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Wawel, jaki zastali Niemcy w 1939 roku, był już w dużej mierze uporządkowany po wielu latach odnowy 

w okresie międzywojennym. Pałac królewski spełniał swoje zadania jako muzeum i częściowo jako 

rezydencja prezydenta. Kilka obiektów było w złym stanie i wymagało jeszcze remontu, który był 

wprawdzie planowany, ale ze względu na brak funduszy nie został zrealizowany. Prace nad 

przekształceniem Wawelu rozpoczęto po wstępnych przygotowaniach organizacyjnych, jakimi były 

utworzenie specjalnego biura projektowego Koettgen und Horstmann oraz urzędów administracyjnych 

nadzorujących projektowanie i wykonawstwo. Opracowano też odpowiednią infrastrukturę w postaci 

szlaków komunikacyjnych (ze wzniesieniem nowego garażu) i uzbrojono teren, wykonując wszelkiego 

rodzaju instalacje. Krok po kroku realizowano kolejne przedsięwzięcia. Najważniejszym spośród nich 

było przekształcenie budynku dawnych kuchni królewskich, przerobionego później przez Austriaków 

na lazaret, na gmach kancelarii generalnego gubernatora (Verwaltungsgebäude). Prowadzone w latach 

1940–1941 prace projektowe, w których czynny udział brał Adolf Szyszko-Bohusz, zdecydowały 

o  ostatecznym rozplanowaniu i formie obiektu, mającego przybrać postać symetrycznej bryły z dwoma 

skrzydłami i wysokim dachem. Budynek zgodnie ze swoją funkcją mieścił gabinet generalnego 

gubernatora, pokoje urzędników oraz sale przeznaczone na zebrania i uroczystości. Wśród nich 

szczególnie wyróżniał się owalny westybul z bogatą dekoracją o wymowie ideologicznej, spajający ze 

sobą obie sale obrad. Dla pełnego funkcjonowania siedziby generalnego gubernatora sale pałacu 

królewskiego na pierwszym piętrze zaadaptowano na jego mieszkanie, a sale drugiego piętra 

przeznaczono do celów reprezentacyjnych. Na terenie przed skrzydłem wschodnim urządzono ogród 

z   basenem. Oprócz generalnego gubernatora, którego siedziba uwzględniała wszelkie wymagania 

funkcjonalne i formalne, na wzgórzu znalazła swoje miejsce także grupa najwyższych rangą urzędników 

rządowych. Zajęła ona pozostałe obiekty, których wnętrza przebudowywano i adaptowano na 

mieszkania. Pierwsze roboty podjęto w gmachu Muzeum Diecezjalnego (nr 2), przygotowując 

rezydencję Josefa Bühlera – sekretarza stanu i zastępcy Franka. Wystawne, bogato wyposażone 

mieszkanie objęło trzy kondygnacje. Projekt opracował Szyszko-Bohusz, mając na uwadze, że 

w   przyszłości wnętrza znów będą mogły pełnić funkcje wystawiennicze. Koszarowe szpitale 

austriackie przeznaczono na mieszkania ważnych urzędników, przede wszystkim dowódcy policji 

Friedricha Wilhelma Krügera i szefa kancelarii Franza Keitha. Oprócz prowadzenia prac adaptacyjnych 

w pomieszczeniach odnowiono elewację budynku 9a. 



 

Audiodeskrypcja obiektu z działu: Krakauer Burg. Rozdział: Nazistowska przebudowa Wawelu 

Tytuł: Budynek kancelarii generalnego gubernatora na Wawelu. Projekt zrealizowany, widok 

perspektywiczny. 

 

Projekt został wykonany w tysiąc dziewięćset czterdziestym pierwszym roku. Powstał w biurze F. 

Koettgen und E. Horstmann. Jest to szkic czarną kredką na kartonie szerokim na sto, wysokim na 

sześćdziesiąt dwa centymetry. Przechowywany jest na Zamku Królewskim na Wawelu – 

w  Państwowych Zbiorach Sztuki.  

Szkic ukazuje gmach na wprost nas. Jest to dwupiętrowy budynek. Znajduje się na prawo od katedry 

Wawelskiej i przejścia na dziedziniec arkadowy. Stoi przy rozległym dziedzińcu zewnętrznym. 

Dziedziniec ma dwie części. Wyższa jest bezpośrednio przed budynkiem. Niższa znajduje się dalej od 

budynku, najbliżej nas, na pierwszym planie szkicu. 

Budynek kancelarii ma kształt przypominający literę U. Na wprost nas wznosi się najdłuższa część 

budynku. Do obu jego krańców przylegają prostopadłe do niej, krótsze części. Budynek ma 

dwuspadowy dach. Na frontowej ścianie ciągną się trzy szeregi prostokątnych okien – na parterze, 

pierwszym i drugim piętrze. Na parterze lewej krótszej części znajdują się podcienia. Od frontu są tu 

dwa łuki podtrzymywane przez słup na środku i narożniki na krawędziach. Na parterze prawej krótszej 

części także są podcienia. Dwa łuki znajdują się na frontowej i bocznej ścianie. Do tego boku budynku 

kancelarii przylega parterowy budynek. Ma on cztery ogromne okna. Wypełniają one niemal całą 

długość i wysokość ściany. Zza prawej części budynku kancelarii wyłania się baszta Senatorska. 

Przed budynkiem kancelarii narysowano posąg nagiego mężczyzny. Wokół niego naszkicowane zostały 

sylwetki czterech osób. Z proporcji wynika, że posąg ma około czterech metrów. Na prawo od posągu 

znajduje się fontanna w kształcie ogromnej misy. Obok niej – grupka czterech osób. Patrzą na budynek. 

Jedna wskazuje na niego ręką. Plac przed budynkiem pokrywają płyty w kształcie rombów. Przy prawej 

i lewej krawędzi placu znajdują się symetryczne schody. Prowadzą one w dół, do środka niższej części 

placu. Schody kończą się przy obramowaniu prostokątnego basenu. Niknie on za dolną krawędzią 

szkicu. Na prawo i na lewo od basenu rosną kępy drzew. Zaprojektowany budynek został zbudowany 

i  stoi przy dziedzińcu zewnętrznym do dziś. Obecnie mieszczą się tam biura dyrekcji i pracowników 

Wawelu. 


