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od au to ra
P o upły wie czte rech lat od wy da nia książ ki „Kra ków na sta rych wi do ków kach” Wy daw ca za ak cep to wał po mysł, aby

rzecz kon ty nu o wać. Mam za tem za szczyt przed sta wić ko lej ną par tię fe lie to nów os nu tych wo kół po cztó wek z mo je -
go zbio ru.

Tym ra zem obej mu ją one znacz nie dłuż szą per spek ty wę cza so wą. Pod czas gdy po przed nio by ły to la ta 1897-1942, te raz się -
gną łem tak że po wi do ków ki z epo ki PRL-u, do kład niej z lat 50. i 60. Cóż, na szczę ście to już co raz bar dziej za mierz chła hi sto -
ria, a zmia ny, ja kie za szły w kra kow skim kra jo bra zie od tam tych słusz nie mi nio nych cza sów, są nie kie dy ogrom ne i war to to
po ka zać. Czy tel ni cy po przed nie go to mu za u wa żą za pew ne, że kil ka tek stów zi lu stro wa łem aż dwie ma sta ry mi kar ta mi. To dla-
 te go, by le piej uchwy cić ko lej ne prze o bra że nia, któ rym pod le ga ły opi sy wa ne re jo ny mia sta. Zde cy do wa łem się rów nież po łą -
czyć dwie opo wie ści, po nie waż trak tu ją o są sia du ją cych obiek tach – ho te lu Cra co via i ki na Ki jów, po łą czo nych do dat ko wo
oso bą ich twór cy, zna ko mi te go ar chi tek ta Wi tol da Cęc kie wi cza.
Cho ciaż tom ten za wie ra nie co mniej wi do kó wek niż po przed ni, to to wa rzy szą ce im opo wie ści są dłuż sze i – jak są dzę – za -
wie ra ją peł niej sze in for ma cje. W kil ku przy pad kach uda ło się na wet na no wo na świet lić spra wy, wo kół któ rych w do tych cza -
so wej hi sto rio gra fii po ja wia ły się licz ne wąt pli wo ści czy wręcz nie ści sło ści, a nie kie dy pa no wa ła zmo wa mil cze nia. Praw dzi wi
mi łoś ni cy dzie jów Kra ko wa zo rien tu ją się, któ re ze szki ców mam na my śli...

XXX
Tym cza sem oso bom, któ re po raz pierw szy ma ją do czy nie nia z wy daw nic twem do ty czą cym sta rych wi do kó wek, wi nien je -
stem kil ka ogól nych in for ma cji. Otóż po mysł na ta nią od kry tą kar tę po czto wą (ta ki mi się tu zaj mu je my) na ro dził się u schył -
ku lat 60. XIX wie ku rów no cześ nie w Niem czech i Au strii. Choć scep ty cy twier dzi li, że po zba wie nie pry wat nej ko res pon den cji
jej nie ja ko na tu ral nej in tym no ści nie wró ży przed sięw zię ciu po wo dze nia, en tu zja ści wska zy wa li na atu ty: mi ni ma li za cję
kosz tów (ko per ty, pa pier, ob ni żo na ta ry fa po czto wa) oraz osz częd ność cza su. I nie my li li się. Po mysł chwy cił, co wią za ło
się z pew no ścią tak że z szyb ko po stę pu ją cy mi wów czas prze mia na mi w sfe rze spo łecz no-oby cza jo wej. Roz wój no wo czes -
nych środ ków trans por tu spra wił, że nie by wa le wzro sła mo bil ność ca łych spo łe czeństw. Lu dzie za czę li ma so wo wę dro wać
po Eu ro pie i świe cie, czę sto kroć dla zwy kłej przy jem no ści, ma jąc za cel zwłasz cza wię ksze hi sto rycz ne mia sta oraz atrak -
cyj ne wi do ko wo oś rod ki wy po czyn ko we. Ro dzi ła się no wo czes na for mu ła tu ry sty ki, a wraz z nią po trze ba po dzie le nia się
z ro dzi ną i przy ja ciół mi wra że nia mi z da le kich eska pad. Tu zna ko mi cie speł nia ła swą ro lę właś nie wi do ków ka.
Dość szyb ko, bo już w la tach 80. XIX wie ku, za spra wą opa ten to wa ne go kil ka na ście lat wcześ niej wy na laz ku świat ło -
dru ku roz po czę to pro duk cję wi do kó wek wy ko rzy stu ją cych fo to gra fię. Tech ni ka ta da wa ła sub tel ną i wier ną re pro duk -
cję, speł nia jąc ocze ki wa nia klien te li. Wa dą by ły jed nak dość wy so kie kosz ty i pra coch łon ność w wy ko na niu ma try cy,
z któ rej od bić moż na by ło od 400 do 700 ob ra zów. 
Pre kur so rem kra kow skiej wi do ków ki sta ło się nie spo dzie wa nie wy daw nic two Römler & Jo nas z Drez na. Nie miec cy przed-
 się bior cy wy ko rzy sta li fo to gra fie mia sta wy ko na ne przez Wil hel ma Kle in ber ga – pier wsza ta ka se ria wy szła już w 1897
ro ku. W ślad za przed się bior ca mi z Drez na pod ą ży li na tych miast – za wsty dze ni za pew ne – miej sco wi księ ga rze-wy daw -
cy. By ły wśród nich słyn ne księ gar skie fir my Fisc he rów z Ryn ku Głów ne go 39 i Krzy ża now skich (Ry nek Głów ny 36) oraz
– prze de wszyst kim – wy daw nic two Sa lo nu Ma la rzy Pol skich Hen ry ka Fri sta z uli cy Flo riań skiej 37.
U pro gu XX stu le cia wciąż jed nak kra kow skie mo ty wy wy ko rzy sty wa li wy daw cy za gra nicz ni, wśród nich fir ma Mo dia no
z Trie stu, spe cja li zu ją ca się na co dzień w pro duk cji kart do gry. Cie ka we, że fir ma ta – za ło żo na przez przed się bior cę z Sa -
lo nik Sa u la Da wi da Mo dia no jesz cze w 1868 ro ku – prze trwa ła po dziś dzień. Pra cu ją cy dla Mo dia no fo to gra fi cy nie szli na
ła twiz nę, sta ra jąc się utrwa lać mniej uczęsz cza ne frag men ty Kra ko wa – i chwa ła im za to! Wy daw cy te mu za wdzię cza my
też mię dzy in ny mi uni katowe – pre zen to wa ne na ła mach tej książ ki – wi do ki Pod gó rza z pierw szych lat XX wie ku.
Wśród in nych za gra nicz nych wy daw ców war to jesz cze wspom nieć o fir mie Le de rer i Po pper z Pra gi, któ ra za sto so wa ła ja ko
pier wsza (1903-1904) tech ni ki ko lo ro wa nia i fo to mon ta żu. Wi do ków ki ta kie są dziś szcze gól nie po szu ki wa ne przez ko lek cjo -
ne rów i osią ga ją nie kie dy na auk cjach za wrot ne ce ny. Wśród kra kow skich firm naj wię kszy mi osią gnię cia mi mo gą po szczy cić
się Igna cy Kle in oraz wy daw nic twa Sztu ka i Po lo nia, dzia ła ją ce też w okre sie mię dzy wo jen nym. Z po pu lar nych re pro duk cji ma-
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 lar stwa sły nę ła z ko lei Dru kar -
nia An czy ców. Na prze ło mie lat
20. i 30. po ja wi li się fo to gra fi cy
wy da ją cy wi do ków ki włas nym
sum ptem. Przy pom nieć war to
prze de wszyst kim sta łe go
współ pra cow ni ka „Ilu stro wa -
ne go Ku rie ra Co dzien ne go”
i Agen cji Świa to wid – Sta ni sła -
wa Mu chę, a tak że Alek san dra
Sier mon tow skie go.
Już w la tach 90. XIX wie ku
utrwa lił się na dłu gie la ta for-
 mat wi do ków ki: 9 x 14 cm; od
1905 ro ku od stą pio no od obo-
 wią zu ją ce go do tąd po dzia łu:
adres na re wer sie, ko res pon -
den cja na awer sie. Przy ję te
wów czas struk tu ra i for mat
prze trwa ły w za sa dzie po dziś
dzień, choć – po czą wszy od po -
ło wy lat 50. – pol skie wy daw -
nic twa emi to wa ły co raz
czę ściej wi do ków ki o wy mia rze
10,5 x 15 cm. Dziś – po mi mo tak
dy na micz ne go roz wo ju tech nik
prze sy łu in for ma cji – tra dy cyj -
na, po czci wa wi do ków ka ma się
do brze i ra czej nie na le ży wró -
żyć jej rych łe go koń ca.

XXX
Po tej „po czto wej” dy gre sji wró cę jesz cze do sa mej książ ki, by wy tłu ma czyć się z kil ku spraw. Nie ma tu, jak czę sto ocze ku je
się od wy daw nic twa hi sto rycz ne go, po rząd ku chro no lo gicz ne go. Po dob nie jak w po przed nim to mie, ro lę roz dzia łów peł ni utrwa-
 lo ny od daw na w pa mię ci kra ko wian po dział mia sta na dziel ni ce ka ta stral ne. Choć – co zro zu mia łe – do mi nu ją tu opo wie ści ze
Śród mie ścia, Pia sku i Kle pa rza, zna laz ło się rów nież miej sce na Zwie rzy niec, Czar ną Wieś czy bli skie me mu ser cu Dęb ni ki. To daw -
ne pod kra kow skie wsie, przy łą czo ne w ra mach kon cep cji Wiel kie go Kra ko wa, re a li zo wa nej eta pa mi w pierw szych la tach mi nio -
ne go stu le cia. Są też gmi ny od da lo ne nie co bar dziej od cen trum i włą czo ne w ob ręb mia sta w lip cu 1941 ro ku, jak Wo la Ju stow ska,
Bie la ny, Bro no wi ce czy Ra ko wi ce. Mi mo że każ da z nich mia ła swą wie lo wie ko wą tra dy cję, od ręb ny kli mat i swo i stą struk tu rę
spo łecz ną, ich miesz kań cy czyn nie włą czy li się w roz wój mia sta, sta jąc się je go peł no praw ny mi oby wa te la mi.

Krzysz tof ja ku bow ski

� Plan wydany przez wiedeńską firmę G.Freytag & Berndt w 1915 roku. Oznaczonych 
jest osiem ówczesnych dzielnic Krakowa oraz część przyłączonego właśnie Podgórza



la tach 80. XIX wie ku, za spra wą opa ten to wa ne go kil ka na ście lat wcześ niej wy na -
laz ku świat ło dru ku, roz po czę to pro duk cję wi do kó wek wy ko rzy stu ją cych fo to gra -
fię. Tech ni ka ta spraw dzi ła się zna ko mi cie, da wa ła bo wiem sub tel ną i wier ną
re pro duk cję. Jej wa dą by ły jed nak dość wy so kie kosz ty i pra coch łon ność w wy ko -
na niu ma try cy, z któ rej od bić moż na by ło od 400 do 700 ob ra zów. 
Fo to gra fie zrobione w Kra ko wie wy ko rzy sta ło do pro duk cji wi do kó wek ja ko pier -
wsze wy daw nic two Römler & Jo nas z Drez na. Rzecz od by ła się w dwóch trans zach
– w 1897 i 1901 ro ku, a zle ce nio bior cą był kra kow ski fo to graf Wil helm Kle in berg.
W ślad za nie miec ki mi przed się bior ca mi pod ą ży li na tych miast – za wsty dze ni za-
 pew ne – miej sco wi wy daw cy. Przed sta wio ną wi do ków kę od bi to na sza ro nie bie -
skim kar to nie imi tu ją cym noc ne wi do ki mia sta, stąd zwa no je „księ ży ców ka mi”.
Wy sła na z Kra ko wa we wrześ niu 1897 ro ku, jest naj star szą w zbio rze au to ra te go
cy klu. 
No wy, naj o ka zal szy gmach Uni wersytetu Ja giel loń skie go wznie sio no w la tach
1883-1887 we dług pro jek tu Fe lik sa Księ żar skie go. Bu dy nek usy tu o wa no w miej -
scu dwóch wy bu rzo nych burs – Je ro zo lim skiej i Fi lo zo fów, po zo sta ją cych w ru i nie
po po ża rze w 1841 ro ku. Ska la za mie rzo nej in we sty cji spra wi ła, że gmi na mu sia ła
wy ku pić i usu nąć jesz cze kil ka są sied nich do mów sto ją cych fron tem do uli cy Stra-
 szew skie go. Aby po wstał sy me trycz ny, czwo ro bocz ny plac pod bu do wę, nie oby ło
się do dat ko wo bez za ję cia nie wiel kie go frag men tu Plant. Ów czes na ra da mia sta
dłu go de li be ro wa ła, czy war to pójść na ta kie ustęp stwo... 
Col le gium jest wy bit nym przy kła dem neo gotyku, ze świet nie za kom po no wa ną,
mo nu men tal ną fa sa dą z su ro wej ceg ły, za ak cen to wa ną wy dat nym ry za li tem. Ar-
 ka do wy por tyk kry ją cy głów ne wej ście na da je bu do wli po żą da ną lek kość. Za rów -
no co kół, jak i gzym sy, a tak że ob ra mie nia okien, od rzwia i de ta le zdob ni cze
wy ko na ne zo sta ły z ka mie nia. Nad ostro łu ko wy mi ar ka da mi por ty ku wi dać pięć
wiel kich okien wy so kiej na dwie kon dy gna cje au li. W na czół kach okien i po nad ni -
mi w naj wyż szej par tii ry za li tu zwra ca ją uwa gę po lich ro mo wa ne tar cze her bo we,
na wią zu ją ce do śred nio wiecz nej tra dy cji uni wersytetu. Po wy żej w szczy to wym
zwień cze niu gó ru je wiel ki herb uczel ni – wi ze ru nek św. Sta ni sła wa trzy ma ją ce go
tar czę z or łem pol skim. Har mo nij na ar ty ku la cja fa sa dy czy tel nie na wią zu je do ar-
 chi tek tu ry star szych o oko ło 20 lat Kre uz schu le w Dreź nie czy Aka de misc hes
Gym na sium w Wied niu.
Wnę trza otrzy ma ły do stoj ny, pe łen umia ru cha rak ter od wo łu ją cy się do su ro wej
pro sto ty Col le gium Ma ius (m.in. krysz ta ło we skle pie nia), naj star sze go uni wersy-
teckiego bu dyn ku. Wśród in nych in spi ra cji utrzy ma na w kon wen cji „pa ła co wej”
dys po zy cja fun kcjo nal no-prze strzen na wnętrz na su wa pew ne po do bień stwa z neo -
gotyckim zam kiem ksią żąt ha no wer skich Ma rien burg w Dol nej Sak so nii. Naj wię -
ksze wra że nie ro bi jed nak re pre zen ta cyj na au la na kry ta bel ko wa nym stro pem
z ka se to na mi. Wśród licz nych por tre tów pro fe so rów zdo bią cych jej ścia ny przy-

Collegium Novum 
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 ku wa uwa gę słyn ne płót no „Astro nom
Ko per nik, czy li roz mo wa z Bo giem”
Ja na Ma tej ki, dar ar ty sty dla uczel ni. 
Col le gium No vum jest obec nie głów -
nym bu dyn kiem ad mi ni stra cyj nym
uni wersytetu, miesz czą cym rek to rat,
dzie ka na ty, ga bi ne ty pro fe sor skie, biu -
ra kwe stu ry i kil ka sal wy kła do -
wych.

� Collegium Novum.
Wydawnictwo Römler & Jonas,
Drezno 1897 rok



uż przy Bra mie Grodz kiej, pro wa dzą cej z mu rów ob ron nych mia sta na przed mie ście
Stra dom, już w dru giej po ło wie XV wie ku stał dom, czy mo że ra czej dwór, na zy wa ny
jesz cze kil ka stu le ci póź niej „Dęb no”. Na zwa ta wy wo dzi ła się od miej sca uro dze nia je -
go pier wsze go wła ści cie la – kan cle rza wiel kie go ko ron ne go i sta ro sty kra kow skie go Ja-
 ku ba z Dęb na Dem biń skie go. Plac na wy bu do wa nie do mu zo stał mu da ro wa ny
w uzna niu za sług przez kró la Ka zi mie rza Ja giel loń czy ka w 1463 ro ku.
Kie dy kasz te lan ukoń czył prze wi dzia ny na re zy den cję za mek w swej ro dzin nej
miej sco wo ści (1477), po sta no wił wspa nia ło myśl nie prze ka zać dom ka pi tu le, któ ra
by ła je go wła ści cie lem do po ło wy XVI wie ku. Póź niej przez wie le dzie siąt ków lat był
w po sia da niu osób świec kich.
Po dru giej oku pa cji mia sta przez Szwe dów król Au gust II Moc ny ka zał zbu rzyć Dęb no

ze wzglę dów stra te gicz nych (1705). Kil ka lat póź niej po cho dzą cy z War mii te o log i me dyk ksiądz Jó zef Ro gal -
li, póź niej szy ka no nik kra kow ski, od bu do wał dom, aby przy by wa ją cy ce lem za ła twie nia spraw ka pła ni mie li
wy god ne i po ło żo ne bli sko ka te dry miesz ka nia. W cza sie walk kon fe de ra cji bar skiej bu dy nek znów uległ znisz-
 cze niu, ale już 1773 ro ku ka pi tu ła prze ka za ła go księ dzu ka no ni ko wi Mi cha ło wi Soł ty ko wi, re fe ren da rzo wi ko-
 ron ne mu, z za da niem po now nej od bu do wy. W rę ku ka pi tu ły dom po zo sta wał do koń ca lat 20. XIX wie ku,
kie dy ko lej ny wła ści ciel i za rząd ca ksiądz ka no nik Ma te usz Du biec ki wy sta wił go na sprze daż. Był to już czas,
kie dy w tej oko li cy za szły bar dzo re wo lu cyj ne zmia ny zwią za ne z wy bu rze niem mu rów ob ron nych i Bra my
Grodz kiej, jed nej z oś miu roz miesz czo nych w mu rach ob ron nych mia sta. Cie ka wym tra fem to ona sta nę ła
praw do po dob nie ja ko pier wsza (ok. 1300) i znik nę ła ja ko osta t nia, ro ze bra na do pie ro w 1818 ro ku.
Wia do mo, że w la tach 50. XIX wie ku Dęb no na le ża ło do An ny Łu bień skiej. Jej włas no ścią był też są sied ni, pu -
sty wte dy plac po zo sta ły po usu nię tym jesz cze za cza sów Wol ne go Mia sta Kra ko wa par te ro wym do mu miesz -
czą cym kuź nię. Wcześ niej miej sce to zaj mo wa ła lud wi sar nia, pra cu ją ca na po trze by sto ją ce go na prze ciw
Ar se na łu Kró lew skie go, zlik wi do wa na w 1709 ro ku. Plac są sia du ją cy z Dęb nem za bu do wa no po now nie do pie -
ro w 1868 ro ku. Sta nę ła tam wte dy jed no pię tro wa ka mie ni ca, nad bu do wa na wkrót ce (1879) przez Hir scha
Lan da ua, wła ści cie la jesz cze kil ku in nych do mów na Stra do miu i Ka zi mie rzu.
Z koń cem lat 70. XIX wie ku tak że daw ny dwór Dęb no utra cił bez po wrot nie cha rak ter skrom nej, oto czo nej
ogro dem re zy den cji, na da ny mu w wy ni ku prze bu do wy do ko na nej przez księ dza Soł ty ka. Za spra wą ko lej -
ne go wła ści cie la – Moj że sza Isen ber ga – prze pro wa dzo no po waż ną roz bu do wę. Miej sce skrom ne go jed no -
pię tro we go do mu na kry te go tra dy cyj nym ła ma nym da chem pol skim za ję ła po zba wio na wdzię ku ty po wa
ka mie ni ca, ozna czo na wkrót ce nr. 71. Do tych cza so wy front bu dyn ku zwró co ne go ku uli cy Stra dom skiej po zo -
stał w ukła dzie dzie wię cio o sio wym, ale zo stał pod wyż szo ny o dru gie pię tro. Od stro ny uli cy Grodz kiej – w miej -
sce ogro du i bra my wja zdo wej na po se sje – po wsta ła li czą ca aż 12 osi fa sa da, po łą czo na z są sied nią
sied mio o sio wą ka mie ni cą Lan da ua (nr 69). Złą czo ne skrzy dła mi do my sta no wi ły od tąd zwar ty blok za bu do -
wy na rzu cie zbli żo nym do pro sto ką ta. Da wa ło to po ra ża ją cy efekt tak ur ba ni stycz ny, jak i wi zu al ny. Wi dać to
go łym okiem na pa no ra micz nej wi do ków ce dre zdeń skie go wy daw nic twa Römler & Jo nas z 1897 ro ku.
Śro do wi ska hi sto ry ków i kon ser wa to rów od za wsze kry ty ko wa ły tę za bu do wę usy tu o wa ną w tak bli skim są -
siedz twie Wa we lu i prze sła nia ją cą do dat ko wo koś ciół św. Idzie go. Ar chi tekt Zyg munt Hen del i mu ze o log Fe-
 liks Ko pe ra pi sa li wprost (1905) o „ohyd nych ko sza ro wo-czyn szo wych ka mie ni cach, two rzą cych po twor ne
są siedz two, któ re ubli żać bę dzie od no wio ne mu kie dyś zam ko wi”.

Dom zwany dębno
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Tym cza sem w1912 ro ku wła ści cie le obu do mów – bra cia Ra fał iJan Lan da u o wie oraz
Sta ni sła wa Ga łec ka – po łą czy li si ły, wy stę pu jąc zpla na mi nad bu do wy trze cich pię ter.
Po mysł ten zo stał rzecz jas na na tych miast stor pe do wa ny, ale szcze gól nie Ga łec ka,
wła ści ciel ka daw ne go Dęb na, nie skła da ła bro ni, od wo łu jąc się od de cy zji urzęd ni ków
ma gi strac kich, aż głos osta teczny w tej kwe stii za brać mu sia ła ra da mia sta.
Nie uch ron ny los obu ka mie nic do peł nił się do pie ro pod czas oku pa cji. W mar cu
1942 ro ku przy stą pio no do ich wy bu rze nia. Rów no cześ nie prze bi to ar ka do we
przej ście w XVIII-wiecz nym bu dyn ku In spek to ra tu Szkol ne go, są sia du ją cym
z koś cio łem św. Idzie go. Znacz nie po sze rzo na i na no wo wy pro fi lo wa na uli ca Po -
dzam cze by ła od tąd cał ko wi cie zam knię ta ze wzglę du na bez pie czeń stwo gu-
 ber na to ra Fran ka, a ruch pie szy do zwo lo ny był tyl ko pod no wy mi ar ka da mi.
Pra ce ukoń czo no w lip cu 1942 ro ku. Jak kar ko łom ny był wcześ niej prze jazd wą -
ziut ką uli cą Po dzam cze, tuż obok wa wel skich mu rów, po ka zu je dość uni katowa
wi do ków ka z 1937 ro ku. Na mu rze wi dać do brze cień, ja ki rzu ca ła zwar ta bry ła
opi sy wa nych do mów.
Od tąd w miej scu nie chcia nych ka mie nic po zo stał zgrab ny trój kąt ny pla cyk wy-
 bru ko wa ny XIX-wiecz ną, po rfi ro wą kost ką. Daw ny plac Ber nar dyń ski, pre zen -
tu ją cy się tak oka za le na pa no ra micz nej wi do ków ce, prze stał tym sa mym ist nieć,
choć na pla nach mia sta na zwa ta fi gu ro wa ła jesz cze w la tach 60. Si łą rze czy
znik nę ła też ma leń ka uli czka św. Idzie go, po mię dzy do mem nr. 69 a koś cio łem.
W 1990 ro ku na tle ścia ny koś cio ła św. Idzie go usta wio no Krzyż Ka tyń ski, upa-
 mięt nia ją cy ofia ry w pół wie cze tam tej zbrod ni. W 2009 ro ku pla cyk na zwa no
imie niem ka pe la na II Kor pu su Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, ge ne ra ła
oj ca Fran cisz ka Stu dziń skie go.
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la tach 1721-1723 przed koś cio łem św. Pio tra i Pa wła po wsta ło ory gi nal ne ogro dze nie we -
dług pro jek tu wy bit ne go ar chi tek ta epo ki ba ro ku Kac pra Ba żan ki. Skła da ło się nań 12
ka mien nych po stu men tów od dzie la ją cych dzie dzi niec świą ty ni od uli cy Grodz kiej.
W cią gu kil ku na stu mie się cy sta nę ły na nich po są gi apo sto łów, od ku te przez je zu ic kie -
go rzeź bia rza i sny ce rza ro dem ze Szwa bii – Da wi da He e la, przy współ pra cy kra kow -
skie go ka mie nia rza Fer dy nan da Kil cza. Od da ne na tu ra li stycz nie póź no ba ro ko we fi gu ry,
wzo ro wa ne na rzeź bie rzym skiej koń ca XVII wie ku, szyb ko sta ły się jed ną z atrak cji
i osob li wo ści Kra ko wa. 
Wpływ cza su na struk tu rę ple ne ro wej rzeź by jest nie u bła ga ny, to też już w 1939 ro ku
ów czes ny kon ser wa tor za byt ków Bo gdan Tre ter zle cił – z uwa gi na znacz ny sto pień

znisz cze nia i za tar cie wa lo rów rzeź biar skich – wy ko na nie ko pii po są gów Ka ro lo wi Hu ka no wi. Za mie rze nie to
unie moż li wił wy buch woj ny. W cza sie oku pa cji usu nię to uszko dzo ne ele men ty rzeźb i od czysz czo no je dru cia-
 ny mi szczot ka mi, zdzie ra jąc po nad dwu wie ko wą pa ty nę, któ ra by ła swo i stą war stwą ochron ną. Tak spre pa -
ro wa ne fi gu ry osło nię to blusz czem, co na si li ło pro ces de gra da cji. Do pie ro w 1959 ro ku za pa dła de cy zja
o pod da niu ich kon ser wa cji. Pier wsze czte ry rzeź by zdję to w grud niu te goż ro ku, a we wrześ niu na stęp ne go
ro ku zde mon to wa no z po stu men tu osta t nią z fi gur.
Pod ko mi sja kon ser wa tor ska zde cy do wa ła, że zes pół pod kie run kiem Pa u li na Woj ty ny zaj mie się kon ser wa cją
rzeźb, a nie za leż nie od te go od ku tych zo sta nie 12 no wych fi gur. Uzna no zgod nie, że je dy nym ar ty stą, któ re mu
moż na po wie rzyć to za da nie (Ka rol Hu kan zmarł w 1958 ro ku), jest Bo gu sław Lan gman. W ten spo sób rzeź-
 biarz stał się nie ja ko pod wy ko naw cą głów ne go zle ce nio bior cy – Pra cow ni Sztuk Pla stycz nych. 
W mar cu 1961 ro ku przy wie zio no 14-to no we blo ki te go sa me go wa pie nia piń czow skie go, w któ rym od ku te by -
ły ory gi na ły, i pla cyk przed koś cio łem za mie nił się w war sztat ka mie niar ski, z gru zo wi skiem i ma low ni czy mi
szo pa mi. Pra ce szły w nie złym tem pie aż do 5 lip ca. Wte dy na po sie dze niu Pre zy dium Ra dy Na ro do wej prze-
 wod ni czą cy Zbi gniew Sko lic ki nie o cze ki wa nie zde cy do wał o przer wa niu wszel kich ro bót przy re kon struk cji po -
są gów i prze su nię ciu środ ków na za bez pie cze nie ka pli cy Mysz kow skich przy koś cie le Do mi ni ka nów. By ło to
jed no stron ne ze rwa nie umo wy z wy ko naw ca mi, bez wy raź ne go po wo du, bo – jak przy tom nie za u wa żył spra-
 wu ją cy nad zór nad pra ca mi Ste fan Świsz czow ski – „fun du sze na ka pli ce moż na by ło uzy skać ze środ ków prze-
 zna czo nych na pra ce jesz cze nie roz po czę te”. Na stęp stwem tej de cy zji był po zew skie ro wa ny przez PSP
prze ciw ko PRN w lip cu 1962 ro ku. Sko lic ki, choć mógł jesz cze zmie nić swą nie for tun ną de cy zję, nie zro bił te -
go, za to wkrót ce w PSP po ja wi li się kon tro le rzy z NIK-u. Za stęp ca Sko lic kie go Jan Gar lic ki snuł po la tach do-
 my sły, że to nie u gię te sta no wi sko by ło za pew ne skut kiem czy jejś in ter wen cji... Osta tecznie PSP wy gra ła spra wę
o od szko do wa nie, ale prze gra ła in ną – wy to czo ną przez Lan gma na o ho no ra rium. Za bier ny opór i zgod ne
z praw dą ze zna nia przed są dem za pła cił utra tą sta no wi ska kon ser wa tor za byt ków Le szek Lud wi kow ski.
Mi mo że ca ły czas trwał obieg pism po mię dzy róż ny mi waż ny mi in sty tu cja mi, nie wy łą cza jąc Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Sztu ki, pra sa nie pi sa ła o tej draż li wej spra wie. We dług ofi cjal nej wer sji ory gi nal ne fi gu ry po zo sta -
wa ły w kon ser wa cji, ko pie zaś cią gle nie by ły go to we. By ły to la ta 60., czas nie ła twy w sto sun kach pań stwo
– Koś ciół, to też kra ko wia nie za czę li wkrót ce szep tać, że ta jem ni cze znik nię cie fi gur jest jed ną z re pre sji ze
stro ny władz. Je że li spek ta ku lar nie „aresz to wa no” ko pię ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, to prze cież
to sa mo mog ło spot kać apo sto łów z uli cy Grodz kiej...
Dość nie kon wen cjo nal ne by ło w tej spra wie sta no wi sko Wik to ra Zi na. Naj pierw ja ko je dy ny z człon ków pod ko -
mi sji kon ser wa tor skiej wnio sko wał o wstrzy ma nie ro bót, a rok póź niej wraz z Wy dzia łem To wa rzy stwa Mi łoś -
ni ków Hi sto rii i Za byt ków Kra ko wa po stu lo wał po now ne usta wie nie ory gi na łów rzeźb, bez wzglę du na ich stan.
Osta tecznie pla cyk przed koś cio łem upo rząd ko wa no (zbli ża ły się uro czy sto ści 600-le cia UJ), a fi gu ry zgru po-
 wa no i za bez pie czo no siat ką pod za da sze niem przy ścia nie koś cio ła od stro ny klasz to ru Kla ry sek. Tkwi ły tam,

12 apostołów i fragment ulicy Grodzkiej
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nisz cze jąc, przez na stęp nych 30 lat. Póź niej prze nie sio no je na ma ły dzie dzi niec za koś cio łem, a do pie ro cał -
kiem nie daw no (2012) za wie zio no w ce lu kon ser wa cji do Krze szo wic. Fi gu ry sto ją ce dziś na po stu men tach są
ko pia mi wy ko na ny mi przez Ka zi mie rza Jęcz my ka w la tach 1980-1986. Ich ar ty stycz na ja kość od bie ga, nie ste -
ty, od XVIII-wiecz ne go pier wow zo ru. Ta ki to już los wszel kich re plik.
Na dal szym pla nie wi do ków ki z po ło wy lat 30., na pra wo od wież koś cio ła św. An drze ja, wi dać frag ment ka-
 mie ni cy sto ją cej u zbie gu uli cy Grodz kiej, pla cu św. Ma rii Ma gda le ny i uli cy Ka no ni czej. To daw ny Dom św. Jac -
ka, o XV-wiecz nej pro we nien cji, po la tach zna ny pod na zwą „Ze rwi kap tur”. Od bu do wa ny po znisz cze niu przez
Szwe dów, zy skał re pre zen ta cyj ny cha rak ter po ko lej nej prze bu do wie prze pro wa dzo nej przez osta t nie go wła -
ści cie la z ra mie nia ka pi tu ły, księ dza ka no ni ka Wa cła wa Sie ra kow skie go. Do po ło wy lat 80. XIX wie ku prze trwał
w po sta ci pię tro we go, na kry te go man sar do wym da chem pa ła cu. Wów czas ze szpe ci ła go nad bu do wa dru gie -
go, a w 1913 ro ku trze cie go pię tra. W XIX wie ku dom zwa ny był też „Ma lar nią”, bo przez kil ka na ście lat mie-
 ścił Szko łę Ry sun ku i Ma lar stwa (póź niej szą SSP), przed włą cze niem jej do In sty tu tu Tech nicz ne go (1833).
Póź niej – za gos po da ro wa ny w ca ło ści przez wła dze woj sko we – mie ścił naj pierw bib lio te kę, a na stęp nie biu -
ra in ży nie rii woj sko wej oraz Ko men dę Twier dzy.
Wi docz ny we frag men cie dom po pra wej to nie – jak mog ło by się zda wać – Col le gium Iu ri di cum, lecz są sia -
du ją ca z nim nie ist nie ją ca dziś ka mie ni czka. Był to daw ny dom zwa ny „Ka no ni czym”, o hi sto rii się ga ją cej po -
ło wy XV wie ku. Ukształ to wa ny w wy ni ku ko lej nych prze bu dów, za cho wał dłu go cha rak te ry stycz ną
póź no re ne san so wą, ar ka do wą at ty kę. Do pie ro w 1841 ro ku zy skał dru gie pię tro, a od stro ny uli cy Ka no ni czej
– w miej scu wy bu rzo ne go wcześ niej koś cio ła św. Ma rii Ma gda le ny – dłu gą, dzie wię cio o sio wą, nie re gu lar ną fa-
 sa dę. In we sto rem był wła ści ciel dru kar ni i wy daw ca „Ga ze ty Kra kow skiej” Sta ni sław Giesz kow ski. Wia do mo
też, że i póź niej dzia ła ła tam ofi cy na Ka ro la Bud we i se ra, u któ re go dru ko wa no au striac ki „Kra ka u er Ze i tung”.
Od koń ca lat 70. XIX wie ku aż do osta t niej woj ny dom na le żał do ku piec kiej ro dzi ny Ba ze sów. W par te ro wym
lo ka lu, któ re go wej ście wi docz ne jest w prze świ cie po mię dzy po stu men ta mi, dzia ła ła od 1934 ro ku fi lia Zjed-
 no czo nych Za kła dów Włó kien ni czych Sche ib ler-Groh man z sie dzi bą w Ło dzi. Po żar, któ ry wy buchł w stycz -
niu 1944 ro ku, spra wił, że bu dy nek prze zna czo no do roz biór ki. Po mi mo od wo łań ów czes nych na jem ców lo ka li
de cy zję wy eg zek wo wa no osta tecznie wios ną 1947 ro ku. Do ku ment za cho wa ny w Ar chi wum Na ro do wym
stwier dzał, że „kosz ta mi roz biór ki ob cią ża się wła ści cie la, Iza a ka Wul ka na, za miesz ka łe go w Oświę ci miu”.
W wy ni ku te go wy bu rze nia i w na stęp stwie prac kon ser wa tor skich pro wa dzo nych do po ło wy lat 50. Col le gium
Iu ri di cum zy ska ło efek tow ną, po łud nio wą ele wa cję.
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od czas gdy za oce a nem bu do wa no co raz wy żej, Eu ro pę pa ra li żo wał cią gle jesz cze
lęk wy so ko ści. Tłu ma czo no to z jed nej stro ny tro ską o este ty kę i ur ba ni stycz ny ład
sta ro miej skich, czę sto za byt ko wych zes po łów, z dru giej zaś ba nal ną w isto cie, choć
re al ną oba wą o bez pie czeń stwo po ża ro we, wspar tą prze świad cze niem, że wszel ka
ak cja ra tow ni cza po wy żej siód me go pię tra jest w prak ty ce nie sku tecz na. Po nad to
wy buch I woj ny świa to wej i nie sta bil na sy tu a cja gos po dar cza tuż po niej nie sprzy-
 ja ły od waż nym i kosz tow nym in we sty cjom. 
Sy tu a cja cią gle jesz cze za ścian ko we go Kra ko wa nie od bie ga ła zbyt nio od te go, co dzia -
ło się w wię kszych mia stach Eu ro py, po mi ja jąc rzecz jas na me tro po lie ta kie jak Lon-
 dyn czy Pa ryż. To też kie dy je sie nią 1921 ro ku ro ze szła się w mie ście wieść
o za mie rze niach nie zna nej bli żej Spół ki Ak cyj nej Gró dek, pla nu ją cej (wraz z Ban kiem
Prze my sło wym) bu do wę po tęż ne go wie lo kon dy gna cyj ne go gma chu – przy ję to to z pew -

nym nie do wie rza niem. Na ów czes ne kra kow skie uwa run ko wa nia ur ba ni stycz ne był to ist ny dra pacz chmur,
usy tu o wa ny w do dat ku na skie ro wa nej ku gó rze dział ce, po mię dzy uli ca mi Mi ko łaj ską a św. To ma sza. Jak się
nie ba wem oka za ło, bu dy nek ów mie ścić miał biu ra ban ko we i sie dzi bę Gieł dy To wa ro wo-Pie nięż nej. 
Miej sce prze zna czo ne pod tak kon tro wer syj ną in we sty cję by ło na praw dę szcze gól ne. Z jed nej stro ny pa-
 mię ta ją cy śred nio wie cze Gró dek z wa row nym klasz to rem Do mi ni ka nek, z dru giej kla sy cy stycz ny, par-
 te ro wy dwo rek z lat 30. XIX wie ku, miesz czą cy wów czas re dak cję kon ser wa tyw ne go dzien ni ka „Czas”.
Do te go jesz cze bie gną ca nie mal pół ko li ście – ma low ni czo zni ka ją ca w per spek ty wie krzy wiz na uli cy Mi-
 ko łaj skiej, z pie rze ją sta ro żyt nych, led wie dwu pię tro wych ka mie ni czek. Po dob na – rów nież dwu pię tro -
wa, choć znacz nie roz le glej sza by ła ka mie ni ca sto ją ca na dział ce ob ję tej pla no wa ną in we sty cją. Przez
po nad pół wie ku – aż do prze pro wadz ki w ro ku 1913 do gma chu sta ro stwa po wia to we go na uli cy Za ci -
sze - mie ści ła się tam Dy rek cja Po li cji. Dość moc no wy ek splo a to wa ny bu dy nek za ku pił wów czas od do-
 tych cza so we go wła ści cie la, ad wo ka ta Ada ma Do bo szyń skie go, rzeź nik Te o dor Wój cic ki. Zgod nie
z usta wą (1906), zwal nia ją cą z po dat ku na 18 lat no we do my wznie sio ne w miej sce sta rych, Wój cic ki wy-
 bu rzył wios ną 1915 ro ku ka mie ni cę przy uli cy Mi ko łaj skiej 32. Przed sta wio ny przez nie go plan bu do wy
czte ro pię tro we go do mu zo stał jed nak od rzu co ny ze wzglę du na za mie rzo ną wy so kość – 22 me try, pod-
 czas gdy sta ry bu dy nek miał tyl ko 14 me trów. Uza sad nio no to rze czo wo sze ro ko ścią Mi ko łaj skiej, któ -
ra nie prze kra cza ła 12 me trów. Wój cic ki znie chę co ny ta kim ob ro tem spra wy od stą pił nie ba wem par ce lę
Spół ce Gró dek, a ta z nie by wa łą de ter mi na cją po sta no wi ła dą żyć do ce lu. 
Gró dek od sa me go po cząt ku po stę po wał w myśl za sa dy „cel uświę ca środ ki”. 12 paź dzier ni ka 1921 ro ku
spół ka przed sta wi ła do za twier dze nia ra dzie mia sta plan na ka mie ni cę czte ro pię tro wą i był to praw do-
 po dob nie ten sam plan, któ ry od rzu co no kil ka lat wcześ niej po przed nie mu wła ści cie lo wi. Otrzy ma ła go
tak że ra da ar ty stycz na (jed na z roz sze rzo nych ko mi sji ra dy mia sta), choć, nie ste ty, opi nia te go sza cow-
 ne go gro na ni gdy nie by ła wią żą ca. Pro jekt od rzu co no (30 grud nia 1921), ale ze stro ny in we sto ra by ło
to tyl ko wstęp ne ro zez na nie. Ko lej nym roz sąd nym po su nię ciem ze stro ny Gród ka by ło za an ga żo wa nie
jed ne go z naj bar dziej zna nych wów czas kra kow skich ar chi tek tów – Lud wi ka Woj ty czki.
Pierw szy plan sy gno wa ny je go na zwi skiem przed sta wio ny zo stał ra dzie mia sta 25 lip ca 1922 ro ku. Pro-
 jekt prze wi dy wał pięć pię ter i ła ma ny man sar do wy dach, kry ją cy ko lej ną kon dy gna cję. Trój kąt ny tym-
 pa non, de ta le ozdob ne i czte ry joń skie ko lum ny bie gną ce przez trzy kon dy gna cje w cen trum fa sa dy
na da wa ły mu cha rak ter wy raź nie kla sy cy zu ją cy i gdy by nie wy so kość, moż na by uznać go na wet za nie -
co za cho waw czy. W paź dzier ni ku te goż ro ku wnie sio no do pla nów da le ko idą cą ko rek tę: pła ski dach

Giełda Towarowo-Pieniężna
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i do dat ko we pię tro. Po nie waż pra ce bu do wla ne szły w nie złym tem pie przez ca ły ten czas, a in we stor
miał na kar ku Po li cję Bu do wla ną (od po wied nik dzi siej sze go In spek to ra tu Nad zo ru Bu do wla ne go), na-
 le ża ło za rzu cać ra dę mia sta ko lej ny mi pro jek ta mi, a na stęp nie ich ewen tu al ny mi ko rek ta mi... Tak też
ro bił Woj ty czko, a do wo dy na to prze cho wy wa ne są po dziś dzień w kra kow skim Ar chi wum Na ro do wym. 
14 stycz nia 1923 ro ku mia ła miej sce pier wsza pró ba za le ga li zo wa nia ukoń czo ne go już w prak ty ce gma-
 chu. Ko lej ny przed ło żo ny pro jekt po wie lał wer sję z pła skim da chem, jed nak przy sze ściu już pię trach
i ko ryn ckich tym ra zem ko lum nach, uj mu ją cych ok na bie gną cej przez czte ry kon dy gna cje ni szy. Ta nie -
co przy cięż ka, mo nu men tal na ko lum na da nie zbyt pa so wa ła do mo der ni stycz nej w za ło że niu bry ły, ale
był to świa do my za bieg, ma ją cy na ce lu tak stwo rze nie wra że nia „sta ro żyt no ści”, jak i od wró ce nie uwa -
gi od wy so ko ści gma chu li czą cej nie mal 24 me try. 
Do głęb szej ref lek sji zmu sza fakt, że przy wy da niu zgo dy po słu żo no się sta rą usta wą bu do wla ną z 1883
ro ku, pod czas gdy od ro ku 1905 obo wią zy wa ła już no wa. Po wo ła no się na ustęp 4 § 18, mó wią cy, że „bu -
do wać moż na do my naj wy żej 15-me tro we, względ nie w wy so ko ści sta re go bu dyn ku”. Ko lej ny ustęp wno-
 sił jed nak iście fre u dow ski pas sus, za strze ga jąc, że „przy kwe stiach spor nych, usta wa za le ży od
swo bod nej de cy zji Ma gi stra tu”. Oto jed na z za ga dek to wa rzy szą cych po wsta niu pier wsze go kra kow -
skie go wy so ko ściow ca. 
Bu dy nek otrzy mał osta tecznie tzw. kon sens użyt ko wy 12 stycz nia 1924 ro ku. Mo ment był ide al ny, bo mi ni -
ster Wła dy sław Grab ski za stę po wał właś nie zde pre cjo no wa ną mar kę pol ską moc nym zło tym i sie dzi ba dla
Gieł dy To wa ro wo-Pie nięż nej by ła jak naj bar dziej po trzeb na. Gieł da po zo sta ła tu zresz tą aż do cza sów oku-
 pa cji. Po woj nie bu dy nek od da no Związ ko wi Gos po dar czych Spół dziel ni „Spo łem”, a w 1949 ro ku prze ję ła
go na Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR. Po jej roz wią za niu gos po da ro wał tam krót ko Bank Prze my sło wo-Han -
dlo wy. W 2000 ro ku po re mon cie i nie zbęd nych adap ta cjach prze ka za no gmach Aka de mii Mu zycz nej. Po -
za usu nię ciem wy su nię tych przed li co, flan ko wa nych pół ko lum na mi por ta li wej ścio wych od stro ny ulic
Mi ko łaj skiej (bank) i św. To ma sza (Gieł da) – pro jekt Woj ty czki prze trwał bez wię kszych zmian. 
Daw ny gmach Gieł dy po dzi wiać moż na na wi do ków ce wy daw nic twa Po lo nia z 1924 ro ku. Przy plan to -
wej alei zwra ca uwa gę „szwaj car ski” kiosk z wo dą so do wą fir my Rzą ca-Chmur ski. Wię cej o fir mie i kio -
skach w szki cu po świę co nym Plan tom.

� Gmach pomiędzy
ulicami Mikołajską 

i św. Tomasza. 
Wydawnictwo 

Polonia, 
Kraków 1924 rok



czer wca 1912 ro ku to waż na da ta w hi sto rii kra kow skie go ho te lar stwa. Od da no wte dy
do użyt ku bu do wa ny przez nie speł na rok Ho tel Fran cu ski, u zbie gu ulic Pi jar skiej i św.
Ja na. Bu dy nek sta nął w miej scu XVII-wiecz ne go, nad wy rę żo ne go przez czas jed no pię -
tro we go do mu, miesz czą ce go mię dzy in ny mi bro war i kuź nię. Urzą dzo ny z kom for tem,
przy za sto so wa niu naj no wszych zdo by czy tech ni ki, „Fran cuz” roz po czął szyb ko – trwa -
ją cą w za sa dzie do wy bu chu osta t niej woj ny – ry wa li za cję o naj lep szych klien tów z ho -
te lem Grand. 
Pię cio kon dy gna cyj ny gmach Ho te lu Fran cu skie go pre zen tu je się zna ko mi cie na wi do -
ków ce z lat 20. i wca le nie ro bi przy tła cza ją ce go wra że nia. To bez wąt pie nia za słu ga au to -
ra pro jek tu, któ ry miał sy tu a cję nad wy raz trud ną cho ciaż by ze wzglę du na wą ską dział kę
i gó ru ją cą od stro ny pół noc nej ma syw ną bry łę koś cio ła Pi ja rów. Tym pro jek tan tem był ar-
 chi tekt i przed się bior ca bu do wla ny Zbi gniew Od rzy wol ski, bra ta nek Sła wo mi ra – dłu go -
let nie go dy rek to ra od bu do wy zam ku wa wel skie go. Wia do mo, że pro jekt moc no ewo lu o wał
i wy bra no osta tecznie ko stium w du chu zmo der ni zo wa ne go hi sto ryz mu. Za rów no in we -
stor, ku piec Alek san der Rit ter man, jak i ar chi tekt za cho wa li jed nak god ny sza cun ku umiar.
Nie mal nie zmie nio ny do dziś wi ze ru nek ho te lu pre zen tu je wi do ków ka z koń ca lat 20. Wi -
dać oży wio ny ruch, fir mo we au to mo bi le przy wo żą i od wo żą go ści. 
Wkrót ce po otwar ciu Rit ter man wy dzier ża wił ho tel Ja no wi Li siń skie mu. Póź niej jed nak
(1922) obaj pa no wie za wią za li spół kę, bo wła ści ciel chciał za pew ne uczest ni czyć też w zy -
skach z eks plo a ta cji. Po wy stą pie niu ze spół ki Li siń skie go Rit ter man za wią zał ko lej ną

– tym ra zem ze swy mi dwie ma cór ka mi. Osta tecznie z chwi lą wy bu chu II woj ny świa to wej współ wła ści ciel -
ką by ła tyl ko młod sza z nich, Ja ni na Po la kie wicz. 
Po 1945 ro ku, cho ciaż nic już nie by ło ta kie jak daw niej, pier wsze la ta mog ły jesz cze bu dzić na dzie je na względ -
ną nor mal ność. Wię kszość z 17 ist nie ją cych przed woj ną ho te li prze jmo wa li daw ni wła ści cie le i ich spad ko -
bier cy. I tak mię dzy in ny mi Grand po wró cił do So bań skich, Eu ro pej ski do ro dzi ny Ła piń skich, a Pod Ró żą do
Ham mer lin gów. Nie któ rzy, jak na przy kład Fran ci szek Kle in (Mo no pol), miesz ka li na wet ca ły czas w przy ho -
te lo wych miesz ka niach. Rów nież po pu lar ny „Fran cuz” wró cił do wła ści cie li. Po śmier ci oj ca w war szaw skim
get cie ho tel prze ję ła tuż po za koń cze niu woj ny Ja ni na Po la kie wicz. 
Młod sza cór ka Rit ter ma na by ła po dob no ko bie tą nie zwy kle uro dzi wą. Do te go stop nia, że stra cił dla niej gło -
wę ka pe lan LWP Wi told Nad ol ski i wkrót ce po rzu cił stan du chow ny. Jak zgod nie twier dzi li świad ko wie, miał
on nie by wa le kłót li wą na tu rę, to też szyb ko do pro wa dził do kon flik tu z za ło gą ho te lu. Ta z ko lei nie po zo sta -
wa ła dłuż na i pi sa ła na nie go skar gi do Mi ni ster stwa Gos po dar ki Ko mu nal nej, co w efek cie przy spie szy ło ode-
 bra nie ho te lu, prze ka za ne go w 1950 ro ku Or bi so wi. Wpły wy Nad ol skie go spra wi ły jed nak, że Or bis spła cił
je go mał żon kę, a na stą pi ło to jesz cze przed roz po czę ciem kosz tow ne go re mon tu. 
Po czą wszy od 1950 ro ku no we wła dze od bie ra ły pra wo wi tym wła ści cie lom ko lej ne ho te le, któ re prze cho dzi -
ły pod za rząd spe cjal nie po wo ła ne go przed się bior stwa Dy rek cji Ho te li Miej skich. Wy ją tek sta no wił właś nie
Fran cu ski, prze ka za ny Or bi so wi (pod na zwą „Or bis-Fran cu ski” wy stę po wał zresz tą do koń ca lat 50.). Nad cho-
 dzi ły trud ne, nie tyl ko dla prze my słu ho te lo we go, cza sy. Z oko ło dwóch ty się cy miejsc noc le go wych, któ ry mi
dys po no wał mię dzy wo jen ny Kra ków, w 1950 ro ku po zo sta ło tyl ko 730 w za led wie 10 ho te lach. Kon ty nu o wa -
ny pro ces „upań stwo wie nia” prze bie gał w róż nym try bie, a rzecz za ła twi ła de fi ni tyw nie usta wa z 1958 ro ku

Hotel Francuski 

12

1
śródmieście



13

„O ure gu lo wa niu sta nu
praw ne go mie nia prze cho -
dzą ce go na włas ność pań-
 stwa”. Do daj my, że bez
od szko do wa nia. Na jej mo -
cy ja ko osta t ni prze ję ty zo stał Grand. 
W lip cu 2011 ro ku gru pa Or bis sprze da ła ho tel war szaw skiej fir mie Emir 19 sp. z o.o. za 20 mi lio nów zło tych.
Jak na obiekt w do brym sta nie, o ta kiej lo ka li za cji i hi sto rii, ce na ra czej nie wy gó ro wa na. 
Na ko niec pi kan tna cie ka wost ka. W paź dzier ni ku 1955 ro ku od wie dził Pol skę, zna ny ze swych ko mu ni stycz -
nych sym pa tii, świa to wej sła wy fran cu ski ak tor Gérard Phi li pe. Ak tor spo ty kał się z kra ko wia na mi w ob le ga -
nym głów nie przez na sto lat ki ów czes nym Te a trze Mło de go Wi dza (dziś Ba ga te la), za miesz kał zaś we
„Fran cu zie”. Ho te lo wa ob słu ga dziel nie od pie ra ła przez kil ka dni sztur my pań o dość du żej roz pię to ści wie -
ku. Ak tor czuł się za tem w mia rę bez piecz nie, aż do chwi li, kie dy za stał w sy pial ni pew ną uro dzi wą, do brze
za po wia da ją cą się ak tor kę. Trud no po wie dzieć, jak za koń czy ła się ta hi sto ria, bo osta tecznie zna my ją tyl ko
z dru giej rę ki, a wer sji by ło kil ka...

� Hotel Francuski 
przy ulicy Pijarskiej.

Drukarnia 
Narodowa, Kraków

około 1928 roku



po ry frag ment za chod niej pie rzei uli cy Szpi tal nej zaj mu je roz leg ły, wie lo o sio wy bu-
 dy nek, peł nią cy już od nie mal 200 lat fun kcje ho te lo we. Wszyst ko za czę ło się oko ło
1820 ro ku, kie dy w wy ni ku po łą cze nia kil ku ka mie nic u zbie gu ulic Szpi tal nej 30
i św. Mar ka 22 po wstał du ży za jazd Pod Zło tą Ko twi cą, na zwa ny tak od go dła
umiesz czo ne go na fa sa dzie. Po pu lar ność zy skał z chwi lą, kie dy od ku pił go Kas per
Po ller (1834), au striac ki żoł nierz, któ ry osiadł w Kra ko wie i oka zał się wkrót ce zdol-
 nym przed się bior cą. Po 10 la tach Po ller do ku pił jesz cze na roż ną nie ru cho mość, roz-
 bu do wu jąc ober żę na kształt zbli żo ny do obec ne go. Po śmier ci Po lle ra (1859)
przed się bior stwo odzie dzi czył syn Adolf, a na stęp nie wdo wa po nim Wan da. 
Osob nym by tem by ła od za wsze ho te lo wa re stau racja. Szcze gól ną po pu lar ność zy -
ska ła u pro gu XX wie ku, z chwi lą ob ję cia przez Wła dy -
sła wa Mro zow skie go. Po prze bu do wie we dług pro jek tu
Jó ze fa Pa kie sa i Wa cła wa Krzy ża now skie go (1910) lo kal
otrzy mał efek tow ną sa lę ze sce ną na kry tą szkla nym da-
 chem, urzą dzo ną w miej scu daw ne go dzie dziń ca. 
W cza sie oku pa cji ho tel prze zna czo ny był tyl ko dla Nie-
m ców, a w stycz niu 1945 ro ku stał się na krót ko kwa te rą

dla Ar mii Czer wo nej. W tym sa mym ro ku zgod nie z osta t nią wo lą zmar łej
wów czas Wan dy Po lle ro wej ho tel prze jął naj młod szy wnuk, Zbi gniew Choj-
 nac ki. Nie na dłu go, bo już wkrót ce (1950) za pa dła de cy zja o upań stwo wie niu
wszyst kich ho te li. Wie le lat póź niej, w 1990 ro ku, Choj nac ki do cze kał się zwro -
tu ro dzin nej fir my ja ko pierw szy w Kra ko wie ho te larz. War to jesz cze zwró cić
uwa gę, że do chwi li otwar cia Gran du (1887) ho tel Po lle ra był naj droż szym
i naj bar dziej eks klu zyw nym w mie ście. 
Na wi do ków ce z 1903 ro ku oglą dać moż na w ca łej nie mal oka za ło ści roz leg łą
(do dziś nie zmie nio ną) fa sa dę ho te lu. W cen trum ka dru wi dać kil ka fur ma -
nek wo kół stud ni w drew nia nej obu do wie i oży wio ny ruch na pla cu, któ ry sto-
 sun ko wo krót ko peł nił fun kcje tar go we. Za pew ne fo to gra fię wy ko na no we
wto rek al bo w pią tek, tra dy cyj ne dni han dlo we w Ga li cji.
Na dal szym pla nie do strzec moż na oko licz nych wło ścian sprze da ją cych swe
pro duk ty pod ścia ną sta re go, za nied ba ne go bu dyn ku. To bocz na ścia na tzw.
Do mu pod Krzy żem, kry ją ce go zrę by śred nio wiecz nej ka pli cy pw. św. Ro cha.
W cią gu na stęp nych stu le ci dom ten prze cho dził róż ne ko le je lo su. W XVI
wie ku spło nął, póź niej od bu do wa ny po padł w ru i nę w koń cu XVIII stu le cia.
W 1790 ro ku wła ści cie lem do mu zo sta ła pa ra fia koś cio ła Ma riac kie go, któ ra
po za bie gach re mon to wych prze zna czy ła go dla po słu ga czy koś ciel nych.
Z tam te go okre su po cho dzi za pew ne uni kalna już dziś więź ba ła ma ne go da -
chu – tzw. pol skie go w ty pie kra kow skim. Dom Pod Krzy żem, wy ku pio ny
u pro gu XX wie ku przez ra dę mia sta, prze ka za ny zo stał w 1917 ro ku Związ ko -
wi Ar ty stów Pol skich. Po prze no si nach ar ty stów do no we go gma chu przy uli -
cy Łob zow skiej 3 (1935) za czął peł nić fun kcje mu ze al ne. Od 1958 ro ku dzia ła
tam Mu ze um Te a tral ne im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go. 

Hotel Pollera i plac św. Ducha 
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Z kro ni kar skie go obo wiąz ku war to
jesz cze przy pom nieć, że na pla cu
– w la tach 1929-1957 – dzia łał pierw-
 szy kra kow ski dwo rzec au to bu so wy,
urzą dzo ny przez Pol ski Zwią zek Tu-
 ry stycz ny. Póź niej sza lo ka li za cja
dwor ca przy uli cy Pa wiej prze trwa -
ła dłu żej (1957-2004), ale też prze-
 szła już do hi sto rii.

� Hotel Pollera przy ulicy 
Szpitalnej. Wydawnictwo 
Modiano, Triest 
około 1903 roku



rzo du ją ca ro la mia sta sto łecz ne go, z sie dzi bą władz świec kich i koś ciel nych, spra-
 wi ła, że już w śred nio wie czu Kra ków stał się ce lem licz nych po dró ży. Ro sła też je -
go ro la ja ko waż ne go oś rod ka ży cia re li gij ne go i du cho we go, a z chwi lą
uru cho mie nia Aka de mii Kra kow skiej – tak że na u ko we go. Nie ste ty, za cho wa ło się
sto sun ko wo nie wie le szcze gó ło wych prze ka zów do ty czą cych ów czes nych do mów
za jezd nych, co ka że do mnie my wać, że uzy ska nie go ści ny czy noc le gu w bez wąt pie-
 nia licz nych gos po dach i kar czmach by ło spra wą tak oczy wi stą, że aż nie wy ma ga -
ją cą szcze gól nej eg ze ge zy. Cha rak te ry stycz ne jed nak, że te mat ten nie po ja wił się
jak do tąd w żad nym po waż nym opra co wa niu hi sto rio gra ficz nym. 
Ho te lo we dzie je Kra ko wa roz po cząć wy pa da od ober ży Pod Kró lem Wę gier skim.
Był to już czas po trze cim roz bio rze Pol ski, kie dy prze sta ła ist nieć bie gną ca wzdłuż
Wi sły gra ni ca pań stwa, a włą cze nie Kra ko wa do mo nar chii au striac kiej stwo rzy -
ło no we wa run ki dla ży cia gos po dar cze go i roz wo ju mia sta. Wśród licz nej gru py
przy by szów, zdo mi no wa nej na ogół przez au striac kich i nie miec kich kup ców, tra-

Hotel Saski 
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� Hotel Saski przy ulicy Sławkowskiej. Wydawca nieznany, około 1910 roku



 fił się też Wę gier, przy by ły z Pesz tu han dlarz win Ma ciej (Ma thias) Knotz, któ ry w 1796 ro ku przy jął pra -
wo miej skie. Ober ża po wsta ła na sku tek po łą cze nia (1801-1802) kil ku pię tro wych ka mie ni czek o śred nio -
wiecz nej jesz cze pro we nien cji u zbie gu ulic św. Ja na i św. To ma sza. W skład te go spo re go kom plek su
za bu do wań wszedł też na roż ny, opusz czo ny już wów czas klasz tor i koś ciół Ber nar dy nów, zwa ny Na
Żłób ku. Daw ny koś ciół uda ło się zgrab nie po dzie lić i prze i sto czyć na par te ro wą wo zow nię oraz sa lę re-
 du to wą na pierw szym pię trze. W la tach 1818-1821, pod czas dal szej roz bu do wy te go spo re go już kom ple-
k su, przy łą czo no – od stro ny uli cy Sław kow skiej – jesz cze trzy ka mie ni czki do ku pio ne przez Knot za.
Au to rem pro jek tu sca le nia i fa sad tej no wej czę ści obiek tu był je den ze zna ko mit szych ar chi tek tów tam-
 tej epo ki Szcze pan Hum bert. 
W ta ki oto spo sób ober ża Pod Kró lem Wę gier skim sta ła się im po nu ją cą, roz leg łą bu do wlą o trzech kon-
 dy gna cjach i trzech fron tach. Po śmier ci Knot za (1835) przed się bior stwo prze szło na je go sy na An to -
nie go Au gu sta, a w po ło wie XIX wie ku – w wy ni ku znacz ne go za dłu że nia na hi po te ce nie ru cho mo ści
– na Ce za re go Hal le ra. Nie ste ty, no wy wła ści ciel wkrót ce wy na jął ca ły obiekt na ko sza ry 2 Puł ku Ar ty -
le rii Kon nej, po zba wia jąc przy jezd nych go dzi wych miejsc noc le go wych, a kra ko wian waż nej z pun ktu
wi dze nia ży cia to wa rzy skie go sa li re du to wej. Do pie ro w 1858 ro ku bu dy nek wró cił do pier wot ne go prze-
 zna cze nia, już pod no wą na zwą – Sa ski (Ho tel de Sa xe).
Ar chi tek tu ra daw nej ober ży Knot za po zo sta ła nie zmie nio na od cza su prze bu do wy przez Hum ber ta.
Zna czą cą zmia ną, ja ką nio sły wy mo gi no wych cza sów, by ła nato miast re zy gna cja z sie ni prze ja zdo wej
od uli cy Sław kow skiej do uli cy św. Ja na (1903). W tym miej scu urzą dzo no głów ne wej ście, na kry te że -
laz ną mar ki zą. Ta ki właś nie stan przed sta wia wi do ków ka wy da na oko ło 1910 ro ku.
War to przy pom nieć jesz cze o waż nym, choć nie co za pom nia nym wy da rze niu, ja kie nie ro zer wal nie wią -
że się z Sa skim. Mniej wię cej rok po po wsta niu pier wsze go na zie miach pol skich ka ba re tu li te rac kie go
Zie lo ny Ba lo nik, zi mą 1906 ro ku, pró bo wał zdy skon to wać je go nie wąt pli wy suk ces zna ny już wów czas re -
ży ser te a tral ny Ar nold Szyf man. Za ło żył on mia no wi cie w spe cjal nie wy na ję tej na ten cel tzw. Sa li Sa skiej,
od stro ny uli cy św. Ja na, ka ba ret Fi gli ki. Przed sięw zię cie to za koń czy ło się fia skiem za led wie po kil ku ty-
 god niach ist nie nia. Szyf man nie dał jed nak za wy gra ną i w grud niu 1908 ro ku otwo rzył w War sza wie ka-
 ba ret Mo mus – uzna wa ny po wszech nie za dru gi po Zie lo nym Ba lo ni ku am bit ny, li te rac ki ka ba ret.
W na stęp nych la tach istot ną in ge ren cją w struk tu rę te go ogrom ne go obiek tu by ło urzą dze nie tam dwóch kin.
W daw nej wo zow ni od stro ny uli cy św. Ja na po wsta ło ki no Sztu ka (1916), a we wjeź dzie na dzie dzi niec od stro -
ny św. To ma sza  ki no Apol lo (1930). Za ło ży cie lem i wła ści cie lem obyd wu był ku piec Age nor Li sow ski, wcześ-

 niej pro wa dzą cy skład her bat
w jed nym z lo ka li w pod cie niach
Su kien nic, od stro ny uli cy Szew-
 skiej. 
Sam ho tel zlik wi do wa ło To wa -
rzy stwo Han dlo we SA, któ re wy-
 ku pi ło go z rąk ro dzi ny Hal le rów
w 1921 ro ku. Po wy łą cze niu Sa-
 skie go z eks plo a ta cji (1936) mie-
 ści ły się tam biu ra i miesz ka nia.
Ho tel przy wró co no do pier wot nej
fun kcji w 1983 ro ku (wy ko na no
wte dy też nie zbyt uda ną ko pię
daw nej mar ki zy nad wej ściem).
Przy pom nieć war to, że to właś nie
w Sa skim w li sto pa dzie 1866 ro ku
wy bra no na pre zy den ta mia sta
Jó ze fa Diet la.
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