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Co to jest Galicyjski pierścień Krakowa? 
To spacer miejski, którego trasą można wędrować cały rok. Pozwala on na aktywne spędzenie 

wolnego popołudnia przez całą rodzinę; jest też szansą na odkrywanie miasta, nawet jeśli 

uczestnikom wydaje się, że dobrze je znają. Spacer miejski to czas na świeżym powietrzu,    

to kolejne kilometry w nogach, śpiew ptaków i galicyjskie historie w tle.  

Niniejszy przewodnik powstał, aby umożliwić Państwu samodzielne 
poznawanie galicyjskich gmachów, pomników i postaci tamtego 
okresu. Na spacer warto przeznaczyć kilka godzin.



Tytułem wstępu o Galicji i Krakowie 
Rok 1772. Na mieszkańców Krakowa spada wieść o pierwszym rozbiorze Polski. Na mo-

cy traktatu rozbiorowego podpisanego przez Katarzynę Wielką, Fryderyka Wielkiego       

i Marię Teresę cała dzisiejsza południowa Polska i zachodnia Ukraina zostają przyłączone 

do wielonarodowej monarchii habsburskiej. Co teraz? Jak zmieni się miasto pod rządami 

zaborców? Co stanie się ze szkołami, uniwersytetami i przedsiębiorstwami? Jak będzie 

wyglądało życie kulturalne dawnej stolicy? 

Pierwsze dekady panowania Habsburgów miały na celu przede wszystkim centralizację i ger-

manizację kraju. Administracja znajdowała się w rękach Austriaków przesiedlonych w tym celu 

do Galicji. Niemieckojęzyczny system edukacji, instytucje kultury i prasa w języku niemieckim 

to główne drogi rozprzestrzeniania się ówczesnego światopoglądu. Dopiero mieszczańsko-       

-narodowa rewolucja w 1848 roku – określana mianem Wiosny Ludów – sprawiła, że postawa 

centralnej władzy uległa zmianie. W ramach tej rewolucji dokonywano w niemalże całej Eu-

ropie serii ludowych i narodowych zrywów, które miały na celu poprawę warunków bytowych, 

walkę o autonomię i niepodległość lub zwiększenie udziału w rządzeniu państwem. 

Po 1848 roku rozpoczął się całkiem nowy okres austriackich rządów – Galicja stała się krajem 

koronnym, co wiązało się z innymi przywilejami: autonomicznymi prawami, własnym sejmem    

i administracją. W Galicji administracyjne i polityczne przewodnictwo przejęła polska klasa 

wyższa.

Galicja to potoczna nazwa 
austriackiego kraju 
koronnego Królestwa Galicji   
i Lodomerii istniejącego         
w latach 1772 –1918             
i wchodzącego w skład 
Monarchii Habsburgów, 
Cesarstwa Austriackiego          
i Austro-Węgier. Po 1846 
roku w wyniku zajęcia przez 
Austriaków Krakowa oficjalna 
nazwa prowincji brzmiała: 
Królestwo Galicji i Lodomerii 
wraz z Wielkim Księstwem 
Krakowskim i Księstwami 
Oświęcimia i Zatora.



Przez niemal sto pięćdziesiąt lat Królestwo Galicji i Lodomerii było największym i najludniejszym krajem koronnym monarchii 

habsburskiej. Niestety pod względem gospodarczym i społecznym była to prowincja zacofana i biedna. Analfabetyzm, ubóstwo, 

alkoholizm i emigracja to najistotniejsze z problemów. Do głównych trudności politycznych można było zaliczyć konflikty między 

Polakami a Ukraińcami, akcje antysemickie i zależność od wiedeńskiego parlamentu. Jednocześnie tereny te były istotnym elemen-

tem austriackiej strategii militarnej. 

Kraków pod rządy austriackie trafił dopiero po trzecim rozbiorze Polski, stając się tym samym siedzibą władz nowo utworzonej prowincji. 

W latach 1815–1846 stanowił stolicę formalnie niepodległego państwa – Rzeczypospolitej Krakowskiej. W tym okresie zainicjowano liczne 

przebudowy miasta. Niestety po powstaniu krakowskim, ogólnonarodowej rewolucji przeciw zaborcom, miasto zostało podporządkowane 

Austrii – w jej granicach pozostało aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepowodzenie zrywu narodowego położyło kres 

istnieniu Wolnego Miasta Krakowa, a Austriacy, anektując miasto, przemianowali zajęte terytorium na Wielkie Księstwo Krakowskie. 

Galicyjskie wątki można zauważyć w historii dziewiętnastowiecznego Krakowa – architektura, sztuka, literatura, nauka i ekonomia to 

dziedziny, które rozwijały się dzięki osobom wywodzącym się z obszarów zaboru. Wymiana poglądów między ówczesnymi intelektualistami 

oraz czerpanie inspiracji z kierunków architektonicznych i nurtów artystycznych obecnych w Wiedniu sprzyjały rozkwitowi Krakowa, 

przybierającemu rys nowoczesnej metropolii. Najlepiej o tym mówią świadkowie tamtych lat: architektura wokół „galicyjskiego pierścienia 

Krakowa” – Plant.

• Mit Galicji, pod red. nauk. Jacka Purchli, 
Wolfganga Kosa, Kraków 2014. 

• „Herito” 2015, nr 21: Galicja po Galicji. 
• Jacek Purchla, Jak powstał nowoczesny 

Kraków, Kraków 1979.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!Pierwsza wojna światowa to niekorzystne dla Austro-Węgier wyniki walk               

w Galicji. Wraz z rozpadem monarchii habsburskiej zniknęła ona nie tylko              
z mapy politycznej, ale też z pola zainteresowania Austrii – były kraj koronny        
w 1918 roku częściowo znalazł się w nowych granicach niepoległej Polski.  
Wybuch drugiej wojny światowej uważa się za bezapelacyjny koniec Galicji.        
Po 1945 roku jej terytorium zostało podzielone nowymi granicami; a jeśli spojrzeć   
z perspektywy Austrii – znalazło się wręcz po drugiej stronie żelaznej kurtyny.



Kamienica „Pod Kruki”
Rynek Główny 25
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W Galicyjskim Banku dla Handlu          
i Przemysłu 
Kamienica pod numerem 25 jest znakiem nawarstwień kulturowych i dłu-

giego istnienia, ponieważ jej historia korzeniami sięga czasów lokacji 

miasta na prawie magdeburskim w 1257 roku. Kamienica przez stulecia 

była świadkiem najważniejszych wydarzeń rozgrywających się na krakow-

skim Rynku Głównym: hołdu pruskiego (1525), insurekcji kościuszkow-

skiej (1794), ingresów monarszych, festynów, ceremonii państwowych, 

ale też zamieszek, demonstracji i rewolucji.  

Dawniej 

Ważnym momentem formowania się obecnego kształtu kamienicy było 

przeobrażenie jej w arystokratyczny pałac. Stało się to dzięki nowej lo-

katorce, a w końcu właścicielce budynku – Anetce z Tyszkiewiczów 

Potockiej-Wąsowiczowej – która po niepowodzeniu powstania 

listopadowego przeniosła prowadzony w Warszawie salonik właśnie do 

Krakowa. W 1842 roku Anetka wykupiła od właścicieli kamienicę pod 

numerem 25, w której już od jakiegoś czasu mieszkała, oraz sąsiedni 

dom Kłosowiczowski, a następnie scaliła oba obiekty.



Dzięki temu powstała sześcioosiowa fasada z monumentalnymi portfenetrami i balkonem na 

pierwszym piętrze oraz sześcioma okazałymi arkadami na parterze. Przebudowa była jedyną tego 

typu inwestycją przeprowadzoną u schyłku Rzeczypospolitej Krakowskiej. W rezydencji przy 

Rynku Głównym Anetka rozwijała swój salon towarzyski. Niestety w wyniku włączenia 

Rzeczypospolitej Krakowskiej w granice cesarstwa habsburskiego życie towarzyskie zostało 

ograniczone wyraźną cenzurą. W 1844 roku Anetka przekazała świeżo przebudowaną 

rezydencję synowi – Maurycemu Potockiemu – a sama, po wydarzeniach rzezi galicyjskiej, udała 

się na emigrację polityczną do Paryża. Hrabia Potocki niezbyt długo cieszył się swoją nową 

siedzibą, ponieważ lipcowy wielki pożar Krakowa w 1850 roku nie oszczędził również kamienicy 

przy południowo-zachodnim narożniku rynku.  

Ówczesny właściciel niezwłocznie przystąpił do zabezpieczania spalonej rezydencji. 

Przebudową po pożarze kierował Stanisław Gołębiowski, a zaraz po jej ukończeniu 

kamienica „Pod Kruki” została wynajęta przez urząd cyrkularny. W ten sposób 

arystokratyczny pałac w 1853 roku stał się – po wcieleniu miasta do monarchii 

Habsburgów – siedzibą austriackiego starosty i podległej mu administracji rządowej    

w Krakowie. W 1869 roku dom „Pod Kruki” zamienił się w siedzibę Galicyjskiego Banku 

dla Handlu i Przemysłu, który powstał jako pierwsza tego typu instytucja w mieście,     

a jej inicjatorem był właściciel sąsiedniego pałacu „Pod Baranami” – hrabia Adam 

Potocki. 

Celem działalności 

była obsługa bankowa 

polskiego ziemiaństwa, 

ale też stworzenie 

bazy finansowej dla 

industrializacji kraju. 



Anna z Tyszkiewiczów Potocka-              
-Wąsowiczowa (1779–1867), 

właściwie znana jako „Anetka”, córka bratanicy króla 
Stanisława Augusta, dwukrotnie zamężna: z Aleksandrem 
Potockim, synem Stanisława Kostki Potockiego, a następ-
nie ze Stanisławem Dunin-Wąsowiczem, adiutantem 
Napoleona. Jej umiłowanie piękna zrodziło się podczas 
licznych podróży do Włoch. W latach dwudziestych XIX 
wieku prowadziła w Warszawie ekskluzywny salon skupia-
jący elity arystokracji i przedstawicieli władz rosyjskich.      
Po niepowodzeniu powstania listopadowego swoją dzia-
łalność towarzyską przeniosła do Krakowa, do kamienicy 
przy Rynku Głównym 25.

Stanisław Gołębiowski (1814–1866), 

polski architekt, propagator neorenesansu w krakowskiej 
architekturze XIX wieku. Kierował pracami budowlanymi 
przy powstawaniu Pałacyku Zieleniewskiego przy ul. św. 
Marka oraz przebudowach m.in. Domu Wentzla czy 
Schonberga przy Rynku Głównym.

Ważne postaciBank pośredniczył m.in. w zakupie gruntów krakowskich, 

które kolejno parcelował na cele budowlane, ponadto in-

westował w cukrownie, w rozwój linii kolejowych i galicyjski 

przemysł naftowy. Kamienica została zaadaptowana pod 

wymogi siedziby banku: otrzymała na parterze salę opera-

cyjną wspartą na żeliwnych kolumnach wykonanych w pierw-

szej krakowskiej fabryce maszyn Ludwika Zieleniewskiego 

oraz specjalnie skonstruowany skarbiec w średniowiecznych 

piwnicach. Pracami budowlanymi kierował Tomasz Pryliński        

i to właśnie on nadał fasadzie kamienicy obecny, neorene-

sansowy wygląd.  

Szczególną manifestacją modernizacyjnych 
ambicji pierwszego polskiego banku w Krakowie 
stała się iluminacja domu „Pod Kruki”.  

Ta pierwsza publiczna próba z oświetleniem elektrycznym odbyła 

się w związku z wizytą cesarza Franciszka Józefa I w Galicji w 1880 

roku. Bank, mimo zmienności losu, przetrwał w kamienicy przy 

Rynku Głównym do wybuchu drugiej wojny światowej. Jednak to, 

jak wygląda dzisiaj, jest zasługą XIX wieku.



Dzisiaj 
Obecnie kamienica „Pod Kruki” to siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury – narodowej instytucji specjalizującej się w pro-

blematyce kultury i dziedzictwa Europy Środkowej. W latach 1998–2009 gmach został poddany wieloetapowej przebudowie i mo-

dernizacji, dzięki czemu przygotowano go do działalności instytucji kultury. Znajdują się w nim biura i miejsca pracy, sala konferencyjna 

na ok. 200 osób, mniejsze sale seminaryjne, w tym zabytkowe średniowieczne piwnice spełniające również funkcje wystawiennicze, 

nowocześnie wyposażona biblioteka z czytelnią oraz dostosowana do wymogów muzealnych przestrzeń wystawiennicza. W Galerii MCK 

od prawie 20 lat prezentowane są dziedzictwo i sztuka krajów Europy Środkowej w postaci wystaw problemowych bądź ekspozycji 

monograficznych.

Ciekawostki 

W czasie drugiej wojny światowej kamienica „Pod Kruki”             
przy Rynku Głównym (ówcześnie Adolf-Hitler-Platz) została  
centralną siedzibą NSDAP na całe Generalne Gubernatorstwo.      
W ramach przystosowania obiektu do pełnienia nowej funkcji,     
m.in. zabudowano podwórko, tworząc salę konferencyjną,          
oraz nadbudowano IV piętro oficyny.

• Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu, 
pod red. Jacka Purchli, Kraków 2019. 

• Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”,    
pod red. Jacka Purchli, Kraków 2009.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!
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Gaudeamus igitur 
Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce – został ufun-

dowany w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Do reform oświe-

ceniowych przeprowadzonych w drugiej połowie XVIII wieku w porozu-

mieniu z Komisją Edukacji Narodowej należało m.in. wprowadzenie języka 

polskiego jako wykładowego oraz rozpoczęcie licznych inwestycji. Jednak 

rozbiory Polski postawiły dalsze funkcjonowanie uczelni pod znakiem 

zapytania. W Rzeczypospolitej Krakowskiej uniwersytet posiadał dużą 

autonomię wewnętrzną. Obecna nazwa została przyjęta przez uczelnię 

w 1817 roku. Po likwidacji Wolnego Miasta i włączeniu Krakowa do 

zaboru austriackiego uniwersytet został zreorganizowany i zgermani-

zowany – językiem wykładowym ustanowiono niemiecki. Dopiero 

wprowadzenie autonomii galicyjskiej przyniosło poprawę tej sytuacji: 

stopniowo na salach wykładowych przywracano język polski.          

Do Krakowa przyjeżdżali studenci z innych zaborów, by móc 

swobodnie studiować. 

Z Uniwersytetem Jagiellońskim kojarzone jest Collegium Maius – 

najstarszy budynek uniwersytecki – oraz Collegium Novum, czyli 

miejsce, które choć swoje korzenie ma w czasach galicyjskich, 

wyglądem nawiązuje do tradycji epoki Jagiellonów.



Dawniej 

Pierwsze plany budowy Collegium pojawiały się już w 1869 roku. Nowo powstały obiekt miał być przede wszystkim 

reprezentacyjną siedzibą władz uniwersytetu oraz zostać przeznaczony na cele dydaktyczne i administracyjne. Gmach 

planowano postawić na terenie po spalonych i wyburzonych kilkanaście lat wcześniej bursach akademickich. Uzyskanie 

pozwolenia na budowę kolegium przez senat akademicki wiązało się od samego początku z szeregiem wyzwań. Program 

działań kilkukrotnie ulegał zmianom, a architekt Feliks Księżarski wiele razy modyfikował szkice projektowe, aż wreszcie         

w 1881 roku zapadła ostateczna decyzja o budowie. 

Gmach, który można dziś oglądać, powstawał w latach 1883–1887. Prace budowlane powierzono Antoniemu Łuszczkiewiczowi oraz 
Maurycemu i Gustawowi Baruchom, a kierownictwo objął twórca projektu. Uzyskanie większego od pierwotnie zakładanego kształtu 
obiektu było możliwe dzięki zakupieniu sąsiednich nieruchomości. Pozwoliło to na odwrócenie fasady ku Plantom i stworzenie dwóch 
dodatkowych wewnętrznych dziedzińców. Kamień węgielny pod budowlę został wkopany przez biskupa Albina Dunajewskiego, a w 
wydarzeniu tym brali udział najważniejsi przedstawiciele władz wiedeńskich, galicyjskich i miejskich. W trakcie procesu budowlanego 
niepokój w Ministerstwie budził projekt fasady, na którym planowano umieszczenie herbów z orłem. W rezultacie jednak wszystkie 
problemy zostały rozwiązane i ukończony gmach przekazano senatowi akademickiemu 11 maja 1887 roku. Warto również zwrócić 
uwagę na tylną elewację budynku znajdującą się od ulicy Jagiellońskiej, gdyż to właśnie tam, zgodnie z pierwotnym projektem, miało 
być główne wejście. Jej charakterystycznym elementem jest monumentalny ostrołukowy kamienny portal. Użyte materiały i sposób 
ukształtowania elewacji to prawdopodobnie próba dostosowania jej charakteru do położonego w pobliżu gmachu Collegium Maius. 
Collegium Novum to jedno z najwybitniejszych osiągnieć krakowskiej architektury okresu historyzmu.



Feliks Księżarski (1820–1884), 

architekt mający ogromny wpływ na kształtowanie się archi-
tektonicznego krajobrazu Krakowa drugiej połowy XIX wieku. 
Studiował i praktykował w różnych częściach Europy. Inspi-
racjami dla projektu Collegium Novum były wiedeńskie i drez-
deńskie budynki szkolnictwa. Inne jego realizacje to kaplica       
w obrębie fortyfikacji kopca Kościuszki i byłe koszary im. Fran-
ciszka Józefa, dziś siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie.

Tadeusz Stryjeński (1849–1943), 

architekt i konserwator zabytków, jako pierwszy w Krakowie 
stosował konstrukcje żelbetowe. W Collegium Novum można 
zobaczyć zaprojektowane przez niego meble i stolarkę. Do 
innych jego realizacji w Krakowie należą Schronisko Lubo-
mirskiego, czyli obecna siedziba Uniwersytetu Ekonomicznego, 
oraz gmach Poczty Głównej.

Ważne postaci

Dzisiaj 
Obecnie budynek Collegium Novum to miejsce, w którym mieszczą się siedziba rektora, dziekanaty, szereg sal wykładowych oraz 

gabinety profesorskie. Stojąc przed budynkiem, widzimy okazałą fasadę z siedmioma ostrołukowymi otwartymi arkadami na parterze 

oraz wysokimi oknami Auli Uniwersyteckiej na piętrze. Fasada zwieńczona jest uskokowym szczytem dekorowanym jedenastoma 

polichromowanymi herbami Uniwersytetu i jego dobroczyńców. Na szczycie znajduje się tradycyjny herb uczelni z wizerunkiem             

św. Stanisława, który trzyma tarczę herbową z orłem piastowskim. W górnym rzędzie od lewej znajdują się kolejno: herb Kazimierza 

Wielkiego, herb królowej Jadwigi, herb Polski, herb Wielkiego Księcia Litewskiego oraz herb papieża Urbana V, który wydał bullę 

pozwalającą na założenie Akademii. W rzędzie w obramieniach okien auli znajdują się herby wykonawców testamentu królowej Jadwigi.



Ciekawostki 

To właśnie w Collegium Novum miała miejsce akcja 
niemiecka skierowana przeciwko polskim uczonym – 
Sonderaktion Krakau. 6 listopada 1939 roku gestapo 
dokonało aresztowania 183 pracowników naukowo-             
-dydaktycznych krakowskich uczelni wyższych, którzy  
zostali wezwani na odczyt dotyczący stosunku III Rzeszy    
do nauki i szkolnictwa, odbywający się w sali nr 66    
(obecnie to nr 56).

• Michał Rożek, Urbs celeberrima. Przewodnik          
po zabytkach Krakowa, Kraków 2006. 

• Monika Bogdanowska, Neogotycki budynek 
uniwersytecki – dzieło epoki oraz obiekt 
współczesnych działań konserwatorskich                     
i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 

• Zbigniew Jan Białkiewicz, Feliks Księżarski – 
krakowski architekt epoki romantycznego 
historyzmu i dojrzałego eklektyzmu, „Rocznik 
Krakowski” 1989, t. 55, s. 163–181.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!

We wnętrzu można zobaczyć wyposażenie, m.in. katedrę rektorską i krzesła dziekańskie wykonane według projektu Tadeusza 

Stryjeńskiego, obrazy Jana Matejki, portrety wybitnych profesorów i fundatorów uczelni, a także siedemnasto-                              

i osiemnastowieczne gobeliny oraz oryginalne dziewiętnastowieczne piece kaflowe. 

Wnętrze budynku można zwiedzać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się lub wirtualnie pod adresem:                               

www.pajorama.eu/uj/collegium-novum-pl.html

https://www.pajorama.eu/uj/collegium-novum-pl.html
https://www.pajorama.eu/uj/collegium-novum-pl.html
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Pałac Sztuki, czyli gmach 
Towarzystwa Przyjaciół                  
Sztuk Pięknych 
Na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie narodził się mit Młodej 

Polski. Miasto stało się nieoczekiwanie miejscem, gdzie dynamicznie 

rozkwitła polska kultura. Rozwinęło się środowisko literackie i artys-

tyczne, które – odrzucając dotychczasowe reguły – włączyło się       

w powstający nurt europejskiego modernizmu. Za literaturą, 

sztuką i wzornictwem Sta-nisława Wyspiańskiego podążało 

barwne pokolenie twórców, a poza nim w młodopolskim 

Krakowie tworzyli także: dramaturg Stanisław Przybyszewski, 

malarz Józef Mehoffer czy artyści kabaretu Zielony Balonik. 

Miejscem szczególnym dla rozwoju architektury i sztuki tamtego 

okresu stał się położony po zachodniej stronie Plant plac 

Szczepański.



Dawniej 

Działające w Krakowie od 1854 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, założone z inicjatywy Walerego Wielogłowskiego, 

rozpisało w 1898 roku konkurs na projekt swojej nowej galerii. Miejsce pod siedzibę zostało zakupione od miasta rok 

wcześniej. Jury konkursowe na czele z prezesem Towarzystwa Edwardem Raczyńskim wybrało spośród dziesięciu nadesłanych 

prac projekt młodego i mało znanego wówczas architekta – Franciszka Mączyńskiego. Budynek został oddany do użytku         

w 1901 roku, wyglądem przypominał zaś otwarty trzy lata wcześniej wiedeński Dom Secesji – biały pawilon z przeszklonym 

dachem zwieńczony ażurową złotą kopułą, będący znakomitym przykładem połączenia architektury, rzeźby i ornamentyki. 

Krakowski Pałac Sztuki to parterowy budynek o secesyjnych dekoracjach i klasycznej kompozycji elewacji, który jest 

ozdobiony umieszczonym pod gzymsem ekspresyjnym fryzem autorstwa Jacka Malczewskiego. Relief prezentuje ujętą 

symbolicznie drogę twórcy przez kolejne etapy życia. 

Ci, którym sztuka przyniosła szczęście, przedstawieni są w otoczeniu alegorii cnót Wiary, Nadziei i Miłości, a ich pochód kończy się 

koronacją wieńcem laurowym z udziałem muz i Pegaza. Ci natomiast, dla których sztuka oznaczała klęskę, występują w towarzystwie 

Zwątpienia, Rozpaczy i Bólu oraz Pegaza z opuszczonymi skrzydłami. Wejście do budynku ujęte jest portykiem kolumnowym z attyką 

zwieńczoną motywami roślinnymi, trzema płaskorzeźbionymi tarczami oraz głową patrona sztuki – Apollina – w promienistej aureoli. 

Ściany elewacji bocznych zostały ozdobione rzeźbionymi wizerunkami artystów i osób zasłużonych dla sztuki. Na stronie wschodniej 

(od placu Szczepańskiego) znajduje się popiersie Jana Matejki autorstwa Antoniego Madeyskiego, na elewacji zachodniej zaś (od 

strony Plant) Stanisława Wyspiańskiego dłuta Anny Raynoch. Ponadto w mniejszych niszach bocznych zobaczyć można popiersia 

Juliusza Kossaka, Henryka Rodakowskiego, Marcelego Guyskiego oraz Feliksa Księżarskiego. Pałac od początku był miejscem 

prezentacji najnowszej, aktualnej sztuki, w tym również twórców z Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, którzy reprezentowali 

środowisko młodopolskie. Plac Szczepański w ciągu kilku lat uległ zmianie. Z miejsca, w którym dotychczas funkcjonowały kramy 

handlowe, przerodził się w salon miasta, a każda nowa inwestycja pociągała za sobą następną. Ten przykład pokazuje również, w jaki 

sposób otoczenie Plant wpisywało się w mit Młodej Polski.



Franciszek Mączyński (1874–1949),  

architekt i artysta pochodzący z Wadowic. Po zwycięstwie          
w konkursie na gmach TPSP rozpoczął współpracę z Tadeuszem 
Stryjeńskim. Opracował plan przebudowy Jamy Michalika.         
W okresie międzywojennym zajmował się projektowaniem 
konstrukcji żelbetowych oraz budował mosty i fabryki.

Jacek Malczewski (1854–1929), 

reprezentant sztuki młodopolskiej – rysownik i malarz uznawany 
za ojca symbolizmu w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym 
malarstwie polskim. Tworzył obrazy nawiązujące do literatury 
oraz tematyki patriotycznej i biblijnej; malował również portrety 
i pejzaże.

Ważne postaci Dzisiaj 
Dzięki subwencjom rządowym i samorządowym powierz-
chnia wystawowa gmachu została zwiększona o 60% i do 
dyspozycji artystów są trzy przestrzenie: Górny i Dolny 
Pałac Sztuki oraz Świetlica Wyspiańskiego. Obecnie 
miejsce to pełni rolę ośrodka promocji polskiej sztuki,      
w którym prezentowane są m.in. wystawy monograficzne, 
jubileuszowe i dyplomowe. Od dwóch lat organizowany 
jest tu również Krakowski Salon Sztuki, czyli przegląd prac 
artystów związanych z Krakowem. W gmachu przy placu 
Szczepańskim 4 odbywają się również zebrania Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

• Urszula Bęczkowska, Pałac Sztuki – siedziba 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Kraków 2002. 

• Encyklopedia Krakowa, pod red. Antoniego Henryka 
Stachowskiego, Warszawa–Kraków 2000.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!Ciekawostki 

To właśnie w Pałacu Sztuki w 1902 roku prezentowane    
były surowe, skrajnie niewygodne, drewniane meble 
przygotowane przez Stanisława Wyspiańskiego z myślą       
o scenografii dramatu Bolesław Śmiały.



Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17
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Od Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego do Polskiej 
Akademii Umiejętności 
Polska Akademia Umiejętności to naukowa instytucja państwowa, 

która od początku swojej działalności ma siedzibę przy ulicy 

Sławkowskiej 17, w budynku zaprojektowanym dla Towarzystwa 

Naukowego Krakowskiego. 

Dawniej 

Ta mająca charakter stowarzyszenia instytucja powstała u schyłku 

XIX wieku właśnie z przekształcenia Towarzystwa Naukowego 

Krakowskiego. Od momentu utworzenia w 1872 roku aż do 1919 

funkcjonowała pod nazwą Akademii Umiejętności, by następnie 

przyjąć miano Polskiej Akademii Umiejętności, pod którym działa 

do dziś. Uroczyste posiedzenie inaugurujące działalność 

instytucji odbyło się w lutym 1873 roku, a swą obecnością 

uświetnił je cesarz Franciszek Józef I.



Józef Majer (1808–1899), 

polski lekarz, przyrodnik i antropolog, pierwszy prezes, a zara-
zem inicjator działalności Akademii Umiejętności. Twórca 
Komisji Antropologicznej AU oraz współzałożyciel „Rocznika 
Wydziału Lekarskiego UJ”. Prowadził badania antropologiczne 
ludności Galicji.

Filip Pokutyński (1829–1879), 

architekt, absolwent uczelni w Krakowie, Berlinie, Monachium    
i Wiedniu. Projektował w stylu neorenesansowym, był pre-
kursorem rysunku inwentaryzacyjnego zabytków Krakowa. 
Wśród innych jego realizacji można wymienić kościół św. Win-
centego a Paulo przy ul. św. Filipa oraz Pałac Pokutyńskich 
przy ul. Karmelickiej i Hotel Kleina przy ul. św. Gertrudy.

Ważne postaciAkademia, choć formalnie była ograniczona do te-
renów zaboru austriackiego, od samego początku 
pełniła rolę ogólnokrajowej instytucji naukowo-kultu-
ralnej, a w swojej działalności skupiała także badaczy 
spoza zaboru austriackiego oraz terenów dawnej 
Rzeczpospolitej. 

Wyrazem przekraczającej granice zaborów działalności Akademii 
było pozyskanie na własność zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, 
w której została zgromadzona największa kolekcja dziedzictwa 
kulturowego – poloników – zebrana przez Wielką Emigrację.       
W pierwszych latach działalności Akademia składała się tylko        
z trzech wydziałów: Filologicznego, Historyczno-Filozoficznego 
oraz Matematyczno-Przyrodniczego. Instytucja prowadziła także 
działalność wydawniczą, w ramach której opublikowano m.in.    
25-tomową Encyklopedię polską redagowaną przez członków             
i współpracowników. Siedziba Akademii została zaprojektowana 
przez Filipa Pokutyńskiego, a jej budowa trwała od 1857            
do 1866. Gmach wzniesiono w stylu neorenesansowym wzo-
rowanym na florenckich pałacach. Na fasadzie budynku zasto-
sowano dekorację terakotową uzupełnioną o detale w postaci 
godła Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz medalionów 
z podobiznami polskich uczonych i osobistości historycznych.



Dzisiaj 
Polska Akademia Umiejętności składa się z sześciu wydziałów: Filologicznego, Historyczno-Filozoficznego, Nauk Ścisłych i Technicznych, 

Przyrodniczego, Lekarskiego oraz Twórczości Artystycznej. Ponadto PAU dysponuje zapleczem badawczym w postaci biblioteki 

gromadzonej od połowy XIX wieku, bogatej w zasoby rękopisów, inkunabułów, starych i nowych druków, zbiorów kartograficznych, 

wielkich serii czasopism, exlibrisów i spuścizn naukowych; jej oficjalna nazwa to Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. Częścią 

książnicy jest Gabinet Rycin, który może pochwalić się jedną z dwóch najbogatszych w Polsce kolekcji grafiki europejskiej. Wybrane 

obiekty tego zasobu były kilkakrotnie eksponowane na wystawach Międzynarodowego Centrum Kultury. Polska Akademia Umiejętności 

dysponuje również stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań m.in. w Rzymie, 

Wiedniu czy Londynie.

• Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje 
Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, 
Kraków 1979. 

• Julian Dybiec, Polska Akademia Umiejętności 
1872–1952, Kraków 1993.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!

Ciekawostki 

Z obszarów rolno-leśnych, które należały do Akademii,      
w 1933 roku na północnym stoku Babiej Góry został 
wydzielony rezerwat o powierzchni niemal 650 ha,       
który stał się zalążkiem Babiogórskiego Parku Narodowego.



Jama Michalika
ul. Floriańska 45 
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Jama Michalika 
Pierwsza kawiarnia w Krakowie powstała już na początku lat 

siedemdziesiątych XVIII wieku na piętrze kamienicy przy Rynku 

Głównym 31, a jej właścicielką była Marianna Sędrakowska. 

Później otwierano takie kawiarnie, jak Pod Aniołkiem czy Anty-

czna, ale tak naprawdę krakowskie życie kawiarniane rozkwitło 

dopiero na przełomie XIX i XX wieku, bo to wtedy zaczęły 

pojawiać się pierwsze kawiarnie artystyczne. Twórcy spotykali 

się w Kawiarni Paon przy ulicy Szpitalnej 38, u Sauera na rogu 

Sławkowskiej i Szczepańskiej, ale tym najsłynniejszym i najpo-

pularniejszym miejscem była Cukiernia Lwowska Jana Apoli-

narego Michalika.



Dawniej 

Jan Michalik przybył pod koniec XIX wieku ze Lwowa do Krakowa i to właśnie tutaj już w 1895 roku spełnił swoje marzenie     
o otwarciu Cukierni Lwowskiej. Doskonała lokalizacja wybrana przez młodego cukiernika szybko przyniosła mu powodzenie, 
bowiem kawiarnia stała się miejscem spotkań artystów, dziennikarzy, literatów i całej krakowskiej cyganerii.  

Właściciel początkowo dzierżawił lokal w kamienicy, by później nabyć do niego prawa własnościowe, które posiadał aż do 1918 roku. 
Dlaczego Jama – Jamą zwana była? Przede wszystkim miało to związek z tym, że główna sala pozbawiona była okien, przez co 
teoretycznie nie stanowiła idealnego miejsca spotkań; była ciemna i mroczna. Jednak za sprawą malarzy uległa całkowitej przemianie. 
W kawiarni tworzyli i spędzali czas m.in. Kazimierz Sichulski, Leon Wyczółkowski, Jacek Malczewski, Lucjan Rydel, Kazimierz Przerwa-   
-Tetmajer, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Franciszek Mączyński i Karol Frycz. Dwóch ostatnich w 1910 roku zaprojektowało 
dalsze wnętrze cukierni, dzięki czemu powstała dodatkowa sala i scenka. Do dzisiaj zachowane zostały meble z zieloną tapicerką, 
lustra, lampy, drzwi oraz witraże, a ściany kawiarni ozdobione są karykaturami, obrazami, afiszami i zaproszeniami na występy 
kabaretu.



Jan Apolinary Michalik (1871–1926), 

cukiernik lwowski, wyuczony fachu pod okiem cukiernika 
Aleksandra Bienieckiego, po uzyskaniu kwalifikacji przyjechał 
do Krakowa. Właściciel słynnej Cukierni Lwowskiej nazywanej 
Jamą Michalika przy ul. Floriańskiej 45. Po sprzedaży firmy 
przeniósł się do Poznania.

Jan August Kisielewski (1876–1918), 

dramatopisarz i krytyk teatralny, współzałożyciel kabaretu 
Zielony Balonik. Konferansjer czynnie biorący udział w spot-
kaniach kabaretowych, który każdego przybyłego gościa 
witał obraźliwą mową powitalną. Współcześnie jest uważany 
za jedną z ciekawszych indywidualności twórczych okresu 
Młodej Polski. Jego sztuki – W sieci oraz Karykatury – to 
klasyki teatru modernistycznego.

Ważne postaciTo właśnie w cukierni Jana Michalika w 1905 roku 
powołano do życia Zielony Balonik – będący jednak nie 
tyle kabaretem, ile klubem artystycznym, w którym 
spontanicznie powstawały żarty, parodie i karykatury. 
Osoby, które zainicjowały jego działalność, to Jan 
August Kisielewski, Stanisław Kuczborski oraz Edward 
Żeleński.  

Program kabaretu był niepowtarzalny i improwizowany – każdego 
wieczoru miała miejsce inna premiera, na którą specjalne, stworzone 
przez malarzy zaproszenie otrzymywali tylko nieliczni. Z czasem – 
dzięki szopkom satyrycznym z udziałem znanych postaci życia 
kulturalnego i politycznego owego czasu – kameralna działalność 
kabaretu stawała się coraz bardziej popularna. Na przełomie XIX       
i XX wieku w Jamie Michalika powstała Teka Melpomeny, czyli zbiór 
karykatur krakowskich aktorów ukazanych w ich najlepszych rolach; 
ilustracje wykonali w technice litografii artyści spędzający czas w ka-
wiarni: Kazimierz Sichulski, Karol Frycz, Witold Wojtkiewicz, Antoni 
Procajłowicz i Stanisław Kuczborski. Karykatury te były później 
sprzedawane, a pieniądze przekazywano w ramach pomocy 
finansowej aktualnie bezrobotnym artystom. A co stało się z Janem 
Michalikiem? Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w ob-
liczu kryzysu, rezygnuje on z prowadzenia kawiarni i powierza          
ją swoim dawnym pracownikom, a sam wyjeżdża do Poznania, gdzie 
umiera. Kawiarnia nie jest już tak dochodowym interesem jak w la-
tach swojej świetności i w 1935 roku zostaje ogłoszona jej upadłość.



• Jan Paweł Gawlik, Powrót do Jamy, Kraków 
1961. 

• Alina Kowalska, Jama Michalikowa – 
wnętrze, Kraków 1972. 

• Tomasz Weiss, Legenda i prawda Zielonego 
Balonika, Kraków 1987.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!

Ciekawostki 

Jan Michalik oferował klientom smaczne, ale też atrakcyjne 
wypieki, którym nadawał oryginalne nazwy. Powstałe z okazji 
premiery Balladyny przysmak ptysiowy z bitą śmietaną              
i poziomkami „Goplana” oraz ciasto z malinową pianką 
„Alina” czy okazały tort „Paderewski”, stworzony na pamiątkę 
wizyty fortepianisty w Krakowie, to tylko niektóre z nich.

Dzisiaj 
Wzrok spacerujących po ulicy Floriańskiej przyciągać może wisząca na fasadzie kamienicy numer 45 żeliwna maska z napisem Jama 

Michalika. Tak, przez ponad 125 lat, kawiarnia nie zmieniła swojej lokalizacji! Mimo burzliwych losów, trudnych powojennych czasów, 

nieudanych remontów i zniszczeń zabytkowej substancji kamienicy – kawiarnia przetrwała. Nadal jest miejscem spotkań artystycznych, 

organizowane są w niej koncerty, recitale, wieczory literackie i autorskie. Po wejściu do środka można ulec wrażeniu, że przeniosło się    

w czasie, że już zaraz usłyszymy słynne satyryczno-polityczne szopki literackie. Kawiarnia została poddana pracom remontowo-                  

-konserwatorskim dzięki finansowaniu właściciela kamienicy Stanisława Kulisia. Z tego powodu zabytkowe wnętrze wygląda prawie tak 

samo jak to sprzed stu lat.



Teatr im. Juliusza Słowackiego
plac św. Ducha 1
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Od pomysłu Rzewuskiego do 
Teatru Miejskiego 
Deski sceny tego teatru mogłyby opowiedzieć niejedną historię. Wiele    

z przedstawień, które się tu odbyło, stało się ważnymi wydarzeniami nie 

tylko w historii teatru, lecz całej polskiej kultury. Ale zacznijmy od po-

czątku… 

Powstanie nowego budynku dla teatru miejskiego zainicjował radny, fotograf 

i społecznik Walery Rzewuski. Od początku trwała debata o tym, gdzie 

powinien się mieścić. W końcu zdecydowano się na lokalizację przy placu    

św. Ducha, co budziło duże kontrowersje ze względu na mieszczący się tam 

zabytkowy kompleks poszpitalny zakonu duchaków. Budynki, które 

pamiętały jeszcze XIV wiek, były w opłakanym stanie i groziły zawaleniem. 

Rada miejska postanowiła o ich rozbiórce, aby zrobić miejsce pod nową 

inwestycję, ale spotkało się ze sprzeciwem ze strony wielu środowisk.



Dawniej 

W 1888 roku ogłoszono międzynarodowy konkurs na nowy gmach teatru. Chociaż pierwszą nagrodę przyznano sławnemu duetowi 

architektonicznemu Fellner i Helmer, to do realizacji przeznaczono projekt Jana Zawiejskiego. Ten krakowski architekt ochoczo 

przystąpił do prac nad jego ostateczną wersją, wybierając się w podróż po Europie, by zwiedzić najnowsze teatry, m.in. w Wiedniu, 

Pradze, Brnie, Dreźnie, Hamburgu i Lipsku. Dzięki temu przygotowany przez niego projekt spełniał najaktualniejsze standardy. 

Budynek był wyposażony np. w instalację elektryczną i czyniło go to pierwszym takim obiektem w Krakowie. Stylistycznie gmach 

utrzymany jest w nurcie historyzmu – przede wszystkim nawiązuje do stylów renesansu i baroku – co dobrze wpisywało się w ogólny 

charakter i klimat intelektualny Krakowa końca XIX wieku. Pierwszym dyrektorem instytucji został Tadeusz Pawlikowski, który nadał jej 

bardzo nowoczesną formę. Na przełomie XIX i XX wieku na deskach teatru wystawiano Ibsena, Czechowa, Maeterlincka czy 

Strindberga czyli aktualną dramaturgię na światowym poziomie. Wielką postacią krakowskiej sceny był Stanisław Wyspiański.



To właśnie przy placu św. Ducha, 16 marca 1901 roku, odbyło się pierwsze przedstawienie Wesela. Wyspiański zaprojektował 

także scenografie i kostiumy do licznych przedstawień. Wyjątkowym zabytkiem znajdującym się w teatrze jest kurtyna 

stworzona przez Henryka Siemiradzkiego. W istocie jest to gigantyczny obraz olejny namalowany na lnianym płótnie             

o wymiarach 11,9 × 9,6 metra. Siemiradzki przedstawił na nim alegorie natchnienia, muz i sztuk teatralnych. Premiera kurtyny 

miała miejsce 18 kwietnia 1894 podczas wystawiania komedii Józefa Blizińskiego Chwast. Siemiradzki stworzył także 

bliźniaczą kurtynę dla Teatru Miejskiego we Lwowie. Krakowska instytucja początkowo nosiła nazwę „Teatr Miejski”,             

a dopiero w 1909 roku nadano jej imię Juliusza Słowackiego.

Walery Rzewuski (1837–1888), 

jeden z najważniejszych polskich fotografów. Pochodził z kra-
kowskiej rodziny mieszczańskiej. Swoją przyszłość związał 
właśnie z Krakowem, gdzie założył studio fotograficzne. Zasłynął 
przede wszystkim doskonałej jakości portretami mieszkańców 
miasta i znanych osobistości. Osobny rozdział w jego twórczości 
stanowi fotografia teatralna. Wykonywał portrety popularnych 
aktorów i aktorek w kostiumach z różnych sztuk. Prawdopodob-
nie jako pierwszy sfotografował Tatry.

Jan Zawiejski (1854–1922), 

architekt wywodzący się z galicyjskiego rodu Feintuchów. 
Był profesorem Krakowskiej Szkoły Przemysłowej, współ-
pracownikiem pism „Architekt” i „Nowa Reforma”, archi-
tektem miejskim Krakowa (1900–1914). Do jego najbardziej 
znanych dzieł można zaliczyć kamienicę Ohrensteina na ro-
gu ulic Stradomskiej i Dietla, oraz tzw. Jasny Dom na rogu 
ulic Biskupiej i Łobzowskiej.

Ważne postaci



• Jacek Purchla, Teatr i jego architekt. W stulecie 
otwarcia gmachu Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie, Kraków 1993. 

• Jacek Purchla, Marek Świdrak, Kamila 
Twardowska, Michał Wiśniewski, Myślenie 
miastem. Architektura Jana Zawiejskiego, 
Kraków 2018.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!

Ciekawostki 

Kurtyna Siemiradzkiego ma wyjątkowy system podnoszenia.   
Aby nie uszkodzić warstwy malarskiej dzieła, jest ona 
przesuwana w górę, a nie jak to zwykle bywa – zwijana.    
Część budynku nad sceną podwyższono, aby pomieścić kurtynę.

Dzisiaj 
Dziś teatr wciąż pełni rolę ważnego ośrodka kultury w Krakowie. W repertuarze znajdują się zarówno sztuki współczesne, jak i dawne 

autorów z Polski i ze świata. Grane są one nie tylko w budynku zaprojektowanym przez Zawiejskiego, ale także na pozostałych scenach 

należących do „Słowaka” – jak żartobliwie nazywają go krakowianie – czyli na Scenie Miniatura w tzw. Domu Machin oraz scenie             

w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy ul. Rajskiej. Oprócz spektakli teatr organizuje także inne wydarzenia. W kulturalny pejzaż miasta na 

stałe wpisał się Krakowski Salon Poezji organizowany przez Annę Dymną. Teatr prowadzi też działalność edukacyjną, organizując 

warsztaty dla dzieci, spotkania dla dorosłych i interesujące projekty, jak na przykład nocne zwiedzanie teatru.



Planty
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Zielone fortyfikacje Starego Miasta 
Planty to najstarszy krakowski park, który powstał w XIX wieku w miejscu 

dawnych średniowiecznych fortyfikacji. Jego historia ma dwa początki. W 1792 

roku w pobliżu dzisiejszego pomnika Floriana Straszewskiego, przy przejściu 

podziemnym pod ulicą Basztową, posadzono Drzewo Wolności. Miało ono 

upamiętniać Konstytucję 3 maja i zapowiadać przyszłe zmiany oraz moder-

nizację miasta. W kolejnych latach, szczególnie po trzecim rozbiorze, roz-

poczęto stopniowe wyburzanie średniowiecznych murów Krakowa, które       

od XIII wieku otaczały jego historyczny rdzeń. Drugi początek Plant nastąpił 

niedługo po powstaniu Wolnego Miasta Krakowa. W ramach porządkowania 

terenu chciano wówczas wyburzyć ostatni duży fragment murów wraz         

z Bramą Floriańską i pobliskimi wieżami.  

Przeciwko tym planom opowiedział się Feliks Radwański, krakowski botanik, 

który stwierdził: „Chronią one przed wiatrami wiejącymi pod kościół Mariacki 

od Kleparza. Niedobre to wiatry, bo smrody i śmieci znosić będą, a także 

bezbożnie podwiewać spódnice Paniom Matkom i Żonom”. Wobec takiego 

argumentu postanowiono mury zachować, a od 1822 roku zaczęto zasypywać 

pozostałości dawnej fosy. Od akcji plantowania wzięły nazwę plantacye, dzisiaj 

zwane Plantami. Wielkim propagatorem i ojcem Plant był Florian Straszewski, 

który utworzył fundację zarządzającą miejskim parkiem – do dzisiaj dumą         

i jednym z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców Krakowa.



Dawniej 

Złoty czas Plant przypadł na lata autonomii galicyjskiej. W 1871 roku powołano odpowiadającą za utrzymanie parku Komisję 

Plantacyjną, która zainicjowała wycinanie starych topoli i zaczęła je zastępować szlachetnymi, często egzotycznymi gatunkami drzew       

i roślin. Niedługo później odpowiedzialność za park przejął Bolesław Malecki. To za jego czasów Planty zamieniono w uroczy 

romantyczny park, pełen ciekawych osi widokowych, rzeźb ogrodowych oraz bogato obsadzonych kwiatami klombów i trawników. 

Zmieniający się wraz z porami roku pierścień Plant był świadkiem wielkiej metamorfozy, jaką przechodził w tym czasie Kraków.             

Po północnej stronie, przy ulicy Basztowej i placu Matejki, zaczęto budować monumentalne gmachy publiczne: siedzibę Starostwa 

Krakowskiego i Akademii Sztuk Pięknych oraz Teatr Miejski, obecnie Teatr im. Juliusza Słowackiego. Po zachodniej stronie parku, tuż 

obok wzniesionego wcześniej Collegium Novum, powstawały kolejne uczelnie i szkoły. 



W pobliżu Plant realizowano wielkie projekty 
konserwatorskie: po pożarze Krakowa w 1850 
roku odbudowano kościół Dominikanów, Pałac 
Biskupi i kościół Franciszkanów.  

Planty w czasach Galicji były miejscem, w pobliżu którego 

rodziła się Młoda Polska – to właśnie w oddzielającym park 

od placu Szczepańskiego Pałacu Sztuki wystawiało na po-

czątku XX wieku wielu spośród najważniejszych artystów 

krakowskiej secesji. W Planty starano się również na różne 

sposoby wpisać romantyczną, narodową mitologię. 

Powstałe pod koniec wieku pomniki postaci opiewanych 

przez wieszczów – Grażyny, Lilli Wenedy oraz Bojana – 

przekształciły park w galerię. W 1910 roku zwieńczeniem 

tego procesu było ustawienie na pobliskim placu Matejki 

pomnika Grunwaldzkiego. To tutaj w okresie zaborów i tuż 

po odzyskaniu niepodległości Polacy mogli upamiętniać 

swoich bohaterów i narodową historię. W 1890 roku przez 

Planty przeszedł pochód za trumną Adama Mickiewicza,    

w 1927 za trumną Juliusza Słowackiego, a w 1935 za 

trumną Józefa Piłsudskiego. Tak lubiane w Krakowie 

celebrowanie przeszłości stało się nieodłącznym elemen-

tem dziedzictwa Plant.

Feliks Radwański (1756–1826), 

botanik związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, pod koniec XVIII 
wieku pomagał Hugonowi Kołłątajowi w reformie uczelni, założył 
wówczas Ogród Botaniczny przy ul. Kopernika, interesował się 
nowoczesnym rolnictwem i balneologią, położył podwaliny pod 
rozwój uzdrowiska w Swoszowicach. W okresie Wolnego Miasta 
Krakowa uczestniczył w sprowadzeniu do miasta prochów Tade-
usza Kościuszki, walczył o zachowanie fragmentów murów miejs-
kich. Jego dzieło kontynuował syn, również Feliks (1789–1861), 
uczestnik wojen napoleońskich, geodeta, który od 1822 roku 
odpowiadał za wytyczanie plantacji.

Florian Straszewski (1766–1847), 

ziemianin, społecznik, senator Wolnego Miasta Krakowa, inicjator 
powstania kopca Kościuszki oraz promotor budowy Plant. Dla 
potrzeb rozwoju parku założył specjalną fundację, która przez 
dekady finansowała jego rozwój. W 1874 roku krakowianie 
ufundowali ku czci Straszewskiego obelisk – do dzisiaj można 
podziwiać go na Plantach, nieopodal Teatru im. J. Słowackiego        
i przejścia podziemnego pod ulicą Basztową. Imię Straszewskiego 
nosi także jedna z ulic biegnących wzdłuż Plant.

Ważne postaci



Dzisiaj 
Dla krakowianek i krakowian Planty są wciąż jednym z najbardziej lubianych parków. To ponad trzy i pół kilometra zieleni, która okala 

stare miasto. Nadal można tutaj podziwiać historyczny drzewostan stanowiący tło dla wielu wspaniałych pamiątek krakowskiej 

architektury, jak np. Teatr im. Juliusza Słowackiego, Dom Pod Globusem czy Collegium Novum. Na Plantach da się też odszukać miejsce,         

z którego Stanisław Wyspiański namalował ikoniczny widok w stronę Wawelu, a także odwiedzić galerię sztuki nowoczesnej Bunkier 

Sztuki i kontemplować przyrodę z tarasu znajdującej się tam kawiarni.

• Franciszek Klein, Planty Krakowskie, Kraków 1911. 
• Andrzej Nowakowski, Planty krakowskie / Planty in Kraków, 

Kraków 2018. 
• Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami                

i Wawelem, pod red. Janusza Bogdanowskiego, Warszawa 
1997. 

• Jacek Purchla, Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki 
rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 
1992. 

• Michał Wiśniewski, Wokół Plant, Kraków 2017.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!

Ciekawostki 

W 1890 roku w Barbakanie ówczesny prezydent 
Krakowa Mikołaj Zyblikiewicz przekazał symboliczne 
klucze do miasta odwiedzającemu wówczas Galicję 
cesarzowi Franciszkowi Józefowi I.



Sukiennice
Rynek Główny
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Pierwsza siedziba Muzeum 
Narodowego 
Sukiennice to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Krakowa. 

Stanowią charakterystyczny dla miasta gmach, bez którego trudno byłoby      

je sobie wyobrazić. Dziś ten pierwszy krakowski supermarket w niewielkim 

stopniu przypomina Sukiennice sprzed dwustu lat, a całkowicie różni się od 

znajdujących się w tym miejscu kramów pochodzących z czasów lokacji 

miasta. Bowiem historia Sukiennic rozpoczyna się już w XIII wieku, kiedy      

to były one po prostu dwoma rzędami kramów kupieckich wzniesionych        

z kamienia. Przez wieki doczekały się licznych przebudów, zmian, uległy 

zniszczeniu w pożarze, a następnie zostały odnowione w stylu renesansu 

(1556–1559). I w końcu nadszedł wiek XIX, kiedy okazało się, że Sukiennice 

obrosłe mnóstwem przybudówek wymagają pilnego remontu.



Dawniej 

Pomimo upływu lat i zmian w wyglądzie, duch handlu w Sukiennicach przez wieki pozostawał ten sam. Wewnątrz, pod wielkim 

sklepieniem głównej hali, na szeregach kramów można było kupić kolorowe płótna, ubrania, buty; na straganach piętrzyły się 

stosy chleba, ciasta, kosze, garnki, ozdoby i wyroby norymberskie – wszelkie towary, które nabywców znajdowały przede 

wszystkim wśród uboższych mieszkańców.  

Od czasu remontu prowadzonego w XVI wieku przez Jana Marię Padovana zatarły się linie budowli renesansowej, która z czasem 

uległa wielkiej zmianie – przystawiano do niej liczne przybudówki, sklepy czy domy murowane i drewniane. Na początku XIX wieku 

Sukiennice były ruderą stojącą pośrodku miasta, w której handel zamierał. W głównej hali mieściło się kilka kramów i podejrzane 

restauracje, a w górnej części powstał skład rupieci. W związku z tym podjęto próby odnowienia Sukiennic, ale działania w tej sprawie 

ruszyły dopiero dzięki prezydentowi Józefowi Dietlowi. Po długich naradach, sporach i konkursach na koncepcję przebudowy 

Sukiennic wybrano projekt architekta Tomasza Prylińskiego, który jego ostateczną wersję przygotował przy udziale Jana Matejki i pod 

kierunkiem Komisji Estetycznej.



Tomasz Pryliński (1847–1895), 

polski architekt i konserwator zabytków, był miłośnikiem       
i propagatorem renesansowych form architektonicznych. 
Wykonał nowatorską fotograficzną dokumentację konser-
watorską Zamku Królewskiego na Wawelu oraz jest autorem 
m.in. przebudowy kamienicy „Pod Kruki” i restauracji domu 
rodzinnego Jana Matejki przy ul. Floriańskiej 41.

Henryk Siemiradzki (1843–1902), 

polski malarz, przedstawiciel akademizmu, znaczną część 
życia spędził w Rzymie. Autor wielu monumentalnych 
obrazów, a także kurtyny wykonanej dla Teatru Miejskiego 
w Krakowie. W oddziale Muzeum Narodowego w Sukien-
nicach mieści się sala poświęcona jego twórczości.

Ważne postaciW ramach prac trwających w latach 1875–1879 zbu-
rzono kramy i budy przylegające do Sukiennic, wybu-
dowano ryzality, stworzono arkadowe, ostrołukowe 
podcienia, a kapitele kolumn podtrzymujących arkady 
zaprojektował sam Jan Matejko.  

Od strony kościoła Mariackiego szesnastowieczna attyka została 

połączona z attyką ryzalitu stworzoną przez Prylińskiego, a na kra-

wędziach ryzalitów umieszczono nowe maszkarony. Na parterze 

ulokowano kramy, sklepy i kawiarnie, natomiast na piętrze galerię 

malarstwa, która była pierwszym oddziałem Muzeum Narodowe-

go otwartego w 1879 roku. Istnienie Muzeum zostało zapoczą-

tkowane dzięki Henrykowi Siemiradzkiemu, który ofiarował miastu 

swój słynny obraz Pochodnie Nerona, prezentowany w Sukien-

nicach do dziś. W ślad za nim inni artyści podarowali swoje prace   

i tak stworzono ówcześnie największą galerię polskiego malar-

stwa. Od strony pomnika Adama Mickiewicza, u wschodniej bra-

my Sukiennic, wisi na łańcuchu duży żelazny nóż – dawny znak 

prawa magdeburskiego – ale mieszkańcy Krakowa łączą z nim le-

gendę o budowie wież kościoła Mariackiego przez dwóch braci.



Dzisiaj 
Współcześnie Sukiennice to miejsce, w którym znajdują się kramy z biżuterią, pamiątkami czy rękodziełem. Na piętrze siedzibę              

ma oddział Muzeum Narodowego w Krakowie – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku. Ciekawym miejscem w Sukiennicach jest znajdująca się 

tam od 1912 roku Kawiarnia Noworolskiego, która konkurowała ze słynną Jamą Michalika. W 2010 roku zostały otwarte Podziemia Rynku 

– Oddział Muzeum Miasta Krakowa, gdzie prezentowane są zachowane fragmenty Kramów Bolesławowych i Bogatych będących częścią 

dawnych Sukiennic.

• Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje 
Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, 
Kraków 1979.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!

Ciekawostki 

Na szczytach ryzalitów Sukiennic od strony wschodniej 
umieszczono maszkarony, czyli rzeźbiarski motyw 
dekoracyjny w postaci stylizowanej głowy ludzkiej         
lub fantastycznej postaci. W dwóch maszkaronach   
można dopatrzyć się rysów prezydentów Krakowa – 
Józefa Dietla i Mikołaja Zyblikiewicza.



Pomnik Józefa Dietla
plac Wszystkich Świętych 4
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Pomnik Wielkiego Modernizatora 
Krakowa 
Spacer nieprzypadkowo kończymy w tym miejscu, pod pomnikiem Józefa 

Dietla, wybitnego prezydenta Krakowa i honorowego obywatela tego 

miasta. Statua została odsłonięta 8 października 1938 roku. Należy 

podkreślić, że jest to jeden z nielicznych prezydentów Krakowa, którego 

postać została w ten sposób upamiętniona. Autorem pomnika jest słynny 

rzeźbiarz Xawery Dunikowski, który otrzymał wiele prestiżowych nagród    

i wykonał setki realizacji przynoszących mu międzynarodową sławę. 

Dawniej 

Józef Dietl przybył do Krakowa z Wiednia, gdzie zgłębiał tajniki medycyny, 

odbywał praktyki i rozpoczynał swoją karierę lekarską. Po otrzymaniu oferty 

pracy na stanowisku profesora i kierownika Katedry Medycyny Wewnętrznej    

i Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął decyzję o przepro-

wadzeniu się do Krakowa. Towarzyszyła mu młodsza o dziewiętnaście lat 

żona, która z trudem odnajdywała się w tym mieście. Postanowiła więc 

opuścić męża i wrócić do Wiednia. W tym trudnym dla siebie okresie Dietl 

zaczął czynnie uczestniczyć w życiu dawnej stolicy Polski.



Należy podkreślić, że był to jeden z najgorszych okresów w historii miasta, które ciasne, brudne i zaniedbane zaczęło szybko 

podupadać. Na porządku dziennym były również problemy sanitarne, grożące powstaniem epidemii cholery, co Dietla jako 

lekarza niepokoiło najbardziej. Wśród krakowian był już wtedy uznaną postacią zarówno na polu naukowym, lekarskim, jak        

i społecznym. W roku 1866 Józef Dietl objął stanowisko prezydenta miasta, które piastował przez osiem lat. Wybór na ten 

urząd był dokonywany wtedy spośród członków Rady Miejskiej i musiał zostać zatwierdzony przez cesarza Franciszka Józefa I. 

Kiedy Dietl na posiedzeniu Rady przedstawił projekt rewitalizacji Krakowa, jego kandydatura otrzymała prawie całkowite 

poparcie. 

Podczas tej kadencji nastąpił dynamiczny rozwój miasta na wielu płaszczyznach. Jednym z pierwszych 
działań podjętych przed Dietla było powstrzymanie rozwoju cholery, ponieważ jej epidemia wydawała 
się bardzo realna.  

W tym celu oczyszczono stare koryto Wisły, do którego przylegały doły z nieczystościami. Część kanałów miejskich została 

wyremontowana, a większość zbudowano na nowo. Kamieniem milowym było wprowadzenie sieci wodociągowych do miasta, co        

w dużej mierze ograniczyło korzystanie z miejskich studni. Mieszkający wówczas w centrum Krakowa prezydent nie tylko zauważał jego 

problemy, lecz także skutecznie na nie reagował. Kolejnymi tego przejawami były zlecenie wybrukowania Rynku, odrestaurowanie 

grożących zawaleniem Sukiennic czy przywrócenie ładu na Plantach. Podczas rządów Dietla zmodernizowano miejskie oświetlenie, 

uporządkowano numerację domów i ujednolicono nazewnictwo ulic; swoimi działaniami doprowadził również do podwojenia 

dochodów miejskich oraz przyczynił się do utworzenia straży ogniowej. 



Xawery Dunikowski (1875–1964),  

wybitny rzeźbiarz, malarz i pedagog. Studia artystyczne 
rozpoczął w Warszawie pod kierunkiem rzeźbiarzy Leopolda 
Wasilewskiego i Bolesława Syrewicza. Naukę kontynuował    
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych – początkowo w pra-
cowni Alfreda Dauna, następnie u Konstantego Laszczki.     
W latach 1904–1910 objął stanowisko profesora rzeźby        
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Był to także okres 
jego licznych podróży, między innymi do Palestyny, Egiptu      
i Syrii. Po tym czasie zamieszkał na dłużej w Paryżu, a w 1920 
roku powrócił do Krakowa i rozpoczął pracę jako profesor 
rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych. W 1940 roku został 
aresztowany i wywieziony do obozu w Auschwitz. Po wojnie 
był czynnym akademickim nauczycielem rzeźby. Jest autorem 
licznych rzeźb symbolicznych, rysunków oraz cyklów Głowy 
Wawelskie czy Panteon Kultury Polskiej. Jego dorobek 
artystyczny przechowywany jest w pałacu Królikarnia            
w Warszawie.

Ważne postaciKariera Józefa Dietla jako prezydenta trwała 

do 1874 roku, kiedy to przed zakończeniem 

drugiej kadencji złożył rezygnację z pełnienia 

urzędu.  

Było to bezpośrednio związane z pogarszającym się 

stanem jego zdrowia i umocnieniem się opozycji w Ra-

dzie Miasta. Niewątpliwie jednak pozostawił po sobie 

Kraków w fazie zmian i rozwoju. Za swoje zasługi został 

odznaczony Orderem Franciszka Józefa, Orderem 

Żelaznej Korony III klasy oraz Orderem św. Grzegorza 

Wielkiego. Józef Dietl zmarł 18 stycznia 1878 roku         

i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Na kar-

tach historii zapisał się jako wielki reformator Krakowa, 

a podjęte przez niego działania służą mieszkańcom do 

dzisiaj. Został również uhonorowany pomnikiem, jest 

patronem jednej z głównych ulic oraz sali konferen-

cyjnej w budynku Urzędu Miasta przy placu Wszystkich 

Świętych.



Dzisiaj 
Pomnik Józefa Dietla powstał w 1936 roku w warszawskim zakładzie braci Łopieńskich. Jest on odlewem wykonanym w brązie, usytuowanym 

na granitowym cokole. Pomnik został odsłonięty 8 października 1938 roku, w sześćdziesiątą rocznicę śmierci prezydenta.

Ciekawostki 

Autor pomnika, aby wybrać dla niego godne miejsce, 

woził makietę po wszystkich placach Krakowa. Właściwą 

lokalizacją okazał się dopiero plac Wszystkich Świętych 

przed budynkiem magistratu.

• Piotr Legutko, Sylwester Szefer, Paweł Nowakowski, 
Marzyciele. Oni wyśnili Niepodległą, Kraków 2019. 

• Stanisław Dziedzic, Józef Dietl. Rektor i prezydent, w: Portrety 
niepospolitych, Kraków 2013. 

• Irena Homola-Skąpska, Józef Dietl i jego Kraków, Kraków 1993.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
PRZECZYTAJ WIĘCEJ!
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