKOZK” nr 51/2003, s. 48–79; W. D u  -
d z i k, Przed siê bior stwo Re wa lo ry za cji Za byt ków S.A., Id., s. 80–85.

2 MPRB Nr 1 roz po czê³o re mon ty ka pi tal ne na prze³omie lat 1978/1979.
3 Z. G ó r s k i, Re no wa cja za byt ko wych ze spo³ów sta ro miej skich Kra ko wa w la tach

1961–1963, „Cza so pi smo Tech nicz ne”, Nr 7(73), Kra ków, wrze sieñ 1964, s. 1–5.



sta ne” okre œli³a traf nie, ¿e „rze mios³o wesz³o w pro ces re wa lo ry za cji jak gdy by
tyl ny mi drzwia mi”4.

Rze mios³o po po wsta niu SKOZK by³o in spi ro wa ne wska za nia mi Uchwa³y
Pre zy dium Cen tral ne go Ko mi te tu SD z dnia 6.03.1979 r. w spra wie udzia³u
w od no wie za byt ków Kra ko wa. Nie co wcze œniej (18.02.1979) od by³a siê
w Kra ko wie ogól no pol ska na ra da Stron nic twa De mo kra tycz ne go pod has³em
„Ochro na dóbr kul tu ry na ro do wej – oby wa telsk¹ po win no œci¹ cz³on ków SD”,
w trak cie któ rej omó wio no udzia³ Stron nic twa w od no wie za byt ków Kra ko wa.
Kon se kwen cj¹ po wy ¿ szych usta leñ sta³o siê pod pi sa nie w dniu 9.05.1979 r. po -
ro zu mie nia miê dzy Izb¹ Rze mie œl nicz¹ a Zarz¹dem Re wa lo ry za cji Ze spo³ów
Za byt ko wych Kra ko wa5.

Ko lej ne po ro zu mie nie za war³y w dniu 8.02.1980 r. Cen tral ny Zarz¹d Rze -
mios³a i Izba Rze mie œl ni cza w Kra ko wie z Pre zy den tem Mia sta Kra ko wa oraz
Spo³ecz nym Ko mi te tem Od no wy Za byt ków Kra ko wa, w spra wie udzia³u rze -
mios³a w od no wie za byt ków Kra ko wa6.

Efek tem po ro zu mie nia z ro ku 1979 by³o m.in. prze ka za nie do ca³ko wi tej od -
no wy przez rze mios³o trzech bu dyn ków ofi cy no wych: przy ul. Szew skiej 12
i 16, oraz S³aw kow skiej 26, jak rów nie¿ zwiê k sze nie war to œci prac w za kre sie
od no wy do kwo ty oko³o 30 mln z³. Zgod nie z po ro zu mie niem z ro ku 1980
utwo rzo no Rze mie œl ni czy Fun dusz Re wa lo ry za cji Kra ko wa i okre œlo no, ¿e
si³ami rze mios³a wy ko na ne zo stan¹ w la tach 1981–1983:
– ro bo ty budowlano -monta¿owe dla obiek tów przy pl. Wol ni ca 7 (œw. Waw -

rzyñ ca 1, z prze zna cze niem na internat -hotel dla m³odzie ¿y rze mie œl ni czej,
oraz sie dzi by or ga ni za cji rze mie œl ni czych

– pra ce re mon to we w pa³acu La ri scha, prze zna czo ne go dla Miej skiej Bi blio te ki 
Pu blicz nej

– kom plek so wy re mont ze œrod ków rze mios³a dwóch bu dyn ków dla or ga ni za cji 
rze mie œl ni czych i zak³ad ów wzglêd nie puk tów us³ugo wych oraz pla có wek
han dlo wych rze mios³a
£¹czny koszt re no wa cji tych obiek tów okre œlo no na ok. 60 mln z³7.
Na Ple nar nym Po sie dze niu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra -

ko wa w dniu 14.05.1982 r., po œwiê co nym wy ko rzy sta niu œrod ków na od no wê
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wod nicz¹cych: CK SD Ta de usza M³yñ cza ka, oraz KK SD prof. Ja na Ja now skie go.



za byt ków Kra ko wa w la tach 1979–1981 oraz kie run kom pra cy w r. 1982, za bra³ 
g³os w dys ku sji prze wod nicz¹cy Ko mi sji Czy nów Spo³ecz nych Rze mios³a Sta -
nis³aw Len czew ski. Przed sta wi³ ini cja ty wê ra to wa nia za byt ków Stra do mia i Ka -
zi mie rza, pro po nuj¹c prze ka za nie rze mios³u do re wa lo ry za cji i re kon struk cji
wiele za nie dba nych i wy eks plo ato wa nych bu dyn ków w tej czê œci mia sta. Rze -
mios³o mia³oby przyst¹piæ do ich szyb kiej od no wy i prze zna cze nia na miesz ka -
nia oraz zak³ady rze mie œl ni cze, zgod nie z tra dy cja mi i cha rak te rem tej dziel -
nicy8.

Wed³ug udzie lo ne go „Dzien ni ko wi Pol skie mu” przez wi ce pre ze sa Kra kow -
skiej Izby Rze mie œl ni czej An drze ja Ku cie la wy wia du9, Ka zi mierz mia³by staæ
siê do ro ku 1990 cen trum rzemieœlniczo -us³ugo wym, usy tu owa nym w dzie wiê -
ciu, grun tow nie od no wio nych bu dyn kach przy uli cach: Jó ze fa, Sze ro kiej i Mio -
do wej, od no wio nym pa sa ¿u ³¹cz¹cym uli ce Die tla i Mio dow¹, oraz re ali zo wa -
ny mi obiek ta mi w na ro ¿ni ku pl. Wol ni ca i ul œw. Waw rzy ñca.

„In for ma tor Izby Rze mie œl ni czej” z r. 198410 za uwa ¿a, ¿e znacz na czê œæ zle -
ceñ sek to ra nie uspo³ecz nio ne go do ty czy³a cen nych obiek tów sa kral nych Kra ko -
wa. Z „In for ma to ra” do wia du je my siê rów nie¿, ¿e re ali za cjê za dañ re wa lo ry za -
cyj nych pro wa dzi³y: Spó³dziel nia Rze mie œl ni cza Bu dow nic twa w Kra ko wie,
Spó³ dziel nia Budowlano -Metalowa w No wej Hu cie11, Spó³dziel nia Rze mie œl ni -
cza „Drze wiarz” w Kra ko wie12, oraz spó³dziel nie rze mie œl ni cze z Boch ni i My œ -
le nic.

Pra ce i par ty cy pa cja finansowa rze mios³a w pro ce sie od no wy

Ze wzglê du na ro dzaj wy ko ny wa nych przez rze mios³o prac, zw³asz cza
w pierw szych la tach pro ce su od no wy, jak re mon ty czê œcio we, re mon ty ele wa cji
oraz da chów, ro bo ty ma lar skie i in ne13, wy da je siê uza sad nio ne okre œle nie
udzia³u rze mios³a w dro dze po rów na nia z war to œci¹ wy ko ny wa nych ro bót przez 
in nych uczest ni ków od no wy.
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Do po rów na nia pos³u¿y³y udo stêp nio ne w Zarz¹dzie Re wa lo ry za cji Ze -
spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa „Spra woz da nia z wy ko rzy sta nia œrod ków na re -
wa lo ry za cjê obiek tów za byt ko wych w la tach 1975–1991”.

Ana li zuj¹c ro bo ty wy ko ny wa ne w po szcze gól nych la tach, po rów ny wa no je -
dy nie war to œci prac remontowo -budowlanych, po mi jaj¹c kosz ta prac œciœ le kon -
ser wa tor skich, ba daw czych i do ku men ta cyj nych, po nie wa¿ rze mios³o ich w za -
sa dzie nie re ali zo wa³o14.

War toœæ wy ko na nych przez rze mios³o prac w ko lej nych la tach przed sta wia
siê na stê puj¹co:

rok 1976 – 5,000 mln z³,

1977 – 4,012 mln z³,

1978 – 8,556 mln z³,

1979 – 27,000 mln z³,

tj. ka ¿do ra zo wo po ni¿ ej 3% ogó³u nak³ad ów po nie sio nych na od no wê za byt ków 
Kra ko wa.

Przed sta wi cie le w³adz rze mios³a uza sad nia li ogra ni cze nie wy so ko œci prze ro -
bów i nie pe³ne wy ko rzy sta nie po ten cja³u rze mios³a tzw. „li mi to wa niem”15, któ -
re do ty czy³o za opa trze nia ma te ria³owe go i sprz ê to we go, jak rów nie¿ ów cze sny -
mi, sztyw ny mi prze pi sa mi fi nan so wy mi, re gu luj¹cy mi tryb roz li cza nia siê
sek to ra pa ñstwo we go i pry wat ne go. Po twier dzi³ to rów nie¿ na Ple num SKOZK
w dniu 7.12.1979 r. pre zes Cen tral ne go Zwi¹zku Rze mios³a, ¿e ni¿ sza war toœæ
ro bót spo wo do wa na zo sta³a li mi to wa niem kon trak tów go spo dar ki uspo³ecz nio -
nej z rze mios³em.

Dzia³al noœæ rze mios³a w la tach 1980–1985 omó wio na zo sta³a szcze gó³owo
w cen nej, Ÿród³owej pu bli ka cji Ewy Bel niak i Sta nis³awa Bel nia ka16. Przed sta -
wio no w niej cha rak te ry sty kê re mon tów wy ko ny wa nych przez rze mios³o, dzia -
³al noœæ jed no stek wy ko naw stwa re mon to we go, oraz oce nê udzia³u rze mios³a
w od no wie za so bu bu dow la ne go Kra ko wa.

Pos³uguj¹c siê ele men ta mi ta bli cy, za miesz czo nej na s. 121 po wy ¿ szej pu bli -
ka cji, dziê ki wy mie nie niu wszyst kich zle ce nio daw ców, uzy ska no ca³ko wit¹ wy -
so koœæ nak³ad ów na od no wê.

Au to rzy pu bli ka cji przy ta czaj¹ rów nie¿ ro dza je prac wy ko ny wa nych przez
rze mios³o. I tak w r. 1980 prze wa ¿a³y drob ne pra ce o nie wiel kiej war to œci, re ali -
zo wa ne a¿ w 94 obiek tach bu dow la nych. Ale ju¿ w ro ku na stêp nym za czê to
pro wa dziæ ro bo ty o wiê k szym stop niu trud no œci i wy ¿ szej war to œci jed nost ko -
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14 Pra ce badawczo -projektowe i kon ser wa tor skie wy ko ny wa li rze mie œl ni cy ra czej wyj¹tko -
wo, np. mgr in¿. arch. A. Frey er w klasz to rach Nor ber ta nek i Be ne dyk ty nów oraz fa sa dy ko -
œcio³ów Wi zy tek i Pau li nów.

15 T. N o  w i ñ s k i, Pro ble my od no wy Kra ko wa, Na ra da kon sul ta cyj na w spra wie od no wy ze -
spo³ów za byt ko wych Kra ko wa, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 1978, s. 46.

16 E. B e l  n i a k, S. B e l  n i a k, Udzia³ rze mios³a w pro ce sie od no wy za so bu bu dow la ne go
Kra ko wa w la tach 1980–1985, „Ze szy ty Na uko we Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie”,
Nr 257, 1988, s. 119–13.



wej. dominowa³y jed nak nadal ro bo ty de kar skie i bla char skie, re mon ty ele wa cji, 
drob ne pra ce mu rar skie i sto lar skie, za bez pie cza nie fun da men tów, ale jed no cze -
œnie za czê to pro wa dziæ re mon ty kom plek so we.

Ob ser wuj¹c znaczn¹ dy na mi kê wzro stu war to œci ro bót wy ko ny wa nych przez 
rze mios³o w oma wia nych la tach, na le ¿y uwzglêd niaæ rów nie¿ wska Ÿni ki wzro -
stu cen w la tach 1980–1986, któ re kszta³to wa³y siê na stê puj¹co: staw ki ro bo ci -
zny ok. 79%, ma te ria³ów ok. 139%, a pra cy sprzê tu ok. 99%.

La ta 1980–1985 sta³y siê rów nie¿ te ma tem roz pra wy dok tor skiej Krzysz to fa
Su rów ki, któ rej au tor pod da³ ana li zie udzia³ przed siê biorstw uspo³ecz nio nych
i nie uspo³ecz nio nych w re wa lo ry za cji za byt ków Kra ko wa17. W opar ciu o za -
miesz czon¹ na s. 149 roz pra wy ta be lê, mo ¿li we by³o wy li cze nie pro cen to we go
uczest nic twa rze mios³a w ro bo tach budowlano -monta¿owych, w po rów na niu
z uczest ni ka mi sek to ra uspo³ecz nio ne go, jak: PKZ, PRZ, Przedsiêbiorstwo Bu -
do wy Ko pa lñ Rud i in ne.

Au tor dy ser ta cji stwier dza, ¿e w ostat nich la tach ba da ne go okre su wzra sta³
udzia³ rze mios³a w od no wie obiek tów za byt ko wych, ale udzia³ ten na le ¿a³oby
zwiê k szyæ sto suj¹c in stru men ty fi nan so we, jak: kil ku let nie zwol nie nia po dat ko -
we dla zak³ad ów rze mie œl ni czych, ulgi w po dat kach ob ro to wym i do cho do wym, 
wy da wa nie ze zwo leñ na za trud nie nie wiê k szej licz by pra cow ni ków bez do dat -
ko wych ob ci¹¿eñ fi nan so wych.
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War toœæ ro bót re mon to wych wy ko na nych przez rze mios³o
w la tach 1980–1985 (w mln z³)

Inwestor

Lata

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów
Za byt ko wych Krakowa

30,3 28,1  53,3  67,0  99,0 210,0

Przed siê bior stwo Go spo dar ki
Miesz ka nio wej, Pra cow nie Kon -
ser wa cji Za byt ków, Wy dzia³
Ochro ny Za byt ków UMK

– 22,8  45,0  89,0  55,0  53,0

Jed nost ki Go spo dar ki Nieuspo ³ecz -
nionej

– –   5,0   7,0   5,0   7,0

Pro gra my w³asne  8,5  2,0   4,0  10,0  36,0  40,0

R a  z e m 38,8 52,9 107,3 173,0 195,0 321,0

17 K. S u  r ó w k a, Sys tem fi nan so wa nia re wa lo ry za cji ze spo³ów za byt ko wych, pra ca dok tor -
ska, pod kie run kiem prof. dr. hab. S. Owsia ka, Aka de mia Eko no micz na w Kra ko wie, In sty tut Fi -
nan sów, Kra ków 1986, Bi blio te ka AE w Kra ko wie (ma szy no pis).



Mó wi¹c o tych in stru men tach w pro ce sie re wa lo ry za cji, g³ówn¹ prze szko dê
w roz wo ju przed siê biorstw upa tru je au tor w nie do bo rze pra cow ni ków bu do wla -
no -monta¿owych, m.in. z po wo du bra ku spe cja li stów w za wo dach za ni ka -
j¹cych. Nie zbêd ne sta je siê rów nie¿, wg K. Su rów ki, stwo rze nie w³aœci we go
sys te mu wy na gra dza nia, po nie wa¿ obo wi¹zuj¹ca od 1982 ro ku me to da ob li cza -
nia fun du szu p³ac – opar ta na pro duk cji sprze da nej net to – w przy pad ku przed -
siê biorstw remontowo -konserwatorskich, zas³ugu je na kry ty kê18.

W in for ma cji Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa
o rea lizacji od no wy za byt ków w r. 1982 pod kre œla no trud no œci i na piê cia, nie -
do bo ry za trud nie nia w przed siê bior stwach wy ko naw czych, oraz ni¿ sze o oko³o
30% prze ro by fi nan so we, w po rów na niu z uzy ska ny mi w ro ku 1980. Stwier dzo -
no rów nie¿, i¿ po dob nie kszta³to wa³a siê sy tu acja w spó³dziel niach rze mie œl ni -
czych19. O po wa dze sy tu acji œwiad czy³a ta k¿e wy po wie dŸ pre zy den ta m. Kra -
ko wa na po sie dze niu Pre zy dium SKOZK i za po wie dŸ pod jê cia w r. 1983
 rozwi¹za nia pro ble mu za trud nie nia, a dziê ki te mu zwiê k sze nia mo cy prze ro bo -
wych w przed siê bior stwach re ali zuj¹cych od no wê. Do ty czyæ to mia³o rów nie¿
rze mios³a, któ re go po ten cja³ uleg³ ta k¿e po wa ¿ne mu ogra ni cze niu20.

Usto sun ko wuj¹c siê do dys ku sji na po sie dze niu Pre zy dium SKOZK w r.
1985 pre zy dent m. Kra ko wa móg³ ju¿ stwier dziæ, ¿e udzia³ rze mios³a w od no -
wie za byt ków wzrós³, co wy ra zi³o siê prze ro bem w wy so ko œci 200 mln z³ rocz -
nie, a pla no wa ne jest na wet po dwo je nie tej kwo ty21.
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Udzia³ rze mios³a i przed siê biorstw uspo³ecz nio nych w ro bo tach
remontowo -budowlanych w la tach 1980–1985 (prze ro by w mln z³)

Rok 1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 %

Rze mios³o  38,4   8,9  28,0   7,5  52,0   7,3  79,4  11,0 117,0  13,0  265,4  18,7

In ni 391,1  91,1 344,8  92,5 661,2  92,7 640,4  89,0 779,5  87,0 1145,5  81,3

Ra zem 429,5 100,0 372,8 100,0 713,2 100,0 719,8 100,0 896,5 100,0 1410,9 100,0

18 K. S u  r ó w k a, op. cit., rozdz. IV. In stru men ty fi nan so we w pro ce sie re wa lo ry za cji ze -
spo³ów za byt ko wych, s. 154–155, rozdz. V. Pro po zy cje do sko na le nia sys te mu fi nan so wa nia re -
wa lo ry za cji ze spo³ów za byt ko wych. Kie run ki do sko na le nia or ga ni za cji oraz sys te mu fi nan so wa -
nia wy ko naw ców prac na obiek tach za byt ko wych, s. 175–177.

19 „Biu le tyn SKOZK”, z. 13, s. 41.
20 Wpro wa dzaj¹ca do dys ku sji wy po wie dŸ pre zy den ta T. Sal wy w Bel we de rze, w dniu

3.06.1983 r., „Biu le tyn SKOZK”, z. 15, s. 3.
21 Re la cja z po sie dze nia w dn. 15.O5.1985 r., „Biu le tyn SKOZK”, z. 17. s. 18, „Biu le tyn

SKOZK”, z. 22, s. 64 in for mu je, ¿e war toœæ ro bót rze mios³a w in we stor stwie ZRZZK w r. 1985
wy nios³a 221,5 mln z³ = 197,7 mln z³ w ce nach r. 1984, a wiêc nie spe³na 24% ogól nej war to œci ro -
bót remontowo -budowlanych.



Za an ga ¿owa nie rze mios³a zy ska³o uzna nie wy ra ¿aj¹ce siê umiesz cze niem
sto sow nej ta bli cy na mu rze oka laj¹cym gmach Mu zeum Ar che olo gicz ne go, ja -
ko naj wy ¿ szej for my uho no ro wa nia szcze gól nie zas³u¿onych na rzecz od no wy
Kra ko wa. I tak ta bli ca po œwiê co na rze mios³u zna laz³a siê wœ ród czter na stu
pierw szych, któ rym Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra -
ko wa przy zna³o w r. 1985 to wy ró¿ nie nie22.

Za³¹czo na po ni¿ ej ta be la wy ka zu je, ¿e udzia³ rze mios³a w od no wie wzrós³
istot nie w po rów na niu do okre su lat 1980–1985 i prze kro czy³ znacz nie 20%
ca³oœci kosz tów prac remontowo -budowlanych. Jed nak wsku tek dy na micz nie
po wiê k szaj¹cej siê in fla cji nast¹pi³ nie pro por cjo nal ny wzrost kosz tów re ali za cji
pla no wa nych za dañ. Pre zy dent m. Kra ko wa oœwiad czy³ w trak cie po sie dze nia
Pre zy dium SKOZK w dniu 19.05.1989 r., ¿e rok ten bê dzie dla re wa lo ry za cji
bar dzo trud ny, po nie wa¿ nie po koj¹co ro sn¹ ce ny ma te ria³ów bu dow la nych.
Szcze gól nie ostro wyst¹pi³o to w zwi¹zku z wpro wa dze niem cen umow nych.
Pre zy dent sy gna li zo wa³ rów nie¿, ¿e sto pa in fla cji osi¹gnie pu³ap 90%24 (fak -
tycz nie sto pa in fla cji w pro ce sie re wa lo ry za cji wy nios³a w la tach 1988–1991 a¿
106%).
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22 POLSKIE RZEMIOS£O – za sys te ma tycz nie wzra staj¹cy udzia³ rze mios³a w pra cach re -
wa lo ry za cyj nych, wy nosz¹cy w r. 1984 po nad 80 mln z³. Za sfi nan so wa nie w kwo cie 300 mln z³
i wy ko na nie w³asny mi si³ami ro bót budowlano -monta¿owych w bu dyn kach przy Pla cu Wol ni ca 7 
i ul. Waw rzy ñca 1, z prze zna cze niem na in ter nat, ho tel dla m³odzie ¿y rze mie œl ni czej oraz sie dzi bê 
or ga ni za cji rze mie œl ni czych – w ra mach po ro zu mie nia pa tro nac kie go z dnia 8 lu te go 1980 ro ku.

23 Wed³ug wy ka zu kom plek so wo od no wio nych obiek tów w okre sie dzia³al no œci Spo³ecz ne go
Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, „Biu le tyn SKOZK”, Nr 3/86/20, s. 48.

24 „Biu le tyn SKOZK”, z. 2/89/31/, s. 9.

Obiek ty kom plek so wo od no wio ne przez rze mios³o w la tach 1979–198523

Rok Adres Przeznaczenie
Koszt
mln z³

1982 Szew ska 12, ofi cy na pra cow nie artystyczne  7,1

1982 Szew ska 16, ofi cy na za ple cze socjalno -bytowe MPEC  9,8

1985 ko œció³ gar ni zo no wy, Die tla 30 kult re li gij ny, miesz ka nia, plebania 32,2

1985 pa³ac La ri scha,
pl. Wszystkich Œwiê tych 6

Miej ska Bi blio te ka Publiczna 55,2



Uchwa³a Ra dy Mi ni strów

Ska la i ro dzaj trud no œci, jak rów nie¿ nie po wo dze nia w do tych cza so wej re ali -
za cji od no wy Kra ko wa leg³y u pod staw pod jê cia – ostat niej ju¿ w tej ma te rii26 –
Uchwa³y Nr 19/85 Ra dy Mi ni strów, z dnia 18 lu te go 1985 ro ku. Ce lem
Uchwa³y by³o „za pew nie nie nie zbêd nych wa run ków sku tecz nej re wa lo ry za cji
ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa i za cho wa nie je go uni ka lnych war to œci”.

Uchwa³a pre cy zo wa³a m.in., ¿e:

– ro bo ty wy ko ny wa ne w ra mach pro gra mów re wa lo ry za cji w ro ku 1985 i w la -
tach na stêp nych ob jê te s¹ pre fe ren cyj nym za opa trze niem, ana lo gicz nie, jak
dla za mó wieñ rz¹do wych

– Mi ni ster d/s Cen usta li od po wied nio pod wy ¿ szon¹ staw kê zy sku, uwzglêd -
nian¹ w ce nach re gu lo wa nych ro bót bu dow la nych, wy ko ny wa nych w ra mach 
pro gra mów re wa lo ry za cji

– za in te re so wa ni mi ni stro wie uwzglêd ni¹ na rok 1986 i la ta na stêp ne sys tem
szcze gól nych pre fe ren cji, obej muj¹cych m.in. wspó³czyn nik ko ry guj¹cy
przy rost cen wy na gro dzeñ, oraz do dat ko we kwo ty wol ne od ob ci¹¿eñ przy ro -
stu wy na gro dzeñ na Pa ñstwo wy Fun dusz Ak ty wi za cji Za wo do wej, dla przed -
siê biorstw re ali zuj¹cych re wa lo ry za cjê ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa.
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Udzia³ rze mios³a w od no wie za byt ków w la tach 1986–1989 w mln z³25

Rok

W in we stor stwie za stêp czym ZRZZK

ogó³em w tym rze mios³o

plan wykonanie plan wykonanie %

1986 1400 1719 170 448 26,1

1987
2050 2143 400 440 20,5

795* 840* 98* 109* 13,0*

1988 2820 3790 700 1015 24,8

1989 5400 15174 1700 3168 20,9

* Po za in we stor stwem ZRZZK

25 War toœæ udzia³u rze mios³a w kosz tach od no wy ze sta wio na zo sta³a ana lo gicz nie jak w ta be -
lach po przed nich, w od nie sie niu do ro bót budowlano -monta¿owych, nie uwzglêd niaj¹c prac kon -
ser wa tor skich i badawczo -projektowych.

26 Uchwa³a Nr 402/61 Ra dy Mi ni strów z dnia 10 pa Ÿ dzier ni ka 1961 r. w spra wie za bez pie cze -
nia za so bów lo ka lo wych w dziel ni cy Sta re Mia sto w Kra ko wie. Uchwa³a Ra dy Mi ni strów Nr 169
z dnia 14.07.1967 r. w spra wie kom plek so we go re mon tu i prze bu do wy bu dyn ków w dziel ni cy
Sta re Mia sto m. Kra ko wa. Uchwa³a 186/74 Ra dy Mi ni strów z dnia 2.07.1974 w spra wie ochro ny
ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa.
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„Dom Rze mios³a” przy pla cu Wol ni ca 7 sfi nan so wa ny i zre ali zo wa ny si³ami rze mios³a
z prze zna cze niem na in ter nat dla m³odzie ¿y rze mie œl ni czej, ho tel oraz sie dzi bê ce chów

i spó³dziel ni rze mie œl ni czych

Po mnik-fon tan na na Pla cu Ma riac kim ofia ro wa ny w r. 1958 przez kra kow skich rze mie -
œl ni ków. Fon tan nê za pro jek to wa³ Jan Bu dzi³³o, mo del rze Ÿby, któ rej pier wo wzór za -
czerp niê to z o³ta rza Wi ta Stwo sza sporz¹dzi³ Fran ci szek Kal was, a od le wa³ Le on Dyr ko



Re ali za cja zo bo wi¹zañ wy ni kaj¹cych z Uchwa³y Ra dy Mi ni strów by³a na stê -
puj¹ca:
– Mi ni ster ds. Cen de cy zj¹ z dnia 14.04.1985 r. usta li³ pre fe ren cyjn¹ stawkê

w wy so ko œci 20%.
– Mi ni ster Pra cy, P³acy i Spraw So cjal nych nie uwzglêd ni³ wnio sku o za nie cha -

nie na li cza nia w r. 1985 ob ci¹¿eñ przy ro stu wy na gro dzeñ na PFAZ dla Przed -
siê bior stwa Re wa lo ry za cji Za byt ków. Ta k¿e w Cen tral nym Pla nie Rocz nym
na rok 1986 nie prze wi dzia no sys te mu szcze gól nych pre fe ren cji w za kre sie
zwol nieñ od po dat ków, ani te¿ pre fe ren cyj nych wspó³czyn ni ków ko ry gu -
j¹cych kwo ty wol ne od po dat ków, w przy pad ku wyp³at po nad nor ma tyw nych
wy na gro dzeñ.
Za sto so wa ne ulgi po dat ko we wo bec rze mios³a, spo sób usta la nia cen i roz li -

czeñ, uprosz czo ne pro ce du ry za wie ra nia umów umo ¿li wi³y jed nak roz sze rze nie
udzia³u sek to ra nie uspo³ecz nio ne go w re wa lo ry za cji za byt ków Kra ko wa.

Ce lem zwiê k sze nia po ten cja³u wy ko nawcze go, w³adze rze mios³a pod jê³y ini -
cja ty wê bu do wy za ple cza pro duk cyj ne go, wy ko rzy stuj¹c i ad ap tuj¹c ist niej¹c¹
przy ul. Lin de go w Kra ko wie ba zê Hur tow ni Za opa trze nia Rze mios³a. Na po sie -
dze niu Pre zy dium SKOZK w dniu 20.05.1988 r. pre zy dent m. Kra ko wa
Tadeusz Sal wa stwier dzi³, ¿e po mi mo za an ga ¿owa nia ta k¿e firm bu dow nic twa
prze my s³o we go i ogól ne go27, do ran gi po wa ¿ne go wy ko naw cy od no wy za byt -
ków uros³o kra kow skie rze mios³o, któ re prze jê³o nie mal w ca³oœci re mon ty czê -
œcio we i za bez pie czaj¹ce.

W ko lej nej in for ma cji pre zy dent m. Kra ko wa oœwiad czy³, ¿e re ali za cja za dañ 
pla nu piê cio let nie go w la tach 1986–1989 by³a mo ¿li wa m.in. dziê ki uzy ski wa -
nym ulgom po dat ko wym i pre fe ren cjom w za opa trze niu ma te ria³owym. Nie ste -
ty, obo wi¹zko we po œred nic two w za opa trze niu ma te ria³owym zo sta³o w r. 1989
znie sio ne, tak wiêc wszyst kie ma te ria³y mu sia no odt¹d na by waæ wy³¹cznie
w dro dze kup na za ce ny umow ne28. Wy ko naw cy pod no si li rów nie¿, ¿e Uchwa³a 
Nr 19/85 Ra dy Mi ni strów funk cjo no wa³a w za kre sie za opa trze nia ma te ria³owe -
go w stop niu nie wy star czaj¹cym. Od no si³o siê to zw³asz cza do ter mi no wo œci
do staw, oraz ja ko œci ta kich ma te ria³ów, jak drew no, ma te ria³y ce ra micz ne i wy -
ro by che micz ne.

Przy to czo ne wy ¿ej oko licz no œci œwiad czy³y rów nie¿ o wy czer py wa niu siê
mo ¿li wo œci i sku tecz no œci go spo dar ki nakazowo -rozdzielczej w ska li pa ñstwa.

Efek ty rze czo we w ro ku 1989

Na za ko ñcze nie, wy da je siê ce lo we co naj mniej frag men ta rycz ne przed sta -
wie nie efek tów rze czo wych dzia³al no œci rze mios³a na rzecz re wa lo ry za cji na
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27 Ene go przem, Che mo bu do wa, Mo sto stal, In stal, Hy dro kop, Elek tro mon ta¿, i po wo³ane na
ba zie Budostalu -9 w r. 1986 Przeds. Bu dow nic twa, Od no wy Za byt ków i Prod. Prze mys³owej
BUDOZAP, „Biu le tyn SKOZK”, z. 2/80/27/, s. 8.

28 Opi nia Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Re ali za cji SKOZK, „Biu le tyn SKOZK”, z. 1/89/30/,
s. 76.



prze strze ni wy bra ne go ro ku. Rok 1989 by³ zna mien ny, ja ko po prze dzaj¹cy za -
sad ni cze zmia ny w sys te mie spo³eczno -politycznym na sze go kra ju i do sto so wy -
wa nia go spo dar ki do wy mo gów ryn ku.

Po za ko ñcze niu kom plek so wej od no wy, prze ka za no w r. 1989 u¿yt kow ni -
kom zre ali zo wa ne przez rze mios³o bu dyn ki przy uli cach: Pie kar skiej 3, œw. Ger -
tru dy (Wa ry ñskie go) 16 i Wiœl nej 7.

Na to miast re mon ty czê œcio we pro wa dzo ne by³y przez fir my rze mie œl ni cze
w 51 obiek tach:

– Spó³dziel nia Rze mie œl ni cza Bu dow nic twa w Kra ko wie re mon to wa³a bu dyn -
ki: Die tla 29, Es te ry 12, œw. Ja na 1, Jó ze fa 22/No wa 2, Kra kow ska 3, Ku pa 2,
Me isel sa 22, 24/pl. No wy 6, Mi ko³aj ska 8, Mio do wa 13 i 15, pl. Szcze pa ñski
4 (Pa³ac Sztu ki, wspól nie z Sp. Pla sty ka), pl. Wszystkich Œwiê tych 6, pl.
Wol ni ca 13, Ry nek G³. 31, S³aw kow ska 26, Sto lar ska 15, Szew ska 16.

– Spó³dziel nia Rze mie œl ni cza „Bud met” w No wej Hu cie re mon to wa³a bu dyn ki: 
œw. An ny 2, Bo che ñska 1/Mo sto wa 2, Bo ni fra ter ska 3, Brac ka 3/5, Grodz -
ka 4, Ja giel lo ñska 8/Szew ska 8, œw. Ja na 13, Ko per ni ka 40/wspól nie
z PKZ/pl. No wy 7, 8 i 9, pl. Wszystkich Œwiê tych 3/4 i 9, pl. Wol ni ca 3, 8
i 10, Park De cju sza – stró¿ ów ka, Se nac ka 18, Szew ska 6, blok 29 (sieæ ka blo -
wa NN).

– po za kra kow skie spó³dziel nie rze mie œl ni cze re mon to wa³y: Flo ria ñska 26
(Boch nia), Grodz ka 47 (Tar nów), Kra kow ska 4 (Pro szo wi ce), Kra kow ska 33
i 37 (Boch nia) œw. Krzy ¿a 7 (Boch nia), Mio do wa 1 i 3 (Pro szo wi ce), pl. Wol -
ni ca 9 (Wie licz ka).

– wska za ni przez Izbê Rze mie œl ni cza re mon to wa li bu dyn ki: Es te ry 14, 16 i 18,
Smo le ñsk 9.

W r. 1989 wy ko ny wa li rze mie œl ni cy pra ce czy sto kon ser wa tor skie je dy nie
w skrom nym za kre sie, a mia no wi cie:

– kon ser wa cjê por ta li ka mien nych w klasz to rze oo. Fran cisz ka nów, oraz w bu -
dyn ku przy ul. Szpi tal nej 5,

– kon ser wa cjê ele men tów ka mien nych na ele wa cjach przy ul. W¹skiej 2
i Pi³ sud skie go (Ma ni fe stu Lip co we go) 27,

– kon ser wa cjê bram w bu dyn kach: Brzo zo wa 18, pl. Wol ni ca 11, Szew ska 14.

Na dmi enia siê, ¿e w r. 1989 pro wa dzo no ogó³em pra ce remontowo -bu dow -
lane i kon ser wa tor skie w 185 obiek tach, w tym 58 bu dyn ków re wa lo ry zo wa no
kom plek so wo. Do eks plo ata cji prze ka za no ³¹cznie 12 obiek tów, w tym 3 wy ¿ej
wymienione bu dyn ki zre ali zo wa ne przez rze mios³o.

Ana li zuj¹c dzia³al noœæ rze mios³a na rzecz od no wy Kra ko wa zwró ciæ na le ¿y
na in ne, prócz wcze œniej przed sta wio nych, aspek ty. Do nich za li cza siê do sko -
na³e przy go to wa nie za wo do we rze mie œl ni ków, wy ni kaj¹ce za rów no z d³ugo let -
nich, bo ga tych tra dy cji pie lê gno wa nych przez or ga ni za cje ce cho we, jak i z wy -
so kie go po zio mu szko le nia uczniów i cze lad ni ków, na wet w okre sie oku pa cji
nie miec kiej.
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Po wa ¿ny wp³yw na kszta³t or ga ni za cyj ny rze mios³a pol skie go w la tach miê -
dzy wo jen nych wy war³y usta wy i prak ty ka rê ko dziel ni cza w by³ej Ga li cji,
a w du ¿ym stop niu ta k¿e rze mios³o kra kow skie. W Kra ko wie po wsta³a pierw sza 
Izba Rze mie œl ni cza. W ra mach dzia³añ Zwi¹zku M³odzie ¿y Prze mys³owej i Rê -
ko dziel ni czej w la tach 1922–1930 wznie sio no w Kra ko wie przy ul. Skar bo wej
2–4 sie dzi bê Zwi¹zku wraz z burs¹ dla 600 wy cho wan ków, wy po sa ¿on¹ w pra -
cow nie, czy tel nie, sa lê od czy tow¹, gim na styczn¹ i te atraln¹.

Re ak ty wo wa ne w r. 1945 rze mios³o i rze mie œl ni cze ce chy bra n¿ owe w³¹ czy -
³y siê spon ta nicz nie i ak tyw nie do od bu do wy kra ju ze znisz czeñ wo jen nych, re -
mon tuj¹c m.in. bu dyn ki urzê dów, uczel ni oraz szkó³. Jed nak w la tach
1949–1956 nast¹pi³ gwa³tow ny re gres rze mios³a, spo wo do wa ny b³êd ny mi
za³o¿e nia mi po li ty ki go spo dar czej pa ñstwa. Przyst¹pio no do stop nio wej li kwi -
da cji pry wat nych warsz ta tów rê ko dziel ni czych. Rze mie œl ni cy naj czê œciej od da -
wa li swo je pra cow nie bra n¿ owym spó³dziel niom pra cy. W nie któ rych przy pad -
kach nak³ad a no na warsz ta ty rze mie œl ni cze przy mu so we zarz¹dy pa ñstwo we.
Sto so wa no rów nie¿ przy mu so wy wy kup ma szyn i wy po sa ¿e nia warsz ta tów.
Izba Rze mie œl ni cza i or ga ni za cje ce cho we otrzy ma³y ko mi sa rycz ne zarz¹dy29.

Od pocz¹tku lat 60. nast¹pi³a po pra wa sy tu acji rze mios³a, wy ni kaj¹ca
z w³¹ cze nia rze mios³a do wie lo let nich pla nów roz wo ju go spo darcze go kra ju
oraz ze z³ago dze nia po li ty ki fi skal nej.

W ostat nich la tach oma wia ne go okre su mia³ miej sce in ten syw ny pro ces
zmian po ko le nio wych w rze mio œ le. Do dy na micz nie roz wi jaj¹cych siê za k³a -
dów rze mie œl ni czych nap³ywa li lu dzie o wy so kich kwa li fi ka cjach, za rów no
przed siê biorstw go spo dar ki uspo³ecz nio nej, jak i ab sol wen ci ró¿ nych szkó³,
w tym wy ¿ szych uczel ni. W la tach 1980–1985 licz ba zak³ad ów rze mie œl ni czych 
bu dow la nych w woj. miej skim kra kow skim wzros³a z 1497 do 2332, a war toœæ
pro duk cji a¿ piê cio krot nie30.

Pro ble ma ty ka re wa lo ry za cji stwo rzy³a po wa ¿n¹ szan sê roz wo ju dla za wo -
dów i rze mios³ za ni kaj¹cych, jak rów nie¿ wy pra co wy wa nia i sto so wa nia no wa -
tor skich roz wi¹zañ, a znacz na licz ba obiek tów Kra ko wa od no wio nych przez
rze mie œl ni ków œwiad czy o ich wy so kim przy go to wa niu za wo do wym.
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29 Rze mios³o, En cy klo pe dia Kra ko wa, Wy daw nic two Na uko we PWN, Warszawa–Kra ków
2000, str. 866–870.

30 E. B e l  n i a k, S. B e l  n i a k, op. cit., s. 130–131. 



El¿ bie ta Knaf el-Olko

Ko œció³ p.w. œwiêtych Pio tra i Paw³a

Hi sto ria

Bu do wê ko œcio³a roz po czê to w 1597 r. Praw do po dob nie ju¿ w 1603 r. wznie -
sio ne by³y mu ry ob wo do we z ceg³y, zaœ w 1605 skle pie nia bu dow li po kry te 

by³y da chem. Ujaw nio ne wów czas b³êdy kon struk cyj ne spowodowa³y ko niecz -
noœæ wzmoc nie nia fun da men tów. Osta tecz nie, do pie ro 22.08.1619 pod kie row -
nic twem Ja na Bap ty sty Treva no za skle pio no la tar niê ko pu³y, umiesz czaj¹c
w ga³ce sto sow ny do ku ment. Praw do po dob nie przy najm niej do 1622 r. trwa³o
wy ko ny wa nie ka mie niar ki po dzia³ów ar chi tek to nicz nych wnê trza ko œcio³a.
Przed 1633 r. sztu ka tor Giovan ni Ba ti sta Fal co ni, wy ko na³ stiu ki w ap sy dzie,
a na stêp nie w ka pli cach bocz nych ko œcio³a. W 1635 po³o¿ona zo sta³a po sadz ka
ko œcio³a. Wy po sa ¿e nie wnê trza uzu pe³nia ne by³o sys te ma tycz nie w XVIII,
XIX, i XX w.

Po po¿arze w 1719 r. do ko na no re no wa cji wnê trza pro wa dzo nej przez warsz -
tat Kac pra Ba ¿an ki, a w 1735 r. roz po czê to wzno sze nie ist niej¹cej obec nie na -
sta wy wiel kie go o³ta rza, któ rej fun da to rem by³ wo je wo da san do mier ski Ja kub
Morsz tyn. Pro jek tu do star czy³ naj pew niej Kac per Ba ¿an ka, zaœ wy ko na nie
 rzeŸb przy pi su je siê An to nie mu Fracz kie wi czo wi. Ob ra zy na ma lo wa³ Szy mon
Cze cho wicz. Ro dzi nie Morsz ty nów za wdziê cza my rów nie¿ now¹ ba lu stra dê
przed g³ów nym o³ta rzem, za in sta lo wan¹ ok. po³. XVIII w. w miej sce po przed -
niej, znisz czo nej.

Chór mu zycz ny, rów nie¿ fun da cji Morsz ty nów i pro jek tu Kac pra Ba ¿an ki,
po cho dzi z 1734 r., czê œæ œrod ko wa pro spek tu jest ro ko ko wa z frag men ta mi de -
ko ra cji sny cer skiej z XVII w. Pos¹g œw. Mi cha³a Ar cha nio³a na szczy cie wy ko -
na ny zo sta³ w 1733 r. przez An to nie go Fr¹czkie wi cza.

Ka sa ta Je zu itów w 1773 r. roz po czê³a pro ces nisz cze nia ko œcio³a, ogo³aca nia
go z pre cjo zów i zmian w wy po sa ¿e niu wnê trza. W 181l r. w³adze ów cze sne go
de par ta men tu kra kow skie go po dej mo wa³y pró by re mon tu bu dyn ku (pra ce przy
œcia nie wschodniej pre zbi te rium).

W 1824 r. ko œció³ œw. œw. Pio tra i Paw³a prze ka za no Pa ra fii WW. Œwiê tych,
w miej sce ro ze bra ne go wów czas bu dyn ku ko le gia ty. Spo wo do wa³o to dal sze
za cie ra nie pier wot ne go „je zu ic kie go” pro gra mu wnê trza po przez wpro wa dze nie 
obiek tów ze zbu rzo ne go ko œcio³a. W l. 30. XIX w. (przed 1836 r.) znisz czo ny
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ob raz g³ów ny o³ta rza wiel kie go, au tor stwa S. Cze cho wi cza, za st¹pio no po wta -
rzaj¹cym te mat i kom po zy cje p³ót nem Jó ze fa Bro dow skie go.

W 1899 r. roz po czê to re stau ra cjê ko œcio³a kie ro wa n¹ przez Z. Hen dla,
w trak cie któ rej praw do po dob nie usu niê to re lik ty pier wot nych mar mo ry za cji
œcian tran sep tu i wpro wa dzo no za cho wa ny do dziœ wia tro³ap (w trak cie obec nej
kon ser wa cji chó ru, wia tro³ap pod da ny zo sta³ pra com kon ser wa tor skim i zmia -
nom ara n¿ acyj nym, po pra wiaj¹cym es te ty kê for my i umo ¿li wiaj¹cym pe³nie j -
szy ogl¹d ko œcio³a od we jœ cia). W XX w. kil ka krot nie pro wa dzo ne by³y w ko -
œcie le pra ce kon ser wa tor skie i re mon to we, a od pocz¹tku lat 90. pro wa dzo ny
jest suk ce syw nie kom plek so wy re mont ze œrod ków NFRZK.

Prze bieg prac

Pocz¹tek lat 90. XX w. to re ali za cja re mon tu kon ser wa tor skie go ele wa cji ko -
œcio³a, uwie ñczo na w 1994 r. kon ser wa cj¹ fa sa dy. Od 1995 r. pro wa dzo ne s¹
kom plek so we pra ce kon ser wa tor skie wnê trza ko œcio³a, po czy naj¹c od pre zbi te -
rium. Pra ce w pre zbi te rium wy eks po no wa³y na le ¿y cie ok³adzi ny œcian w tech -
no lo gii stiu ko lu stra, ujaw ni³y ta kie¿ ob ra mie nia okien, ods³oniê to i zre kon -
struowano pier wot ne opra co wa nie ko lo ry stycz ne – cie nio wa nie stiu ków
J. B. Fal co nie go na skle pie niu ap sy dy, pod da no kon ser wa cji po li chro miê w em -
po rze po³udniowej. Kon ser wa cji pod da no ele men ty wy stro ju wnê trza pre zbi te -
rium, to jest o³tarz, ele men ty sny cer ki, ka mie niar ki, epi ta fium bpa A. Trze bic -
kie go (od kry to i wy eks po no wa no po kon ser wa cji pier wot ne „cie nio wa nie”
na grob ka). Pra ce w pre zbi te rium trwa³y w latach 1995–1998.

Ge ne ral nym za³o¿e niem kon ser wa cji, przy œwie caj¹cym rów nie¿ dal szym
pra com w ko œcie le, by³o mak sy mal ne za cho wa nie sub stan cji ory gi nal nej i jej
kon ser wa cja. W latach 1998–2001, 2003, prze pro wa dzo no kon ser wa cjê wnê trza 
tran sep tu, po czy naj¹c od wy pra wy œcian i skle pieñ, na stêp nie wy ko na no kon -
ser wa cjê o³ta rzy i licz nych po mni ków i epi ta fiów. Pra ce po zwo li³y na przy wró -
ce nie pier wot ne go opra co wa nia struk tu ry o³ta rza œw. An ny (lata 30. XVII w.,
pó³nocne ra miê tran sep tu) w po sta ci imi ta cji ró¿ no barw nych ga tun ków mar mu -
ru oraz pog³êbi³y wie dzê hi sto ryczn¹ o obiek cie.

W przy pad ku o³ta rza œw. S. Kost ki, po wrót do pier wot nych opra co wañ nie
by³ mo ¿li wy (for ma o³ta rza zo sta³a od two rzo na po po¿arze w 1719 r. w na -
wi¹za niu do o³ta rza œw. An ny). Zna ko mi tym przyk³adem od zy ska nia piêkne go
dzie³a po kon ser wa cji jest np. na gro bek Bar t schów (œcia na po³udnio wa pra we go 
ra mie nia) – dzie³o o wy so kim po zio mie ar ty stycz nym, nastêpnym epi ta fium
Bra nic kich, gdzie za cho wa no i pod da no re ge ne ra cji sta re z³oce nia, uzy skuj¹c
zna ko mi ty efekt es te tycz ny, oraz p³yta na grob na po œwiê co na J.K. Bra nic kie mu,
któ ra za ist nia³a na no wo dziê ki kon ser wa cji. W 1999 r., w zwi¹zku z od pad niê -
ciem po kon cer cie mu zycz nym frag men tu tyn ku z gur tu skle pie nia na wy g³ów -
nej, pod jê to awa ryj ne pra ce za bez pie czaj¹ce, a na stêp nie przyst¹pio no do wy ko -
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na nia wzmoc nie nia i ocie ple nia kon struk cji skle pie nia i wiê Ÿby da cho wej na wy. 
Pra ce za pew ni³y sta bil noœæ i bez pie cze ñstwo struk tu ry mu rów oraz przy wró ci³y
pier wot ne opra co wa nie tech no lo gicz ne (szta bla tu ry) i ko lo ry stycz ne wnê trza1.
W 2000 r. roz po czê to kom plek so we pra ce w ka pli cach, po czy naj¹c od ka pli cy
œw. I. Loy o li, w któ rej sztu ka te rie skle pie nia by³y ju¿ w sta nie ka ta stro fal nym.
Do 2001 r. wy ko na no kon ser wa cjê ka pli cy œw. Mi cha³a Ar cha nio³a i œw. Trój cy,
w la tach na stêp nych pod da no kon ser wa cji po zo sta³e ka pli ce (ka pli ca Mat ki Bo -
skiej Lo re tañ skiej, Wie cze rzy Pa ñskiej, Mê ki Pa ñskiej). Pra ce te, obej muj¹ce
ca³oœæ za gad nieñ do tycz¹cych za rów no ar chi tek tu ry i wy po sa ¿e nia wnêtrz za -
ko ñczo no w ro ku ubieg³ym. W wy ni ku prze pro wa dzo nych prac przy wró co no
pier wot ny wygl¹d sztu ka te rii, po li chro miê me da lio nów kon ser wo wa no i zre -
kon stru owa no w par tiach mo ¿li wych do od two rze nia, po zo sta³e par tie sca laj¹c
ko lo ry stycz nie. W przy pad ku me da lio nów z ka pli cy Lo re ta ñskiej, gdzie po li -
chro mia za cho wa na by³a w re lik tach, pod jê to de cy zje o sca le niu ko lo ry stycz -
nym za cho wa nych frag men tów na ton dach tar czo wych i ara n¿ acjê pla styczn¹
pó³me da lio nów przez wpro wa dze nie kom po zy cji pej za ¿owej w ko lo ry sty ce na -
wi¹zuj¹cej do za cho wa nych re lik tów i przy wra caj¹cych optycz nie rów no wa gê
sta tyczn¹ de ko ra cji. W przy pad ku me da lio nów z ka plic œw. Mi cha³a i Mê ki Pa -
ñskiej, wa dli wa tech no lo gia i z³y stan za cho wa nia ma lo wi de³ (war stwa ma lar ska 
na glin ce bo lu so wej – tech no lo gia pod z³oce nie a nie po li chro miê) spo wo do -
wa³y de cy zjê o wy ko na niu trans fe rów i prze nie sie niu ma lo wi de³ na pod³o¿e za -
stêp cze2. W wy ni ku prac w ka pli cach ods³oniê to, za kon ser wo wa no i pod da no
czê œcio wej re kon struk cji de ko ra cje ma lar skie na ka mie niar ce i pi la strach, na
œcia nie tar czo wej w ka pli cy Mê ki Pa ñskiej. Przy wró co no pier wot ne opra co wa -
nia ko lo ry stycz ne o³ta rzy (np. zre kon stru owa no okle inê gru szow¹ o³ta rza w ka -
pli cy œw. I. Loy o li, z³oce nia o³ta rza w ka pli cy Lo re ta ñskiej). Od na le zio no i pod -
da no kon ser wa cji me ta lo we me da lio ny z wy obra ¿e nia mi Brze chffów3.

W trak cie prac w ka pli cach wy ko na no rów nie¿ kon ser wa cjê XVIII w. kon fe -
sjo na³ów i ³awek z re kon struk cj¹ z³oceñ na ele men tach de ko ra cyj nych.
W 2003 r. przyst¹pio no do kon ser wa cji i wzmoc nie nia kon struk cji chó ru mu -
zycz ne go, Wzmoc nio no i usta bi li zo wa no kon struk cjê, osa dzaj¹c s³upy sta lo we
na fun da men cie wzmoc nio nym pa la mi – ja ko w³aœci we pod po ry obiek tu. Od -
two rzo no mar mo ry zo wa nie ko lumn i wy eks po no wa no opra co wa nie es te tycz ne
ba lu stra dy, z za cho wa niem i czê œcio wym uzu pe³nie niem z³oceñ na de ta lach rzeŸ -
biar skich. Koszt prac we wnê trzu ko œcio³a w l. 1995–2005 wy niós³: 8.213.200,-
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1 Pra ce pro wa dzo ne we wnê trzu pog³êbi³y wie dzê o wcze œniej szych roz wi¹za niach ko lo ry -
stycz nych, np. od kry to re lik ty mar mo ry za cji w tran sep cie, pre zbi te rium, usu niê te praw do po dob -
nie w trak cie prac Z. Hen dla.

2 W zwi¹zku z ogra ni czo ny mi œrod ka mi, za le ca nych trans fe rów nie wy ko na no w ka pli cy Mê -
ki Pa ñskiej, pra ce te po win ny zo staæ wy ko na ne w na stêp nych la tach, ce lem za bez pie cze nia po li -
chro mii przed niszcz¹cym wp³ywem pod³o¿a bo lu so we go na jej stan tech nicz ny.

3 Je den z por tre tów za cho wa ny jest na ory gi nal nym tle, dru gie mu bra ku je za rów no t³a, jak
i ra my. Obiek ty znaj duj¹ siê w ko œcie le, jed na k¿e do ich mon ta ¿u w ka pli cy Wie cze rzy ko niecz na 
jest re kon struk cja t³a i obu ra ni, na co brak³o pieniêdzy w trak cie prac.
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W bie¿¹cym roku mi ja 10 lat od roz po czê cia kon ser wa cji wnê trza ko œcio³a
i okres ten w za sa dzie za my ka kom plek sow¹ re wa lo ry za cjê do stêp ne go dla
ogó³u wnê trza. Z drob nych ju¿, acz istot nych dla trwa³oœci prac i pe³ne go efek tu 
es te tycz ne go po zo sta je wspo mnia na po wy ¿ej kwe stia trans fe rów me da lio nów
i re kon struk cje zwi¹za ne z por tre ta mi Brze chffów, jak rów nie¿ kon ser wa cja epi -
ta fiów w na wie g³ów nej, co de kla ru je wy ko ny waæ we w³asnym za kre sie Pa ra fia
Wszystkich Œwiê tych4. Wy ko ny wa ny pod ko niec lat 80. re mont po kry cia da -
cho we go, za bez pie cze nie, wzmoc nie nie i ocie ple nie skle pie nia, jak rów nie¿ na -
pra wa pêk niêæ œcian ka plic spo wo do wa nych nie rów nym osia da niem bu dow li,
 zabezpiecza struk tu rê obiek tu5. Pro ble mem trud nym do usu niê cia po zo sta je
nisz cz¹cy wp³yw zmien nych wa run ków wil got no œcio wych i tem pe ra tu ry. Brak
w³aœci wej izo la cji fun da men tów po wo du je za wil go ce nie po sadz ki i par tii œcia ny 
za chodniej. Ocie ple nie skle pie nia w ja ki mœ stop niu za pew ne po pra wia wa run ki
kli ma tycz ne, choæ nadal za uwa ¿al ne jest du ¿e zró¿ ni co wa nie tem pe ra tu ry
w prze ci¹gu ro ku.

Dla uzy ska nia pe³ne go ob ra zu hi sto rii dzia³añ w ko œcie le oraz  dope³nie nia re -
wa lo ry za cji ca³oœci po zo sta je jesz cze ka pli ca Na jœ wiêt sze go Sa kra men tu (gdzie
pla nu je my kon ser wa cjê wnê trza po prze dzon¹ roz po zna niem  badawczym) oraz
kon ser wa cja wnê trza za kry stii z ory gi nal nym XVII w. wy po sa ¿e niem6.

Kon ser wa cji tech nicz nej wy ma ga ory gi nal na drew nia na klat ka scho do wa za
ap syd¹ oraz de ta le rze Ÿbiar skie, od na le zio ne w trak cie prac na stry chu, opi sa ne
i zin wen ta ry zo wa ne przez P. Pen ca kow skie go.

Pra gnie niem Pa ra fii Wszystkich Œwiê tych jest otwar cie hi sto rycz ne go prze jœ -
cia w mu rze od stro ny Plant (Pa ra fia przy go to wa³a pro jekt ara n¿ acji wi ry da rza
i pro gram kon ser wa tor ski za bez pie cze nia rze Ÿb Apo sto³ów – za ak cep to wa ne
przez Wo je wódz kie go i Miej skie go Kon ser wa to ra Zabytków), gdzie z ini cja ty -
wy Miej skie go Kon ser wa to ra Zabytków przy go to wa no ju¿ do jœ cie w ra mach re -
wa lo ry za cji Plant. W dal szych pla nach mo¿e po ja wiæ siê po trze ba ujed no li ce nia 
ko lo ry stycz ne go wnê trza ko pu³y kon ser wo wa nej w la tach 70. przez PKZ z wnê -
trzem tran sep tu i na wy.

Na pod sta wie opra co wa nia Paw³a Pen ca kow skie go

4 Kon ser wa cji wy ma ga jesz cze kom plet ba ro ko wych ³awek w na wie.
5 Pa rê lat te mu wy ko na ny zo sta³ pro jekt ocie ple nia prze strze ni skle pieñ ap sy dy i ko pu³y, pra -

ce te mog¹ wy ma gaæ zdjê cia czê œci po kry cia da cho we go, któ re na le ¿y w naj bli¿ szych la tach
spraw dziæ pod k¹tem sta nu tech nicz ne go – w 2004 r. wiatr uszko dzi³ frag ment po kry cia nad naw¹
g³ów n¹ w po bli¿u ko pu³y, zo sta³o to na pra wio ne w try bie awa ryj nym, ale jest to sy gna³
o mog¹cych wy stê po waæ uszko dze niach po kry cia.

6 Po zo sta je jesz cze re mont stop ni we jœ cio wych w ele wa cji pó³nocnej – mia³o to byæ po³¹czo -
ne z re mon tem na wierzch ni dzie dziñ ca Col le gium Bro scia num, te mat ten prze sta³ po ja wiaæ siê
w pla nie SKOZK. 



Fe liks Ki ryk

O do rob ku na uko wym
dr. Bo gus³awa Kra sno wol skie go

i je go roz pra wie ha bi li ta cyj nej Lo ka cyj ne uk³ady urba ni stycz ne
na ob sza rze Zie mi Kra kow skiej w XIII i XIV wie ku

Dro ga dra B. Kra sno wol skie go do ha bi li ta cji od bie ga³a za sad ni czo od ty po -
wych d¹¿eñ do stop ni aka de mic kich. Ró¿ ni ce te za sa dzaj¹ siê g³ów nie na

tym, ¿e zde cy do wa³ siê siê gn¹æ po nie gru bo po prze kro cze niu 50 ro ku ¿y cia, ja -
ko ba dacz ukszta³to wa ny i wy spe cja li zo wa ny, zdol ny do po dej mo wa nia sa mo -
dziel nych za dañ na uko wych. Ko lej na oso bli woœæ w na uko wym je go roz wo ju, to 
pod jê cie pro ble ma ty ki ba daw czej, od bie gaj¹cej znacz nie, cho cia¿ nie ca³ko wi -
cie, od spe cjal no œci wy uczo nej i na sta wie nie siê na przed miot ba dañ, daj¹cy siê
upra wiaæ tyl ko z po zy cji in ter dy scy pli nar nych. Nie po rzu caj¹c hi sto rii sztu ki
ca³ko wi cie, sta³ siê B. Kra sno wol ski spe cja list¹ od za gad nieñ urba ni stycz nych,
mieszcz¹cych siê w za kre sie ró¿ nych dys cy plin, zw³asz cza hi sto rii i urba ni sty -
ce. Mo ¿na pow¹tpie waæ jed nak, ¿e by³ to wy bór w pe³ni œwia do my. Z ¿y cio ry su 
na uko we go ha bi li tan ta i ty tu³ów je go prac wy ni ka, ¿e na rzu ci³o go za trud nie nie
w Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków i ko niecz noœæ opra co wy wa nia dla po trzeb
kon ser wa tor skich uk³ad ów prze strzen nych i za bu do wy wie lu miast daw nej
Ma³opol ski i ziem s¹sied nich (Œl¹sk, Ruœ Czer wo na). Wy ma ga³o to ba dañ
ca³ko wi cie pio nier skich na ba zie ma te ria³ów ar che olo gicz nych i urbanistyczno -
-przestrzennych, a naj czê œciej do pie ro ich ini cjo wa nia. W ka ¿dym jed nak przy -
pad ku by³y to so lid ne stu dia te re no we i Ÿród³owe, obej muj¹ce prze ka zy do ku -
men to we i nar ra cyj ne, kar to gra ficz ne i pla ni stycz ne. Nie by³ B. Kra sno wol ski
pio nie rem tych ba dañ. Roz wój w tej dzie dzi nie za wdziê cza³ kil ku oso bom, któ -
rych wy mie nie nie tu jest ce lo we, gdy¿ ode gra³y one za sad nicz¹ ro lê w na uko -
wym kszta³to wa niu siê ha bi li tan ta. By³ to z pew no œci¹ dr Zbi gniew Be iers dorf,
dr Ma rian Kor nec ki, in¿. arch. Wal de mar Nie wal da i prof. Ta de usz Chrza now -
ski, póŸ niej szy pro mo tor roz pra wy dok tor skiej B. Kra sno wol skie go. Two rzy li
ze spó³ naukowo -badawczy, do któ re go ha bi li tant do³¹czy³ w 1975 r., zo rien to -
wa ny na ba da nia po zwa laj¹ce za pra co waæ na chleb po wsze dni, nie na sta wio ny
jed nak na zdo by wa nie stop ni na uko wych, a na wet na pu bli ka cje wy ni ków pro -
wa dzo nych ba dañ. Re zul ta ty tych ¿mud nych i trud nych do cie kañ po zo staj¹
w wiê k szo œci do dzi siaj nie opu bli ko wa ne.

Po mi jaj¹c krót sze okre sy za trud nie nia w Mu zeum Hi sto rycz nym m. Kra ko -
wa (1966–1969) oraz w cha rak te rze in spek to ra do spraw urba ni sty ki przy Wo je -
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wódz kim Kon ser wa to rze Za byt ków (1969–1975) – B. Kra sno wol ski prze pra co -
wa³ w PKZ bli sko 30 lat. Zdo by te tu umie jêt no œci i do œwiad cze nie po zwo li³y
mu na pod jê cie opra co wañ zaj muj¹cych trwa le miej sce w bi blio gra fii hi sto rii
Pol ski.

Obo wi¹zek re cen zen ta upo wa ¿nia do szcze gó³owej cha rak te ry sty ki do rob ku
na uko we go habilitanta. Wy pe³nie nie te go za mia ru wy ma ga³oby jed nak wie lu
do dat ko wych za bie gów kry tycz nych, nie wnosz¹cych wsza k¿e do syl wet ki ha -
bi li tan ta istot nych uzu pe³nieñ. Stwier dzi my wiêc tyl ko, ¿e do ro bek ten jest istot -
nie po ka Ÿny. Obej mu je bo wiem 61 po zy cji, wœ ród któ rych fi gu ru je sze reg ar ty -
ku³ów z za kre su urba ni sty ki i kon ser wa cji za byt ków oraz hi sto rii sztu ki, w tym
czte ry ujê cia ksi¹¿ko we.

Pierw sze, pt. Sta ry S¹cz, za rys hi sto rii roz wo ju prze strzen ne go (1985) zo sta³o 
wy ko na ne wspól nie z dr Z. Be iers dor fem. Dru gie, na pi sa ne ju¿ sa mo dziel nie,
do ty czy Ulic i pla ców kra kow skie go Ka zi mie rza. Z dzie jów Chrze œci jan i ¯ydów 
w Pol sce (1992) i no si ce chy warsz ta tu ha bi li tan ta, po le gaj¹ce na kom plek so -
wym ujê ciu pro ble mu w opar ciu o ma te ria³ ar che olo gicz ny, Ÿród³a pi sa ne, kar to -
gra ficz ne i pla ni stycz ne, a nad to ana li zê nazw ulic i pla ców. Po dob ne, cho cia¿
mniej ob szer ne pra ce, do tycz¹ce in nych oœrod ków miej skich, za miesz cza³
B. Kra sno wol ski w mo no gra fiach miast ma³opol skich i sze re gu pi smach na uko -
wych. Nie zaj muj¹c siê ni mi tu taj szcze gó³owo, stwier dzi my, ¿e pre zen tuj¹ one
rów nie¿ wy so ki po ziom me ry to rycz ny i warsz ta to wy.

Ksi¹¿ka trze cia do ty czy Hi sto rii klasz to ru be ne dyk ty nek w Sta ni¹tkach,
dzie³a wy dru ko wa ne go w 2000 r. i bêd¹ce go dy ser ta cj¹ dok torsk¹, obro nion¹ na 
Uni wer sy te cie Ja giel lo ñskim te go sa me go ro ku. Ob szer ne i grun tow ne to ujê cie
do ty czy nie tyl ko war stwy ar ty stycz nej, od nosz¹cej siê do ko œcio³a i klasz to ru,
jest bo wiem ca³oœciow¹ mo no gra fi¹ te go kon wen tu, któ re go dzie je tak moc no
splot³y siê z przesz³oœci¹ Kra ko wa. Rzecz o jed nej miej sco wo œci i jed nej wspól -
no cie za kon nej, rzu co na jed nak umie jêt nie na prze strzeñ i wy da rze nia hi sto -
rycz ne ca³ego kra ju. Wa lo ry Ÿród³owe oraz me ry to rycz ne i kon struk cyj ne po zy -
cji – sta wiaj¹ j¹ w rzê dzie naj lep szych opra co wañ z za kre su hi sto rii na szych
klasz to rów, a ta k¿e w dzie dzi nie dzie jów re gio nal nych i lo kal nych. W oce nie tej 
nie je ste œmy ory gi nal ni, za war toœæ rze czow¹ i konstrukcyjno -warsztatow¹ po -
zy cji pod kre œli li zgod nie re cen zen ci roz pra wy i wszy scy zna ni nam czy tel ni cy.

Do ro bek twór czy B. Kra sno wol skie go wie ñczy naj wa ¿niej sze opra co wa nie
je go pió ra, mia no wi cie Lo ka cyj ne uk³ady urba ni stycz ne na ob sza rze Zie mi Kra -
kow skiej w XIII i XIV wie ku z pod ty tu³em in for muj¹cym, ¿e rzecz do ty czy chro -
no lo gii pro ce sów osad ni czych i ty po lo gii uk³ad ów urba ni stycz nych. Bar dzo ob -
szer ne to stu dium zo sta³o po dzie lo ne na czê œæ syn te tyczn¹ i ma te ria³ow¹
(ka ta lo gow¹). Obie czê œci siê do pe³niaj¹ i tworz¹ ca³oœæ, sta no wi¹c re zul tat ko -
lo sal nej pra cy, ci¹gle uzu pe³nia nych kwe rend ar chi wal nych i bi blio tecz nych
w kra ju i za gra nic¹ oraz wie lo let nich prze my œ leñ. Nie jest bo wiem ³atwo zdo -
byæ siê na opra co wa nie, któ re nie mia³o wzor ców, na ujê cie wy ma gaj¹ce no wa -
tor stwa kon cep cyj ne go i me to do lo gicz ne go. Zwor ni kiem roz pra wy s¹ stu dia
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nad œre dnio wiecz nym ze spo³em miej skim Kra ko wa, eta po we po sze rza nie siê
mia sta lo ka cyj ne go z XIII w. a¿ do po wsta nia kra kow skiej aglo me ra cji miej skiej 
z mia sta mi sa te lic ki mi, Ka zi mie rzem i Kra ko wem. Wy ni ki ba daw cze do tycz¹
nie tyl ko mia sta pod Wawe lem, s¹ po¿y tecz ne dla ba dañ nad mia sta mi œre dnio -
wiecz ny mi ca³ej Pol ski, a ta k¿e oœrod ka mi miej ski mi Eu ro py œrod ko wej. Au tor
uza sad ni³ po gl¹d, ¿e re ali za cje miej skie te go ob sza ru po zo staj¹ ewe ne men tem
w ska li ca³ej Eu ro py, gdy¿ mia sta star sze na jej ob sza rze by³y re zul ta tem d³ugo -
trwa³ej ewo lu cji urba ni stycz nej, gdy mia sta œrodkowo -europejskie – two rem
póŸ niej szym, do sko nal szym w for mie prze strzen nej i ustro jo wej. Opo wie dzia³
siê te¿ za po gl¹dem, i¿ mia sta zachodnio -europejskie po wsta wa³y z ini cja ty wy
war stwy miesz cza ñskiej, w wy ni ku d³ugo trwa³ej ewo lu cji, nie ja ko  oddolnie,
kie dy mia sta m³od szej czê œci Eu ro py by³y kre acja mi z ini cja ty wy czyn ni ka feu -
dal ne go: mo nar chów, klasz to rów, du cho wie ñstwa œwiec kie go oraz ry cer stwa.
Je go zda niem kre acje miej skie na ob sza rze Eu ro py œro dko wej by³y  doskonalsze, 
bar dziej zbli¿ one do wy obra ¿eñ ide al ne go mia sta œredniowiecz nego, ¿e

„no wa” a nie „sta ra” Eu ro pa da³a œre dnio wiecz nej cy wi li za cji na jœ wiet niej sze uk³a -
dy urba ni stycz ne w naj do sko nal szy spo sób re ali zuj¹c ów cze sn¹ chêæ ra cjo nal ne go
upo rz¹d ko wa nia œwia ta oraz ¿e mo del ide al nie roz pla no wa ne go mia sta œre dnio -
wiecz ne go... zna laz³ w Eu ro pie Œrod ko wej opty mal ne wa run ki do re ali za cji.

Naj wiê cej no wych spo strze ¿eñ wniós³ Au tor do kszta³to wa nia siê prze strzen -
ne go Kra ko wa i aglo me ra cji kra kow skiej, w tym rów nie¿ stre fy pod miej skiej.
Traf ne uwa gi w tym wzglê dzie do tycz¹ rów nie¿ 64 miast ma³opol skich, któ rych 
uk³ady prze strzen ne uda³o mu siê prze ba daæ na pod sta wie Ÿró de³ ak to wych
i nar ra cyj nych, a ta k¿e kar to gra ficz nych, a zw³asz cza pla nów ka ta stral nych.
Udo stêp ni³ w ten spo sób na uce wiel kie bo gac two wia do mo œci o Kra ko wie
i wspo mnia nych do pie ro co oœrod kach miej skich, in for ma cji no wych, nie zna -
nych dot¹d w za sa dzie ba da czom dzie jów daw nych miast. Gdy by za py taæ
o pod sta wy heu ry stycz ne re cen zo wa nej roz pra wy, trze ba by³oby od po wie dzieæ,
¿e przed sta wiaj¹ siê zna ko mi cie. Obej muj¹ bo wiem ca³y za sób Ÿró de³ dru ko wa -
nych i ol brzy mi ze staw spo¿yt ko wa nych na uko wo opra co wañ, o czym œwiad czy 
ze sta wie nie po zy cji bi blio gra ficz nych w dru giej czê œci dzie³a. Zo sta³y one usze -
re go wa ne ta k¿e w spo sób no wo cze sny, za pew niaj¹c ³atw¹ orien ta cjê i mo ¿li -
woœæ spraw dze nia. Trze ba ta k¿e tu na pi saæ, ¿e dzie³o to zo sta³o skon stru owa ne
nie na gan nie pod wzglê dem warsz ta to wym, wie le w tej war stwie in no wa cji od -
au tor skich i po mys³owo œci. Ta k¿e stro na nar ra cyj na (mi mo, ¿e przed sta wia na
ma te ria nie pod da wa³a siê ³atwej ob rób ce stylistyczno -jêzykowej i nie by³a
wdziêcz nym za da niem pi sar skim) pre zen tu je siê bar dzo po zy tyw nie: rzecz zo -
sta³a na pi sa na rze czo wo i ja sno, co zna ko mi cie u³atwia czy ta nie opra co wa nia
i od biór nie³atwej prze cie¿ je go tre œci.

Nie jest to ca³y ob raz twór czo œci na uko wej B. Kra sno wol skie go, gdy¿ jest
au to rem i wspó³au to rem 35 prac, sta no wi¹cych nie opu bli ko wa ne do ku men ta cje 
naukowo -historyczne daw nych oœrod ków miej skich, opra co wa nych w ra mach
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(wspo mnia nej ju¿) Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków w Kra ko wie oraz Pra cow -
ni Kon ser wa cji Za byt ków Ar ko na w Kra ko wie, któ re sta no wi¹ du ¿y re zer wu ar
te ma tycz ny przysz³ych pu bli ka cji. Ma my wiêc do czy nie nia z do rob kiem na -
uko wym ogrom nym i ory gi nal nym.

Czê œæ pra co wi te go ¿y cia B. Kra sno wol skie go po ch³onê³a pra ca spo³ecz na
w ra mach kra kow skie go Od dzia³u Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki oraz
Zarz¹du G³ów ne go te go sto wa rzy sze nia, g³ów nie na ni wie kon ser wa tor skich
pro ble mów Kra ko wa, a od 1981 r. rów nie¿ kra ju, kie dy bra³ czyn ny udzia³ w re -
da go wa niu ra por tu o sta nie ochro ny za byt ków w Pol sce. Na le ¿a³ do wspó³ za -
³o¿y cie li Oby wa tel skie go Ko mi te tu Ra to wa nia Kra ko wa, któ ry opra co wa³ stra -
te giê ochro ny kon ser wa tor skiej mia sta. Wie le z te go do rob ku kon cep cyj ne go
przej¹³ Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, w któ re go pra cach
bra³ B. Kra sno wol ski czyn ny udzia³ i od 1990 r. pe³ni funk cjê wi ce prze wod -
nicz¹cego Ko mi te tu, opra co wuj¹c nad to sze reg je go pro gra mów ide owych
i uczest nicz¹c w licz nych ko mi sjach kon ser wa tor skich. Trzy la ta te mu po wie -
rzo no mu kie ro wa nie Ko mi sj¹ Pro gra mow¹ Ko mi te tu. Przez dwie ka den cje
(1990–1994 i 1994–1998) za sia da³ w Ra dzie Mia sta Kra ko wa i pra co wa³ w ra -
mach Ko mi sji Kul tu ry i Ochro ny Za byt ków Ra dy Mia sta Kra ko wa, ja ko jej wi -
ce prze wod nicz¹cy.

Sta¿ dy dak tycz ny B. Kra sno wol skie go jest rów nie¿ po ka Ÿny, cho cia¿ nie
pra co wa³ d³ugo na sta³e w ja kim kol wiek zak³adzie na ucza nia. Ju¿ w 1970 r.
podj¹³ za jê cia hi sto rii sztu ki na kur sach Pol skie go To wa rzy stwa Turystyczno -
-Krajo znawczego i do dnia dzi siej sze go pro wa dzi kur sy z tej dzie dzi ny dla
kandy datów na prze wod ni ków miej skich. W 1994 r. po wie rzo no mu wyk³ady
i se minaria na te mat hi sto rii dok tryn kon ser wa tor skich dla stu den tów Wy dzia³u
Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzie³ Sztu ki Aka de mii Sztuk Piêk nych, któ re kon ty -
nu uje, na stêp nie (od 1997) wyk³ady na stu dium po dy plo mo wym w In sty tu cie
Hi sto rii Ar chi tek tu ry i Kon ser wa cji Za byt ków Po li tech ni ki Kra kow skiej; od
czte rech lat jest eta to wym pra cow ni kiem Aka de mii Pe da go gicz nej i wy k³a dow -
c¹ hi sto rii sztu ki dla stu den tów In sty tu tu Sztu ki AP.

Kra ków 3 li sto pa da 2004 r.
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Piotr Do bosz

Wspo mnie nie
o pro fe so rze Syl we strze Wój ci ku

3 czerw ca 2005 r. Spo³ecz noœæ Aka de mic ka Uni -
wer sy te tu Ja giel lo ñskie go, œro do wi ska na uki

i kul tu ry, w tym ta k¿e Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy
Za byt ków Kra ko wa po¿e gna³y na cmen ta rzu Ra ko -
wic kim w Kra ko wie, zmar³ego 29 ma ja 2005 r.
prof. zw. dr. hab. Syl we stra Wój ci ka. Ze œmier ci¹
Pro fe so ra na uka pol ska, Uni wer sy tet Ja giel lo ñski,
Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa
i Kra ków – mia sto Je go ser cu tak dro gie, po nios³y
stra tê naj bar dziej bo le sn¹.

Prof. zw. dr hab. Syl we ster Wój cik by³ Cz³owie -
kiem nie zwyk³ej pra wo œci i skrom no œci, ca³e ¿y cie
od da ny pra cy na uko wej, dy dak tycz nej i spo³ecz nej. 

Swo je go au to ry te tu udzie li³ rów nie¿ Spo³ecz ne mu Ko mi te to wi Za byt ków Kra -
ko wa, któ re go by³ wie lo let nim cz³on kiem. Ak tyw nie uczest ni czy³ w pra cach
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, nie szczêdz¹c cza su, wie -
dzy i do œwiad cze nia, nie zwy kle po¿y tecz nych nie tyl ko SKOZK, ale przede
wszyst kim dla dzie³a od no wy za byt ków Kra ko wa. Je go za le ty przek³ada³y siê
owoc nie na efek ty pra cy Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej Spo³ecz ne go Ko mi te -
tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa.

Prof. zw. dr hab. Syl we ster Wój cik by³ eme ry to wa nym Pro fe so rem zwy czaj -
nym Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go w Kra ko wie, wie lo let nim cz³on kiem Se na tu
Uni wer sy te tu i je go pro rek to rem w la tach 1975–1981, dzie ka nem Wy dzia³u
Pra wa i ad mi ni stra cji w la tach 1993–1999, za stêpc¹ dy rek to ra In sty tu tu Pra wa
Cy wil ne go, kie row ni kiem Ka te dry Pra wa Cy wil ne go, Pra wa Cy wil ne go i Pra -
wa Rol ne go, Pra wa Cy wil ne go i Miê dzy na ro do we go Pry wat ne go. By³ ta k¿e
pro fe so rem Uni wer sy te tu Ma rii Curie -Sk³odow skiej w Lu bli nie – Fi lii w Rze -
szo wie, cz³on kiem Ko mi te tu Na uk Praw nych Pol skiej Aka de mii Na uk, Ko mi sji
Na uk Praw nych PAN Od dzia³u w Kra ko wie, Ra dy Le gi sla cyj nej przy Pre ze sie
Ra dy Mi ni strów, Ko mi sji do spraw Re for my Pra wa Cy wil ne go przy Mi ni strze
Spra wie dli wo œci, Ko mi sji do spraw Re for my Pra wa Gór ni cze go przy Pre ze sie
Ra dy Mi ni strów, Cen tral nej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej do spraw Ty tu³u Nau -
kowego i Stop ni Na uko wych. W swo im nie zwy kle bo ga tym ¿y ciu na uko wym
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na pi sa³ wie le podrêcz ni ków, mo no gra fii, roz praw i ar ty ku³ów. By³ ta k¿e
wspó³pra cow ni kiem licz nych re dak cji, zw³asz cza „Stu diów Cy wi li stycz nych”,
„Kra kow skich Stu diów Praw ni czych”, „Rze szow skich Ze szy tów Na uko wych”
i „Re jen ta”. Za sw¹ pra cê od zna czo ny zo sta³ Z³otym Krzy ¿em Zas³ugi, Krzy -
¿em Ka wa ler skim, Ofi cer skim i Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Me -
da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Prof. zw. dr hab. Syl we ster Wój cik po zo sta³ w pa miê ci wie lu po ko leñ
m³odzie ¿y stu denc kiej ja ko wy bit ny pe da gog, na uko wiec i dy dak tyk. Nie za po -
mi na my ta k¿e, ¿e by³ w spo sób bez in te re sow ny od da ny spo³ecz nej dzia³al no œci
na rzecz ma te rial nej i du cho wej spu œci zny na sze go mia sta.

Kra ków, od po ko leñ po dzi wia na per³a miast pol skich, bo ga ty w za byt ki
bêd¹ce czê œci¹ eu ro pej skie go dzie dzic twa kul tu ro we go i s³u¿¹cy te mu mia stu
Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, po¿e gna³y Pro fe so ra z trud -
nym do wy po wie dze nia ¿a lem. Bra ku je nam wszyst kim Je go wie dzy, do œwiad -
cze nia i roz trop no œci. Kie dyœ pod czas jed ne go z po sie dzeñ Ko mi sji Prawno -
-Organizacyjnej Pro fe sor Syl we ster Wój cik po wie dzia³, ¿e „wszyst ko prze mi ja,
prze mi nie my i my, ale nie po win ny prze min¹æ za byt ki i kul tu ra Kra ko wa i je go
od no wa”. Je ste œmy pew ni, ¿e Pa miêæ, na zy wa na „skarb nic¹ m¹dro œci po ko leñ”
wpi sa³a Pro fe so ra Syl we stra Wój ci ka na za szczyt nym miej scu.
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Bo gus³aw Kra sno wol ski

Wspo mnie nie o doktorze An drze ju Fi schin ge rze

Nag³e ode jœ cie An drze ja Fi schin ge ra – to nie -
zwy kle bo le sny cios dla kra kow skiej na uki,

dla mu ze al ni ków, hi sto ry ków sztu ki i kon ser wa to -
rów. We wspo mnie niu tym – wy ko rzy stuj¹c ma te -
ria³y bio gra ficz ne prze ka za ne przez Ro dzi nê – pra -
gnie my sku piæ siê na kon ser wa tor skich aspek tach
je go na uko wej dzia³al no œci. Bo bez po œred ni
zwi¹zek kon ser wa cji za byt ków i ba dañ na uko wych 
z dzie dzi ny hi sto rii sztu ki naj le piej jest wi docz ny
w³aœnie w Je go ¿y cio ry sie. Jest te¿ naj le piej zna ny
cz³on kom Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt -
ków Kra ko wa, któ ry – wy pra co wuj¹c od ro ku 1990 
na no wo swe me ry to rycz ne pro gra my – tak wie le

za wdziê cza wie dzy, m¹dro œci, pra co wi to œci, przy ja Ÿni i ser decz no œci An drze ja
Fi schin ge ra.

An drzej Fi schin ger uro dzi³ siê 29 kwiet nia 1928 ro ku w Kra ko wie ja ko syn
Ste fa na Fi schin ge ra dra praw i Ma rii Kry sty ny Leo. La ta dzie cin ne i wcze sn¹
m³odoœæ spê dzi³ w wiê k szo œci w Oko ci miu, gdzie je go oj ciec by³ za trud nio ny
w bro wa rze i w maj¹tku le œnym Bie œnik k. Za kli czy na. Pod ko niec II woj ny
œwia to wej wst¹pi³ do Ar mii Kra jo wej, gdzie by³ ³¹czni kiem w zgru po wa niu
„Basz ta” pod pseu do ni mem „Ku ba”.

W 1947 ro ku zda³ w Kra ko wie ma tu rê i tu w 1948 ro ku roz pocz¹³ stu dia
 historii sztu ki na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñskim, uko ñczo ne ma gi ste rium pod kie -
run kiem prof. Je rze go Sza blow skie go na pod sta wie pra cy „Ka pli ca Mysz kow -
skich w Kra ko wie”. W 1965 ro ku obro ni³ pra cê dok torsk¹ „San ti Guc ci ar -
chitekt i rze Ÿbiarz kró lew ski XVI wie ku”. Przez kil ka lat by³ asy sten tem prof.
Je rze go Sza blow skie go. W 1957 ro ku o¿e ni³ siê z Bar bar¹ Dunin -Su li go -
stowsk¹, w 1958 ro ku uro dzi³a siê ich je dy na cór ka Ma ria An na.

W 1949 ro ku podj¹³ pra ce w Pa ñstwo wych Zbio rach Sztu ki na Wa we lu,
pocz¹tko wo w Dzia le Oœwia to wym, a na stêp nie ja ko ku stosz Skar bu Ko ron ne -
go i Dzia³u Z³ot nic twa, G³ów ny In wen ta ry za tor i na ko niec wi ce dy rek tor ds.
kon ser wa tor skich. W okre sie swej pra cy na Wa we lu by³ wspó³au to rem
i wspó³or ga ni za to rem wa ¿nych wy staw w kra ju i za gra nic¹ jak: „Ka ta rzy na Ja -
giel lon ka 1528–1583” w Tur ku w Fin lan dii w 1965 ro ku; „1000 lat sztu ki
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w Pol sce” w 1969 ro ku w Pa ry ¿u i w 1970 ro ku w Lon dy nie, „1000 lat
zwi¹zków polsko -wêgierskich” w Kra ko wie i Bu da pesz cie w 1970 ro ku; czy
„Od siecz wie deñ ska 1683 w 300-n¹ rocz ni cê bi twy” w 1983 ro ku w Kra ko wie.
Opra co wa³ ca³oœcio wy pro gram kon ser wa cji Wzgó rza Wa wel skie go. Po prze jœ -
ciu na eme ry tu rê w 1997 ro ku nadal po zo sta³ zwi¹za ny z Wawe lem, gdzie pra -
co wa³ na umowê -zlecenie do ko ñca ¿y cia.

Je go wie lo let nia pra ca nad no wo¿yt ny mi i re ne san so wy mi pa³aca mi w Kra -
ko wie da³a w re zul ta cie efek ty w po sta ci kon ser wa cji wie lu do mów kano -
nicznych przy uli cy Ka no ni czej w Kra ko wie, któ rej zwie ñ cze niem sta³a siê
 adaptacja na Od dzia³ Mu zeum Na ro do we go pa³acu bpa Era zma Cio³ka (Ka no ni -
cza 17).

Po stu diach za pi sa³ siê do Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, w któ rym
czyn nie dzia³a³, pe³ni¹c ró¿ ne funk cje w Od dzia le Kra kow skim jak i Zarz¹dzie
G³ów nym, co zo sta³o uho no ro wa ne me da lem „Me ren ti bus” i ty tu³em Cz³on ka
Ho no ro we go. Emo cjo nal nie by³ zwi¹za ny z zam kiem w Nie dzi cy, gdzie w ra zie
po trze by do ra dza³ w spra wach kon ser wa tor skich i mu ze al nych.

Je sie ni¹ 1980 ro ku za an ga ¿owa³ siê w or ga ni zo wa nie NSZZ „So li dar noœæ”
w Pa ñstwo wych Zbio rach Sztu ki na Wa we lu. Zo sta³ wów czas wy bra ny prze -
wod nicz¹cym Ko mi sji Zak³ad o wej. Bra³ udzia³ w zor ga ni zo wa niu pierw sze go
zjaz du Re gio nu Ma³opol ska w Tar no wie, na któ rym wy bra no Go na cz³on ka
Ko mi sji Re wi zyj nej Zarz¹du Re gio nu. W okre sie de le ga li za cji czyn nie dzia³a³
w pod ziem nej „So li dar no œci”, m.in. udo stêp niaj¹c swo je miesz ka nie na ze bra -
nia.

Od 1990 ro ku wcho dzi³ w sk³ad Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy
Za byt ków Kra ko wa, dzia³aj¹c tam nie prze rwa nie do swej ostat niej cho ro by
i czyn nie wspó³pra cuj¹c z Zarz¹dem Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych
Kra ko wa.

W tym te¿ cza sie wst¹pi³ do To wa rzy stwa Mi³oœni ków Hi sto rii i Za byt ków
Kra ko wa, gdzie rych³o zo sta³ wy bra ny do je go w³adz. Bra³ te¿ czy nny udzia³
w re da go wa niu „Rocz ni ka Kra kow skie go”.

Po dok to ra cie w 1965 ro ku zo sta³ jed nym z cz³on ków Ko mi sji Hi sto rii Sztu ki 
PAN, a na stêp nie po jej re ak ty wa cji PAU.

W 1997 ro ku otrzy ma³ na gro dê wo je wo dy ma³opol skie go za opie kê nad za -
byt ka mi.

Od zna czo ny przez pre zy den tów RP krzy ¿ami: Ka wa ler skim, Ofi cer skim
i Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Zmar³ w Kra ko wie 18 czerw ca 2005 ro ku.
Nie do prze ce nie nia jest wk³ad An drze ja Fi schin ge ra w dzie³o re wa lo ry za cji

kra kow skich za byt ków. Ju¿ Je go wcze sne pra ce na uko we by wa³y czê sto
zwi¹za ne z ak tu aln¹ pro ble ma tyk¹ kon ser wa torsk¹. Stu dia nad ka plic¹ Mysz -
kow skich przy ko œcie le Do mi ni ka nów (1955–1956) podj¹³ w zwi¹zku z jej ów -
cze sn¹ kon ser wa cj¹, zaœ opu bli ko wa ny wspól nie z Jó ze fem Le piar czy kiem ar ty -
ku³ o at ty ce ka mie ni cy Bo ne row skiej (1957) by³ kry tyczn¹ re cen zj¹ do ko na nej
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wów czas re kon struk cji. Na znacz nie szersz¹ ska lê dzia³al noœæ kon ser wa torsk¹
podj¹³ ja ko kon sul tant Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków. W tym cha rak te rze
uczest ni czy³ miê dzy in ny mi w kom plek so wych pra cach kon ser wa tor skich w ze -
spo le uli cy Ka no ni czej – od pierw szych ba dañ w po³owie lat sze œæ dzie si¹tych
a¿ do ko ñca ¿y cia. Je go ba da nia nad ulic¹ Ka no nicz¹ – w wiê k szo œci nie pu bli -
ko wa ne, za cho wa ne w ma szy no pi sach ja ko do ku men ta cje na uko we sporz¹dza -
ne w ra mach Pra cow ni Do ku men ta cji Naukowo -Historycznej PKZ – maj¹ wy -
bit ne zna cze nie za rów no na uko we, jak kon ser wa tor skie. To g³ów nie dziê ki Je go 
stu diom wy do by ty zo sta³ wa lor tej uli cy póŸ no œre dnio wiecz nych i no wo¿yt -
nych pa³aców wa wel skiej ka pi tu³y ka te dral nej, z za ak cen to wa niem de cy duj¹ce -
go udzia³u wa wel skich warsz ta tów bu dow la nych. Na opra co wa niach tych opar -
te by³y nie co póŸ niej sze ba da nia te re no we (pro wa dzo ne rów nie¿ w ra mach
PKZ-tów, przy œcis³ej z Nim kon sul ta cji) i – wresz cie –za³o¿e nia pro jek to we
oraz pra ce wy ko naw cze. W la tach sie dem dzie si¹tych, gdy owe pro jek ty i re ali -
za cje tak bar dzo nie raz od bie ga³y od za³o¿eñ kon ser wa tor skich, czê sto by³ ich
kry tycz nym re cen zen tem, pro te stuj¹c – czê sto sku tecz nie – prze ciw ko b³êd nym
de cy zjom (np. umiesz cze nia Mu zeum Przy rod ni cze go w pa³acu bi sku pa Era zma 
Cio³ka).

Stu dia nad ulic¹ Ka no nicz¹ trak to wa³ ja ko „przed³u¿e nie” swych ba dañ nad
Wawe lem, a zw³asz cza nad wa wel skim re ne san sem. Ten aspekt Je go pa sji na -
uko wej nie do cze ka³ siê nie ste ty mo nu men tal nej syn te zy, do któ rej – jak nikt in -
ny – by³ pre de sty no wa ny: ana li tycz ne go, wszech stron ne go ujê cia hi sto rii wa -
wel skie go re ne san su oraz wa wel skich warsz ta tów bu dow la nych. Kto kol wiek
jed nak syn te zê tak¹ po dej mie – bê dzie mu sia³ pod¹¿aæ œla dem Je go licz nych pu -
bli ka cji i przy czyn ków: stu diów nad twór czo œci¹ Fran cisz ka Flo rent czy ka,
warsz ta tów Bart³omie ja Ber rec cie go i San ti Guc cie go, la pi dar nej oce ny za sad -
ni czych zja wisk i kie run ków we w³oskiej twór czo œci re ne san so wej w Pol sce
i w re ne san so wej kul tu rze ar ty stycz nej Kra ko wa. Prak tycz nym re zul ta tem wa -
wel skich stu diów An drze ja Fi schin ge ra by³a – po dob nie, jak w ze spo le uli cy
Ka no ni czej – Je go dzia³al noœæ kon ser wa tor ska. Ja ko wi ce dy rek tor Zam ku Kró -
lew skie go do spraw kon ser wa tor skich ju¿ w la tach osiem dzie si¹tych opra co wa³
Pro gram kon ser wa tor ski wzgó rza wa wel skie go. Zgod nie z ów cze sny mi mo ¿li -
wo œcia mi fi nan so wy mi i or ga ni za cyj ny mi, by³ to – jak wspo mi na³ po la tach –
pro gram czê œcio wy, któ ry kon cen tro wa³ siê przede wszyst kim na tech nicz nej in -
fra struk tu rze wzgó rza (bar dzo za nie dba nej). Od ro ku 1990, gdy od no wio ny
Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa uzna³ za da nia kon ser wa tor skie 
w ob rê bie wzgó rza za swój prio ry tet, sta ra niem An drze ja Fi schin ge ra – nie zwy -
kle ak tyw ne go cz³on ka Pre zy dium i Ko mi sji Pro gra mo wej Spo³ecz ne go Ko -
mitetu – re ali zo wa ny jest kom plek so wy pro gram Je go au tor stwa. W dziesiê -
ciolecie tej mo nu men tal nej re ali za cji, w ro ku 2000, tak j¹ cha rak te ry zo wa³:
Ko niecz noœæ mo ¿li wie szyb kie go prze pro wa dze nia grun tow nych prac kon ser wa -
tor skich i re mon to wych na wzgó rzu wy ni ka³a z ana li zy sta nu za cho wa nia naj -
cen niej szych za byt ków, któ ry [...] by³ wy so ce nie za do wa laj¹cy, a nie kie dy wrêcz
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z³y. Spo wo do wa³ go przede wszyst kim up³yw cza su: [...] od uko ñcze nia grun tow -
nej re stau ra cji ka te dry mi nê³o w 1990 ro ku 80 lat, od ge ne ral ne go od no wie nia
kru ¿gan ków zam ku [...] 75 lat, sa le dwóch g³ów nych skrzy de³ zam ku by³y re -
stau ro wa ne i wy po sa ¿ane w la tach dwu dzie stych i trzy dzie stych XX wie ku [...].
Niszcz¹cy pro ces [...] zo sta³ [...] znacz nie spo tê go wa ny i przy spie szo ny przez
ska ¿e nie œro do wi ska [...]. Dal sze odk³ad a nie pod jê cia prac kon ser wa tor skich na 
du¿¹ ska lê do pro wa dzi³oby do zu pe³nej de gra da cji Wa we lu. Pro gram obej mo -
wa³ wszyst kie bu dow le wzgó rza, mia³ cha rak ter ca³oœcio wy, wy ty cza³ ra my po -
stê po wa nia dla ka ¿ de go obiek tu wraz z oto cze niem; je go my œl¹ prze wod ni¹ by³o 
do pro wa dze nie do do bre go sta nu za bu do wy w sto sun ko wo krót kim cza sie.
W od ró¿ nie niu od po przed nich za dañ pra ce mia³y mieæ cha rak ter przede
wszyst kim kon ser wa tor ski [...]. Cho dzi³o o po wstrzy ma nie pro ce sów
niszcz¹cych, o utrzy ma nie i wy do by cie wszyst kich istot nych war to œci ele men tów
ar chi tek tu ry i wy po sa ¿eñ wnêtrz [...]. Na czel nym has³em by³ sza cu nek dla ory gi -
na³u; na wet moc no uszko dzo ne ele men ty mia³y byæ ra to wa ne, a nie za stê po wa ne 
ko pia mi [...]. Pro gram zak³ada³ [...] ge ne ral ne od no wie nie [...] Zam ku Kró lew -
skie go [...], a na stêp nie go tyc kich baszt, bra my Wa zów, mu rów for tecz nych, bu -
dyn ku nr 7 (z³o¿one go z trzech go tyc kich do mów), prze kszta³ce nie bu dyn ku nr 5
(daw ne kuch nie i podrzê c two) w ce lu usu niê cia ra¿¹cych prze ró bek z lat nie -
miec kiej oku pa cji [...], osta tecz nie ukszta³to wa nie te re nu wzgó rza, bru ki (w tym
przede wszyst kim od two rze nie bru ku dzie dziñ ca ar ka do we go), kul ty wa cjê zie le -
ni [...]. Ana lo gicz ny pro gram dla za byt ków ko œciel nych [...] zak³ada³ przede
wszyst kim od no wie nie ele wa cji ar chi ka te dry, wy mia nê czê œci po kryæ da cho wych 
oraz kon ser wa cje wnêtrz sze re gu ka plic i ele men tów wy po sa ¿e nia, w dal szej ko -
lej no œci [...] do my bêd¹ce w³asno œci¹ ko œcieln¹ na wzgó rzu. An drzej Fi schin ger 
kie ro wa³ prze bie giem prac do chwi li pój œ cia na eme ry tu rê, to jest do ro ku 1996.

Ak cen tuj¹c sza cu nek dla au ten tycz nej sub stan cji za byt ko wej ja ko hi sto rycz -
ne go do ku men tu, An drzej Fi schin ger po stu lo wa³ jed no cze œnie wa lo ry zo wa nie
hi sto rycz nych na war stwieñ; uwa ¿a³, ¿e w wy pad ku de gra da cji wy bit ne go dzie³a 
przez czy sto funk cjo nal ne, wtór ne, po zba wio ne ar ty stycz nych wa lo rów prze -
kszta³ce nia – te ostat nie win ny byæ li kwi do wa ne. Nie ste ty, po stu la ty te nie zaw -
sze spo ty ka³y siê z na le ¿y tym zro zu mie niem; czê sto de cy do wa³y wzglê dy prak -
tycz ne, wrêcz ko mer cyj ne. I tak np. nie do cze ka³y siê re ali za cji Je go za³o¿e nia
od no œnie przy wró ce nia daw nych bry³ kil ku pa³aców w ze spo le ul. Ka no ni czej
(póŸ no go tyc kie go da chu pa³acu bi sku pa Ja na Ko nar skie go czy ba ro ko wej syl -
we ty „Ze rwi kap tu ra”).

Pro ble my kon ser wa tor skie Kra ko wa po ch³ania³y An drze ja Fi schin ge ra do
ko ñca ¿y cia. Je den z ostat nich je go tek stów – to sil ny, zde cy do wa ny sprze ciw
wo bec pla no wa nego przez w³adze miej skie Kra ko wa pod piw ni cze nia Ryn ku
G³ów ne go, pro test po wszech nie pod pi sy wa ny w œro do wi sku kon ser wa to rów
i mi³oœni ków kra kow skich za byt ków.
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BIE¿¹CE UCHWA³Y PREZYDIUM SKOZK

Uchwa³a Nr 6/2005
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 19 kwiet nia 2005
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 2005 r.

§ 1

Pre zy dium SKOZK, dzia³aj¹c na pod sta wie § 12, pkt 2 i 3 Re gu la mi nu
SKOZK i Uchwa³y Nr 2/2005 SKOZK z dnia 8 lu te go 2005 w spra wie pla nu
rzeczowo -fi nan sowe go od no wy za byt ków Kra ko wa w 2005 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego za pierw szy kwar -
ta³ 2005 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 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. Za an ga ¿owa nie œrod ków wy no si,
zgod nie z za war ty mi umo wa mi, 39,4% na to miast za awan so wa nie prac 10,6%.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a Nr 7/2005
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 19 kwiet nia 2005 r.
w spra wie zmia ny do ta cji z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji

Za byt ków Kra ko wa

§ 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 § 7 ust. 1 Re gu la mi nu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków
Kra ko wa (Uchwa³a SKOZK Nr 7/2001 z dnia 4 grud nia 2001 r.) oraz § 4 i 5 Za -
sad fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych ze œrod ków Na ro do we go Fun -
du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa (Uchwa³a Nr 9/2001 Pre zy dium
SKOZK z dnia 4 grud nia 2001 r.), po prze ana li zo wa niu wnio sków osób za in te -
re so wa nych, przed sta wie niu in for ma cji przez dy rek to ra Zarz¹du Re wa lo ry za cji
Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa oraz wys³ucha niu opi nii ko mi sji pro ble mo -
wych SKOZK i cz³on ków Pre zy dium SKOZK, po sta na wia uznaæ za bez zwrotn¹ 
do ta cjê w wys. 100 tys. z³ udzie lon¹ To wa rzy stwu Strze lec kie mu Brac two Kur -
ko we w Kra ko wie na pra ce w bu dyn ku „Ce le sta tu”, w zwi¹zku z nie odp³at nym
prze ka za niem te go obiek tu na okres 25 lat na sie dzi bê od dzia³u Mu zeum Hi sto -
rycz ne go Mia sta Kra ko wa.

§ 2

W zwi¹zku z prze ka za niem Gmi nie Kra ków przez Fun da cjê XX. Czarto rys -
kich, na mo cy umo wy pod pi sa nej w dniu 12 kwiet nia br., frag men tu hi sto rycz -
nych mu rów obron nych na od cin ku Ar se na³–Bra ma Flo ria ñska, Pre zy dium
SKOZK po sta na wia do ta cjê w wy so ko œci

100 tys. z³ prze ka zaæ Gmi nie Kra ków ja ko do ta cjê bez zwrotn¹ – zgod nie
z Za sa da mi fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych Kra ko wa.

§ 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. Franciszek Ziejka
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Uchwa³a Nr 8/2005
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 20 lip ca 2005 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 2005 r.

§ 1

Pre zy dium SKOZK, dzia³aj¹c na pod sta wie § 12, pkt. 3 Re gu la mi nu SKOZK 
i Uchwa³y Nr 2/2005 SKOZK z dnia 8 lu te go 2005 r. w spra wie pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa w 2005 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo - rze czo we go za pierw sze pó³ro -
cze 2005 r. oraz 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, 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 no -
sz¹ce 38,4% jest ni¿ sze ni¿ up³yw cza su ka len da rzo we go w ro ku 2005.

§ 2

Pre zy dium SKOZK, na wnio sek dy rek to ra Zarz¹du Re wa lo ry za cji po par ty
opi nia mi ko mi sji pro ble mo wych SKOZK, wy ra ¿a zgo dê na czê œcio wy po dzia³
re zer wy fi nan so wej Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa
2005 r. na na stê puj¹ce naj pil niej sze po trze by, w ³¹cznej wy so ko œci 220 tys. z³:

1. Klasz tor Pau li nów na Ska³ce – 70 tys. z³ – na na pra wê sta nu awa ryj ne go
ba lu stra dy przy sa dzaw ce œw. Sta nis³awa

2. Ze spó³ klasz tor ny oo. Au gu stia nów
a) pa³ac Jerz ma now skich – ul. Gór ni ków 29 – 40 tys. z³ – na do ko ñcze nie

prac przy ko pu le (efekt)
b) klasz tor Au gu stia nów – ul. Au gu stia ñska 7 – 25 tys. z³ – na za bez pie cze -

nie przed wil go ci¹ po li chro mii w kru ¿gan kach
3. Ko œció³ œw. Bar ba ry – Ma³y Ry nek 8 – 40 tys. z³ – na pra ce kon ser wa tor -

skie przy skle pie niu
4. Klasz tor ss. Wi zy tek – ul. Kro wo der ska 16 – 10 tys. z³ – na awa ryj ne za -

bez pie cze nie o³ta rza przed drew no ja da mi
5. Sta ry Te atr im. H. Mo drze jew skiej – ul. Ja giel lo ñska 1 – 20 tys. z³ – na do -

dat ko we pra ce to wa rzysz¹ce przy pra cach kon ser wa tor skich
6. Cmen tarz Ra ko wic ki – 15 tys. z³ – na kon ser wa cjê gro bow ca ro dzi ny Ju -

liu sza Lea

§ 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. Franciszek Ziejka



Uchwa³a Nr 9/2005

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
z dnia 20 lip ca 2005 r.

w spra wie pro lon ga ty sp³aty rat do fi nan so wa nia zwrot ne go
dla obiek tu pa³acowo -parkowego w Ko œciel ni kach

przy ul. Dy bow skie go 2

§ 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 grud nia 2001 r.), po prze ana li zo wa niu wnio -
sku w³aœci cie la obiek tu – Iwo No wi ny Ko nop ki, po wys³ucha niu opi nii ko mi sji
pro ble mo wych SKOZK oraz w wy ni ku dys ku sji

po sta na wia:
wy ra ziæ zgo dê na prze su niê cie roz po czê cia sp³aca nia umo rzo nej w 2/3 do ta cji
zwrot nej z 2003 ro ku wed³ug na stê puj¹ce go har mo no gra mu:
25.000 z³ + od set ki – do 15 grud nia 2005 r.
25.000 z³ + od set ki – do 30 czerw ca 2006 r.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a Nr 10/2005
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 25 pa Ÿ dzier ni ka 2005 r.
w spra wie oce ny re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy

za byt ków Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2005 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 2/2005 SKOZK z dnia 8 lu te go 2005 r. w spra wie pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa w 2005 r., po wys³ucha niu
in for ma cji ZRZZK o re ali za cji pla nu finansowo - rze czo we go za trzy kwar ta³y
2005 r., po wys³ucha niu opi nii ko mi sji pro ble mo wych SKOZK, a ta k¿e uwz -
glêdniaj¹c 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 wg
fak tur 20.485.300 z³, tj. 65,7% 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 2005, 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, posta na wia:

1. Zmniej szyæ przy zna ne œrod ki w na stê puj¹cych obiek tach o kwo ty:
– Ko men da Miej ska Po li cji – ul. Sze ro ka 35 84.000 z³
– Ze spó³ klasz tor ny oo. Pi ja rów – ul. Pi jar ska 2–4 53.000 z³
– Su kien ni ce – Mu zeum Na ro do we 206.000 z³
– Su kien ni ce – Gmi na Kra ków 300.000 z³
– ko œció³ œw. Woj cie cha – oto cze nie 43.000 z³
– ka mie ni ca – Al. S³owac kie go 720.000 z³
– ze spó³ klasz tor ny oo. Fran cisz ka nów – pl. WW. Œwiê tych 5 38.000 z³

– wy ko rzy staæ po zo sta³¹ na NFRZK re zer wê 180.000 z³

ra zem: 924.000 z³

2. Zwiê k szyæ przy zna ne œrod ki w na stê puj¹cych obiek tach o kwo ty:
– Col le gium Ma ius UJ – ul. Ja giel lo ñska 15 – na za ko ñcze nie 

wy mia ny po kry cia da cho we go 161.000 z³
– d. Pa³ac Era zma Cio³ka – ul. Ka no ni cza 17 – na kon ty nu acjê 

re mon tu kon ser wa tor skie go 200.000 z³
– Ze spó³ klasz tor ny Al ber ty nek – ul. Wo ro ni cza 10 – na 

do ko ñcze nie prac konserwatorsko -budowlanych bu dyn ku 
g³ów ne go zgro ma dze nia 35.000 z³

– Ba zy li ka Ma riac ka – na za ko ñcze nie prac kon ser wa tor skich 
w za kry stii 59.000 z³
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– V LO – ul. Stu denc ka 12 – na kon ty nu acjê wy mia ny sto lar ki 
okien nej od stro ny dzie dziñ ca 35.000 z³

– Ka mie ni ca przy ul. Go³êbiej 6 – oo. Ka me du li – na 
za bez pie cze nie mu ru bêd¹ce go w sta nie awa ryj nym 75.000 z³

– Klasz tor oo. Ka me du³ów – ul. Ko na ro wa 1 – na za ko ñcze nie 
prac remontowo -konserwatorskich w 2 dom kach ere mic kich 100.000 z³

– I Kli ni ka Chi rur gii – ul. Ko per ni ka 40 – na do ko ñcze nie 
kon ser wa cji ele wa cji fron to wej 60.000 z³

– ze spó³ klasz tor ny Kar me li tów „Na Pia sku” – na za ko ñcze nie prac 
kon ser wa tor skich w skle pie niu ka pli cy MB Pia sko wej 65.000 z³

– po nad to Pre zy dium SKOZK przy zna³o do fi nan so wa nie bez zwrot ne 
Gmi nie Kra ków na dwór Cze czów w Krakowie -Bie¿anowie – 
ul. Po pie³uszki 36 – ba da nia oraz pro jekt kom plek so we go 
re mon tu kon ser wa tor skie go 134.000 z³

ra zem: 924.000 z³

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Uchwa³a nr 11/2005
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 25 pa Ÿ dzier ni ka 2005 r. w spra wie zmia ny 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 nej na bez zwrotn¹ 

przy zna nej dla obiek tu przy ul. Grodz kiej 27

§ 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 § 7 ust. 1 Re gu la mi nu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków
Kra ko wa (Uchwa³a SKOZK Nr 7/2001 z dnia 4 grud nia 2001 r.) oraz § 4 i 5 Za -
sad fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych ze œrod ków Na ro do we go
 Funduszu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa (Uchwa³a Nr 9/2001 Pre zy dium
SKOZK z dnia 4 grud nia 2001 r.), po prze ana li zo wa niu wnio sku Gmi ny Kra -
ków, przed sta wie niu in for ma cji przez dy rek to ra Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze -
spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa oraz wys³ucha niu opi nii ko mi sji pro ble mo wych
SKOZK i cz³on ków Pre zy dium SKOZK, po sta na wia:

Zmie niæ do ta cjê wys. 50 tys. z³ ze zwrot nej na bez zwrotn¹ przy znan¹ w pla -
nie na rok 2005 Gmi nie Kra ków, dla czê œci bu dyn ku przy ul. Grodz kiej 27 u¿yt -
ko wa nej przez Gmi nê a sta no wi¹cej wspó³w³asnoœæ Gmi ny Kra ków, na od -
s³oniê cie stro pu drew nia ne go oraz prze pro wa dze nie ba dañ konstrukcyjno -archi -
tek tonicznych, ze wzglê du na ko niecz noœæ wzmoc nie nia ele men tów kon struk -
cyj nych bu dyn ku.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Kro ni ka wy da rzeñ SKOZK
od kwiet nia do grud nia 2005 r.

12 kwiet nia w ba zy li ce œw. Flo ria na od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Pro gra -
mo wa nia i Oce ny Re ali za cji SKOZK, któ re mu prze wod ni czy³ dr Bo gus³aw
Kra sno wol ski.

Na ra dê po prze dzi³ przegl¹d prac kon ser wa tor skich w pre zbi te rium. In for ma -
cje na ten te mat prze ka za li: pro boszcz pa ra fii – ks. pra³at Jó zef Czy rek, in spek -
tor Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych – Jo an na Ka mie niar czyk
i wy ko naw ca – Alek san der Pio trow ski.

In for ma cjê o re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra -
ko wa w 1. kwar ta le br. przed sta wi³ dyr. ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn. Za awan so -
wa nie prac wy nios³o 40% pla nu i 10% wy ko rzy sta nia œrod ków fi nan so wych.
Dyr. T. Mu rzyn ape lo wa³ o dok³ad niejsz¹ do ku men ta cjê obiek tów do re ali za cji.

Ko mi sja po zy tyw nie za opi nio wa³a wnio ski o zmia nê cha rak te ru do ta cji na
bez zwrot ne na re mont frag men tu mu rów miej skich od Bra my Flo ria ñskiej do
Ar se na³u, w zwi¹zku z prze jê ciem go przez gmi nê Kra ków oraz na re mont „Ce -
le sta tu”, któ ry Brac two Kur ko we prze ka za³o na 25 lat Mu zeum Hi sto rycz ne mu
m. Kra ko wa.

*
*   *

14 kwiet nia od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK, któ re pro -
wa dzi³ prze wod nicz¹cy Ko mi sji, prof. Je rzy Zdra da.

In for ma cje o re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra -
ko wa w 1. kwar ta le br. oraz o roz strzy gniê ciu prze tar gów (m.in. na pra ce
w Pa³acu Cio³ka i obiek ty Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go) przed sta wi³ dyr.
ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn. Ko mi sja uzna³a za awan so wa nie re ali za cji pla nu od -
no wy za byt ków Kra ko wa za pra wid³owe oraz zwró ci³a uwa gê na ko niecz noœæ
za ostrze nia wa run ków przyj mo wa nych za dañ pod k¹tem ich przy go to wa nia
przez w³aœci cie li.
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Ko mi sja po zy tyw nie za opi nio wa³a wnio ski o zmia nê cha rak te ru do ta cji na
bez zwrot ne: w wys. 100 tys. z³. na re mont frag men tu mu rów miej skich miê dzy
Bram¹ Flo ria ñsk¹ i Ar se na³em oraz w wys. 100 tys. na re mont „Ce le sta tu”.

*
*   *

18 kwiet nia w Pa³acu Pre zy denc kim w War sza wie pre zy dent RP, Alek san der
Kwa œniew ski wrê czy³ no mi na cjê no we mu prze wod nicz¹ce mu SKOZK, rek to ro -
wi UJ, prof. Fran cisz ko wi Ziej ce, cz³on ko wi SKOZK od 12 lat. Prof. F. Ziej ka
stwier dzi³ m.in., ¿e funk cja ta bê dzie dla nie go no wym wy zwa niem i uczy ni
wszyst ko, by ani jed na z³otów ka Ko mi te tu nie zo sta³a zmar no wa na oraz, ¿e bê -
dzie siê sta ra³ o no we spo so by fi nan so wa nia.

*
*   *

19 kwiet nia wi zy tê prof. Ta de uszo wi Chrza now skie mu, do tych cza so we mu
prze wod nicz¹ce mu SKOZK, któ ry z po wo dów zdro wot nych zre zy gno wa³ z dal -
sze go pe³nie nia tej funk cji, z³o¿y li min. Edward Szy ma ñski, wi ce prze wod -
nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu, prof. Fran ci szek Ziej ka, no wy prze wod nicz¹cy
oraz Ta de usz Pro ko piuk, dyr. Biu ra SKOZK. Prof. T. Chrza now ski otrzy ma³ ty -
tu³ ho no ro we go prze wod nicz¹ce go SKOZK. Go œcie po dziê ko wa li swo je mu
prze wod nicz¹ce mu za wie le lat pra cy i ¿y czy li zdro wia.

*
*   *

19 kwiet nia w ze spo le klasz tor nym oo. Cy ster sów w Mo gi le od by³o siê po -
sie dze nie Pre zy dium SKOZK. Ze bra nie po prze dzi³o zwie dza nie klasz to ru i oto -
cze nia. In for ma cji udzie li li opat klasz to ru, o. Piotr Choj nac ki i in ni za kon ni cy.

Na wstê pie ob rad min. Edward Szy ma ñski po in for mo wa³ obec nych o z³o -
¿onej na rê ce pre zy den ta RP, Alek san dra Kwa œniew skie go re zy gna cji prof. Ta -
de usza Chrza now skie go z funk cji prze wod nicz¹ce go SKOZK z po wo du po gar -
szaj¹ce go siê sta nu zdro wia oraz o no mi na cji na to miej sce prof. Fran cisz ka
Ziej ki, rek to ra Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go.

Opat o. P. Choj nac ki przed sta wi³ efek ty i po trze by prac remontowo -kon ser -
wa torskich w ze spo le klasz tor nym.

Dr Piotr Kra sno wol ski pod kre œli³ wyj¹tko we zna cze nie obiek tu i wraz z p.
Bar bar¹ Klesz czy ñsk¹ i Zbi gnie wem Be iers dor fem po twier dzi li dal sze istot ne
po trze by kon ser wa tor skie oraz piln¹ ko niecz noœæ wy eli mi no wa nia wil go ci, za -
gra ¿aj¹cej za byt kom,

Dyr. Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych, Ta de usz Mu rzyn zre fe -
ro wa³ re ali za cjê pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa za pierw szy kwar ta³ 2005 r.
oraz przed sta wi³ wnio ski o zmia nê kwa li fi ka cji do ta cji dla „Ce le sta tu” i o udzie -
le nie do ta cji w wys. 100 tys. z³. Na mu ry obron ne w czê œci od Bra my Flo riañ -
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skiej do Ar se na³u ze wzglê du na ich prze ka za nie mia stu przez Fun da cjê XX
Czar to ry skich.

Po zy tywn¹ opi niê w spra wie re ali za cji pla nu w 1. kwar ta le oraz wy su niê tych
wnio sków udzie li li 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 oraz Ko mi sji Fi nan so wej – prof. Je rzy Zdra da.

Bar ba ra Klesz czy ñska i prof. Fran ci szek Ziej ka skry ty ko wa li usta wê o za mó -
wie niach pu blicz nych, któ ra ob li gu je do ko rzy sta nia z ofert naj ta ñ szych w prze -
tar gu i w efek cie do czê sto z³ej ja ko œci prac kon ser wa tor skich.

Dr B. Kra sno wol ski od niós³ siê do wnio sków z ob rad ple nar nych SKOZK
w dn. 08.02.05, do tycz¹cych œrod ków na re mont p³yty Ryn ku.

Cz³on ko wie Pre zy dium przy jê li w g³oso wa niu uchwa³ê nr 6/2005 w spra wie
re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego w 1. kwar ta le 2005r. i nr 7/2005 zmie -
niaj¹c¹ cha rak ter do ta cji na mu ry miej skie (na bez zwrotn¹) oraz be ne fi cjen ta
(na gmi nê).

Na za ko ñcze nie ob rad no wy prze wod nicz¹cy SKOZK, Fran ci szek Ziej ka
przed sta wi³ swo je prze my œ le nia i wstêp ne za mie rze nia do tycz¹ce przysz³oœci
Spo³ecz ne go Ko mi te tu. Za ce le nad rzêd ne uzna³ utrzy ma nie usta wy o Na ro do -
wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, po szu ki wa nie no wych Ÿró -
de³ po zy ski wa nia œrod ków, wspó³pra cê z w³adza mi mia sta, wo je wódz twa, urzê -
dem mar sza³kow skim oraz in ny mi in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi kul tu ral ny mi,
a ta k¿e Po lo ni¹.

*
*   *

25 kwiet nia w po miesz cze niach na le¿¹cych do pa ra fii NMP w Kra ko wie
z ini cja ty wy ks. in fu³ata Bro nis³awa Fi de lu sa, ar chi pre zbi te ra Ba zy li ki Ma riac -
kiej, od by³ siê po kaz in te rak tyw ne go prze wod ni ka po ko œcie le Ma riac kim. No -
wo cze sny sys tem kom pu te ro wy wzbo ga co ny o s³ow ni czek po jêæ z dzie dzi ny ar -
chi tek tu ry i hi sto rii sztu ki umo ¿li wia zwie dza nie ko œcio³a za rów no we wn¹trz
(m.in. z otwie ra nym o³ta rzem Wi ta Stwo sza) jak i na ze wn¹trz (dniem i noc¹),
a ta k¿e po dzi wia nie pa no ra my Kra ko wa z hej na li cy. Zwie dza niu to wa rzy szy
sta ran nie do bra na mu zy ka po wa ¿na. Przy po mo cy te go sys te mu od no wio ny,
tak ¿e przy znacz nym udzia le œrod ków NFRZK, ko œció³ Ma riac ki ma te raz
pe³nie j sze mo ¿li wo œci za pre zen to wa nia swo ich wa lo rów (w przy go to wa niu
wer sje w kil ku jê zy kach ob cych).

*
*   *

25 kwiet nia Biu ro SKOZK zor ga ni zo wa³o na Wa we lu ko lej ne spo tka nie
z prze wod ni ka mi miej ski mi po Kra ko wie. Pra cow ni cy dzia³u kon ser wa cji Wa -
we lu pp. Piotr Stê pieñ i Ja nusz Smól ski oraz kon ser wa tor zie le ni p. Ka ta rzy na
¯ó³ciak udzie li li szcze gó³owych in for ma cji na te mat bêd¹cej w fa zie re ali za cji
tra sy tu ry stycz nej wo kó³ Wa we lu, obej muj¹cej m.in. for ty fi ka cje i ogro dy kró -
lo wej Bo ny.
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*
*   *

Ko mi sje kon ser wa tor skie ty po wa nia, przegl¹du i od bio ru prac, w któ rych
bra li udzia³ cz³on ko wie SKOZK w kwiet niu:
– Szpi tal Uni wer sy tec ki, ul. Ko per ni ka 17 – od biór po miesz czeñ przy zie mia le -

we go skrzyd³a
– ze spó³ Klasz to ru Fran cisz ka nów – Re for ma tów, ul. Re for mac ka 4 – wpro wa -

dze nie wy ko naw cy na II etap ro bót izo la cyj nych
– klasz tor oo. Pau li nów „Na Ska³ce” – na ra da dot. kon ty nu acji prac przy re -

mon cie kon ser wa tor skim sa dzaw ki œw. Sta nis³awa
– Szpi tal Dzie ciê cy œw. Lu dwi ka, ul. Strze lec ka 1 – ty po wa nie prac na 2005 r.
– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Der ma to lo gii), ul. Ko per ni ka 19 – ko mi sja

dot. wy mia ny sto lar ki okien nej
– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Psy chia trii), ul. Ko per ni ka 21a – od biór prac

re mon to wych
– Ba stion V – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont kom plek so wy
– Bar ba kan Kra kow ski – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac kon ser wa tor skich

i budowlano -remont. przy Mo œcie Kle par skim i prze dbra miu Bar ba ka nu
– bud. ul. Grodz ka 27 – usta le nie za kre su rze czo we go pla no wa nych prac

konserwatorsko -budowlanych
– ko œció³ œw. Krzy ¿a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. przegl¹du i za awan so wa -

nia prac
– klasz tor ss. Kar me li ta nek Bo sych, ul. Ko per ni ka 44 – ko mi sja dot. prac przy

oku tych drzwiach z dru giej za kry stii ko œcio³a klasz tor ne go
– ko œció³ œw. An drze ja – ko mi sja kon ser wa tor ska w pra cow ni wy ko naw cy dot.

prac pro wa dzo nych przy am bo nie, chó rze mu zycz nym i ba lu stra dzie chó ru
za kon ne go oraz omó wie nia ak tu al nych wa run ków kli ma tycz nych w ab sy dio li

– pa³ac Krzysz to fo ry, Ry nek G³. 35 – od biór prac kon struk cyj nych w za kre sie
za bez pie cze nia stro pu nad Sal¹ Fon ta ny i pra ce do dat ko we w bu dyn ku

– dwo rek „Ry dlów ka” – ty po wa nie prac w za kre sie re mon tu po sadz ki przy we -
jœ ciu do mu zeum oraz re mon tu drew nia ne go gan ku

– 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 bu do wê i prze ka za nie pla cu bu do wy.

*
*   *

5 ma ja od by³o siê spo tka nie no we go prze wod nicz¹ce go SKOZK, prof. Fran -
cisz ka Ziej ki z wi ce prze wod nicz¹cy mi, se kre ta rza mi i prze wod nicz¹cy mi ko mi -
sji pro ble mo wych w ce lu omó wie nia kie run ków dzia³al no œci Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu i naj pil niej szych za dañ bie¿¹cych.

*
*   *
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18 ma ja prze by wa³a w Kra ko wie gru pa dzien ni ka rzy ze Lwo wa, bêd¹cych
goœæmi Mar sza³ka Ma³opol ski. Przed mio tem za in te re so wa nia dzien ni ka rzy by³y 
m.in. pro ble my od no wy za byt ków Kra ko wa.

O od no wie Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu opo wie dzia³ prof. Mar cin Fa -
bia ñski.

Efek ty kon ser wa cji ka pli cy Œwiê to krzy skiej i Zyg mun tow skiej w Ka te drze
Wa wel skiej przy bli¿y³ prof. Ire ne usz P³uska i kon ser wa tor Aga ta Ma moñ. Z ko -
lei kon ser wa tor Wal de mar Nie wal da oma wia³ efek ty prac remontowo -kon ser -
wa torskich w Pa³acu bi sku pa Era zma Cio³ka przy ul. Ka no ni czej 17. Na to miast
prof. W³odzi mierz Mo kry za pre zen to wa³ bo ga ty pro gram dzia³añ Fun da cji œw.
W³odzi mie rza w od no wio nej ka mie ni cy przy ul. Ka no ni czej 15.

Na za ko ñcze nie Ta de usz Pro ko piuk – dyr. Biu ra SKOZK po in for mo wa³
dzien ni ka rzy ze Lwo wa o ro li, za da niach i efek tach dzia³añ SKOZK.

*
*   *

29 ma ja zmar³ prof. Syl we ster Wój cik, wie lo let ni cz³onek Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, wspó³twór ca pro ce su od no wy i je go pod -
staw praw nych.

*
*   *

31 ma ja prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko -
wa wraz z Wo je wod¹ Ma³opol skim i pre zy den tem m. Kra ko wa wyst¹pi li do
 pani Jo lan ty Szymanek -Deresz, sze fa Kan ce la rii Pre zy den ta RP z pro œb¹ o za -
pew nie nie do fi nan so wa nia z bu d¿ etu cen tral ne go Na ro do we go Fun du szu Re wa -
lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa na rok 2006 w wys. 37,5 mln z³. Wyst¹pie nie za -
wie ra po trze by wy ni kaj¹ce z przy jê te go pro gra mu prac kon ser wa tor skich na
la ta 2004–2010 i uwzglêd nia zbli¿ aj¹c¹ siê 750. rocz ni cê Wiel kiej Lo ka cji Mia -
sta. Po trze by te obej muj¹ ok. 90 naj bar dziej za gro¿onych naj war to œciow szych
obiek tów za byt ko wych, m.in. Wzgó rze Wa wel skie (z Zam kiem Kró lew skim,
Ar chi ka tedr¹, for ty fi ka cja mi), hi sto rycz ne za byt ki w ob rê bie Plant, œre dnio -
wiecz nych miast Ka zi mierz, Kle parz, naj cen niej sze en kla wy od da lo ne od cen -
trum mia sta (klasz tor ka me du³ów w Bie la nach, cy ster sów w Mo gi le i be ne dyk -
ty nów w Ty ñcu oraz re zy den cje w £ob zo wie i Wo li Ju stow skiej). Ko piê te go
wyst¹pie nia prof. Fran ci szek Ziej ka skie ro wa³ do wszyst kich cz³on ków SKOZK 
z pro œb¹ o po szu ki wa nie po par cia dla przy chyl nej de cy zji dla Kra ko wa w pra -
cach nad bu d¿ e tem pa ñstwa.

*
*   *
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Ko mi sje kon ser wa tor skie ty po wa nia, przegl¹du, oce ny i od bio ru prac, w któ -
rych bra li udzia³ cz³on ko wie SKOZK w ma ju:
– ko œció³ oo. Ber nar dy nów (Ka pli ca œw. An ny) – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.

prac w ka pli cy
– Col le gium Ma ius UJ – od biór prac de kar skich na po³aciach we w nêtrz nych

dzie dziñ ca bu dyn ku
– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Psy chia trii), ul. Ko per ni ka 21 –

wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu we jœ cia do bud.
– Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry, Ry nek G³. 25 – od biór II eta pu re mon to -

wa nych po miesz czeñ II piê tra
– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. kon ty nu acji prac przy

ele wa cji na wy bocz nej i kon ser wa cji kruch ty po³udnio wej
– klasz tor oo. Ka me du³ów na Bie la nach, ul. Ko na ro wa 1 – ty po wa nie prac dot.

re mon tu dom ków Pu stel ni ków
– Pa ñstwo wa Stra¿ Po¿ar na, ul. We ster plat te 19 – wpro wa dze nie wy ko naw cy

na kon ty nu acjê prac dot. Wzmoc nie nia kon struk cji fun da men tów ofi cy ny le -
wej bu dyn ku

– ko œció³ œw. Krzy ¿a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. przegl¹du i za awan so wa -
nia prac wy ko na nych w ko œcie le

– Ba zy li ka Ma riac ka – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. pro ble mów wil got no œcio -
wych w ka pli cy Mat ki Bo skiej Lo re ta ñskiej

– ko œció³ œw. Grze go rza w Rusz czy – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac w pre -
zbi te rium ko œcio³a

– ko œció³ œw. Pio tra i Paw³a – ko mi sja kon ser wa tor ska w pra cow ni wy ko naw cy
dot. prac przy chó rze mu zycz nym

– ko piec Ko œciusz ki – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont tech nicz ny pod -
sta wy kop ca i prze ka za nie pla cu bu do wy.

*
*   *

3 czerw ca w Au li Col le gium Ma ius Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go od by³a siê
uro czy stoœæ przy zna nia prze wod nicz¹ce mu SKOZK, prof. Fra nisz ko wi Ziej ce,
rek to ro wi UJ god no œci dok to ra ho no ris cau sa Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz -
nej w Kra ko wie w uzna niu osi¹gniêæ dla na uki pol skiej na po lu do ku men to wa -
nia i pro mo cji na ro do we go dzie dzic twa kul tu ry.

*
*   *

9 czerw ca uka za³ siê no wy, 54 nr Biu le ty nu SKOZK, za wie raj¹cy m.in. in for -
ma cjê o re zy gna cji ze wzglê dów zdro wot nych po 14 la tach z funk cji prze wod -
nicz¹ce go SKOZK prof. Ta de usza Chrza now skie go i no mi na cji na to miej sce
prof. Fran cisz ka Ziej ki, rek to ra Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go. Biu le tyn za wie ra
in for ma cjê o na da niu prof. Ta de uszo wi Chrza now skie mu ty tu³u dok to ra ho no ris 
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cau sa przez Po li tech ni kê Kra kowsk¹. Oprócz te go w Biu le ty nie zna laz³y siê
ma te ria³y o re ali za cji pla nu za rok 2004 oraz za mia ry na rok 2005 (omó wio ne
i za twier dzo ne na po sie dze niu ple nar nym SKOZK) a ta k¿e ar ty ku³ dr. Bo -
gus³awa Kra sno wol skie go w spra wie re mon tu kra kow skie go Ryn ku.

*
*   *

18 czerw ca w sa li kon fe ren cyj nej „Do mu pod Kru ki” od by³a siê se sja „Eu ro -
pa wo bec dzie dzic twa” or ga ni zo wa na pod pa tro na tem pre zy den ta RP, Alek san -
dra Kwa œniew skie go przez Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa
i Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry.

Ze bra nych po wi ta³ i se sjê pro wa dzi³ prze wod nicz¹cy SKOZK, prof. Fran ci -
szek Ziej ka. Z re fe ra ta mi wyst¹pi li: pre zy dent RP – Alek san der Kwa œniew ski,
mi ni ster kul tu ry – Wal de mar D¹brow ski, mar sza³ek woj. ma³opol skie go – Ja -
nusz Se pio³ i dyr. MCK – prof. Ja cek Pur chla. Or ga ni za to rzy se sji sta ra li siê
zwró ciæ uwa gê na war to œci hi sto rycz ne i kul tu ro we Kra ko wa i je go za byt ków
i wy pra co waæ no we mo ¿li wo œci ochro ny dzie dzic twa w œcis³ym po wi¹za niu
z roz wo jem mia sta po przez m.in. po zy ska nie œrod ków eu ro pej skich.

*
*   *

18 czerw ca An drzej Kurz – za stêp ca prze wod nicz¹ce go SKOZK – otrzy ma³
z r¹k pre zy den ta RP Alek san dra Kwa œniew skie go Krzy¿ Wiel ki Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski. Wrê cze nie od zna cze nia od by³o siê pod czas uro czy ste go spo tka -
nia pre zy den ta RP z cz³on ka mi Sto wa rzy sze nia Twór ców i Dzia³aczy Kul tu ry
„Ku Ÿni ca” w Kra ko wie.

*
*   *

18 czerw ca zmar³ dr An drzej Fi schin ger – hi sto ryk sztu ki, wie lo let ni, ak tyw -
ny cz³onek Pre zy dium SKOZK i za stêp ca prze wod nicz¹ce go Ko mi sji Pro gra -
mo wa nia i Oce ny Re ali za cji Spo³ecz ne go Ko mi te tu, pra cow nik Wa we lu, au to -
ry tet w dzie dzi nie kon ser wa cji za byt ków i wy bit ny znaw ca epo ki re ne san su.

*
*   *

21 czerw ca w Lu bli nie prze wod nicz¹cy SKOZK, prof. Fran ci szek Ziej ka
otrzy ma³ ty tu³ dok to ra ho no ris cau sa przy zna ny mu przez se nat Uni wer sy te tu
Ma rii Cu rie-Sk³odow skiej w uzna niu za wy bit ny do ro bek na uko wy w dzie dzi -
nie hi sto rii li te ra tu ry i ak tyw noœæ na po lu in te gra cji na uki pol skiej i eu ro pej -
skiej.

*
*   *
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29 czerw ca w 60- lecie po wo³ania Wy dzia³u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra -
kow skiej od by³o siê uro czy ste otwar cie no wych sal dy dak tycz nych i po miesz -
czeñ dla pra cow ni ków naukowo -dydaktycznych na I piê trze Pa³acu Kró lew skie -
go w £ob zo wie przy ul. Pod chor¹¿ych 1.

Kil ku let ni re mont kon ser wa tor ski ww. Pa³acu znacz¹co wspie ra SKOZK
œrod ka mi NFRZK. Na uwa gê zas³ugu je wy eks po no wa nie w od no wio nych za -
byt ko wych po miesz cze niach wie lu de ta li ar chi tek to nicz nych (za byt ko we stro py 
bel ko we, por tal i in.).

*
*   *

Ko mi sje kon ser wa tor skie ty po wa nia, oce ny i od bio ru prac, w któ rych bra li
udzia³ cz³on ko wie SKOZK w czerw cu:

– bud. Ko mi sa ria tu I Po li cji w Kra ko wie, ul. Sze ro ka 35 – wpro wa dze nie wy -
ko naw cy na wy ko na nie re mon tu kon ser wa tor skie go da chu bu dyn ku

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

– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Psy chia trii), ul. Ko per ni ka 21 a – od biór
i prze ka za nie re mon to wa nych po miesz czeñ

– ze spó³ klasz tor ny ss. Al ber ty nek Pos³uguj¹cych Ubo gim, ul. Wo ro ni cza 10 –
wpro wa dze nie wy ko naw cy na bu dow la ne pra ce ele wa cyj ne

– bud. Ma³opol skie go Urzê du Wo je wódz kie go, ul. Basz to wa 22 – ty po wa nie
prac zwi¹za nych z re mon tem ele wa cji bu dyn ku

– most Kle par ski przy Bar ba ka nie – ko mi sja oce ny wy ko na nych ele men tów
mo stu w pra cow ni sto lar skiej w Mo gi la nach

– pa³ac Pus³ow skich, ul. We ster plat te 10 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. od bio -
ru ko ñco we go prac

– Szpi tal Uni wer sy tec ki, ul. Ko per ni ka 17 – od biór i prze ka za nie re mon to wa -
nych po miesz czeñ u¿yt kow ni ko wi

– klasz tor ss. Kar me li ta nek Bo sych, ul. Ko per ni ka 44 – od biór ko ñco wy prac
kon ser wa tor skich przy oku tych drzwiach i po li chro mo wa nym por ta lu ka -
mien nym oraz drew nia nej kra cie w dru giej za kry stii ko œcio³a klasz tor ne go ss. 
Kar me li ta nek Bo sych

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów, ka pli ca œw. An ny – od biór ko ñco wy prac kon ser -
wa tor skich w ka pli cy

– mur obron ny po miê dzy Bram¹ Flo ria ñsk¹ a Baszt¹ Sto larsk¹ – ty po wa nie
prac zwi¹za nych z za da sze niem mu ru obron ne go

– ba zy li ka œw. Flo ria na – ko mi sja przegl¹du i za awan so wa nia prac w pre zbi te -
rium

– ko œció³ œw. Krzy ¿a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. przegl¹du i za awan so wa -
nia prac
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– ko œció³ Bo¿e go Cia³a ko mi sja kon ser wa tor ska dot. kon ty nu acji prac przy ele -
wa cji na wy bocz nej, prac kon ser wa tor skich przy kruch cie po³udnio wej oraz
ele wa cji ka pli cy œw. An ny.

*
*   *

9 lip ca prze wod nicz¹cy SKOZK prof. Fran ci szek Ziej ka wy sto so wa³ list gra -
tu la cyj ny do Dy rek cji Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu z oka zji ob cho dów
100 -lecia od zy ska nia dla na ro du pol skie go i od no wy za byt ków Wzgó rza Wa -
wel skie go, pod kre œlaj¹c szcze gól ne zna cze nie te go za da nia w 27-l etniej hi sto rii
Spo³ecz ne go Ko mi te tu.

*
*   *

14 lip ca w ko œcie le Nie po ka la ne go Po czê cia NM Pan ny od by³o siê po sie dze -
nie Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji SKOZK.

Ze bra nie po prze dzi³a pre zen ta cja efek tów prac kon ser wa tor skich i po trzeb
w klasz to rze ss. Kar me li ta nek Bo sych przy ul. Ko per ni ka. Pre fekt Zgro ma dze -
nia Ksiê ¿y Mi sjo na rzy Win cen te go á Pau lo, ks. Ro man Ba ra basz za po zna³ ze -
bra nych z hi sto ri¹ ko œcio³a Nie po ka la ne go Po czê cia NM Pan ny – pierw sze go
kar me li ta ñskie go ko œcio³a na zie miach pol skich – a o pra cach kon ser wa tor skich
opo wie dzia³ przed sta wi ciel wy ko naw ców, Sta nis³aw Dziu ba.

W g³ów nej czê œci po sie dze nia in for ma cjê o re ali za cji pla nu finansowo -
-rzeczowego za pierw sze pó³ro cze 2005 r. przed sta wi³ dyr. Zarz¹du Re wa lo ry -
za cji Ze spo³ów Za byt ko wych, Ta de usz Mu rzyn. Za awan so wa nie prac, ana lo -
gicz nie do ubieg³ego ro ku, wy no si 38,4% (wg za war tych umów 71%).

Ko mi sja przy jê³a wnio sek o czê œcio wy po dzia³ re zer wy na na stê puj¹ce
obiek ty: klasz tor oo. Pau li nów na Ska³ce, pa³ac Jerz ma now skich, Sta ry Te atr,
ko œció³ œw. Bar ba ry, cmen tarz Ra ko wic ki, klasz tor ss. Wi zy tek, klasz tor oo.
Augu stianów. Cz³on ko wie ko mi sji wy po wie dzie li siê za wstrzy ma niem fi nan so -
wa nia re mon tu p³yty Ryn ku, z po wo du za kwe stio no wa nia go przez Ma³opol -
skie go Kon ser wa to ra Za byt ków i Ra dê Kon ser wa to rów.

Ko mi sja zgo dzi³a siê na pro lon ga tê sp³aty czê œci do ta cji dla Iwo na No wi na
Ko nop ki na re mont pa³acu w Ko œciel ni kach oraz pod trzy ma³a swoj¹ ne ga tywn¹
de cy zjê w spra wie umo rze nia sp³aty do ta cji na re mont d. pa³acu Tar now skich.

*
*   *

15 lip ca od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Fi nan so wej SKOZK. In for ma cjê
o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego od no wy za byt ków Kra ko wa za
I pó³ro cze 2005 r. przed sta wi³ dyr. Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko -
wych Kra ko wa Ta de usz Mu rzyn, za pew niaj¹c, i¿ nie ma gro Ÿby nie wy ko na nia
pla nu. Ko mi sja za ape lo wa³a o dok³ad niej sze przy go to wy wa nie wnio sków
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i kwa li fi ko wa nie do pla nu obiek tów do brze przy go to wa nych do przy jê cia do fi -
nan so wa nia z NFRZK. Cz³on ko wie Ko mi sji przy jê li wnio sek o po dzia³ czê œci
re zer wy fi nan so wej NFRZK na naj pil niej sze po trze by, tj. klasz tor oo. Pau li nów
na Ska³ce, klasz tor Au gu stia nów, pa³ac Jerz ma now skich, Sta ry Te atr, ko œció³
œw. Bar ba ry, cmen tarz Ra ko wic ki i klasz tor ss. Wi zy tek.

Ko mi sja uzgod ni³a, i¿ w ra zie nie wy ko rzy sta nia przy zna nej na re mont p³yty
Ryn ku kwo ty do ta cji na le ¿y j¹ prze zna czyæ na in ne obiek ty Gmi ny, np. Su kien -
ni ce, Pa³ac Krzysz to fo ry.

Roz pa truj¹c wnio ski skie ro wa ne do SKOZK Ko mi sja po sta no wi³a o pro lon -
ga cie sp³aty dwóch rat Iwo na No wi na Ko nop ki na re mont pa³acu w Krakowie -
-Koœcielnikach i pod trzy ma³a swo je wcze œniej sze ne ga tyw ne sta no wi sko
o umo rze nie po zo sta³ych do sp³aty rat do ta cji zwrot nej na re mont d. pa³acu Tar -
now skich przy ul. S³aw kow skiej.

*
*   *

20 lip ca w Sa li ob rad Ma³opol skie go Urzê du Wo je wódz kie go od by³o siê po -
sie dze nie Pre zy dium SKOZK.

In for ma cjê o re ali za cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra -
ko wa wraz z pro po zy cja mi zmian wy ko rzy stuj¹cy mi re zer wê fi nan sow¹ w wys.
220 tys. z³ przed sta wi³ dyr. ZRZZK Ta de usz Mu rzyn.

Dr Zbi gniew Be iers dorf w im. Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji
po zy tyw nie od niós³ siê do spra woz da nia ZRZZK i wiê k szo œci pro po zy cji po -
dzia³u re zer wy fi nan so wej NFRZK. Ne ga tyw nie wy po wie dzia³ siê na to miast nt. 
do ta cji (1,5 mln z³) do re mon tu wsch. stro ny p³yty Ryn ku G³. w po sze rzo nym
przez Urz¹d Miej ski za kre sie, nie maj¹cym ak cep ta cji Ma³opol skie go Kon ser -
wa to ra Za byt ków.

Sta no wi sko to po dzie li³ ta k¿e prof. Je rzy Zdra da w imie niu Ko mi sji Fi nan so -
wej SKOZK, po pie raj¹c jed no cze œnie po zo sta³e pro po zy cje po dzia³u re zer wy
(klasz tor oo. Pau li nów „na Ska³ce”, ze spó³ klasz tor ny oo. Au gu stia nów, ko œció³
œw. Bar ba ry, klasz tor ss. Wi zy tek, Sta ry Te atr im. H. Mo drze jew skiej, cmen tarz
Ra ko wic ki).

W dys ku sji g³os za bra li: prze wod nicz¹cy Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw
Spo³ecz nych doc. An drzej Kurz (m.in. w spra wie opóŸ nieñ re mon tu Ze spo³u
Szkó³ Eko no micz nych przy ul. Ka pu cy ñskiej, ko niecz no œci pod jê cia prac przy
mu rze gra nicz nym cmen ta rza Re muh, w sy na go dze Wy so kiej, Mu zeum Na ro -
do wym w Su kien ni cach, Krzysz to fo rach i przy ele wa cji ko œcio³a oo. Pi ja rów),
dyr. ZRZZK Ta de usz Mu rzyn, pre zes ¯ydow skiej Gmi ny Wy zna nio wej Ta de -
usz Ja ku bo wicz, dyr. Wy dzia³u Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go UMK Sta -
nis³aw Dzie dzic (inf. o uchwa le Ra dy Mia sta Kra ko wa na wnio sek pre zy den ta
Jac ka Maj chrow skie go o do fi nan so wa niu obiek tów za byt ko wych), prof. Sta -
nis³aw Wal toœ (o prze ci¹¿e niu funk cji handlowo -turystycznej Ryn ku), Ma³opol -
ski Kon ser wa tor Za byt ków Jan Jan czy kow ski (o nie ak cep to wa nym zbyt sze ro -
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kim za kre sie prac dot. pod zie mia Ryn ku G³.), ks. in fu³at Bro nis³aw Fi de lus,
Kon ser wa tor Za byt ków Mia sta Kra ko wa Ge no we fa Zañ -Ograbek.

Prze wod nicz¹cy SKOZK prof. Fran ci szek Ziej ka, pod su mo wuj¹c opi nie
cz³on ków Pre zy dium, stwier dzi³, ¿e Spo³ecz ny Ko mi tet ne ga tyw nie opi niu je za -
miar stwo rze nia pod ziem ne go cen trum han dlo we go pod p³yt¹ Ryn ku G³. i ¿e
do fi nan so wa nie prac z NFRZK mo¿e zo staæ wstrzy ma ne z bra ku zgo dy
Ma³opol skie go Kon ser wa to ra Za byt ków.

Min. Edward Szy ma ñski wy ra zi³ za nie po ko je nie kon flik tem za ist nia³ym
w Kra ko wie na tle kon cep cji za go spo da ro wa nia Ryn ku G³. I we zwa³ do je go za -
¿e gna nia.

Wi ce wo je wo da Ma³opol ski za pro po no wa³ zor ga ni zo wa nie spo tka nia Pre zy -
den ta Mia sta Kra ko wa, Ma³opol skie go Kon ser wa to ra Za byt ków i prze wod -
nicz¹ce go SKOZK u Wo je wo dy Ma³opol skie go. Prze wod nicz¹cy SKOZK za -
apro bo wa³ tê pro po zy cjê i za pro po no wa³ prze³o¿e nie osta tecz nych de cy zji
SKOZK w spra wie Ryn ku G³. do je sien nych ob rad Pre zy dium.

Pre zy dium przy jê³o uchwa³ê w spra wie oce ny re ali za cji pla nu rzeczowo -
-finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa za I pó³ro cze 2005 r. oraz uchwa³ê
o pro lon ga cie sp³aty dwóch rat do fi nan so wa nia zwrot ne go dla obiek tu pa ³a co -
wo -parkowego w Krakowie -Koœcielnikach.

Prof. Fran ci szek Ziej ka wnio sko wa³ do Ko mi sji Praw nej o opra co wa nie do
je sien ne go po sie dze nia Pre zy dium SKOZK szcze gó³owych za sad umo rzeñ do -
ta cji zwrot nych z NFRZK oraz za bra³ g³os w spra wie ak tu al nych kie run ków
dzia³al no œci i naj wa ¿niej szych za da niach SKOZK w II pó³ro czu 2005 r. i w ro ku 
2006.

*
*   *

Ko mi sje kon ser wa tor skie oce ny, za awan so wa nia i od bio ru prac, w któ rych
uczest ni czy li cz³on ko wie SKOZK w lip cu:

– Za mek Kró lew ski na Wa we lu, skrzyd³o wschod nie – od biór ko ñco wy prac
budowlano -konserwatorskich w piw ni cach w p³d. czê œci skrzyd³a

– opac two Be ne dyk ty nów w Ty ñcu – od biór ko ñco wy prac zwi¹za nych z za -
bez pie cze niem piw nic i fun da men tów pod dzie dziñ cem ze wn.

– Szpi tal Uni wer sy tec ki, ul. Ko per ni ka 19 – od biór prac zwi¹za nych z wy -
mian¹ sto lar ki okien nej ele wa cji p³d. II p.

– bud. ul. Ka no ni cza 13 – od biór prac zwi¹za nych z re mon tem kon ser wa tor -
skim fa sa dy i sie ni wraz z za bez pie cze niem prze ciw wil go cio wym bu dyn ku

– Ba zy li ka Ma riac ka – od biór prac w Ka pli cy MB Lo re ta ñskiej

– ko œció³ œw. Bar ba ry – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. po li chro mii

– bu dy nek Ko mi sa ria tu I Po li cji, ul. Sze ro ka 35 – od biór prac dot. re mon tu
kon ser wa tor skie go da chu bu dyn ku

– cmen tarz Ra ko wic ki – ty po wa nie prac
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– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (I Kli ni ka Chi rur gii), ul. Ko per ni ka 40 –
wpro wa dze nie wy ko naw cy na wyk. re mon tu kon ser wa tor skie go ele wa cji
wraz z wy mian¹ sto lar ki okien nej bu dyn ku

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. wi zu ali za cji ko lo ry -
stycz nej œcian i skle pie nia

– bud. Aka de mii Sztuk Piêk nych – wpro wa dze nie wy ko naw cy na pra ce
zwi¹za ne z kon ser wa cj¹ i re kon struk cj¹ sto lar ki okien nej II i III p.

– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. usta le nia ko lo ry sty ki
tyn ków kruch ty po³udnio wej ko œcio³a

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (I Kli ni ka Chi rur gii), ul. Ko per ni ka 40 – od -
biór prac dot. re mon tu – ad ap ta cji pod da sza bu dyn ku

– ko œció³ œw. Grze go rza w Rusz czy – ko mi sja kon ser wa tor ska

– ko œció³ œw. Woj cie cha, Ry nek G³. – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. mu rów ro -
ma ñskich oraz ele wa cji i oto cze nia ko œcio³a œw. Woj cie cha

– klasz tor oo. Ka me du³ów na Bie la nach – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. mu ru
z bra ma mi do ere mów

– Szko³a Pod sta wo wa ss. Au gu stia nek, ul. Ska³ecz na 10 – ko mi sja kon ser wa -
tor ska dot. re mon tu ele wa cji bu dyn ku

– cmen ta rze •ydow skie – ko mi sje kon ser wa tor skie dot. po stê pu prac na cmen -
ta rzach Re muh i Cmen ta rzu •ydow skim przy ul. Mio do wej.

*
*   *

Ko mi sje kon ser wa tor skie oce ny, za awan so wa nia i od bio ru prac, w któ rych
uczest ni czy li cz³on ko wie SKOZK w sierp niu:

– Pa³ac Krzysz to fo ry, Ry nek G³ów ny 35 (Mu zeum Hi sto rycz ne m. Kra ko wa) –
od biór prac zwi¹za nych z wy ko na niem ro bót bu dow la nych za bez pie cza -
j¹cych do ce lo wo strop nad Sal¹ Fon ta ny

– Ogro dy Kró lew skie na Wa we lu – od biór ko ñco wy prac zwi¹za nych z od two -
rze niem ogro du na gór nym ta ra sie ogro dów

– Ba zy li ka Wnie bo wziê cia NMP, Ry nek G³. – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
prac w za kry stii Ba zy li ki Ma riac kiej

– d. Pa³ac Jerz ma now skich (Pol ska Pro win cja Za ko nu œw. Au gu sty na), ul. Gór -
ni ków 29 – od biór prac zwi¹za nych z ro bo ta mi blacharsko -dekarskimi bu -
dyn ku

– ko œció³ œw. Idzie go – od biór ko ñco wy wy mia ny po kry cia da chu nad ko -
œcio³em

– ko œció³ œw. An drze ja – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. za awan so wa nia prac
przy ba lu stra dzie chó ru za kon ne go

– ko œció³ ss. Wi zy tek, ul. Kro wo der ska – ko mi sja dot. roz sze rze nia za kre su
prac przy kon ser wa cji o³ta rza

– o³tarz z Bra my Flo ria ñskiej – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. ko lo ry sty ki o³ta rza
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– bud. Ko men dy Miej skiej Pa ñstwo wej Stra ¿y Po¿ar nej, ul. We ster plat te 19 –
ko mi sja od bio ru prac dot. wzmoc nie nia kon struk cji fun da men tów ofi cy ny le -
wej (kon ty nu acja)

– ko œció³ œw. Krzy ¿a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. od bio ru prac przy ele wa -
cjach i od wod nie niu te re nu wo kó³ ko œcio³a

– bud. Miê dzy na ro do we go Cen trum Kul tu ry, Ry nek G³. 25 – wpro wa dze nie
wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu budowlano -konserwatorskiego ele wa cji
tyl nej bu dyn ku fron to we go wraz z wy mian¹ sto lar ki okien nej

– bud. Ope ry Kra kow skiej, ul. œw. To ma sza 37 – ty po wa nie prac do re mon tu
wnê trza bu dyn ku

– bud. Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Kli ni ka Der ma to lo gii), ul. Ko per ni ka 19 –
od biór prac dot. wy mia ny sto lar ki okien nej

– pa³ac w £ob zo wie, ul. Pod chor¹¿ych 1 (I piê tro, seg ment S4) – od biór prac
dot. re mon tu I piê tra

– bud. G³ów ny Aka de mii Eko no micz nej, ul. Ra ko wic ka 27 – wpro wa dze nie
wy ko naw cy re mon tu kon ser wa tor skie go ele wa cji skrzyd³a wschod nie go bu -
dyn ku

– bud. Pa³acu Pus³ow skich Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go, ul. We ster plat te 10 –
wpro wa dze nie wy ko naw cy re mon tu kom plek so we go bu dyn ku (kon ty nu acja)

– dom Ja na Sas -Zubrzyckiego, al. S³owac kie go 7 – ko mi sja kon ser wa tor ska
– d. Aka de mia Han dlo wa (Ze spó³ Szkó³ Eko no micz nych), ul. Ka pu cy ñska 2 –

ko mi sja kon ser wa tor ska dot. ele wa cji
– klasz tor ss. Wi zy tek, ul. Kro wo der ska 16 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na

pra ce bu dow la ne dot. li kwi da cji sta nu awa ryj ne go stro pów pod da sza w za ch.
Skrzy dle klasz to ru ss. Wi zy tek

– ka mie ni ca Jor da now ska, ul. Szpi tal na 24 (Pa ra fia Pra wos³aw na) – wpro wa -
dze nie wy ko naw cy na pra ce w za kre sie kon ser wa cji ele wa cji fron to wej wraz
z re mon tem œlu sar ki i sto lar ki okien nej w ka mie ni cy

– bud. ul. Ka no ni cza 21 – od biór ko ñco wy prac kon ser wa tor skich przy 3 ka -
mien nych por ta lach bu dyn ku

– klasz tor oo. Kar me li tów „na Pia sku”, Ka pli ca Mat ki Bo¿ej Pia sko wej – ko mi -
sja kon ser wa tor ska dot. prac przy de ko ra cji ma lar skiej skle pie nia

– bud. ul. Lu bicz 16 (Ce le stat) – wpro wa dze nie wy ko naw cy prac bu dow la nych
w za kre sie wy ko na nia prze ciw wil go cio wej izo la cji pio no wej bu dyn ku

– bud. Zgro ma dze nia ss. Ur szu la nek, ul. Sta ro wiœl na 3/5 – od biór prac dot. re -
kon struk cji sto lar ki okien nej w ele wa cji p³d. Bu dyn ku

– klasz tor ss. Kar me li ta nek Bo sych, ul. £ob zow ska 40 – od biór I eta pu prac
zwi¹za nych z za bez pie cze niem struk tu ry mu ru przed za ma ka niem (wy mia na
ry nien i rur spu sto wych)

– cmen tarz Ra ko wic ki – ty po wa nie dot. prac przy kon ser wa cji na grob ków.

*
*   *
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15 wrze œnia kie row nic two SKOZK na cze le z prof. Fran cisz kiem Ziejk¹
(Edward Szy ma ñski, Je rzy Ada mik, Jan Ostrow ski, An drzej Kurz, Bo gus³aw
Kra sno wol ski, Je rzy Zdra da, Ta de usz Pro ko piuk, Ta de usz Mu rzyn, Jan Jan czy -
kow ski) z³o¿y³o wi zy tê ksiê dzu ar cy bi sku po wi Sta nis³awo wi Dzi wi szo wi, no -
we mu me tro po li cie Kra ko wa. W cza sie roz mo wy za rów no prze wod nicz¹cy, jak
i in ni cz³on ko wie Spo³ecz ne go Ko mi te tu po in for mo wa li ksiê dza ar cy bi sku pa
o dzia ³al no œci SKOZK, o udzia le Spo³ecz ne go Ko mi te tu w od no wie obiek tów
sa kral nych w Kra ko wie. Za po zna li ks. ar cy bi sku pa z pro gra mem prac kon ser -
wa tor skich w Kra ko wie do 2010 r. oraz z wyst¹pie niem do kan ce la rii Pre zy den -
ta RP 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 w 2006 r. Prze wod nicz¹cy SKOZK zwró ci³ siê do ks.
ar cy bi sku pa z pro œb¹ o po moc w po zy ski wa niu przy chyl no œci œro do wisk opi -
nio twór czych, w³adz i par la men ta rzy stów przy po dej mo wa niu de cy zji o do fi -
nan so wa niu od no wy kra kow skich za byt ków.

Ksi¹dz ar cy bi skup z uzna niem od niós³ siê do do tych cza so wych wy ni ków od -
no wy za byt ków Kra ko wa, po dzie li³ tro skê o kon ty nu acjê te go dzie³a i o utrzy -
ma nie pa tro na tu Pre zy den ta RP nad dzia³al no œci¹ Spo³ecz ne go Ko mi te tu i pro -
ce sem od no wy za byt ków Kra ko wa.

*
*   *

15 wrze œnia cz³on ko wie kie row nic twa SKOZK z³o¿y li rów nie¿ wi zy tê ks.
Kar dy na³owi Fran cisz ko wi Ma char skie mu. Prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu prof. Fran ci szek Ziej ka wrê czy³ ustê puj¹ce mu Me tro po li cie Kra kow skie -
mu list dziêk czyn ny, me dal za zas³ugi przy od no wie za byt ków Kra ko wa i bu kiet 
kwia tów. Do ser decz nych, gor¹cych po dziê ko wañ za wie lo let ni¹ wspó³pra cê
i po moc do³¹czy li siê wszy scy uczest ni cy spo tka nia, a wœ ród nich prof. Ta de usz
Chrza now ski – ho no ro wy prze wod nicz¹cy SKOZK.

*
*   *

26 wrze œnia pre zy dent m. Kra ko wa prof. Ja cek Maj chrow ski uho no ro wa³
prof. Ta de usza Chrza now skie go, wie lo let nie go prze wod nicz¹ce go (obec nie ho -
no ro we go prze wod nicz¹ce go) Spo ³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra -
ko wa za zas³ugi dla Mia sta Kra ko wa „Ho no ris Gra tia”.

*
*   *

29 wrze œnia prof. Fran ci szek Ziej ka – prze wod nicz¹cy SKOZK wy sto so wa³
list gra tu la cyj ny do no wo wy bra nych pos³ów i se na to rów z Ma³opol ski i wy ra zi³ 
na dzie jê, ¿e spra wy ra to wa nia bez cen nych za byt ków Kra ko wa bêd¹ przed mio -
tem tro ski przed sta wi cie li w³adzy usta wo daw czej RP.
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*
*   *

Ko mi sje kon ser wa tor skie oce ny, za awan so wa nia i od bio ru prac, w któ rych
uczest ni czy li cz³on ko wie SKOZK we wrze œniu:
– bud. Aka de mii Sztuk Piêk nych, Pl. Ma tej ki 13 – ko mi sja awan so wa nia prac

zwi¹za nych z kon ser wa cj¹ i re kon struk cj¹ sto lar ki okien nej w bu dyn ku
– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac w pre zbi te rium

ko œcio³a oo. Ber nar dy nów
– ze spó³ Klasz to ru Franciszkanów -Reformatów, ul. Re for mac ka 4 – od biór

prac dot. izo la cji prze ciw wil go cio wej fun da men tów ko œcio³a œw. Ka zi mie rza
– za byt ko wy mur gra nicz ny Aka de mii Eko no micz nej, ul. Ra ko wic ka 27 –

wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu kon ser wa tor skie go mu ru
wzd³u¿ ul. Ra ko wic kiej

– klasz tor ss. Kar me li ta nek Bo sych, ul. Ko per ni ka 44 – ko mi sja kon ser wa tor -
ska w pra cow ni wy ko naw cy dot. re ali za cji I eta pu prac kon ser wa tor skich
w dru giej za kry stii ko œcio³a klasz tor ne go

– ko œció³ Bo¿e go Cia³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. oce ny za ko ñczo ne go
eta pu prac kon ser wa tor skich przy ele wa cji na wy bocz nej oraz prac kon ser wa -
tor skich przy kruch cie p³d. Ko œcio³a Bo¿e go Cia³a i ele wa cji œw. An ny

– bud. V Li ceum Ogól no kszta³c¹ce go, ul. Stu denc ka 12 – ko mi sja od bio ru prac 
budowlano -konserwatorskich ele wa cji

– ka pli ca Ba to re go przy Ka te drze Wa wel skiej – ko mi sja przegl¹du i za awan so -
wa nia prac w Ka pli cy Ba to re go

– ze spó³ klasz to ru Franciszkanów -Reformatów, ul. Re for mac ka 4 – wpro wa -
dze nie wy ko naw cy na ro bo ty izo la cyj ne

– Bar ba kan – ko mi sja me ry to rycz na i oce na sta nu za awan so wa nia prac przy
Mo œcie Kle par skim i Prze dbra miu

– Na ro do wy Sta ry Te atr im. H. Mo drze jew skiej – od biór prac dot. wzmoc nie -
nia stro pu nad czasz¹ sce ny

– Szpi tal Uni wer sy tec ki (Kli ni ka Uro lo gii), ul. Grze gó rzec ka 18 – wpro wa dze -
nie wy ko naw cy na wy ko na nie re mon tu

– Ba zy li ka Ma riac ka – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac w za kry stii ba zy li ki
– bud. ul. Dwor ska 4 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont da chu
– Ma³opol ski Urz¹d Wo je wódz ki, ul. Basz to wa 22 – wpro wa dze nie wy ko naw -

cy re mon tu bu dyn ku
– ko œció³ œw. Pio tra i Paw³a – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prze bie gu kon ser -

wa cji chó ru mu zycz ne go
– Col le gium Me di cum UJ (In sty tut Gi ne ko lo gii i Po³o¿nic twa), ul. Ko per ni ka

23 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont kon ser wa tor ski wnê trza au li
– Ze spó³ ss. Al ber ty nek Pos³uguj¹cych Ubo gim, ul. Wo ro ni cza 10 – ko mi sja

od bio ru II eta pu prac dot. re mon tu kon ser wa tor skie go ele wa cji
– dwo rek „Ry dlów ka”, ul. Tet ma je ra 28 – ko mi sja od bio ru prac dot. wy mia ny

po sadz ki w pod cie niu oraz re mon tu kon ser wa tor skie go gan ku
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– klasz tor oo. Pau li nów „Na Ska³ce” – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac przy
sa dzaw ce œw. Sta nis³awa

– Col le gium Wit kow skie go UJ, ul. Go³êbia 13 – od biór prac dot. re mon tu kon -
ser wa tor skie go I piê tra bu dyn ku

– ko œció³ œw. Bar ba ry i klasz tor Ksiê ¿y Je zu itów od stro ny Ma³ego Ryn ku i ul.
Sien nej – przegl¹d prac w zwi¹zku z up³ywaj¹cym ter mi nem gwa ran cji,
przegl¹d prac przy po li chro mii skle pie nia

– bud. Aka de mii Sztuk Piêk nych, Pl. Ma tej ki 13 – ko mi sja od bio ru prac dot. re -
kon struk cji i wy mia ny sto lar ki okien nej

– klasz tor oo. Ka me du³ów na Bie la nach – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac
przy mur ku z bra ma mi do ere mów.

*
*   *

12 i 13 pa Ÿ dzier ni ka III pro gram TVP wy emi to wa³ film red. Iza be li Pie cza ry
do tycz¹cy efek tów od no wy za byt ków Kra ko wa, w szcze gól no œci obiek tów
Wzgó rza Wa wel skie go i ul. Ka no ni czej.

*
*   *

18 pa Ÿ dzier ni ka ze bra³a siê Ko mi sja Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji Spo -
³ecz nego Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, któ rej cz³on ko wie za po zna li
siê z in for ma cj¹ Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa nt.
rea lizacji pla nu finansowo -rzeczowego ze œrod ków NFRZK za trzy kwar ta³y
2005 r. wraz z pro po zy cj¹ ko rek ty. Re fe ro wa³ dyr. ZRZZK Ta de usz Mu rzyn.
Cz³on ko wie Ko mi sji po zy tyw nie za opi nio wa li wy ko na nie pla nu za trzy kwar -
ta³y (ok. 66%) oraz za opi nio wa li wnio ski w spra wie ko rek ty pla nu SKOZK
i przy chy li li siê do wnio sku Gmi ny Kra ków o zmia nê do ta cji na bez zwrotn¹ dla
ka mie ni cy przy ul. Grodz kiej 27 z uwa gi na war toœæ od kry tych ele men tów wy -
stro ju.

*
*   *

18 pa Ÿ dzier ni ka prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu, prof. Fran ci szek
Ziej ka i cz³on ko wie Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji za po zna li siê
z efek ta mi prac ar che olo gicz nych pro wa dzo nych na Ryn ku G³ów nym w Kra ko -
wie. Opro wa dza³ i in for ma cji udzie la³ dr Ce za ry Bu œ ko, ar che olog z wroc³aw -
skiej fir my „Nie go da”, pro wadz¹cej pra ce na Ryn ku.

*
*   *
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19 pa Ÿ dzier ni ka ob ra do wa³a Ko mi sja Fi nan so wa SKOZK, któ ra za opi nio -
wa³a in for ma cjê o re ali za cji pla nu finansowo -rzeczowego od no wy za byt ków
Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2005 r. oraz pro po zy cjê ko rek ty pla nu finansowo -
-rzeczowego z roz pa trze niem wnio sków o do dat ko we do fi nan so wa nie ze œrod -
ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

*
*   *

21 pa Ÿ dzier ni ka od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej, na
któ rym usto sun ko wa no siê do spra woz da nia z re ali za cji pla nu finansowo -rze -
czo we go od no wy za byt ków Kra ko wa w ci¹gu trzech pierw szych kwar ta³ów
2005 r. oraz opra co wa no pro jek ty uchwa³ na po sie dze nie Pre zy dium SKOZK
w dn. 25 pa Ÿ dzier ni ka 2005 r.

*
*   *

25 pa Ÿ dzier ni ka od by³o siê po sie dze nie Pre zy dium SKOZK, któ re pro wa dzi³
prze wod nicz¹cy SKOZK, prof. Fran ci szek Ziej ka. Pierw sza czê œæ ob rad mia³a
miej sce w ko œcie le œw. œw. Pio tra i Paw³a w zwi¹zku ze zbli¿ aj¹cym siê za koñ -
czeniem kom plek so we go re mon tu kon ser wa tor skie go te go obiek tu. In for ma cjê
o prze bie gu, efek tach i dal szych po trze bach prac kon ser wa tor skich pop art¹ pre -
zen ta cj¹ po rów naw czych prze Ÿro czy przed sta wi li ks. pro boszcz Pa ra fii Wszyst -
kich Œwiê tych Ma rek G³ow nia, prof. Edward Ko sa kow ski, dr Pa we³ Pen ca kow -
ski, Alek san der Pio trow ski i El¿ bie ta Ol ko.

Dru ga czê œæ ob rad od by³a siê w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym przy ul. Ka -
noniczej 19/21 i do ty czy³a przede wszyst kim oce ny re ali za cji pla nu rze czo -
wo-fi nan so we go od no wy za byt ków Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2005 r. oraz
 propozycji nie zbêd nych ko rekt pla nu. In for ma cjê o wy ko na niu pla nu rze czo wo -
-finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa za dzie wiêæ mie siê cy 2005 r. i pro po -
zy cje ko rek ty pla nu przed sta wi³ dyr. Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt -
ko wych Kra ko wa, Ta de usz Mu rzyn. Opi niê do in for ma cji i ko rek ty pla nu
wyg³osi li prze wod nicz¹cy Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji dr hab.
Bo gus³aw Kra sno wol ski, prze wod nicz¹cy Ko mi sji Fi nan so wej prof. Je rzy Zdra -
da, prze wod nicz¹cy Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej dr Piotr Do bosz. Pre zy -
dium uzna³o, ¿e efek ty rze czo we pla nu zo sta³y osi¹gniê te (100% pla nu w 21
obiek tach), na to miast za awan so wa nie fi nan so we w wys. 65,7% jest pra -
wid³owe.

Pre zy dium przy jê³o ta k¿e dwie uchwa³y: w spra wie oce ny re ali za cji pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa za trzy kwar ta³y 2005 r.
i nie zbêd nych ko rekt pla nu oraz w spra wie zmia ny do ta cji ze zwrot nej na bez -
zwrotn¹ dla obiek tu przy ul. Grodz kiej 27.

*
*   *
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W pa Ÿ dzier ni ku 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 z udzia³em cz³on ków SKOZK:

– ko œció³ pa ra fial ny œw. Grze go rza w Rusz czy – od biór prac kon ser wa tor skich
w pre zbi te rium ko œcio³a

– ko œció³ œw. Woj cie cha – przegl¹d prac zwi¹za nych z eks po zy cj¹ ar che olo -
giczn¹ i oto cze niem ko œcio³a

– klasz tor oo. Kar me li tów „Na Pia sku” – ko mi sja za awan so wa nia prac kon ser -
wa tor skich przy de ko ra cji ma lar skiej skle pie nia Ka pli cy Mat ki Bo¿ej Pia sko -
wej w ba zy li ce

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac w pre zbi te rium
ko œcio³a

– ko piec Ko œciusz ki – od biór ko ñco wy re mon tu tech nicz ne go pod sta wy Kop ca

– Ba zy li ka œw. Flo ria na – ko mi sja za awan so wa nia prac kon ser wa tor skich
w pre zbi te rium

– ka mie ni ca £odziñ skich, ul. Pi³sud skie go 14 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na
wy mia nê i re kon struk cjê sto lar ki okien nej

– dom Ja na Sas -Zubrzyckiego, al. S³owac kie go 7 – ko mi sja kon ser wa tor ska

– ko œció³ œw. An drze ja – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. kon ser wa cji chó ru, am -
bo ny i ba lu stra dy chó ru za kon ne go ko œcio³a

– Bar ba kan – od biór ko ñco wy prac dot. Mo stu Kle par skie go i re mon tu prze -
dbra mia i od no wie nia dna fo sy po stro nie za ch. Bar ba ka nu

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac pro wa dzo nych
w pre zbi te rium ko œcio³a

– d. pa³ac Tysz kie wi czów – ko mi sja od bio ru ko ñco we go re mon tu da chu, kon -
ser wa cji ele wa cji w bu dyn ku pa³acu i ofi cy nie

– pa³ac bpa Era zma Cio³ka, ul. Ka no ni cza 17 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
prac przy ele wa cji fron to wej oraz roz po czê cia prac w za kre sie kon ser wa cji
po li chro mii we wnê trzu obiek tu.

*
*   *

7 li sto pa da w sie dzi bie Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
od by³o siê spo tka nie z 8- os obow¹ de le ga cj¹ kon ser wa to rów za byt ków z Ob wo -
du Lwow skie go, part ner skie go re gio nu Wo je wódz twa Ma³opol skie go, w któ -
rym uczest ni czy li wi ce prze wod nicz¹cy SKOZK – An drzej Kurz i Ta de usz Pro -
ko piuk oraz Edward Hardt – cz³onek SKOZK, wy daw ca kwar tal ni ka
„Re no wa cje i Za byt ki”, Ta de usz Mu rzyn – dyr. Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze -
spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa i Jo an na Ka mie niar czyk – in spek tor ZRZZK.
Go œcie za po zna li siê z or ga ni za cj¹ i re ali za cj¹ od no wy za byt ków Kra ko wa
w kon te kœ cie dzia³al no œci Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa.
Wcze œniej, w to wa rzy stwie cz³on ków SKOZK i in spek to rów ZRZZK obej rze li
kil ka obiek tów od no wio nych i znaj duj¹cych siê w trak cie kon ser wa cji.
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*
*   *

13 li sto pa da zo sta³a uszko dzo na skar bo na NFRZK znaj duj¹ca siê na Ryn ku
G³. Na pra wy pod jê³a siê Pra cow nia Kon ser wa cji Me ta lu Ro ma na Bo bic kie go.

*
*   *

14 i 15 li sto pa da w Kre dyt Ban ku S.A. od by³o siê z po moc¹ uczniów Ze spo³u 
Szkó³ Eko no micz nych w Kra ko wie – No wej Hu cie prze li cze nie za war to œci
skar bon NFRZK, w któ rym w uczest ni czy³a p. Kry sty na £aciak z Biu ra
SKOZK. W skar bo nie na Wa we lu ze bra³o siê od 10 li sto pa da 2004 r. – 4 019,49
z³, a w Ryn ku G³ów nym od 22 pa Ÿ dzier ni ka 2004 – 8 203,97 z³, któ re to pie -
ni¹dze za si li³y Na ro do wy Fun dusz.

*
*   *

16 li sto pa da prze wod nicz¹cy SKOZK, prof. Fran ci szek Ziej ka po wo³a³ ze -
spó³ ds. opra co wa nia pro jek tu pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków
Kra ko wa na 2006 r. fi nan so wa ne go ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo -
ry za cji Za byt ków Kra ko wa w sk³adzie: dr Bo gus³aw Kra sno wol ski, Ja nusz
Smól ski, Jan Jan czy kow ski, ks. Jó zef No wo bil ski, Miej ski Kon ser wa tor Za byt -
ków – Je rzy Zbie gieñ, dyr. Ta de usz Mu rzyn, dyr. Ta de usz Pro ko piuk. Ze spó³,
kie ruj¹c siê Ustaw¹ o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa 
oraz Pro gra mem ide owym Spo³ecz ne go Ko mi te tu, Za sa da mi fi nan so wa nia prac
w obiek tach za byt ko wych Kra ko wa ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu, Pro -
gra mem prac kon ser wa tor skich w Kra ko wie na la ta 2004–2010 i wy st¹pie niem
do Kan ce la rii Pre zy den ta RP o œrod ki na NFRZK na 2006 r. przej rzy wnio ski
o do fi nan so wa nie, do ko na wy bo ru naj wa ¿niej szych i naj pil niej szych za dañ pre -
fe ruj¹c kon ty nu acje prac i uzy ski wa nie ko ñco wych efek tów oraz za pro po nu je
wy so koœæ ich do fi nan so wa nia.

Ze spó³ ten na po sie dze niach w dn. 29.11., 08.12., 20.12. i 28.12. br. przy go -
to wa³ pro jekt pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa na
2006 r.

*
*   *

18 li sto pa da prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu, prof. Fran ci szek Ziej -
ka, w to wa rzy stwie wi ce prze wod nicz¹cych An drze ja Ku rza i dyr. Ta de usza Pro -
ko piu ka z³o¿y li wi zy tê pre zy den to wi Kra ko wa, prof. Jac ko wi Maj chrow skie mu, 
aby omó wiæ pro gram gru dnio we go po sie dze nia SKOZK z udzia³em przed sta wi -
cie li spo³ecze ñstwa i w³adz mia sta w sa li ob rad Ra dy Mia sta.

*
*   *
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W dniach 21–25 li sto pa da od by³a siê kon tro la fi nan so wa prze pro wa dzo na
przez p. Gra ¿y nê Druœ, wi ce dy rek tor Biu ra Fi nan so we go Kan ce la rii Pre zy den ta
RP. Te ma tem kon tro li prze pro wa dzo nej w Zarz¹dzie Re wa lo ry za cji Ze spo³ów
Za byt ko wych Kra ko wa by³o wy ko rzy sta nie œrod ków Na ro do we go Fun du szu
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa w okre sie od 1 stycz nia do 30 wrze œnia
2005 r. Kon tro la w Biu rze Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
obej mo wa³a re ali za cjê wy dat ków Biu ra w okre sie od 1 stycz nia 2005 r. – 31
paŸ dzier nika 2005 r. Wy ni ki kon tro li s¹ ko rzyst ne dla kon tro lo wa nych jed no -
stek.

*
*   *

SKOZK, wzo rem lat ubieg³ych, wy da³ dwu stron ny plan szo wy ka len darz
œcien ny na rok 2006, pro jek tu ar ty sty pla sty ka Ry szar da Mel li wy z fo to gra fia mi
Mi cha³a Gry chow skie go, przed sta wiaj¹cy mi na pierw szej stro nie od no wio ny
ko œció³ œw. œw. Pio tra i Paw³a, a na dru giej dzie dzi niec Col le gium Ma ius Uni -
wer sy te tu Ja giel lo ñskie go. Ka len da rze prze zna czo ne zo stan¹ dla cz³on ków i go -
œci po sie dze nia gru dnio we go SKOZK, oraz dar czy ñców NFRZK.

*
*   *

Miê dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry w Kra ko wie i SKOZK wy da³y w po sta ci
ksi¹¿ko wej do ro bek wspól ne go sym po zjum pt. „Eu ro pa wo bec dzie dzic twa.
Mo de le me ce na tu na rzecz ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go”. Ksi¹¿ka za wie ra 
re fe ra ty i wyst¹pie nia przy go to wa ne na czerw co we po sie dze nie SKOZK:
– Alek san dra Kwa œniew skie go – Dzie dzic two Kra ko wa – wspó³cze sne spoj rze -

nie, no we za da nia
– Wal de ma ra D¹brow skie go – Dzie dzic two Kra ko wa – szan sa i obo wi¹zek
– Da nu ty Hüeb ner – No wo cze sne sys te my fi nan so wa nia re no wa cji za byt ków

w Pol sce – mo ¿li wo œci fi nan so wa nia w ra mach Eu ro pej skiej Po li ty ki Spój no -
œci

– Ja nu sza Se pio³a – Zarz¹dza nie dzie dzic twem – per spek ty wa re gio nal na
– Jac ka Pur chli – Eu ro pa wo bec dzie dzic twa
– Jac ka Maj chrow skie go – Pro gram prac kon ser wa tor skich w Kra ko wie na la -

ta 2004 – 2010 a wspó³pra ca Gmi ny mia sta Kra ko wa ze Spo³ecz nym Ko mi te -
tem Od no wy Za byt ków Kra ko wa

*
*   *

29 li sto pa da w sie dzi bie Miê dzy na ro do we go Cen trum Kul tu ry wo je wo da
ma³opol ski, Je rzy Ada mik, na wnio sek prze wod nicz¹ce go SKOZK, od zna czy³
dy rek to ra Cen trum – prof. Jac ka Pur chlê Krzy ¿em Ofi cer skim Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski za dzia³ania na rzecz od no wy kra kow skich za byt ków.
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*
*   *

W li sto pa dzie od by³y siê na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie ty po wa nia,
oce ny re ali za cji i od bio ru prac z udzia³em cz³on ków SKOZK:
– Pa³ac bpa Era zma Cio³ka, ul. Ka no ni cza 17 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.

po li chro mii
– ko œció³ œw.œw. Pio tra i Paw³a – od biór prac kon ser wa tor skich przy chó rze mu -

zycz nym
– Szpi tal Uni wer sy tec ki UJ (Kli ni ka Gi ne ko lo gii i Po³o¿nic twa), ul. Ko per ni ka

23 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac w au li
– ze spó³ klasz tor ny oo. Franciszkanów -Reformatów, ul. Re for mac ka 4 – ko mi -

sja od bio ru prac dot. izo la cji fun da men tów
– Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Ka no ni cza 19 – 21 – od biór ko ñco wy dot. prac

przy re kon struk cji znisz czo nej sto lar ki (3 drzwi 1-skrzyd³owych oraz bra ma g³.)
– Mu zeum Hi sto rycz ne, Ry nek G³. 35 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na re mont

frag men tu kon dy gna cji piw nic wraz z bu dow¹ no wych scho dów na po ziom
par te ru

– Opac two oo. Cy ster sów w Mo gi le – od biór ko ñco wy re mon tu kon ser wa tor -
skie go ele wa cji wi ry da rza

– Szpi tal Uni wer sy tec ki UJ (The atrum Ana to micum), ul. Ko per ni ka 12 – od -
biór re mon tu kon ser wa tor skie go ele wa cji

– ko œció³ œw. An drze ja – od biór ko ñco wy prac przy kon ser wa cji am bo ny, chó ru 
mu zycz ne go i ba lu stra dy em por

– ze spó³ klasz tor ny ss. Al ber ty nek Pos³uguj¹cych Ubo gim, ul. Wo ro ni cza 10 –
od biór prac konserwatorsko -remontowych ele wa cji bu dyn ku g³ów ne go, tzw.
Pa³acu Po ciesz ka”

– bu dy nek Ope ry, œw. To ma sza 37 – wpro wa dze nie wy ko naw cy na wy ko na nie
re mon tu po sa dzek

– klasz tor oo. Pau li nów „Na Ska³ce” – od biór ko ñco wy prac remontowo -
-konserwatorskich przy sa dzaw ce œw. Sta nis³awa

– Ka te dra Wa wel ska – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac przy po li chro mii
w Ka pli cy Ba to re go

– bud. ul. Szpi tal na 24 – od biór ko ñco wy prac dot. re mon tu kon ser wa tor skie go
ele wa cji front. bu dyn ku

– klasz tor ss. Kar me li ta nek, ul. Ko per ni ka 44 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
rea lizacji I eta pu prac kon ser wa tor skich w dru giej za kry stii ko œcio³a klasz tor -
ne go

– Ba zy li ka Ma riac ka – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prze bie gu prac w za kry stii
ba zy li ki

– Szpi tal Dzie ciê cy œw. Lu dwi ka, ul. Strze lec ka 2 – od biór I eta pu prac przy re -
mon cie kon ser wa tor skim ele wa cji wraz z wy mian¹ sto lar ki okien nej

– pa³ac bpa Era zma Cio³ka, ul. Ka no ni cza 17 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
prac przy kon ser wa cji po li chro mii we wnê trzu obiek tu.
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*
*   *

12 grud nia w sa li po sie dzeñ Urzê du Mia sta Kra ko wa od by³y siê ob ra dy ple -
nar ne SKOZK z udzia³em Pre zy den ta RP, Alek san dra Kwa œniew skie go, ko -
ñcz¹ce go w zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ drug¹ ka den cj¹ pa tro nat nad od now¹ za byt -
ków Kra ko wa i dzia³al no œci¹ Spo³ecz ne go Ko mi te tu. Ze bra nych po wi ta³,
ob ra dy pro wa dzi³ i pod su mo wa³ prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu, prof.
Fran ci szek Ziej ka. Po re fe ra cie prof. F. Ziej ki „10 lat od no wy za byt ków Kra ko -
wa pod pa tro na tem Pre zy den ta RP, Alek san dra Kwa œniew skie go” g³os za bra li
prof. Ja cek Maj chrow ski – pre zy dent m. Kra ko wa, ks. kar dy na³ Fran ci szek Ma -
char ski, prof. Jan Ostrow ski – dyr. Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu, prof. Ka -
rol Mu sio³ – rek tor Uni wer sy te tu Ja giel lo ñskie go oraz Pre zy dent RP, Alek san -
der Kwa œniew ski.

W po dziê ko wa niu za dzie siê cio let ni pa tro nat nad od now¹ za byt ków Kra ko -
wa Pre zy dent m. Kra ko wa, prof. Ja cek Maj chrow ski uho no ro wa³ Pre zy den ta
Alek san dra Kwa œniew skie go od zna cze niem Ho no ris Gra tia, rek tor Uni wer sy te -
tu Ja giel lo ñskie go, prof. Ka rol Mu sio³ wrê czy³ me dal Uni wer sy te tu a prze wod -
nicz¹cy SKOZK, prof. Fran ci szek Ziej ka re print Ko dek su Be he ma z pocz. XVI
w., w któ rym spi sa ne zo sta³y wszel kie pra wa ów cze sne go Kra ko wa.

*
*   *

15 grud nia Apo li na ry Ko zub, by³y se kre tarz SKOZK ob cho dzi³ 85. uro dzi ny. 
Z tej oka zji uro czy sty ad res z gra tu la cja mi i ¿y cze nia mi wy sto so wa³ do Ju bi la ta
prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu, prof. Fran ci szek Ziej ka. Ad res wraz
z al bu mem o dzia³al no œci Ko mi te tu i wi¹za nk¹ kwia tów wrê czy³ Ju bi la to wi Ta -
de usz Pro ko piuk, dyr. Biu ra SKOZK.

*
*   *

20 grud nia ze bra³ siê ze spó³ re dak cyj ny Biu le ty nu SKOZK. Usta lo no, ¿e
nr 55 bê dzie za wie ra³ m.in.:
– re la cjê i wyst¹pie nia z trze ciej wspól nej se sji Miê dzy na ro do we go Cen trum

Kul tu ry i Spo³ecz ne go Ko mi te tu „Eu ro pa wo bec dzie dzic twa” w dniu 18
czerw ca br. oraz z po sie dze nia ple nar ne go SKOZK z 12 grud nia 2006 r.
z udzia³em ko ñcz¹ce go ka den cjê pre zy den ta RP, Alek san dra Kwa œniew skie go

– pi smo SKOZK do min. Jo lan ty Szymanek -Deresz, sze fa Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP o przy zna nie œrod ków na NFRZK na rok 2006

– ar ty ku³y nt. kon ser wa cji ko œcio³a œw. œw. Pio tra i Paw³a oraz nt. udzia³u rze -
mios³a w od no wie Kra ko wa

– in for ma cjê o roz pra wie ha bi li ta cyj nej dr. Bo gus³awa Kra sno wol skie go
– wspo mnie nia o zmar³ych w ostat nim cza sie cz³on kach SKOZK
– bie¿¹ce uchwa³y SKOZK
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*
*   *

29 grud nia prof. Fran ci szek Ziej ka – prze wod nicz¹cy SKOZK i Ta de usz Pro -
ko piuk – se kre tarz Spo³ecz ne go Ko mi te tu z³o¿y li wi zy tê no we mu Wo je wo dzie
Ma³opol skie mu – Wi tol do wi Ko cha no wi. Po prze ka za niu gra tu la cji i ¿y czeñ
przed sta wi cie le SKOZK po in for mo wa li Wo je wo dê o ce lach i za³o¿e niach Spo -
³ecz nego Ko mi te tu, efek tach prac kon ser wa tor skich oraz o bie¿¹cych pro ble -
mach, któ rych roz wi¹zy wa nie wy ma ga sta³ej wspó³pra cy z Wo je wod¹ i je go
s³u¿ba mi.

Prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu pro si³ Wo je wo dê o po moc w po zy -
ski wa niu przy chyl no œci w³adz pa ñstwo wych i re gio nal nych, par la men ta rzy stów 
Ma³opol ski oraz in sty tu cji i œro do wisk opi nio twór czych dla kon ty nu acji pro ce su 
od no wy za byt ków Kra ko wa w œcis³ym po wi¹za niu z roz wo jem mia sta.

*
*   *

W grud 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, w któ rych uczest ni czy li cz³on ko wie SKOZK:

– d. dwo rek ka pi tul ny, ul. Dwor ska 4 – od biór prac dot. re mon tu da chu bu dyn -
ku

– ko œció³ œw. Woj cie cha, Ry nek G³. – od biór prac kon ser wa tor skich w oto cze -
niu ko œcio³a oraz ko mi sja za awan so wa nia prac przy w¹tkach ro ma ñskich

– klasz tor oo. Kar me li tów „Na Pia sku” – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac
przy de ko ra cji ma lar skiej skle pie nia w Ka pli cy Mat ki Bo¿ej Pia sko wej w ba -
zy li ce

– Aka de mia Eko no micz na, bud. g³ów ny – od biór prac dot. kon ser wa cji i re -
mon tu ele wa cji skrzyd³a wschod nie go oraz izo la cji prze ciw wil go cio wej fun -
da men tów bu dyn ku

– Pol ska Aka de mia Umie jêt no œci, ul. œw. Ja na 26 – od biór prac remontowo -
-konserwatorskich wnê trza bu dyn ku

– Aka de mia Rol ni cza, Col le gium Go d lew skie go, Al. Mic kie wi cza 21 – od biór
I eta pu kon ser wa cji i re mon tu za byt ko wej ele wa cji fron to wej bu dyn ku

– ko œció³ oo. Ber nar dy nów – ko mi sja kon ser wa tor ska dot. prac w pre zbi te rium
ko œcio³a

– Szpi tal Uni wer sy tec ki UJ (I Kli ni ka Chi rur gii), ul. Ko per ni ka 40 – od biór
prac dot. re mon tu ele wa cji wraz z wy mian¹ sto lar ki okien nej (I etap) ba zy li ka 
œw. Flo ria na – od biór ko ñc. prac kon ser wa tor skich w pre zbi te rium ba zy li ki

– Ze spó³ Szkó³ Eko no micz nych, d. Aka de mia Han dlo wa, ul. Ka pu cy ñska 2 –
od biór prac dot. kon ser wa cji ele wa cji i re kon struk cji rze Ÿbio nych de ta li ar -
chi tek to nicz nych na ele wa cjach

– klasz tor ss. Wi zy tek, ul. Kro wo der ska 16 – ko mi sja od bio ru I eta pu prac dot.
re mon tu stro pów pod da sza w za ch. skrzy dle Klasz to ru ss. Wi zy tek
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– ko œció³ oo. Pi ja rów – ko mi sja od bio ru ko ñco we go re mon tu po kry cia da chu
nad ko œcio³em

– pa³ac bpa Era zma Cio³ka, ul. Ka no ni cza 17 – ko mi sja kon ser wa tor ska dot.
prac przy po li chro mii we wnê trzu obiek tu

– ko œció³ œw. Bar ba ry oo. Je zu itów – ko mi sja od bio ru prac kon ser wa tor skich
przy po li chro mii skle pie nia i œcian tar czo wych w ko œcie le

– Bra ma Flo ria ñska i mu ry obron ne – od biór ko ñco wy prac kon ser wa tor skich
przy o³ta rzu w prze cho dzie w ka pli cy I piê tra i na gór nych kon dy gna cjach
Bra my Flo ria ñskiej oraz wy mia ny po kry cia da chu z re mon tem wiê Ÿby da cho -
wej i kon ser wa cji w¹tków ceglano -kamiennych przy mu rach obron nych po -
miê dzy Bram¹ Flo ria ñsk¹ a Baszt¹ Sto larsk¹

– bud. Pa³acu Pus³ow skich UJ, ul. We ster plat te 10 – od biór I eta pu re mon tu
par te ru bu dyn ku fron to we go i ro bót w g³ów nej klat ce scho do wej

– Aka de mia Sztuk Piêk nych, Pl. Ma tej ki 13 – ko mi sja od bio ru prac dot. wy -
mia ny sto lar ki okien nej w ele wa cji od stro ny podwor ca

– d. pa³ac Jerz ma now skich (Pol ska Pro win cja Za ko nu œw. Au gu sty na), ul. Gór -
ni ków 29 –od biór prac zwi¹za nych z re mon tem ko pu³y i za da sze nia

– Ma³opol ski Urz¹d Wo je wódz ki, ul. Basz to wa 22 – od biór I eta pu re mon tu
kon ser wa tor skie go ele wa cji dzie dziñ ca

– Col le gium Novum UJ, ul. Go³êbia 24 – od biór ko ñco wy re mon tu ele wa cji
we w nêtrz ne go dzie dziñ ca wraz z mon ta ¿em dŸ wi gu dla nie pe³no spraw nych

– Ba zy li ka Ma riac ka – ko mi sja kon ser wa tor ska od bio ru prac przy po li chro mii
i de ta lach wy stro ju za kry stii

– Aka de mia Eko no micz na, ul. Ra ko wic ka – od biór prac zwi¹za nych z re mon -
tem mu ru gra nicz ne go

– ko œció³ Pa ra fii Pra wos³aw nej, ul. Szpi tal na 24 – od biór I eta pu prac zwi¹za -
nych z re kon struk cj¹ sto lar ki okien nej i kon ser wa cja drzwi we jœ cio wych ele -
wa cji tyl nej

– Ku ria Me tro po li tal na, ul. Ka no ni cza 13 – od biór I eta pu prac zwi¹za nych
z re mon tem dot. osu sze nia i za bez pie cze nia bu dyn ku

– Szpi tal Uni wer sy tec ki UJ (Kli ni ka Gi ne ko lo gii i Po³o¿nic twa), ul. Ko per ni ka
23 – od biór eta pu prac zwi¹za nych z re mon tem au li

– Wy ¿ sze Se mi na rium Du chow ne Ar chi die ce zji Kra kow skiej, ul. Pi³sud skie go
4 – od biór I eta pu prac zwi¹za nych z re kon struk cj¹ sto lar ki okien nej w ele wa -
cji fron to wej

– Ze spó³ Klasz tor ny Sióstr Kar me li ta nek Bo sych, ul. £ob zow ska 40 – od biór
prac zwi¹za nych z za bez pie cze niem struk tu ry mu ru przed za ma ka niem

– Ze spó³ Klasz tor ny Zgro ma dze nia Sióstr Al ber ty nek Pos³uguj¹cych Ubo gim,
ul. Wo ro ni cza 10 – od biór prac dot. re kon struk cji scho dów i pa ra pe tów ka -
mien nych.

*
*   *
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Wp³ywy na kon to Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa 
od 01.01.2005 do 31.12.2005 wy nios³y 31 012 239,11 z³ (w tym do ta cja bu -
d¿etowa po przez Kan ce la riê Pre zy den ta RP 30 500 000,00 z³).

Biu ro SKOZK
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 W³adze, in sty tu cje i oso by od po wie dzial ne za ochro nê
i od no wê za byt ków Kra ko wa

Pa ñstwo wa w³adza kon ser wa tor ska

Wo je wódz ki Od dzia³ S³u¿by Ochro ny Za byt ków
Ma³opol ski Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków – mgr in¿. arch. Jan Janczykowski
Kra ków, ul. Ka no ni cza 24
tel. 426-10-10, 426-10-11

Sa morz¹do wa w³adza kon ser wa tor ska

Miej ski Kon ser wa tor Za byt ków – mgr Je rzy Zbiegieñ
Kra ków, ul. Ka no ni cza 24
tel. 431-25-45, 431-25-46

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

Ho no ro wy Prze wod nicz¹cy SKOZK – prof. Ta de usz Chrzanowski
Prze wod nicz¹cy SKOZK – prof. Fran ci szek Ziej ka
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
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
biuro@skozk.krakow.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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I ty mo¿ esz wes prz eæ
odn owê zab ytk ów Kra kowa

wp³acaj¹c na kon to

Na rod owe go Fun dus zu
Re wal ory zac ji Za byt ków Kra kowa

Kre dyt Bank S.A.
II Od dzia³ Kr aków

15001487-420462-121480011332

Osoby œwia dcz¹ce na rzecz NFRZK
mog¹ do kon ane da row izny

od lic zyæ od swo jego do chodu

Osoby praw ne œwia dcz¹ce na rzecz Na rod owe go Fun dus zu Re wal ory zac ji 
Za byt ków Kra kowa mog¹ do kon ane da row izny od lic zyæ od swo jego do -
chodu przed je go opod atko wan iem, bo wiem sto sown ie do pos tano wieñ
art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 lu tego 1992 r. o po datku do -
chod owym od os ób praw nych (Dz. U. z 1993 r. nr 106 poz. 482 z póŸn.
zm.) od lic zeniu pod leg aj¹ da row izny do kon ane m.in. na ce le kul tur alne do 
wys oko œci 15% do chodu.

Ta k¿e osoby fi zyczne œw iadcz¹ce na rzecz Na rod owe go Fun dus zu Re wal -
ory zac ji Za byt ków Kra kowa mog¹ da row izny do kon ane na ten cel, od lic -
zyæ od swo jego do chodu przed je go opod atko wan iem do wyso koœci
³¹cznie 15% do chodu zgod nie z prze pis ami art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a)
ustawy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po datku do chod owym od os ób fi zyczn ych 
(Dz. U. z 1993 r. nr 90 poz. 416 z pó Ÿn. zm. — ostatn ia zmia na 1997 r.,
Dz. U. nr 141 poz. 943).



1. Spo tka nie ustê puj¹ce go pre zy den ta RP Alek san dra Kwa œniew skie go z cz³on ka mi SKOZK. Sa la
ob rad Urzê du Mia sta Kra ko wa, 12 grud nia 2005 r.



2. Wyst¹pie nie pre zy den ta RP na spo tka niu z cz³on ka mi SKOZK



3. Od no wio na sa dzaw ka œw. Sta nis³awa przed ko œcio³em oo. Pau li nów na Ska³ce



4. Ele wa cja Fil har mo nii Kra kow skiej po re no wa cji

5. Je den z od no wio nych bu dyn ków pro jek tu Ja na Sas Zu brzyc kie go w ze spo le klasz tor nym ss. Al -
ber ty nek przy ul. Wo ro ni cza 10



6. Pre zbi te rium w ko œcie le œw. Flo ria na po kon ser wa cji



7. Od no wio ne skle pie nie pre zbi te rium ko œcio³a oo. Ber nar dy nów w czê œci chó ru za kon ne go



8. De tal od re stau ro wa nej fa sa dy pa³acu Tysz kie wi czów, ul. Gar bar ska 1



9. Od no wio na ele wa cja pa³acu Tysz kie wi czów

10. Frag ment od re stau ro wa nych fre sków ze skle pie nia za kry stii w ko œcie le Ma riac kim



11. Od no wio ny dzie dzi niec Col le gium Novum UJ wraz z wind¹ dla nie pe³no spraw nych



12. Na wa g³ów na ko œcio³a œwiê tych Pio tra i Paw³a po kom plek so wej re no wa cji



13. Od no wio ny chór mu zycz ny w ko œcie le œwiê tych Pio tra i Paw³a



14. Frag ment skle pie nia na wy g³ów nej ko œcio³a œw. Bar ba ry po kon ser wa cji


