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OD AUTORA

W centrum starego układu urbanistycznego Krakowa szczególne miejsce 
zajmują okazałe pałace będące niegdyś własnością miejscowych elit mająt
kowych. „Posesye te tak rozmiarami, jak również okazałą strukturą fasad 
i wnętrza wyróżniały się od razu z pośród innych domów. Każdy z nich 
miał swoje właściwości planu i wnętrza, także je pod wspólny schemat 
podciągnąć nie można. Rozmiarami sieni wjazdowych, przestronnością 
klatek schodowych i wykwintem apartamentów recepcyjnych wiodły one 
rej w dawnem życiu towarzyskiem miasta”1. Najwspanialsze budynki tego 
typu zlokalizowane są wokół Rynku Głównego i w jego najbliższym sąsiedz
twie, a są to m. in. pałace „pod Krzysztofory ”, „Pod Baranami” i Pałac Spiski 
oraz siedziby miejskie Badenich, Jabłonowskich, Lubomirskich, Małachow
skich, Popielów, Wielopolskich, Wodzickich i wielu innych zamożnych ro
dów. Do grupy tej należy zaliczyć także reprezentacyjny gmach położony 
na rogu ul. Brackiej i pl. Wszystkich Świętych. Od XIX w. określany jest on 
mianem Pałacu Larischa - od nazwiska jednego z jego właścicieli, barona 
Karola Józefa Larischa (1788-1869). Budynek należący obecnie do Wy
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ma bogatą i in
teresującą historię. 

1 F. Klein, Stary Kraków, „Rocznik Krakowski’’, t. 17, 1916, s. 142. 
2 A. Chwalba, Collegium Maius, Kraków 2009. 

Książka poświęcona jego dziejom jest częścią cyklu wydawniczego obej
mującego monografie zabytkowych obiektów uniwersyteckich, zapocząt
kowanego pracą Andrzeja Chwalby o Collegium Maius1 2. Cały cykl ma w za
mierzeniu uświetnić wielki jubileusz 650-lecia założenia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja historii 
Pałacu Larischa od momentu jego wzniesienia w połowie XVIII w. do cza
sów nam współczesnych. Większą uwagę poświęcono osobom i instytu
cjom związanym w przeszłości z gmachem niż dziejom jego architektury. 
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Początki Pałacu Larischa związane są z działalnością znakomitego wło

skiego architekta, Franciszka Placidiego, który w XVIII w. zaprojektował 
i wzniósł przy ul. Brackiej monumentalną rezydencję na zamówienie Ste
fana Jordana. Do XX w. pałac pozostawał własnością prywatną, a na liście 
jego właścicieli figurują m. in. księżna Helena Potocka, Tadeusz Czacki, Ja
cek Kluszewski i Szczepan Humbert. Przez półtora wieku gmach zmieniał 
swą funkcję i lokatorów, był przebudowywany i modernizowany. W 1850 r. 
uległ zniszczeniu w tragicznym pożarze Krakowa, a dzięki późniejszej re
stauracji zyskał swój ostateczny kształt i formę architektoniczną. W Pałacu 
Larischa zadebiutował Jan Matejko, a w działającej w jego murach Szko
le Ćwiczeń nauki pobierali Stanisław Wyspiański i Tadeusz Boy-Żeleński. 
W 1904 r. budynek zakupiła krakowska gmina miejska z przeznaczeniem 
na biura magistratu i reprezentacyjne mieszkanie prezydenta miasta, któ
re w 1906 r. z wielkim smakiem urządzono na pierwszym piętrze pałacu. 
Z kolei w okresie okupacji hitlerowskiej gmach przekształcono w winiar
nię i kasyno. Po II wojnie światowej do budynku powróciły biura miejskie, 
swoją siedzibę znalazła w nim również, i to dwukrotnie, Miejska Bibliote
ka Publiczna, zaś na pierwszym piętrze przez wiele lat udzielano krakowia
nom ślubów cywilnych. 

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie badaczy historią Pałacu Lari
scha, skutkujące znikomą liczbą poświęconych mu dotąd opracowań, 
książka w znacznej części powstała w oparciu o dostępne materiały archi
walne. Mocno rozproszona i niekompletna dokumentacja nie pozwoliła 
jednak na w pełni satysfakcjonujące naświetlenie wszystkich aspektów 
skomplikowanych dziejów tego gmachu oraz związanych z nimi wydarzeń 
i postaci. Niemniej zgromadzona dokumentacja okazała się wystarczająca 
do odtworzenia w pewnym zarysie wszystkich ważniejszych etapów histo
rii Pałacu Larischa od momentu jego budowy do dnia dzisiejszego. 

Niniejsza praca nie powstałaby bez pomocy pracowników Archiwum 
Narodowego w Krakowie, Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, którym w tym miejscu pragnę 
podziękować za poświęcony czas i wsparcie w poszukiwaniach interesu
jących mnie dokumentów. Osobne podziękowania za cenne sugestie na
leżą się prof. Dorocie Malec oraz prof. Andrzejowi Chwalbie. Serdeczne 
podziękowania kieruję także do dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
UJ prof. Krystyny Chojnickiej za życzliwe wsparcie inicjatywy wydania 
niniejszej książki. Wiele ważnych informacji uzyskałem również od pra
cowników administracyjnych Pałacu Larischa, którzy na co dzień starannie 
dbają o ten zabytkowy gmach. 



ROZDZIAŁ I
DZIEJE PAŁACU DO POŁOWY XIX WIEKU

Okazały pałac miejski stojący dziś na rogu ul. Brackiej i pl. Wszystkich 
Świętych zawdzięcza swój styl i swoją formę architektoniczną gruntownej 
restauracji i przebudowie podjętej w drugiej połowie XIX w. przez jego 
ówczesnego właściciela, Karola Józefa barona Larischa (1788-1869). Po
dobnie jednak jak w przypadku wielu innych gmachów zlokalizowanych 
w centrum Starego Miasta, jego dzieje są znacznie dłuższe. 

Na miejscu obecnego pałacu stało wcześniej pięć średniowiecznych 
kamienic. Dwie z nich znajdowały się przy ul. Brackiej, trzecia na rogu 
tejże i ul. Franciszkańskiej, a dwie kolejne były zwrócone frontem do pl. 
Wszystkich Świętych, czyli dawnego Psiego Rynku. Dopiero dzięki stop
niowemu połączeniu tych domów, w XVIII i XIX w., możliwe stało się 
wystawienie okazałej rezydencji miejskiej o bryle wyróżniającej się na tle 
sąsiednich budynków.

Przebudowywanie i scalanie kamienic nie było niczym nadzwyczajnym 
w dawnym Krakowie. Niewielka powierzchnia średniowiecznego grodu, 
szczelnie obwarowanego murami obronnymi, wymuszała konstruowanie 
domów ciasnych o wąskich, zwykle dwuosiowych fasadach. Pozwalało 
to na racjonalne wykorzystanie skąpej przestrzeni miejskiej, ale ogranicza
ło zarazem możliwość swobodnego powiększania posesji. Chcąc pozyskać 
dodatkowe miejsce, właściciele kamienic musieli odkupywać sąsiednie nie
ruchomości, które łączyli następnie w jedną całość. O takich rozbudowach 
prowadzonych zwłaszcza w XVIII i XIX w. wspomina znany krakowski an- 
tykwariusz i kolekcjoner, Ambroży Grabowski: „Takich małych kamienic 
za mojej pamięci połączono kilka, wcielając jednę w drugą, jak np. na po
czątku ulicy Grodzkiej dom teraz Jarzyńskiego jest złożony z dwóch ka
mienic; dom dawniej Kosza także z dwóch; a teraz w roku 1841 Wincenty 
Kirchmajer, przykupiwszy sąsiedzki dom po drze Sobieniowskim, łączy
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dwa w jeden i piękną kamienicą kosztownie wyrestaurowaną przyozdobi 
część północną Rynku pomiędzy ulicami św. Jana i Floryjańską”1.

1 Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, t. 2, wyd. S. Estreicher, Kraków 1909, 
s. 236.

Każda z pięciu kamienic, które weszły w skład dzisiejszego Pałacu La- 
rischa, miała swoją historię. Najbliżej Rynku Głównego stała XV-wieczna 
kamienica Moczarskich. Pierwotnie był to wąski budynek jednopiętrowy, 
zaś w XVI w. otrzymał drugą kondygnację. Należał wówczas do wójta kra
kowskiego Koślińskiego, a później jego własność przeszła w ręce szlachec
kiej rodziny Moczarskich (od której dom wziął swoją nazwę). Pod koniec 
XVII w. kamienica popadła w ruinę i prawdopodobnie została opuszczona.

Kolejny z domów, jeden z najstarszych na całej ulicy, został wzniesio
ny na początku XIV w. lub może nawet nieco wcześniej. Pierwotnie był 
to wąski, jednotraktowy budynek kamienny postawiony na planie kwa
dratu. W XV-XVI w. był kilkukrotnie rozbudowywany i podobnie jak są
siednia kamienica został podwyższony o jedno piętro. W połowie XVI w. 
w domu tym mieszkał znany krakowski medyk, Anzelm Eforyn, a następ
nie pisarz miejski Schilling i jego potomkowie (z tego względu budynek 
był później określany mianem kamienicy „szylingowskiej”). Pod koniec 
XVII w. nieruchomość nabyli Brzechwo wie.

Z kolei narożny budynek u zbiegu ul. Brackiej i Franciszkańskiej należał 
do pobliskiego klasztoru oo. Franciszkanów. W dokumentach archiwal
nych dom ten wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1343 r. Jego XIV- 
-wieczne pochodzenie potwierdziły badania architektoniczne fragmentów 
oryginalnych murów zachowanych w komorach piwnicznych pod dzisiej
szym gmachem.

Jak wspomniano, dwie kolejne kamienice, wchodzące obecnie w skład 
Pałacu Larischa, były położone przy pl. Wszystkich Świętych. Ich początki 
sięgają XV w., w późniejszych czasach, podobnie jak inne budynki w są
siedztwie, kamienice te ulegały wielokrotnym przekształceniom. Dom 
bezpośrednio sąsiadujący z posesją należącą do klasztoru (oznaczony nu
merem 217) mocno ucierpiał w 1850 r. i z jego pierwotnej substancji bu
dowlanej prawie nic się nie ostało. W XVIII w. jego właścicielem był me
dyk Fulwiusz, a następnie cześnik płocki Rutkowski. W czasach Wolnego 
Miasta Krakowa posesja ta znajdowała się w rękach rodziny Elsnerów, zaś 
w 1826 r. nabył ją Jan Ratkiewicz. Kolejny dwupiętrowy budynek (ozna
czony numerem 218) został gruntownie przebudowany w XVI w. i od tego 
momentu stanowił wspólną własność z domem Szylingowskich, z którym 
od strony wewnętrznego dziedzińca był połączony galerią arkadową. Kon
dygnacje naziemne tego domu przetrwały w niemal niezmienionym stanie 
do 1850 r., kiedy to spłonął w pożarze. 1
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Do połowy lat dwudziestych XVIII w. wszystkie wymienione kamie
nice, z wyjątkiem domu należącego do Rutkowskich, zostały wykupione 
przez Michała z Zakliczyna Jordana, jednego z najbogatszych magnatów 
małopolskich. W swych rękach dzierżył on m.in. starostwo dobczyckie 
i ostrołęckie, był wojewodą bracławskim i od 1704 r. łowczym wielkim 
koronnym. Przypuszczalnie od początku Michał Jordan nosił się z zamia
rem wzniesienia na miejscu wykupionych budynków większej rezydencji, 
lecz planów tych nie udało mu się zrealizować do śmierci w 1739 r. Do po
mysłu powrócił jego syn, Stefan Jordan, który wykonanie tego zadania 
powierzył Francescowi Placidiemu - znakomitemu architektowi i rzeźbia
rzowi działającemu w ówczesnym Krakowie.

Placidi urodził się w Rzymie między 1710 i 1715 r., tam też spędził 
młodość. W 1738 r. przybył do Drezna, gdzie wraz z innym młodym ar
tystą, Antoniem Zucchim, kierował przez pewien czas budową Katedry 
Świętej Trójcy. W Niemczech Placidi zetknął się, w nieznanych nam bli
żej okolicznościach, z Polakami i za ich namową wyjechał do Krakowa. 
W mieście osiedlił się, jak się potem okazało już na stałe, w 1742 r. Włoch 
od razu przystąpił do realizacji swych pierwszych projektów - na zlecenie 
bp. Jana Lipskiego rozpoczął budowę kaplicy przy katedrze na Wawelu, 
dla kasztelana małogoskiego Stanisława Rupniewskiego przygotował plany 
zespołu pałacowego w Grabkach Wielkich, podjął się także rozbudowy 
klasztoru bernardynek od św. Józefa w Krakowie. Dzięki tym wczesnym, 
bardzo udanym pracom szybko zdobył sobie uznanie, a wraz z nim kolej
ne zamówienia. Współpracę ze Stefanem Jordanem nawiązał Placidi pod 
koniec 1742 r. Posiadał już wówczas oficjalny tytuł porucznika inżyniera 
i intratną posadę architekta królewskiego w Krakowie.

Przygotowany dla Jordana projekt architektoniczny przewidywał budo
wę monumentalnego, jak na krakowskie warunki, pałacu miejskiego poło
żonego przy ulicach Brackiej i Franciszkańskiej. Wybór narożnej lokaliza
cji nie był przypadkowy. Taka orientacja budynku zapewniała wnętrzom 
znacznie lepsze nasłonecznienie. W XVIII w. przywiązywano do tego dużą 
wagę, wzorując się na modnych wówczas trendach panujących we francu
skiej architekturze barokowej.

Budowa pałacu rozpoczęła się na początku 1743 r. Na czas remontu część 
mieszkalną urządzono w kamienicy sąsiadującej z domem Rutkowskiego, 
której Placidi nie włączył do projektu rezydencji. Z przebudowy wyłączo
no również, prawdopodobnie jedynie tymczasowo, oficyny zlokalizowane 
na wewnętrznym dziedzińcu i tylny trakt w dawnym domu Szylingowskich.

Przed przystąpieniem do właściwych prac konstrukcyjnych Placidi rnu
siał wyburzyć dwie spośród trzech kamienic będących własnością Jorda
na przy ul. Brackiej. Pierwszą z nich rozebrano w lutym 1743 r., drugą 
zaś - budynek narożny - dwa miesiące później. Rozbiórka starych domów 
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przysporzyła niemałych kłopotów właścicielowi. Jak wspomniano, naroż
na kamienica sąsiadowała z domem Rutkowskiego, w którym w wyniku 
prac prowadzonych na posesji Jordana odsłonięta została jedna ze ścian 
granicznych. Wkrótce później pojawiły się także pęknięcia w kątach jej 
okien. Wzmocnienie starego muru nowym i dodatkowe wsparcie węgłów 
budynku dokonane na koszt Jordana nie przyniosło spodziewanych efek
tów. Przebieg sporu opisał sam Placidi w wydanej własnym nakładem bro
szurze Controversia, exorta inter Steph. Jordan i Cas. Rutkowski. Włoski 
architekt był zdania, że przyczyną uszkodzeń w sąsiedniej kamienicy była 
nie tyle rozbiórka domu, ile jej zły stan techniczny oraz zaniedbania leżą
ce po stronie właściciela. Rutkowski nie dal jednak za wygraną i zażądał 
od urzędników magistratu przeprowadzenia wizji lokalnej, a następnie 
zwrotu kosztów poniesionych na gruntowną restaurację domu. W 1746 r. 
spór trafił do sądu radzieckiego, który ostatecznie rozstrzygnął sprawę 
na korzyść sąsiada Jordana.

Konflikty podobne do sporu Rutkowskiego z Jordanem były na porząd
ku dziennym w ówczesnym Krakowie. Źródło zatargów o mury graniczne 
tkwiło w warunkach zabudowy miejskiej: ciasnym układzie ulic i kamienic 
oraz konieczności wykorzystywania wspólnych ścian między budynkami. 
Sąsiadom nie ułatwiała również życia niechlujna dokumentacja posesji. 
Staropolskie księgi były prowadzone niedbale, wpisy często były niedo
statecznie udokumentowane, brakowało właściwych pomiarów. Sprawy 
o mury graniczne ciągnęły się nieraz latami i były powodem do wielopo
koleniowych waśni między sąsiadującymi ze sobą rodzinami.

Powróćmy jednak do pałacu Jordana. Po wyburzeniu dwóch wspomnia
nych kamienic i przygotowaniu placu budowy przystąpiono do właściwych 
prac konstrukcyjnych. Kompozycję architektoniczną gmachu zaprojekto
wanego przez Placidiego znamy dziś głównie dzięki rekonstrukcji woje
wódzkiego konserwatora zabytków, J. Janczykowskiego. Liczne szczegó
ły konstrukcyjne udało się odtworzyć podczas badań architektonicznych 
przeprowadzonych w pałacu w 1981 r. Cennych informacji dostarcza 
także szczegółowa dokumentacja inspekcji budynku dokonanej w 1761 r. 
przez krakowskich wiertelników, czyli miejską policję budowlaną.

Wznoszenie pałacu rozpoczęto od postawienia nowej ściany elewacyj- 
nej. Placidi w niewielkim stopniu wykorzystał istniejące mury, głównie 
w parterowej części kamienicy Szylingowskich. Dokładny opis frontu bu
dynku sporządzili później inspektorzy miejscy: Widzieliśmy facjatę od uli
cy Brackiej stojącą w sąsiedztwie JW Mci pani Wojewodziny Inflanckiej 
[kamienicy obok, obecnie ul. Bracka 10]2 przez dół pięter dwa ciągnącą się 

2 Wszystkie wtrącenia w cytatach ujęte w kwadratowy nawias pochodzą od autora tego 
opracowania.
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regularnością nowej inwencyi z dwiema odrzwiami, przy których po czte
ry kolumny z kapitelami, architrabami, tabularni i gzymsami, tudzież i ba
zami i cokołami od spodku. Tak pod tymiż zwyż mianowanymi kolumnami 
i pilastrami tejże facjaty osadka kamienna z gzymsowaniem. W środku 
tych bram kroksztyny dla wsparcia ganków, których nie dostaje. Na dole 
tej facjaty okien 9, w których oknach kraty żelazne w dębinie osadzone 
(...), pod pierwszym piętrem opaska równo z gzymsami od drzwi, czyli 
furt pochodząca. (...) [Pjierwsze i drugie piętro regulamentem nowej in
wencyi są odmurowane pilastrami, kamzamsami, sztukaterem. Nad wierz
chami gzymsów piętra pierwszego blacha biała, w pierwszym piętrze nad 
odrzwiami, czyli furtami okien, dwa kamiennych z osobami na wierzchu 
okien armatorów. Wierzchem od drzwi kamiennych dolnych wychodzą 
facjaty nad dach z kamienia ciosanego (...)”3.

1 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), sygn. 1389, Acta quartaliensium civi
tatis Cracoviensis, s. 285.

4 Ibidem, s. 286.

Jak potwierdza relacja wiertelników, kompozycja elewacji frontowej 
pałacu od strony ul. Brackiej była symetryczna, jedenastoosiowa i składała 
się z trzech wyraźnie wydzielonych segmentów: dwukondygnacyjnej czę
ści środkowej liczącej po siedem okien na każdym poziomie oraz dwóch 
skrajnych segmentów dwuosiowych, składających się z trzech kondygna
cji tworzących charakterystyczne belwedery. Zdaniem Janczykowskiego 
był to element niespotykany w ówczesnej architekturze krakowskiej. Przy 
jego projektowaniu Placidi mógł wzorować się na formie wczesnobaroko- 
wych wież alkierzowych, często wznoszonych przy pałacach w XVII w. 
W belwederach umieszczono istniejące do dziś kamienne, zamknięte pół- 
eliptycznie portale ujmujące bramy wejściowe. Po obu ich stronach posta
wiono parę kolumn dźwigających skonstruowane później balkony. Zgodnie 
z relacją z 1761 r., nad drzwiami balkonowymi stały dwie ozdobne figury 
„armatorów”, czyli postaci w zbrojnym rynsztunku.

Od strony ul. Franciszkańskiej ściana budynku została wzniesiona w tym 
samym stylu, w którym postawiono belwedery: „Z boku od cmentarza 
OO. Franciszkanów poboczna facjata ciągnie się, w osadzie, gzymsach, 
oknach i pilastrach (...). W tym boku facjaty na dole okien dwa z kratami 
żelaznymi a trzecie ślepe. W pierwszym i drugim piętrze także po dwa 
okna i trzecie ślepe”4. Wizerunek tej części gmachu zachował się na akwa
reli Wojciecha Gutowskiego z 1800 r., przedstawiającej od wschodniej 
strony kościół Franciszkanów. Widać na niej jedną oś budynku podzielo
nego gzymsem na dwie kondygnacje z charakterystycznym zwieńczeniem 
okna na pierwszym piętrze w formie półeliptycznego naczółku z odcin
kami. Powyżej parteru podziały wertykalne w tej części ściany bocznej 
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pałacu wyznaczały kamienne pilastry rozszerzające się ku górze na kształt 
tarcz bądź medalionów ozdobionych dekoracją o motywach roślinnych.

Do konstrukcji obu kondygnacji budynku wzniesionych za czasów Pla- 
cidiego użyto przede wszystkim wąskiej cegły zwanej „saską". Jak wyka
zały badania architektoniczne, do dziś materiał ten zachował się w niektó
rych fragmentach murów parteru i pierwszego piętra pałacu. Przy pracach 
wykończeniowych nad fasadą użyto głównie piaskowca. Z niego skonstru
owano m.in. pilastry, opaski, gzymsy i zwieńczenia okien.

Wnętrza pałacu zostały zaprojektowane z wykorzystaniem, przynaj
mniej w pewnym zakresie, istniejącego wcześniej ciągu pomieszczeń w po
łączonych ze sobą kamienicach. Placidi przebudowywał izby i pokoje w za
leżności od funkcji, jaką miały pełnić w powstającym gmachu.

Główny wjazd do rezydencji prowadził przez bramę umieszczoną w le
wym belwederze. W tym samym miejscu znajduje się dziś główne wejście 
do budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ. Za bramą urządzono ob
szerną sień o długości 15 metrów, odznaczającą się bogatą artykulacją ścian. 
Wyjście w drugim końcu sieni prowadziło na podwórze pełniące w czasach 
Placidiego funkcję dziedzińca pałacowego. W 1761 r. ta część budynku 
nie była jeszcze urządzona, o czym świadczą informacje zawarte w dal
szej części relacji wiertelników: .Wchodząc po lewey ręce w sieni od są
siedztwa JW Mci Pani Wojewodziny Inflanckiej sklep do którego odrzwia 
kamienne nowe z hakamy y skublem, drzwi drewniane stare źle dobrane 
(...) [w] tym sklepie okno w ulicę Bracką z kratą żelazną (...). W tyle 
tego sklepu wozownia w niej ani podłogi ani sklepienia (...)”3. Po prawej 
stronie sieni usytuowane były schody prowadzące do sal reprezentacyj
nych na pierwszym piętrze budynku. Dzięki badaniom z 1981 r. udało 
się odtworzyć oryginalny układ klatki schodowej. Okazało się, że włoski 
architekt zaprojektował ją z iście królewskim rozmachem. Główny hol 
parterowy, urządzony w środkowym trakcie kamienicy Szylingowskich, 
otwierał się trzema arkadami ku szerokim schodom kamiennym, których 
bieg rozpoczynał się w środkowej arkadzie, zaś na półpiętrze został roz
dzielony na dwa boczne ciągi wiodące na pierwsze piętro. Jak podkreśla 
Janczykowski, Placidi zastosował model „schodów cesarskich” spotyka
nych od XVI w. w najwspanialszych pałacach w całej Europie. Niewyklu
czone, że ich projekt wzorował na pracach Gaetana Chiaveriego prowa
dzonych w rezydencji Wettinów w Dreźnie. Na ziemiach polskich było 
to w każdym razie rozwiązanie nowe. Parter pałacu podzielono w pozo
stałej części na izby i przedsionki rozmieszczone wzdłuż ul. Brackiej oraz 
od strony wewnętrznego dziedzińca. Trudno dziś jednoznacznie określić 
ich przeznaczenie. Wydaje się, że wraz z pomieszczeniami znajdującymi Ibidem.
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się w wyłączonej z rozbudowy kamienicy przy pi. Wszystkich Świętych, 
a więc m.in. kuchnią, piekarnią i spiżarniami, miały one stanowić gospo
darcze zaplecze rezydencji.

Na pierwszym piętrze pałacu, pełniącym funkcję piano nobile, roz
mieszczono pokoje reprezentacyjne, z których na szczególną uwagę zasłu
giwała prostokątna sala - największe pomieszczenie w całym kompleksie 
o powierzchni 90 m2. Był to wysoki na ponad cztery metry i dobrze oświe
tlony dzięki szerokim oknom wychodzącym na ul. Bracką główny salon 
recepcyjny w pałacu. Po prawnej stronie był „z sali wychód do pokoju 
stołowego, na wchodzie drzwi drewniane”1’, a dalej przejście do trzech dal
szych pokoi o różnej wielkości, tworzących osobny apartament mieszkal
ny. Niektóre okna zapewniały w tej części budynku widok na kościół Fran
ciszkanów. Z jednego z tych pomieszczeń można było wyjść na balkon. 
Przestronne pokoje znajdowały się także po lewej stronie sali recepcyjnej. 
W 1761 r. wnętrza nie były urządzone, choć przygotowano do założenia 
tafle posadzki „dębiną czarną w gwiazdy wysadzonej sztuk trzydzieści 
pięć, posadzki w kwadrat gładkiej sztuk czterdzieści”* 7.

Ibidem, s. 289.
Ibidem, s. 298.
Ibidem, s. 287.

Na drugie piętro wiodły wąskie schody umieszczone w jednym z ko
rytarzy. Ta kondygnacja również nie była ukończona. Z tego powodu pre
cyzyjny rozkład i funkcje pomieszczeń na wyższym piętrze nie są znane. 
Niewątpliwie miały tu powstać apartamenty mieszkalne.

Opis pałacu Jordana sporządzony przez wiertelników sugeruje, że pra
ce budowlane w pałacu zostały przerwane co najmniej kilka lat przed in
spekcją. W 1761 r. budynek znajdował się już w złym stanie technicz
nym. W wielu miejscach protokołu wspomniano o zniszczonych ścianach 
i drzwiach, braku podłóg, prowizorycznych, przegniłych stropach i bała
ganie panującym w pokojach. Na wyższych kondygnacjach nie wprawiono 
nawet okien, zaś „od dołu fasada [była] po pierwsze piętro nie otynko
wana”8. Powody wstrzymania inwestycji prowadzonej wcześniej z tak du
żym rozmachem związane były, jak możemy przypuszczać, z poważnymi 
problemami finansowymi Stefana Jordana. Na przełomie lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych XVIII w. właściciel pałacu stał się niewypłacal
ny, a jego majątek stopniowo zajmowali wierzyciele. W 1761 r. na mocy 
wyroku sądu zajazdowego przejęli oni nieruchomości Jordanów położo
ne m.in. w podkrakowskich Mogilanach, wskutek czego konieczna oka
zała się modyfikacja zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na tych 
dobrach. Dotyczyło to renty wyderkafowej w wysokości 500 zł, zapisanej 
w 1559 r. przez Jana Barczelego na rzecz Kolegium Mniejszego Akademii 

8
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Krakowskiej, która w listopadzie 1761 r. „wraz z summami kredytowy
mi do massy Jordanowskiey konkuruiących przysądzoną została i przy 
kamienicy tej Jordanowskiey iest pozostawiona”9. Na tej samej zasadzie 
przeniesiono na hipotekę pałacu zabezpieczenie wierzytelności Katarzyny 
z Gabońskich Stockiej w kwocie 200 zł. Nieruchomość Jordana była rów
nież nadal obciążona dawnym kapitałem w wysokości 1000 zł zapisanym 
w 1618 r. przez Piotra Kochanowskiego na rzecz pobliskiego klasztoru 
oo. Franciszkanów. To właśnie z bankructwem Jordana należy prawdopo
dobnie wiązać zainteresowanie wiertelników jego krakowskim pałacem. 
Sporządzony wówczas inwentarz budowlany mógł być pomocny w toku 
dalszego postępowania związanego z oszacowaniem wartości majątku.

■’ ANK, sygn. WM Hip. 5, Kamienica No. 218/245, Gmina II, L. katastru 74, Kataster 
hipoteczny, 1826, s. 438, 440.

Jordan nigdy nie zamieszkał przy ul. Brackiej, a pozostawiony przez 
niego budynek w surowym stanie przeszedł na własność książęcego rodu 
Massalskich. Nowi właściciele doprowadzili budowę do końca zgodnie 
z projektem Placidiego, do którego być może wprowadzono niewielkie 
modyfikacje. W latach siedemdziesiątych XVIII w. pałac był już zamiesz
kały. Na podstawie kontraktu z 29 sierpnia 1795 r. nieruchomość została 
sprzedana przez Helenę z Massalskich Potocką, księżną de Ligne, współ
twórcy konstytucji 3 maja i znanemu historykowi krakowskiemu, Tade
uszowi Czapskiemu. W jego rękach dom nie pozostał jednak zbyt długo, 
gdyż już 1 lipca 1799 r. odkupił go, za sumę 24 tys. zł, starosta brzegowski 
Jacek Kluszewski hr. Jasieńczyk (1761-1841).

Kluszewski był jedną z najbarwniejszych postaci swojej epoki. Jako sta
ły bywalec krakowskich salonów regularnie gościł na kartach wspomnień 
i pamiętników z tamtych czasów. Po przybyciu do miasta w 1783 r. zo
stał fabrykantem powozów, a następnie podjął się produkcji fortepianów. 
Był człowiekiem majętnym i dobrze znającym tajniki ówczesnego biznesu. 
Prowadził udane spekulacje na rynku nieruchomości. Skupował, na ogół 
po okazyjnych cenach, kamienice i pałace położone zarówno w centrum 
Krakowa, jak i w jego najbliższych okolicach, a następnie restaurował 
je i przeznaczał na wynajem lub sprzedawał z zyskiem. W tym celu nabył 
również dawną rezydencję Massalskich, zwaną wówczas ciągle „pałacem 
jordanowskim”. Poza tym Kluszewski byt także właścicielem m.in. Krzysz- 
toforów (w których mieszkał do śmierci), Pałacu Spiskiego, dworków 
na Kleparzu, Piaskach i w Wesołej oraz kilku kamienic położonych przy 
ulicach św. Anny, Jagiellońskiej, Szpitalnej i Wiślnej.

Warto wspomnieć, że powodzenie w interesach Kluszewski umiejętnie 
łączył z zamiłowaniem do teatru, któremu poświęcił większą część swego 
życia. Z teatrem był związany niemal nieprzerwanie od 1787 r. Działalność 
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na tym polu rozpoczął skromnie jako antreprener w wynajętej od miasta 
sali ratuszowej, a następnie w zaadaptowanych w tym celu pomieszcze
niach na drugim piętrze Pałacu Spiskiego. Teatr Kluszewskiego mógł zgro
madzić największą w mieście widownię liczącą nawet 300-400 osób. W Pa
łacu Spiskim urządzano najrozmaitsze przedstawienia, nie tylko teatralne, 
ale także inne pokazy artystyczne. W 1795 r. Kluszewski zrezygnował z tej 
działalności, gdyż ograniczone warunki lokalowe uniemożliwiały dalszy 
rozwój teatru. Po kilku latach przerwy postanowił ubiegać się u władz au
striackich o stałą koncesję teatralną. Aby ją zdobyć, postanowił zaadapto
wać na cele widowiskowe dwie własne kamienice na rogu ul. Jagiellońskiej 
i pl. Szczepańskiego nabyte wcześniej od Szasterów. Oficjalne pozwolenie 
na uruchomienie teatru Kluszewski otrzymał na początku 1799 r. Z po
wodzeniem zaczął wystawiać komedie i opery (osobiście dyrygował orkie
strą), najpierw wyłącznie w języku niemieckim, a po kilku sezonach - pół 
legalnie, pół samowolnie - także po polsku. W 1805 r. zdobył przywilej 
cesarski, który oficjalnie pozwolił mu na granie spektakli w języku ojczy
stym. Na zlecenie władz miejskich kierował teatrem, nazwanym później 
„Starym”, do wygaśnięcia przyznanej mu koncesji w 1830 r.

Dalsze losy pałacu jordanowskiego wiążą się natomiast z działalnością 
władz austriackich i powstaniem tzw. pierwszego magistratu krakowskie
go. Po III rozbiorze Polski w 1795 r. Kraków wszedł w ramach Galicji Za
chodniej (zwanej także Nową Galicją) w skład zaboru austriackiego. Dla 
miasta oznaczało to istotne zmiany organizacyjne. Stało się ono bowiem 
ważnym ośrodkiem administracyjnym i siedzibą Gubernium Krajowego 
działającego pod prezydencją komisarza Johanna Wenzla von Margelika.

Poza instalacją władz krajowych w Krakowie Austriacy przystąpili rów
nież do porządkowania zarządu samego miasta. Rozrost administracji 
w porównaniu do jej stanu z epoki przedrozbiorowej był znaczny. Powsta
wały nowe urzędy, a za nimi szły nowe zadania i kompetencje. Potrzeba 
reorganizacji struktur miejskich wynikała również z decyzji władz austriac
kich, podjętej w 1800 r., o połączeniu Krakowa z Kazimierzem. W konse
kwencji zlikwidowano sąd wójtowsko-ławniczy, a sprawy bezpieczeństwa 
i porządku przekazano dyrekcji policji. Do sprawniejszego zarządu połą
czonych miast i pobliskich jurydyk powołano wspólny magistrat. Nowi 
urzędnicy mieli pochodzić jednak nie z wyborów, jak było dotychczas, lecz 
z nominacji uzyskanej w drodze konkursu. Od kandydatów na wyższe sta
nowiska wymagano ukończenia studiów prawniczych i znajomości języków 
niemieckiego, łaciny i polskiego lub innego słowiańskiego. Prezydentem 
wyłonionego w ten sposób pierwszego magistratu Krakowa został Domi
nik Drdatzki, radca krajowy, poprzednio pracujący w sądzie w Tarnowie. 
Stanowisko jego zastępcy przypadło prawnikowi Józefowi Gollmayerowi, 
który po ustąpieniu Drdatzkiego w 1805 r. stanął na czele miasta.
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Rozbudowana przez Austriaków administracja miejska potrzebowała 

przestrzeni. Nie mógł już jej zapewnić wysłużony gmach dawnego ratusza 
miejskiego stojący na Rynku Głównym. Wprawdzie na przełomie XVIII 
i XIX w. rozważano przeprowadzenie jego generalnego remontu, w tym 
celu zlecono nawet przygotowanie stosownych planów architektowi Le- 
brunowi, a później dyrektorowi Urzędu Budownictwa, Schmausowi von 
Livoneggowi, lecz realizację tych planów zarzucono. Odstąpienie władz 
austriackich od zamiaru kompleksowej renowacji gmachu ratusza przesą
dziło w dużej mierze o jego dalszych losach. Niszczejący budynek popadał 
w coraz większą ruinę, aż w 1817 r. zdecydowano o jego częściowej roz
biórce. Ostatecznie w 1820 r. rozebrano cały gmach ratusza miejskiego 
z wyjątkiem wieży, która przetrwała do czasów współczesnych.

Na początku XIX w. poza starym ratuszem miasto dysponowało zaled
wie kilkoma, i to w dużej mierze zrujnowanymi, gmachami publicznymi. 
Austriacy starali się zaradzić trudnościom lokalowym poprzez zajmowa
nie nieruchomości uniwersyteckich, kościelnych, a także gmachów należą
cych do szlachty i patrycjatu. Domy te ze względu na swe duże rozmiary 
najlepiej odpowiadały potrzebom administracji. Od prywatnych właści
cieli budynki wynajmowano odpłatnie, natomiast w pozostałych przypad
kach na ogół je rekwirowano. W ten sam sposób poszukiwano budynku 
dla nowego magistratu miejskiego. Do tej roli świetnie nadawał się pałac 
Kluszewskiego. Położony w sercu miasta gmach z reprezentacyjną fasadą 
i przestronnymi wnętrzami spełniał oczekiwania miejskich magistratur.

Datę instalacji magistratu przy ul. Brackiej wyznaczono na 1 września 
1802 r. Z tej okazji do Krakowa przybył gubernator Galicji Zachodniej, 
hr. Jan Nepomucen von Trautmannsdorf. Jego obecność uznano za po
żądaną dla podniesienia znaczenia nowo ustanowionego zarządu miasta 
w oczach mieszkańców. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w Bazyli
ce Mariackiej przy udziale dostojnych gości i tłumów krakowian. Dalszy 
przebieg wydarzeń znamy dzięki dokładnej relacji zamieszczonej w „Ga
zecie Krakowskiej": „Po skończonej wotywie udali się: gubernator, prezes 
apelacji, konsyliarze gubernialni i apelacyjni, dawniejszy i nowy magistrat 
oraz urzędnicy miejscy wraz z licznie asystującymi przedniejszymi oby
watelami miasta i cechami, do domu Kluszewskiego, na Brackiej ulicy 
stojącego, a na posiedzenie nowego magistratu przeznaczonego. Tam tedy 
w przytomności licznie zgromadzonych osób i asystujących gości, guber
nator wraz z prezesem apelacyjnym instalowali nowy magistrat (...). Gu
bernator, a potem prezes apelacyjny mieli stosowne do tego aktu mowy, 
po których teraźniejszy prezydent miasta Drdatzki, imieniem nowo ob
ranego magistratu, a Janikowski, pierwszy gminny miasta Krakowa, imie
niem obywateli miasta za nadanie nowego magistratu monarsze podzięko
wanie złożyli. Gubernator z tego powodu dał tegoż dnia wspaniały obiad, 
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na którym możni dystyngowani goście i prezesowie nowego i dawnego 
magistratu znajdowali się”10 11.

111 „Gazeta Krakowska", 5 IX 1802, nr 71.
11 ANK, sygn. WM Hip. 5, Kamienica No 218/245..., s. 430.

W budynku, który z racji swej funkcji zyskał miano „Nowego Ratu
sza”, ulokowano liczne biura i urzędy municypalne. Na parterze urządzono 
„Regestraturę”, która zajmowała dwa pokoje wraz z sienią. Było to miej
skie archiwum, w którym przechowywano akta, dzienniki i wszelką inną 
dokumentację. W tej części gmachu znajdowała się także kordygarnia 
wraz z oficyną i pomieszczeniami gospodarczymi oraz dwie izby przezna
czone dla stróżów. Na pierwszym piętrze umieszczono biura sekretarzy 
miejskich i ławników oraz gabinet prezydenta Drdatzkiego. Osobne po
mieszczenia wydzielono na potrzeby Dyrekcji Policji i Exhibitury. Z kolei 
na wyższym piętrze znajdowały się kancelarie Urzędu Budowniczego oraz 
pokoje przeznaczone dla administracji wojskowej, w których prowadzono 
nabór rekrutów do armii i przechowywano dokumentację.

W 1806 r. raz jeszcze zmienił się właściciel gmachu zajmowanego przez 
magistrat miejski. Na mocy umowy z 12 września tego roku Kluszew- 
ski „maiąć kamienicę z dawna Jordanowską zwaną w Krakowie przy ulicy 
Brackiej narożnie pod Nm 245 stoiącą [z] tyłami i przyległościami swemi 
na ulicę Franciszkańską wychodzącą i kamienicą pod Liczbą 218 kończącą 
się (...) - takową więc kamienicę wraz i z osobna powyżey opisaną oraz 
z wszystkiemi tychże kamienic obydwóch przyległościami prawem wie
czystego dziedzictwa na zawsze panu Szczepanowi Humbertowi i Magda- 
lennie Baillet Małżonkom sprzedał i na wieczność ustąpił, a to za summę 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych ryńskich (...) dobrowolnie umówioną”11.

Humbert, architekt pochodzenia francuskiego mieszkający w Polsce 
od połowy lat siedemdziesiątych XVIII w., był przyjacielem Kluszewskie- 
go i autorem projektu przebudowy wspomnianego już gmachu teatralnego 
przy pl. Szczepańskim. Jego kariera rozpoczęła się na dworze słynnej księż
nej marszałkowej, Izabeli Lubomirskiej (1733-1816), która zaangażowała 
młodego architekta w 1783 r. Humbert wzniósł dla niej m.in. pałacyk 
Vauxhall w Krzeszowicach. W 1788 r. architekt uzyskał królewski patent 
budowniczego, a w 1796 r. przyjął obywatelstwo krakowskie. W ciągu 
trzydziestu lat swej aktywności zawodowej w mieście zrealizował wiele 
znaczących projektów, które na stałe zmieniły wygląd krakowskich ulic. 
Humbertowi swój obecny wygląd zawdzięczają np.: dawna mennica, którą 
przebudował na Hotel Drezdeński (Rynek Główny 47), Dom pod Zło
tym Karpiem (Rynek Główny 10), Hotel Saski (ul. Sławkowska 5), Hotel 
Pod Różą (ul. Floriańska 1) oraz inne liczne kamienice stojące obecnie 
w centrum miasta. Francuski architekt przerabiał i urządzał także wnętrza 
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pałacu biskupów krakowskich, w którym pracował na zlecenie bp. Pawła 
Woronicza. Był ponadto współautorem (wraz z Franciszkiem Sapalskim) 
końcowego projektu kopca Kościuszki i od 1820 r. nadzorował prace przy 
jego wznoszeniu.

Początkowo Humbertowie kontynuowali wynajem budynku przy ul. Brac
kiej zgodnie z umową zawartą z władzami miasta przez Kluszewskiego. 
W międzyczasie uległa zmianie sytuacja miasta i jego władz. W kwietniu 
1809 r. wybuchła wojna polsko-austriacka, która zakończyła się przegraną 
Wiednia. W połowie lipca 1809 r. wódz naczelny Wojsk Polskich, książę 
Józef Poniatowski, tryumfalnie wkroczył do Krakowa. Oznaczało to koniec 
panowania austriackiego w Galicji Zachodniej, która na mocy traktatu po
kojowego w Schönbrunn, zawartego w październiku 1809 r., została włączo
na do Księstwa Warszawskiego.

Nowe władze miejskie pozostały w gmachu przy ul. Brackiej do 1811 r. 
Wówczas biura municypalne opuściły zajmowane dotąd pomieszczenia 
w pałacu. Nie wiadomo, czy decyzję o zaprzestaniu dalszego wykorzysty
wania „Nowego Ratusza” podjął sam magistrat, czy też na opróżnienie bu
dynku przez urzędników naciskali jego właściciele. Nie ulega wątpliwości, 
że w związku z trudną sytuacją finansową w całym Księstwie Warszaw
skim miastu brakowało funduszy potrzebnych na bieżące utrzymanie jego 
administracji. Być może środków nie wystarczało także na dalsze opłaca
nie Humbertowi czynszu.

W dniu 31 października 1811 r. sporządzono, w obecności Humberta, 
urzędowy protokół braków i uszkodzeń w pomieszczeniach zajmowanych 
dotąd przez biura municypalne. Zniszczenia były liczne, lecz - jak się wy
daje - w zdecydowanej większości były skutkiem normalnego, wielolet
niego użytkowania obiektu. Przykładowo na parterze, w salach registratu- 
ry, stwierdzono: „Tafli w pokoiu pierwszym 2. stłuczone, kit poodpadany, 
od zamku brakuie klucza y gałki. W drugim zaś pokoiu tafli 1 brakuie, 
kit poodpadany, u drzwi klucz y zamek zepsuty, od drugich drzwi bra
kuie szyltu, klucza, klamki. Z sieni brakuie klucza do drzwi, zamek ze
psuty12”. W innych pomieszczeniach, także na wyższych kondygnacjach, 
ujawniono podobne uszkodzenia. Zwrócono ponadto uwagę na „poręcze 
przy schodach zepsute przez dwa piętra”13, obite w wielu miejscach ścia
ny i popsute piece. Po oględzinach gmachu sporządzony został koszto
rys niezbędnych napraw. Okazało się, że zgodnie z wykazem „kosztów 
wy reparowania dezolacyów w kamienicy JMci P. Szczepana Humberta 
pod N° 245 w ulicy Stolarskiej [adres błędny] przez naięcie bywszemu 

12 ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Wywód słowny (...) dnia 31 października 1811 r. spisa
ny, s. 3.

13 Ibidem, s. 7.
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Magistratowi od roku 1802 poczynionych”14 przeprowadzenie restauracji 
wnętrz pałacu pochłonie 1823 złp 27 gr. Planowane prace obejmowały 
uzupełnienie tynku i wybielenie ścian w całym gmachu, zreperowanie 
drzwi, podłóg i okien, odnowienie balustrady przy schodach, wstawienie 
nowych pieców kaflowych do ośmiu pomieszczeń, montaż drzwiczek że
liwnych w siedmiu innych piecach; przewidywano także potrzebę wielu 
drobniejszych napraw.

N ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 26 I 1812 r., Wykaz kosztów, s. 15.
’’ ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 2 III 1812 r., Urząd Budowniczy do Wielmoż

nego Prezydenta Municypalności Miasta W H. Krakowa, s. 21.
ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 4 VI 1812 r., Wykaz kosztów, s. 29.

17 ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 13 II 1812 r., Urząd Budowniczy do Wielmoż
nego Prezydenta Municypalności Miasta W. H. Krakowa, s. 9.

Władze miejskie zostały prawdopodobnie zaskoczone oszacowaniem 
kosztów, których wymagała konserwacja budynku przed zwrotem właści
cielowi. Podjęto więc próbę ustalenia, w jakim stanie znajdowały się wnę
trza pałacu, gdy w 1802 r. wprowadzali się do nich urzędnicy, lecz w ar
chiwach miejskich nie znaleziono odpowiednich dokumentów. W związku 
z tym Urząd Budowniczy 2 marca 1812 r. poinformował władze miasta, 
że „żaden opis ani inwentarz nie był zrobiony, a że iedynie plan załączony 
(...) według którego JM P. Humbert restauracyą domu stosownie do po
trzebnego ubikacyi magistraturalney działań obowiązanym był, iż tenże 
mieysce inwentarza y opisu zastępował”15 *. Do kwestii reparacji budynku, 
która przypuszczalnie była przedmiotem sporu między miastem i właści
cielem, powracano jeszcze przez kilka następnych miesięcy. Na początku 
czerwca 1812 r. na ul. Brackiej ponownie pojawili się urzędnicy miejscy 
w celu zweryfikowania wcześniejszych kosztorysów. Sporządzono nowy 
„wykaz kosztów reparacyi dezolacyów”11’, opiewający tym razem na znacz
nie mniejszą sumę 403 złp 24 gr. Być może na tym sprawa się zakończyła, 
gdyż sporządzone w późniejszym okresie dokumenty o niej milczą.

Zamiarem francuskiego architekta było jednak nie tylko odświeżenie 
wnętrz gmachu, co stało się koniecznością po przeprowadzce biur ma
gistratu, ale także jego przebudowa zakrojona na znacznie szerszą skalę. 
Plan tej przebudowy przygotował osobiście w 1811 r. lub nawet nieco 
wcześniej. Został on pozytywnie zaopiniowany przez nadzór budownictwa 
w lutym 1812 r., jako „lmo co się tyczy regularności; 2gie trwałości, a [3] 
cie bezpieczeństwa pożaru ognia zupełnie dobrze projektowany”17.

Wprowadzone przez Humberta zmiany w architekturze dawnego pa
łacu Jordanów były daleko idące. Przede wszystkim architekt zdecydował 
się na nadbudowę drugiego piętra i w efekcie częściowe przemodelowanie 
wystroju elewacji pałacu w duchu klasycy stycznym. Podwyższenie gma
chu skutkowało likwidacją elementów barokowych, a zwłaszcza dwóch 
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narożnych belwederów pochodzących z czasów Placidiego. Konieczne 
było także położenie nowego dachu, który został pokryty gontem. Doda
nie kondygnacji z oczywistych względów wymusiło również odpowiednie 
przedłużenie klatki schodowej. Nie zlikwidowano jednak dotychczaso
wych schodów prowadzących z pierwszego piętra na wyższą kondygnację 
w dawnych belwederach. W projekcie zaznaczono, aby „schody pryncy- 
palne całkiem na inszy sposób przez dwa piętrzą przerobić, dwie nowe 
ściany do nich potrzebne z fundamentu wymurować, stare zburzyć”18. 
Humbert zdecydował się na likwidację „cesarskiego” układu głównych 
schodów. W ich miejscu powstała prosta klatka schodowa o formie za
pewne zbliżonej do istniejącej obecnie. Na parterze budynku wybudowa
no stajnię dla koni oraz kuchnię i piekarnię, które umieszczono na miejscu 
dawnej kordygarni. Pomieszczenia na pierwszym piętrze zostały przero
bione „na mnieysze mieszkalne pokoie przez wymurowanie poprzecznych 
ścian”19. W podobny sposób urządzono drugie piętro „z wyreperowaniem 
sufitów we wszystkich pokoiach”20. Zmiany te potwierdzają rzuty obu 
pięter, wykonane na początku lat trzydziestych XIX w., które zachowały 
się w aktach hipotecznych budynku. Wynika z nich, że wielka sala re
prezentacyjna urządzona przez Placidiego w trakcie frontowym budynku 
od strony ul. Brackiej oraz jeden z pokoi wychodzących na dziedziniec 
zostały podzielone na mniejsze pomieszczenia. W konsekwencji po prze
budowie Humberta na pierwszym piętrze pałacu powstało 11 pokoi róż
nej wielkości. Rozmieszczenie pomieszczeń na drugim piętrze wiernie od
zwierciedlało układ zastosowany na kondygnacji niższej.

18 ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 3 III 1812 r., Urząd Budowniczy do Wielmoż
nego Prezydenta Municypalności Miasta W. H. Krakowa, s. 25.

19 Ibidem.
20 Ibidem.

Przebudowa pałacu trwała co najmniej dwa lata. Już po jej rozpoczęciu, 
w 1813 r. zmarła żona architekta, Magdalena Baillet. W testamencie spo
rządzonym rok wcześniej zapisała cały majątek mężowi i na tej podstawie 
nabył on, na mocy dekretów trybunału pierwszej instancji z 14 i 28 wrze
śnia 1813 r., prawo własności obu kamienic mieszących się pod nume
rami 245 przy ul. Brackiej i 218 przy ul. Franciszkańskiej. Odpowiednie 
zmiany zostały wniesione do prowadzonej dla tych nieruchomości księgi 
hipotecznej.

W trakcie remontu pałacu nie udało się Humbertowi uniknąć sporów 
sąsiedzkich. Przedmiotem najostrzejszego z nich, toczonego z sąsiadem 
Wincentym Kopaczyńskim, właścicielem kamienicy przy ul. Brackiej 
244 (obecnie ul. Bracka 10), była kwestia zabezpieczenia muru granicz
nego między obiema posesjami. Ściana została odsłonięta podczas prac 
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budowlanych. W celu zbadania sprawy, wszczętej zapewne na wniosek 
Humberta, zarządzono na 20 maja 1814 r. wizję lokalną celem „przekona
nia się w iakim stanie iest mur graniczny tych kamienic, iak dalece grozi 
zawaleniem się y kto z nich [właścicieli kamienic] takowy reparować iest 
winien”21. Postępowanie wyjaśniające prowadzono przez kilka tygodni, 
a ostatecznie zakończyło się ono zawarciem ugody, na mocy której sąsiad 
Humberta zobowiązał się, że „swoim kosztem ten mur rozbierze, tak da
leko iak przy zburzeniu potrzeba będzie wymagała, żeby zwaleniem się 
nie groził, a na to mieysce dla bezpieczeństwa i spokoiności sąsiedzkiey da 
zapierzenie tymczasowe (,..)”22.

21 ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 20 V 1814 r., Wywiad słowny, s. 35.
22 ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 22 VI 1814 r., s. 45.

Po zakończeniu gruntownego remontu Humbert, wbrew obiegowej opi
nii, nie zamieszkał w pałacu. Dla siebie odrestaurował już w 1811 r. ka
mienicę położoną przy ul. Franciszkańskiej 218, która dopiero w drugiej 
połowie XIX w. została włączona do bryły pałacu. Pomieszczenia W odno
wionym gmachu zostały natomiast przeznaczone na wynajem.

Tymczasem ponownie zmieniła się sytuacja polityczno-ustrojowa mia
sta. Po klęsce poniesionej w 1812 r. w Rosji imperium cesarza Francuzów, 
Napoleona Bonaparte, zaczęło chylić się ku upadkowi. Wraz z nim z mapy 
Europy zniknęły również satelickie państwa działające w orbicie wpły
wów francuskich, w tym Księstwo Warszawskie. O losach Krakowa zde
cydowano na kongresie wiedeńskim, który w 1815 r. powołał do istnienia 
Wolne Miasto Kraków (zwane oficjalnie Wolnym, Niepodległym i Ściśle 
Neutralnym Miastem Kraków i Jego Okręgiem) - niewielkie państewko 
zajmujące południowo-wschodni skrawek terytorium Księstwa Warszaw
skiego o powierzchni zaledwie ok. 1200 km2. Wolne Miasto miało wła
sną konstytucję, wydaną w 1815 r., parlament, nazwany Zgromadzeniem 
Reprezentantów, oraz rząd, czyli Senat Rządzący, na czele którego sta
nął prezes. Przez wiele lat funkcję tę sprawował hr. Stanisław Wodzicki 
(1764-1843).

Mimo umiarkowanej autonomii Kraków pozostawał pod faktyczną kon
trolą trzech sąsiedzkich państw: Rosji, Austrii i Prus. W pierwszych latach 
swego istnienia Wolne Miasto w pełni wykorzystało strategiczne położenie 
i przyznane mu przez kongres przywileje gospodarcze. Krakowska gospo
darka rozwijała się wówczas pomyślnie, kwitł handel, szybko zwiększała się 
liczba mieszkańców.

Ekonomiczna prosperity sprzyjała rozkwitowi życia towarzyskiego za
możniejszych mieszkańców miasta. Na co dzień koncentrowało się ono 
w salonach i w klubach towarzyskich, zwanych resursami. Jeden z nich 
ulokował się w pałacu należącym do Humberta. Wspomina o nim w swych 
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Opowiadaniach Kazimierz Girtler. „Resursa miała najęty porządny lo
kal o dwóch salonach, przeznaczonych na zebrania i bilard, trzeci salon 
stanowił lektorium, pokój też był wstępny i przedpokój, było to (...) 
na pierwszym piętrze. Umeblowanie było bardzo skromne, nawet mizer
ne: w czytelni stół długi, przy którym do 20 osób zasiąść mogło, krzesełka 
skórą obite na kształt jak w sądowej izbie, były też pod ścianami kanapki, 
w sali bilardowej dwa dobre i czyste bilardy, wszędzie podobnież kanap
ki i krzesełka; ani luster, ani firanek eleganckich, ani świeczników, ani 
żadnego komfortu i wytworu. Dwóch froterów obsługi czyniło. Zebranie 
tej Resursy było jedynie męskie, opłata roczna złp. 60 od osoby (...). 
Ojciec parę razy na rok zajrzał, ja dość często; zastawałem zawsze wielki 
świat krakowski, co nieco wyższych dygnitarzy i młodzież dobrego tonu. 
W czytelni zabawiano się pismami czasowymi i gazetami, których w róż
nych językach było kilkanaście egzemplarzy, bywało tam cicho, bo też 
niezbyt liczny był poczet czytelników. Przeciwnie w salach, a szczególnie 
bilardowej, wrzawa porządna. W bilard bawiono się bez przerwy, oba też 
instrumenta w ciągłym były zajęciu (...). Zbierano się około 11 godziny, 
bawiono do drugiej, trzeciej. Za opłatą podawano fajki z tureckim tyto
niem (...)23”.

23 K. Girtler, Opowiadania: Pamiętniki z lat 1803-1831, oprać. Z. Jabłoński, J. Sta- 
szel, Warszawa 1971, s. 297.

Nie ulega wątpliwości, że inne pomieszczenia pałacu także były wy
najmowane. Brak ewidencji nie pozwala nam jednak dziś odtworzyć listy 
ówczesnych mieszkańców budynku. Gmach przynosił właścicielowi stałe 
dochody, a przeprowadzony wcześniej dużym nakładem sił i środków re
mont okazał się trafną inwestycją. W 1827 r. Komisja Hipoteczna Wolne
go Miasta Krakowa oszacowała bowiem wartość obu nieruchomości nale
żących do francuskiego architekta na kwotę 100 tysięcy złp. Przez 20 lat 
wartość budynków wzrosła zatem niemal czterokrotnie.

Zgodnie z wykazem zawartym w księdze katastralnej hipoteka nie
ruchomości była wówczas obciążana wspomnianymi już wyderkafami 
na rzecz Kolegium Mniejszego Akademii Krakowskiej i klasztoru oo. 
Franciszkanów. Na podstawie tego drugiego konwent miał otrzymywać 
rocznie 50 zł w dwóch ratach płatnych na Trzech Króli (6 stycznia) i Św. 
Jana Chrzciciela (tj. 24 czerwca) tytułem odsetek od kapitału. Próbę upo
rządkowania kwestii dawnych obciążeń tkwiących w dokumentach nie
ruchomości podjął bezskutecznie jeszcze na początku XIX w. poprzedni 
właściciel pałacu, J. Kluszewski. Sprawa ciągnęła się w różnych urzędach 
i instancjach sądowych przez ponad 30 lat, a dyrektor teatru konsekwent
nie odmawiał spłaty starych długów hipotecznych, twierdząc, że zostały 
one już uregulowane przez poprzednich właścicieli pałacu.
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Humbert zmart bezpotomnie 19 marca 1829 r. W testamencie sporzą
dzonym 28 września 1828 r. przeznaczył cały majątek na założenie insty
tutu swojego imienia dla najbiedniejszych uczniów z krakowskiej parafii 
Wszystkich Świętych. Zamiarem architekta było kształcenie tej młodzieży 
w zakresie rzemiosła i sztuki. Chciał, aby dzięki możliwości bezpłatnej 
edukacji instytut kształcił dobrych fachowców: murarzy, cieśli, kamienia
rzy, kowali, siodlarzy, stolarzy, stelmachów, ślusarzy, blacharzy itp. Hum
bert poddał instytut pod zwierzchnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Funkcję dziedzicznego kuratora przekazał natomiast Józefowi de Hallen- 
burg Hallerowi i jego potomkom w linii męskiej, zaś w razie, gdyby ich 
brakło, godność mieli objąć spadkobiercy senatora Wojciecha Kucieńskie- 
go. Z fundacji Humberta utworzono Szkołę Techniczną, a następnie dzia
łający w Krakowie od 1834 r. Instytut Techniczny (z którym połączono 
funkcjonującą już wcześniej w ramach Oddziału Literatury Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Szkołę Rysunku i Malarstwa).

W związku z koniecznością stałego finansowania działalności fundacji 
wykonawcy testamentu architekta Józef Haller i Paweł Czajkowski wy
stąpili prawdopodobnie jeszcze w 1829 r. z wnioskiem o zgodę na prze
prowadzenie licytacji obu nieruchomości (numer 218 i 245), których war
tość określił sam Humbert na 64 tys. zł (a zatem mniej od wcześniejszych 
szacunków urzędowych). Warunki sprzedaży zostały zatwierdzone 2 lipca 
1830 r. przez Senat Rządzący, jednak na przeszkodzie jej realizacji stanę
ły sprawy związane z uporządkowaniem stanu hipotecznego obu domów. 
Rozpoczęło się żmudne, wielomiesięczne postępowanie, które miało wy
jaśnić kwestię długów ciążących na nieruchomości. Do ich uregulowania 
został prawomocnie zobowiązany, na podstawie wyroku ostatniej instancji 
z 18 marca 1830 r., J. Kluszewski, który jednak nie zamierzał tego uczy
nić. W tej sytuacji Senat Rządzący nakazał podjęcie wobec niego odpo
wiednich kroków egzekucyjnych, gdyż jak uzasadniono decyzję, odmowa 
spłaty zaległości „nie może bydź iak tylko ze szkodą instytutów a szcze- 
gólniey z uszczerbkiem Fundacyi ś.p. Humberta, w myśl którego realności 
temiż summami obciążone sprzedanemi bydź nie mogą”24. Jako że działa
nia egzekucyjne nie przyniosły spodziewanych efektów, 5 kwietnia 1832 r. 
trybunał I instancji w Krakowie ostatecznie wydał zgodę na licytację nie
ruchomości, której zasady obwieszczono publicznie 26 maja tego roku.

24 ANK, sygn. WM 383b, Pismo Senatu Rządzącego z 11 III 1831 r., s. 2003.

Zatrzymajmy się na moment przy szczegółowych warunkach licyta
cji, gdyż obrazują one, w jaki sposób dokonywano publicznej sprzedaży 
nieruchomości w czasach Wolnego Miasta Krakowa. Najważniejszym ele
mentem licytacji była oczywiście cena. W przypadku domów Humberta 
cena wywoławcza została ustalona, zgodnie z wolą zmarłego architekta, 
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na 64 tys. zł. Aby przystąpić do licytacji należało z wyprzedzeniem złożyć 
zabezpieczenie w postaci wadium, które wynosiło 1/10 tej kwoty. Uwia
rygodniało ono ofertę danej osoby i jej zamiar nabycia nieruchomości. Aby 
zagwarantować w możliwie najlepszy sposób terminy spłaty wylicytowa- 
nej sumy, w warunkach sprzedaży bardzo precyzyjnie określono sposób 
uiszczenia pełnej należności: „Naywięcey ofiarujący obowiązany będzie 
1/3 summy przez siebie wylicytowaney w monecie srebrney grubey, za
płacić w 14. dniach od dnia licytacyi do rąk egzekutorów [wykonawców 
testamentu]. Drugą 1/3 część zapłaci podobnież w grubey srebrney mo
necie naydaley w pół roku, rachując od dnia licytacyi stanowczey. Trzecia 
zaś część pozostanie do lat trzydziestu na tychże domach z obowiązkiem 
opłacania procentu po 5/100 półrocznie z góry. Kupujący zrzeka się prawa 
spłacania tego kapitału, przed upłynnieniem dopiero zakreślonego termi
nu lat trzydziestu, i odwrotnie poddaj e się prostey egzekucyi administra- 
cyjney, o resztujący szacunek i zaległe prowizye, w razie pustoszenia re
alności, lub tez nieregularnego płacenia należących procentów”25. Gdyby 
nabywca nie dotrzymał tych warunków, byłby zobowiązany do pokrycia 
kosztów przeprowadzenia nowej licytacji. Przyszły właściciel nie mógł 
także wyrzucić lokatorów zajmujących poszczególne mieszkania w pałacu 
bez wręczenia im minimum trzymiesięcznego wypowiedzenia. Ponadto 
zastrzeżono obligatoryjny wymóg ubezpieczenia obu domów od pożaru 
w terminie do pół roku po ich zakupie, a później regularnego utrzymywa
nia tej polisy. W warunkach licytacji podano wreszcie, że nieruchomości 
obciążone są łącznie na sumę 1300 zł, z której 1000 zł stanowiło wspo
mniany kapitał na rzecz Franciszkanów, a 300 zł zapisano „na rzecz ko
ścioła parafialnego WW. Świętych jako fundusz na anniwersarz zgonu ś. p. 
Szczepana Humberta w dniu 19 marca corocznie odprawiać się mający”* 21’. 
Obie sumy miały zostać potrącone nabywcy z ostatniej raty płatnej z tytu
łu sprzedaży, a do tego czasu był on zobowiązany do pokrywania należnych 
od nich 5% odsetek.

25 ANK, sygn. WM 383b, Kraków, 26 V 1832 r., Obwieszczenie, s. 1985.
2l’ Ibidem.

Wstępna, czyli w ówczesnej nomenklaturze tzw. przedstanowcza licy
tacja odbyła się 26 lipca 1832 r. Do właściwej licytacji (określanej mianem 
stanowczej) doszło 29 sierpnia tego roku, o godz. 10 rano. Nieruchomości 
nie udało się sprzedać z powodu braku kupców chętnych zaoferować usta
loną przez wykonawców testamentu cenę wywoławczą. Pałac okazał się 
za drogi. Z tego powodu sprawa jego zbycia odsunęła się w czasie o kilka 
miesięcy. Zgodnie z obowiązującą procedurą nowy termin licytacji wyzna
czono na 25 stycznia 1833 r. Jej warunki, ogłoszone publicznie 20 grudnia 
1832 r., były analogiczne do przedstawionych wyżej, z tym zastrzeżeniem, 
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że obniżono cenę nieruchomości o 1/3, czyli do kwoty 42 666 zł 20 gr. 
Dopiero tym razem był to poziom akceptowalny dla rynku, choć znalazł 
się tylko jeden chętny nabywca. Był nim wspomniany już baron Karol Jó
zef Larisch, który nabył licytowane nieruchomości za cenę wywoławczą. 
Od jego imienia dawny pałac Jordana, Massalskich i Szczepana Humberta 
wziął nową nazwę i zachował ją do dziś.

Urodzony w 1788 r. w Osieku Karol Józef był synem Alojzy ze Zbo
rowskich i Karola Wacława barona von Larisch und Gross Nimsdorff 
(1751-1803), właściciela dóbr ziemskich na Śląsku pruskim i austriac
kim. Jego przodkowie mieli wywodzić się ze średniowiecznego rodu von 
Fragstein, osiadłego pierwotnie w Tyrolu lub w szwajcarskim Graubinden. 
Gdy Fragsteinowie przenieśli się na Śląsk, ich nazwisko przybrało formę 
von Fragstein und Nimsdorff (od nazwy miejscowości, w której posiada
li rodowe dobra - obecnie Naczęsławice), a następnie, prawdopodobnie 
w XIV w., jedna z linii tego rodu zaczęła posługiwać się nazwiskiem Laris 
(Laruisch). Jego etymologia nie jest pewna, ale wiele wskazuje na to, 
że pochodzi ono od imienia Hilarius. Nosił je namiestnik Głogówka, Hi
larius von Glasen, zwany także Larisem von Nimsdorf, o którym wspomi
nają lokalne dokumenty z drugiej połowy XIV w.

Warta wspomnienia jest ewolucja herbu Fragsteinów/Larisów. Według 
informacji zawartych w XIX-wiecznych herbarzach polskich początkowo 
znajdowały się w nim dwa noże winiarskie wraz z ostrzewiem, a na począt
ku XVII w. przybrał on postać dwóch sierpów, między którymi umiesz
czono berło. Takim herbem, występującym w polskiej heraldyce pod na
zwą Larysza VII, posługiwał się również Karol Wacław Larisch. W latach 
młodości służył on w wojsku, początkowo polskim, a następnie saskim, 
uzyskując stopień kapitana. Później porzucił armię i poświęcił się admi
nistracji dóbr ziemskich. Bogate archiwum gospodarcze Karola Wacława 
świadczy o tym, że w ciągu kilkudziesięciu lat doszedł on do znaczne
go majątku obejmującego liczne folwarki i majątki, m.in. w Brzezince, 
Goławcu, Lipnikach, Łodygowicach, Woli Duchackiej, Wysokiej, Kętach, 
a także w kilku miejscowościach znajdujących się obecnie w Czechach. 
W 1785 r. Karol Wacław nabył od hetmana Franciszka Ksawerego Bra- 
nickiego dobra Osieka koło Oświęcimia wraz z pałacem i przyległościami, 
które w późniejszym okresie zostały przekształcone w rodową siedzibę 
Larischów. Miał także udziały w kopalniach i zakładach przemysłowych 
działających na Śląsku.

Nabywca naszego pałacu, Karol Józef, był jedynym synem Karola Wa
cława. Jak podaję w Okruchach historycznych wybitny krakowski praw
nik i historyk, Józef Wawel-Louis (1832-1898) „do 14 roku życia chował 
się i uczył w rodzicielskim domu. Na rok przed śmiercią ojca, wysłanym 
został młody Larisch z guwernerem p. Czaple do Krakowa, dla odbycia 
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wyższych studyów. Nauki matematyczne i filozoficzne nie przypadły jed
nak do smaku uczniowi, który rwał się do konia, strzelby i pługa. Powró
cono więc do domu, do Osieka, albowiem matka, po śmierci ojca, za
mieszkała stale w Osieku. Wówczas przyjęto na domowego nauczyciela 
Pijara, X. Majera, by kształcił dalej młodzieńca w naukach i przygotował 
do egzaminu wstępnego w Wiedniu. Opiekun von Klettenhof wyjednał 
bowiem umieszczenie Larischa w Teresianum, dokąd w r. 1805 miał być 
odwiezionym. Choroba prawdziwa czy udana stanęła na przeszkodzie wy
jazdowi do szkoły wiedeńskiej i zawiodła młodego Larischa do zdrojowiska 
w Szarkowie, na Szląsku pruskim. Tam bawił także na kąpielach książę Jan 
Nepomucen Sułkowski (...J.Wesoly kapitan i bliski sąsiad umiał podczas 
wspólnego pobytu w Szarkowie tak sobie ująć i przywiązać do siebie mło
dego Larischa, iż stał się odtąd jego moralnym opiekunem, sternikiem jego 
życia i towarzyszem hulaszczych uciech i zabaw”27.

27 J. Wawel-Louis, Okruchy historyczne zbierane po dawnych aktach, archiwach 
i dziennikach, Kraków 1898, s. 38-39.

Wkrótce potem przyszły właściciel krakowskiego pałacu rozpoczął 
swoją burzliwą przygodę z formującym się wojskiem polsko-francuskim, 
w czasie której, nie bez poparcia szwagra księcia Jana Sułkowskiego (męża 
swej siostry Luizy), w wieku 19 lat doszedł do stopnia podpułkownika. 
Nominację zatwierdził w marcu 1807 r. sam Napoleon Bonaparte, lecz 
później młody oficer popadł w konflikt z prawem, byl więziony i trafił pod 
dozór policyjny. Ostatecznie w 1809 r. powrócił do Osieka, pozostawiając 
służbę wojskową i od tego momentu realizował się już wyłącznie na polu 
gospodarczym, idąc w ślady ojca w zakresie efektywności zarządzania 
odziedziczonym majątkiem. Dzięki temu znacząco powiększył rodzinną 
fortunę, będąc właścicielem dóbr w Galicji (m.in. Bielan, Bujaków, Bulo
wic, Hecznarowic, Łęków, Malca, Nowej Wsi) oraz w Królestwie Polskim 
(Kazimierza, Mirichów i Podolan). W 1813 r. ożenił się z Karoliną z Gra
bowskich Wielopolską, z którą miał syna Edmunda i dwie córki, Adelę 
i Eugenię.

Wracając do historii gmachu przy ul. Brackiej, trzeba podkreślić, że 
w zasadzie nic nie wiemy o jego mieszkańcach w latach trzydziestych 
i czterdziestych XIX w. Przypuszczalnie baron Larisch wynajmował po
szczególne lokale w pałacu różnym osobom i instytucjom, kontynuując 
w ten sposób działalność poprzedniego właściciela. Trudno powiedzieć, 
czy w pałacu urządził dla siebie apartamenty, w których zatrzymywał się 
w trakcie pobytów w mieście. Wiemy natomiast, że w 1848 r. w jednym 
z mieszkań w budynku ulokował się Zakład Sw. Józefa dla Osieroconych 
Chłopców. Była to instytucja charytatywna ufundowana przez znakomite
go malarza Piotra Michałowskiego. Jej zadaniem miało być wychowywanie
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bezdomnych sierot i kształcenie ich w zakresie ogrodnictwa i sadownic
twa. W Pałacu Larischa zakład działał jednak tylko przejściowo, gdyż 
wkrótce został przeniesiony do majątku Michałowskiego w podkrakow
skich Krzysztoforzycach.

Po zakupie gmachu przez barona Larischa nie dokonano w nim żadnych 
istotnych zmian architektonicznych. Stopniowym przeobrażeniom ulegało 
za to najbliższe otoczenie budynku. W połowie lat trzydziestych XIX w. 
na ul. Brackiej „zaprowadzono (...) po ukończeniu kanału pod kamienice 
252-246/7 się ciągnącego, chodnik z kamienia piaskowego ciosanego”28. 
Tymczasem nieremontowany gmach podupadał. W 1841 r. znajdował się 
w złym stanie technicznym. Wreszcie budynkiem zainteresowała się po
licja budowlana. Przeprowadzono inspekcję pałacu, której wyniki zostały 
zawarte w raporcie datowanym na 16 lutego 1842 r.: ,W ogólności ka
mienica ta iest w wielkiem zaniedbaniu, albowiem pomimo iż wszystkie 
mieszkania brudne, nieporządne, przy tern drzwi, okna w ogóle złe. Mury 
tey kamienicy w mieszkaniach szczegolniey nad drzwiami, są porysowa
ne, a najbardziej mury od tylney facjaty i od podworczyka małego przy 
ktorem są ganki których kroksztyny z muru wysuwaią się i tylko słup
kami cienkiemi są podparte. Dachy w wiązaniu mieyscami maią krokwy 
pognite, pokrycie gontowe zupełnie złe, a woda przeciekaiąc na powały 
i belki, takowe ruynuie jak to okazują porysowane i nieco w niektórych 
mieyscach opadnięte sufity, skąd wnosić można, że i belki muszą być nad- 
psute. Ganki dwa od ulicy są zniszczone i przez wnikanie wody na nie 
mury podpieraiące ich psuią i mogą ulec zawaleniu”29. Konkluzja urzędni
ków była w związku z tym oczywista: ,W takim stanie kamienica uważana 
bydź winna za podpustoszałą, dlatego należy polecić właścicielowi, aby 
naydaley za rok zajął się ogólną restauracyą - w tym zaś roku z wiosną 
(...) winien mury porysowane od podworyczka małego ponaprawiać, gan
ki na nowo przez osadzenie kroksztynów urządzić i dach w pokryciu po
naprawiać, równie ganki od ulicy nową podłogą i balustradą tymczasową 
wyreparować”30.

2H S. Kawecki, Opis miasta Krakowa w obrębie okopów w r. 1836, wyd. A. Chmiel, 
Kraków 1927, s. 22-23.

29 ANK, sygn. BM, Dz. 11, 157, Kraków 16 II 1842 r., Raport o stanie kamienicy N° 245 
w gm. II przy ulicy Brackiey, s. 47-48.

311 Ibidem, s. 48-49.

Nie wiadomo, jakie działania podjął baron Larisch po otrzymaniu wy
ników inspekcji. Być może zlecił przeprowadzenie w budynku pewnych 
prac konserwacyjnych wiosną lub latem 1842 r., lecz w archiwaliach nie 
zachowały się tego ślady. Brak również informacji na temat ewentualnego 
remontu pałacu w tym okresie. Wydaje się więc, że wbrew wyraźnym 
zaleceniom administracji miejskiej właściciel zignorował sprawę i w ogóle 
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nie podjął żadnych znaczących prac. Oznacza to, że baron Larisch zwlekał 
z rozpoczęciem remontu aż do 1850 r. Dopiero wówczas do rady miejskiej 
trafiło podanie jego pełnomocnika, Aleksandra Rawskiego, w sprawie re
stauracji fasady i wnętrza budynku. Wniosek został pozytywnie rozpatrzo
ny 14 maja 1850 r. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że „reparacye 
zamierzone, odnoszą się tylko do odnowienia facyaty, poprawienia okien 
na 2gim piętrze, wybielenia i naprawy stancyi (...), nie są przeciwne prze
pisom Policyjno Budowlanym i nie naruszają służebności sąsiedzkich”31. 
Nie można wykluczyć, że po otrzymaniu zgody właściciel przedsięwziął 
zaplanowane prace renowacyjne, lecz - jeżeli tak było - z całą pewnością 
nie zostały one ukończone. W upalne popołudnie 18 lipca 1850 r. pałac 
spłonął bowiem w wielkim pożarze Krakowa.

11 ANK, sygn. BM, Dz. I 1, 157, Kraków, 15 V 1850 r., Rada Miasta Krakowa do Budow
nictwa Miejskiego, s. 57.



ROZDZIAŁ II
ODBUDOWA PAŁACU LARISCHA
PO WIELKIM POŻARZE KRAKOWA W 1850 ROKU

Tragiczny w skutkach dla miasta pożar wybuchł przed południem w czwar
tek, 18 lipca 1850 r. Wskutek nieumyślnego zaprószenia ognia przez mły
narczyków Piotra Fica i Jana Trójka, terminatorów u kowala Ignaszewskie- 
go, zapalił się jeden z młynów położonych przy ul. Krupniczej, nad płynącą 
wówczas przez tę część miasta Młynówką Królewską. Na pozór niegroź
ny z początku pożar zaczął się niespodziewanie szybko rozprzestrzeniać 
na sąsiednie budynki i w ciągu kilkudziesięciu minut objął znaczną część 
ulicy. Na nic zdały się podjęte błyskawicznie próby ugaszenia ognia. Silny 
wiatr wiejący w kierunku Rynku przesądził o dalszych losach miasta. Za
rzewia pożaru były szybko przenoszone na rozdmuchiwanych przez wiatr 
strzępach drewnianych sprzętów gromadzonych na strychach zajętych 
przez ogień domostw przy ul. Krupniczej oraz przepalonych orzechach 
włoskich. Jak zanotował świadek dramatycznych wydarzeń tamtego dnia, 
wspomniany już Józef Wawel-Louis, to właśnie łupiny orzechów były 
główną przyczyną tragedii: ,Włoski orzech bowiem po spaleniu się zacho
wuje swoją zwykłą sklepistość, łupina jego zamieniona zostaje w najdosko
nalszy węgiel drzewny, a podsycana palącą się wewnątrz tłustością owocu, 
długo bardzo jest tlejącym się zarzewiem, po wytopieniu się owocu we
wnątrz zostaje tam próżnia, która tej zwęglonej łupinie nadzwyczajną na- 
daje lekkość i ulotność”1. Gontowe dachy, którymi pokryta była większość 
kamienic w centrum Krakowa, oraz drewniane poddasza, ganki, schody 
i werandy ówczesnych domostw nie miały żadnych szans w zetknięciu 

1 Józefa Louisa - ojca notatki, [w:] Pamiętniki krakowskiej rodziny Louisów (1831-
-1869), oprać. J. Zathey, Kraków 1962, s. 306.
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z rozżarzonymi iskrami. Tym bardziej że w czerwcu i lipcu 1850 r. w Kra
kowie nie spadła ani kropla deszczu.

Gwałtowny pożar na terenie Starego Miasta rozpoczął się u zbiegu 
ul. Gołębiej i Plant. Jego pierwszą ofiarą padł dom Emilii Barty nowskiej, 
a wkrótce potem wiele dalszych zabudowań położonych wzdłuż ulic Go
łębiej i Wiślnej. Dzięki wielkiemu wysiłkowi studentów i profesorów Uni
wersytetu Jagiellońskiego udało się ocalić od zniszczenia Collegium Maius, 
w którym mieściła się wówczas biblioteka uniwersytecka. Kataklizmu nie 
dało się już jednak w żaden sposób powstrzymać. Ogień w mgnieniu oka 
przenosił się z ulicy na ulicę. „Równocześnie prawie pożar zalał całą ulicę 
Grodzką, zagarnął południową część Rynku, zajął całą Bracką, połączył się 
z ogniem na ulicy Franciszkańskiej, rozległ się wzdłuż Grodzkiej, którą 
jednem skrzydłem objął aż do ulicy św. Józefa, drugim rzędem ulicy Sze
rokiej i Stolarskiej, obszedł mały Rynek i w rzeźniczych jatkach spotkał się 
znowu razem, uderzając przez plantacye na ulicę Polną, paląc tam kilka
naście domków drewnianych”2. Do wieczora spłonęła duża część zabyt
kowych zabudowań śródmieścia. W kolejnych dniach pożar odnawiał się 
w wielu miejscach miasta, choć już nie z tak wielką siłą. Ostatnie przypad
ki rozprzestrzeniania się ognia zanotowano 26 lipca 1850 r. na Kazimierzu.

2 Kalendarz krakowski na rok 1852, wyd. J. Czech, s. 28.
3 „Czas”, 23 VII 1850, nr 167.
4 „Czas”, 20 VII 1850, nr 164.

W skali całego miasta straty były ogromne i wynosiły ok. 10% jego 
ówczesnej zabudowy. „Straszny jest widok naszego miasta: jako zamki po- 
rozwalane sterczą czarne, okapciałe mury, a przez okna wyzierają stosy 
zsypanych rumowisk, pod któremi przepadły na długo, może na zawsze 
majątki naszych obywateli. Ze zgliszczów kurzą się jeszcze gdzieniegdzie 
dymy, tli się w pułapach ostatni ślad tej fatalnej plagi, która główną część 
miasta naszego w perzynę obróciła”3 - pisał o tragedii dziennikarz „Czasu”. 
Na liście zrujnowanych budynków znajdowały się m.in. kościoły i klaszto
ry Franciszkanów i Dominikanów, pałac biskupi przy ul. Franciszkańskiej, 
pałac Wielopolskich oraz ponad 150 innych kamienic zlokalizowanych 
głównie przy Rynku Głównym i na sąsiednich ulicach.

W obliczu niszczycielskiego żywiołu los Pałacu Larischa był przesądzo
ny. Gmach znalazł się w epicentrum pożaru i podobnie jak wiele sąsiednich 
budynków spłonął. Tylko na ul. Brackiej zniszczeniu uległo „14 kamie
nic, między któremi: pp. Gostkowskich, Kuczkowskich, Siemieńskiego 
(dawniej Straszewskiego), Moszyńskiego i gmach Starostwa Grodzkiego 
po prawej stronie od rynku; pp. Treitlera i Laryssa po lewej”4.

Po zakończeniu akcji gaśniczej władze miasta i jego mieszkańcy sta
nęli przed koniecznością odbudowy spalonych gmachów i ulic. Zadanie 
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to było tym trudniejsze, że kosztownym pracom nie sprzyjała bardzo słaba 
w połowie XIX w. kondycja ekonomiczna Krakowa. Zaledwie kilka lat 
wcześniej, w 1846 r., miasto straciło swój dotychczasowy status ustrojowy 
i zostało wcielone do monarchii austriackiej, a nowe władze podwyższyły 
podatki i tamowały możliwości rozwoju krakowskiej gospodarki.

Mimo to odbudowę spalonych budynków zapoczątkowano jeszcze 
w roku 1850. Prace odbywały się stosownie do zróżnicowanych możli
wości finansowych właścicieli, a także nowych, bardziej rygorystycznych 
wymogów prawa budowlanego.

Niezwłocznie po pożarze, 1 sierpnia 1850 r., ogłoszono tymczasowe 
przepisy budowlane, które wymagały uzyskania od rady miejskiej pozwo
lenia na nową budowę lub całkowitą restaurację budynku. Zgodnie z nimi 
„do prośby o dozwolenie budowy dołączone być winny wszelkie potrzeb
ne plany budownicze, na dwie ręce sporządzone, z którychby wewnętrzny 
rozkład budynków i główne techniczne konstrukcye dokładnie poznane 
być mogły”3 * 5 *. Do najważniejszych zmian w prawie budowlanym należa
ło wprowadzenie dużo bardziej rozbudowanych zasad bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Rygorystyczne przepisy dotyczyły przede wszystkim 
budynków dwupiętrowych i wyższych. Z materiału ogniotrwałego miały 
być w szczególności wznoszone w nich ganki oraz schody od piwnic aż 
po strych. Wymagano także, aby nowe kominy miały odpowiednio dużą 
szerokość i były wyprowadzane do wysokości trzech stóp ponad szczyt 
dachu. Pokrycie dachów miało „być zrobione z dachówek albo blach me
talowych, drewniane dymnikowe budki, mają być na zewnątrz pokryte 
na sposób osłaniający je od zapalenia”0. Wprowadzono obowiązek konstru
owania murów ogniotrwałych, wystarczająco grubych i dobrze izolujących 
sąsiadujące ze sobą kamienice. Stanowczo zakazano ponadto urządzania 
mieszkań na poddaszu i używania do budowy niektórych typów materia
łów. W związku z rozmiarami katastrofy pożarowej wyraźnie określono, 
że „odtąd nie będzie wydawane pozwolenie na żadną budowę, która ściśle 
według tychże przepisów projektowaną i wykonaną nie będzie”7. Przepi
sy powyższe zostały niemal bez zmian powtórzone w ustawie ogniowej 
z 1855 r.

3 Przepisy tymczasowe policyjno-budowlane obowiązujące przy przebudowywaniu lub
restauracji domów po pogorzeli w Mieście Krakowie i Jego Przedmieściach, 24 VII
1850 r, „Czas”, 9 VIII 1850, nr 182.

b Ibidem.
7 Obwieszczenie Ministeryum Spraw Wewnętrznych z 1 Vili 1850 r. nr 3242 potwierdza

jące tymczasowe przepisy policyjno-budowlane, „Czas”, 9 VIII 1850, nr 182.

Na ulicach Brackiej i Franciszkańskiej do usuwania skutków pożaru 
przystąpiono z opóźnieniem. W lipcu 1851 r. „Czas” donosił, że „domy pp. 
Ratkiewicza, barona Laryssa, Sterna i Soczyńskiej (217, 218, 219 i 220) 
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dotąd prawie nietknięte (...). Pani Ostrzeszewicz na ulicy Brackiej 241 nie 
rozpoczęła jeszcze budowy; w domach pp. Ramzy i Brossardowej roboty 
świeżo zaczęte. Pan Treitler zamurował okna w domu swoim, zamalował 
je na czarno i wywiesił tablicę: «do sprzedania». W domu barona Laryssa 
N. 245 nic jeszcze nie robią; a pan Rosenthal dla połączenia 2 domów swo
ich zburzył do gruntu wychodzący na Franciszkańską ulicę”8.

H „Czas", 23 VII 1850, nr 167.
■’ ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 12 VI 1851 r., A. Kawski do Prześwietnej Rady Miasta 

Krakowa, s. 3.

W świetle zachowanych archiwaliów wydaje się, że baron Larisch za
mierzał przystąpić do odbudowy swoich kamienic bez dalszej zwłoki. 
Świadczy o tym fakt, że już w czerwcu 1851 r. dysponował gotowymi 
projektami architektonicznymi. Niestety żaden z nich nie zachował się 
do naszych czasów. Antoni Stacherski, autor opracowanego w 1861 r. wy
kazu zatytułowanego „Nowocześni budowniczowie krakowscy i postawio
ne przez nich budowle” podaję, że architektem odbudowanego pałacu był 
Paweł Barański (1813-1876), wieloletni pracownik Dyrekcji Budownic
twa Krakowskiego (później Urzędu Budownictwa Miejskiego). Był to bez 
wątpienia najbardziej twórczy architekt działający w Krakowie w tamtym 
czasie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zrealizowanych przez 
niego prac. Zbigniew Białkiewicz wyliczył, że Barański był autorem co naj
mniej 24 projektów, wśród których można wskazać m.in. konserwację 
Collegium Maius i kościoła św. Katarzyny oraz odbudowę pałacu Wie
lopolskich i licznych kamienic prywatnych, które ucierpiały w wielkim 
pożarze. W przypadku projektów Pałacu Larischa, z uwagi na to, że w zna
komitej większości nie przetrwały one do dziś, sprawa ich autorstwa nie 
jest w pełni przesądzona, gdyż jako urzędnik Budownictwa Miejskiego 
Barański zatwierdzał także przedstawiane przez właścicieli plany cudzego 
autorstwa (niekiedy niesygnowane). Jak wynika z zachowanej korespon
dencji urzędowej, dotyczyło to również Pałacu Larischa, a zwłaszcza spra
wy uzgodnienia formy jego fasady od strony pi. Wszystkich Świętych, przy 
czym (do tego jeszcze wrócimy) Barański był przeciwnikiem rozwiązań za
proponowanych przez architekta pracującego na zlecenie jego właściciela.

W czerwcu 1851 r. projekty odbudowy zostały przekazane, zgodnie 
z obowiązującą procedurą budowlaną, do rady miejskiej przez pełnomocni
ka barona Larischa, Aleksandra Kawskiego, z wnioskiem „o wydelegowanie 
na grunt Komisyi celem rozpoznania takowych”9. Wizja lokalna z udziałem 
budowniczego miejskiego oraz właścicieli sąsiednich kamienic odbyła się 16 
czerwca 1851 r. Projekt odbudowy został uznany za dobrze przygotowany 
i należycie dostosowany do lokalizacji obu budynków będących własnością 
Larischa. Przy okazji komisja rozważała również ewentualny wpływ prac 
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rekonstrukcyjnych na sąsiednie nieruchomości. W przypadku domu znaj
dującego się przy ul. Brackiej pod numerem 244, graniczącego z Pałacem 
Larischa od północy, stwierdzono, że negatywnych skutków nie należy się 
spodziewać, gdyż mur oddzielający obie kamienice „nie będzie potrzebo
wał żadnego przerobienia ani podnoszenia”10 11. Inaczej przedstawiała się 
sytuacja od strony domu numer 231 należącego do Michała Sapiecińskie- 
go. Do nakrycia wozowni na podwórzu domu Larischa miał być bowiem 
„urządzony dach pod pokrycie dachówką lub łupkiem, a w miejscu tern 
znajduje się okno na wysokości jednopiętrowej do oświecenia schodów 
w oficynie pod L. 231 służące”11. Ponieważ odbudowa wozowni w zapro
jektowanym kształcie spowodowałaby jej całkowite zasłonięcie, ustalono, 
że baron Larisch „dla dogodności sąsiedzkiej (...) okno to własnym kosz
tem w wysokości drugiego piętra to jest powyżej dachu swego, tak jednak 
aby do oświecenia schodów służyć mogło urządzi”12. Analogiczny pro
blem dotyczył także domu numer 230, którego właścicielka, Katarzyna 
Kremer, zgodziła się na zamurowanie okna, a ponadto na wykorzystanie 
w trakcie prac rekonstrukcyjnych muru granicznego za odszkodowaniem 
w wysokości 150 zł. Następnie zajęto się sprawą odbudowy zniszczonych 
w pożarze murów granicznych od strony nieruchomości położonych pod 
numerami 227-229 i 219. O ile w pierwszym przypadku nowa ściana była 
użyteczna dla wszystkich właścicieli i w związku z tym uznano, że powin
ni partycypować w równym stopniu w kosztach jej wzniesienia, o tyle 
mur między kamienicą Larischa i domem Franciszka Sterna (nr 219) miał 
służyć „jedynie dla użytku sąsiedniej realności [Larischa], zatem przez 
właściciela tegoż własnym kosztem zrestaurowanym bydź winien”13 *. Ko
misja zdecydowała wreszcie, że z uwagi na niestawiennictwo J. Ratkie- 
wicza, właściciela domu znajdującego się przy pl. Wszystkich Świętych 
pod numerem 217 - pomiędzy dwoma kamienicami Larischa, a zarazem 
ze względu na pilną potrzebę odbudowy, „takowa na własne ryzyko roz
poczętą przez właściciela [kamienicy] No 245 i przeprowadzoną bydź

ANK, sygn. KR 6888, Protokół komisji z 16 VI 1851 r., s. 5.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 6.
13 Ibidem, s. 6-7.

• >> 1 dmoże .
W ślad za ustaleniami podjętymi w czasie wizji lokalnej komisja za

rekomendowała zatwierdzenie planów odbudowy kamienic barona Lari
scha. Formalny wniosek w tej sprawie został skierowany do rady miasta 
20 czerwca 1851 r. Na posiedzeniu 24 czerwca rada wydała zgodę na pod
jęcie odbudowy nieruchomości z zastrzeżeniem, że właściciel wywiąże 
się z przyjętych względem sąsiadów zobowiązań oraz będzie przestrzegał 
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przepisów policyjno-budowlanych. Mimo to prace nie zostały podjęte 
co najmniej do lipca 1852 r. Potwierdza to relacja „Czasu”: „W ulicy Fran
ciszkańskiej poza domami p. Goebla (...) cztery domy następne prawie 
nietknięte, wszakże w tych czasach p. Stern ma się budować, a p. Soczyń
ska ma plan już wygotowany. Narożne domy od ulicy Brackiej jeden baro
na Larysza, a drugi p. Rosenthala tego roku zupełnie zaniedbane (...)”15 *.

15 „Czas”, 20 VII 1852, nr 163.
ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 5 XI 1851 r., Rada Miasta do J. Ratkiewicza, s. 17.

Odbudowa spalonego gmachu przy ul. Brackiej rozpoczęła się najpraw
dopodobniej na przełomie 1852 i 1853 r. lub nawet nieco później, gdyż 
pierwsze ślady normalnego funkcjonowania tego budynku pochodzą do
piero z 1854 r. W Pałacu Larischa swoją siedzibę znalazło wówczas świeżo 
założone Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, a zatem przynajmniej 
część gmachu musiała być już gotowa.

Prace rekonstrukcyjne zostały sfinansowane z kredytu w wysokości 
3000 złr, uzyskanego przez Larischa w Komisji Rządowej Pożyczki - in
stytucji powołanej jeszcze w 1851 r. w celu udzielania pomocy finansowej 
właścicielom domów zniszczonych w wielkim pożarze. W kredytowaniu 
budowy przez Larischa nie było nic nadzwyczajnego. Postępowało tak wie
lu właścicieli spalonych kamienic, którzy albo z braku odpowiednich środ
ków w gotówce, albo z braku chęci ich wydania korzystali z opłacalnych 
pożyczek udzielanych na odbudowę nieruchomości.

Plany barona Larischa nie ograniczały się jednak wyłącznie do przywró
cenia stanu pałacu sprzed wielkiego pożaru. Przypuszczalnie już po jego 
zniszczeniu w 1850 r. zaczął on rozważać możliwość rozbudowy gmachu 
od strony pl. Wszystkich Świętych poprzez połączenie go z domem poło
żonym pod numerem 218. Łączenie sąsiadujących kamienic było w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. dość częste m.in. na ulicach 
Gołębiej, Grodzkiej i Wiślnej. Przy okazji takiej przebudowy regulowano 
fasady kilku budynków, a niekiedy także gruntowanie przekształcano ich 
wnętrza. Z reguły było to możliwe z uwagi na sprzedaż sąsiednich domów 
przez właścicieli pozbawionych środków na ich odbudowę po pożarze.

W przypadku kamienic Larischa realizacja takiego projektu stała się 
możliwa po nabyciu przez barona własności sąsiedniej kamienicy pod nu
merem 217. Status prawny tego budynku należącego do J. Ratkiewicza 
przez dłuższy czas po spaleniu pozostawał nieuregulowany. Dom znajdował 
się w ruinie. Zachowane akta wykazują, że do października 1851 r. Rat- 
kiewicz nie przedstawił wymaganych planów jego odbudowy. W związku 
z tym wezwano go, aby do końca listopada tego roku przedłożył odpowied
nie projekty „w przeciwnym bowiem razie dom ten jako opustoszały uzna
nym i przed publiczną licytację sprzedanym zostanie”"’. Była to sytuacja 
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częsta po 1850 r. Większość krakowskich kamienic nie była ubezpieczona, 
zatem ich właściciele nie mogli liczyć na żadne odszkodowanie, zaś hipo
teki spalonych domów nierzadko były poważnie obciążone. Ich restau
racja okazywała się więc nieopłacalna, a niejednokrotnie właściciele nie 
dysponowali nawet wystarczającymi funduszami na jej podjęcie. W przy
padku domu Ratkiewicza na hipotece ciążył kredyt w wysokości 4450 
złp zapisany na rzecz Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie. Ponieważ 
rada miejska nie otrzymała planów odbudowy, w lutym 1852 r. wystąpiła 
do trybunału z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości Ratkiewicza. 
W toku postępowania okazało się, że Ratkiewicz zmarl jeszcze w 1851 r. 
i powstała konieczność znalezienia jego spadkobiercy. Dopiero w czerwcu 
1852 r. udało się ustalić, że jest nim Władysław Olearski. W tej sytuacji 
sąd na mocy postanowienia z 2 września 1852 r. nakazał radzie' miasta, 
aby „wysłała przede wszystkiem polecenie restauracyi (...) panu Włady
sławowi Olearskiemu przy zakreśleniu temuż terminu lub w razie jeżeli 
to już miało miejsce o tern ck. Trybunał zawiadomiła, poczem dopiero 
stanowcze załatwienie odezwy (...) nastąpić będzie mogło”17. Właści
cielowi podano miesięczny termin na dostarczenie planów odbudowy, 
a ponieważ nie uczynił tego na czas, władze miasta ponownie zwróciły 
się do sądu w styczniu 1853 r. o pozwolenie na sprzedaż nieruchomości. 
W tym celu trybunał wyznaczył w marcu trzech biegłych, którym powie
rzył dokonanie oszacowania wartości kamienicy Ratkiewicza. Wycena była 
gotowa już w czerwcu (nie zachowała się w aktach), ale władze miejskie 
nie zostały o niej zawiadomione, o czym świadczą dwa wezwania z żąda
niem przekazania informacji wystosowane do biegłych dopiero we wrze
śniu 1853 r. Miesiąc później trybunał wyznaczył wreszcie daty publicznej 
licytacji: na 29 grudnia 1853 r. oraz 26 stycznia i 23 lutego 1854 r. Nie 
znamy jej przebiegu, ale z treści zawiadomienia wystosowanego 15 marca 
1854 r. przez sąd do rady miasta wynika, że nieruchomość należącą nie
gdyś do Ratkiewicza udało się sprzedać w ostatnim wskazanym terminie. 
Jej nabywcą był baron Larisch, który zobowiązał się do pełnej restauracji 
kamienicy nie później niż w ciągu roku.

17 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 2 IX 1852 r., Postanowienie Trybunału Wielkiego Księ
stwa Krakowskiego, s. 23-24.

Zakup domu numer 217 otworzył drogę do gruntownej przebudowy 
pałacu i nadania mu dzisiejszej formy architektonicznej. Projekt połącze
nia wszystkich trzech kamienic, tj. numer 245, 217 i 218 został złożony 
w magistracie 5 maja 1854 r. W październiku pozytywnie zaopiniowało 
go Budownictwo Miejskie, zastrzegając jednak, że „gdy przez połączenie 
w jedną całość nabytej kamienicy N. 217 z dawniejszymi N. 218 i 245, 
mury wszystkie prawie tych dwóch pierwszych mają być przerobione 



38 PAŁAC LARISCHA
w zastosowaniu się do kamienicy N. 245, a dla przerwania nieregularno- 
ści, facjata frontowa kamienicy N. 217 wystąpić ma cokolwiek naprzód 
przez co część gruntu publicznego zajętą zostanie, zatem zajęcie tego grun
tu (...), które wedle wymiaru (...) wynosi 3 sążni kwadratowych o war
tości złr. 15, a które nie sprzeciwia się bynajmniej upiększeniu p. Baron 
Larysz kwotę z szacunku wynikłą zapłacić będzie obowiązany”18. Właści
cielowi nakazano ponadto, aby pomimo że „facyata połączonych kamienic 
zastosowana być ma do facyaty już wykonanej kamienicy N. 245”19, złożył 
osobny projekt fasady gmachu od strony pl. Wszystkich Świętych.

ls ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 13 X 1954 r., Budownictwo Miejskie do Prześwietnego 
Magistratu król. Miasta Krakowa, s. 85-86.

19 Ibidem, s. 86.

Kluczowym problemem architektonicznym przy odbudowie pałacu 
był sposób połączenia trzech fasad różnych budynków, które nie leżały 
względem siebie w jednej linii. W planach przedstawionych przez barona 
Larischa przewidziano nieznaczne wysunięcie do frontu kamienicy numer 
217 przy równoczesnym zachowaniu oryginalnej linii dwóch pozostałych 
budynków. Było to rozwiązanie najbardziej uzasadnione ekonomicznie, 
gdyż wykluczało konieczność gruntownej przebudowy całej fasady projek
towanego budynku od strony pl. Wszystkich Świętych. Oznaczało jednak, 
że linia frontowa pałacu będzie wyraźnie załamana w dwóch miejscach 
na granicy między domami oznaczonymi numerami 218 i 217 oraz 217 
i 245. Magistrat nie chciał się zgodzić na takie rozwiązanie, uznając, że bę
dzie ono miało negatywny wpływ na estetykę ul. Franciszkańskiej.

Sprawa nie była błaha, gdyż odbudowa zniszczonej w pożarze części 
miasta stała się dla władz okazją do regulacji i poszerzenia wielu krakow
skich ulic. Dążenie do ich uporządkowania, przede wszystkim poprzez 
ujednolicenie układu i stylu elewacji stojących przy nich kamienic, było 
zgodne z ówczesnym pojęciem nowoczesności i poczuciem smaku. Naj
ważniejszym przedsięwzięciem tego typu podjętym po 1850 r. była prze
budowa ul. Grodzkiej. Zdecydowano, że zbyt wąska dla coraz większego 
ruchu konnego i pieszych droga zostanie poszerzona na odcinku od Rynku 
do pl. Wszystkich Świętych dzięki cofnięciu o trzy metry linii fasad ka
mienic odbudowywanych w pierzei wschodniej. Wbrew ostrym prote
stom właścicieli domów plan ten udało się zrealizować. Podobne prace 
podjęto również na ul. Franciszkańskiej. Światło ulicy zostało poszerzo
ne poprzez likwidację części dawnych ogrodów klasztornych i wyburze
nie niewielkiej kamienicy stojącej przy kaplicy Męki Pańskiej kościoła 
Franciszkanów, która przed pożarem zajmowała część ulicy. Mimo pró
by uporządkowania odbudowy i kontrolowania planów przedstawianych 
przez właścicieli nie wszędzie udało się jednak zachować konsekwencję 
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architektoniczną, co władzom miejskim wytykała krakowska prasa: „(...) 
przeróbki starych domów, bez ładu i jednej kierującej myśli, dały począ
tek tej bezmyślnej architekturze, gdzie wzgląd na utylitarność wszystkie 
inne względy wykluczył (...). Dziś każdy gzems na budynku zkąd inąd 
wzięty, okna weneckie a między niemi gotyckie wrota, przy ciężkich po- 
łożystych schodach leciutka balustrada, a w pokojach to jeszcze większa 
mieszanina”20.

20 „Czas”, 7 IV 1855, nr 79.
21 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 24 XI 1854 r., Protokół sporządzony w Urzędzie Bu

downictwa Miejskiego, s. 96.
22 Ibidem.
22 Ibidem.
22 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 11 XII 1854 r., Budownictwo Miejskie do Świetnego 

Magistratu Kr. Miasta Krakowa, s. 95.

Sprawę rozbudowy Pałacu Larischa rozważano na posiedzeniu 6 listo
pada 1854 r., podczas którego władze miejskie wytyczyły inny kierunek 
odbudowy, odrzucając, w celu uniknięcia „powodu do zanieczyszczania 
ulic”21, możliwość wysunięcia do przodu środkowej części fasady budyn
ku. W zamian tego zobligowano właściciela do wyrównania w linii prostej 
frontu kamienic numer 217 i 218.

Przesłany do konsultacji projekt magistratu spotkał się ze sprzeciwem 
barona Larischa, który uważał, że dostosowanie planów przebudowy pa
łacu do wytycznych magistratu naraziłoby go na: „1) znaczny koszt jaki 
za sobą pociąga budowanie z gruntu facyaty N. 218; 2) na sformowanie 
tym sposobem pokoju środkowego z ukośnemi ścianami, w urządzeniu 
wewnętrznem najniedogoniejszego, tern bardziej że dwa pokoje pod N. 
218 ukośne na przesunięciu ściany zupełnie nic nie zyskują”22. Właściciel 
uznał także, że „co do upiększenia zewnętrznego również na tern ulica 
bynajmniej zyskać nie może, gdyż wszystkie prawie w tej ulicy kamienice 
mają oddzielny kierunek, zamiarem zaś było (...) przez wysunięcie cokol
wiek naprzód ściany frontowej kamienicy N. 217 złagodzić nagłe załama
nie się facyat i pogubić niejako krzywizny uderzające zawsze z warunkiem 
aby sala środkowa o ile tylko można mogła mieć ściany pod kątem do pro
stego zbliżającym”23. Argumentów przedstawionych przez Larischa nie 
podzieliło Budownictwo Miejskie, które w piśmie z 11 grudnia 1854 r., 
sygnowanym przez P. Barańskiego, uznało że „przyjęta [przez magistrat] 
linia jako korzystniejsza utrzymana bydź winna”2\ Fakt, że Barański, który 
uchodzi za autora projektów odbudowy pałacu, negatywnie zaopiniował 
propozycję przedstawioną w planie przedłożonym przez barona Larischa, 
sugeruje, że nie był on autorem pomysłu połączenia kamienic położonych 
od strony ul. Franciszkańskiej. Magistrat, opierając się na opinii Barańskie
go, zatwierdził 14 grudnia 1854 r. plany odbudowy kamienic należących 
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do Larischa z uwzględnieniem naniesionych wbrew zamierzeniom właści
ciela poprawek dotyczących orientacji fasad obu budynków.

Wobec takiego obrotu spraw baron Larisch wniósł sprzeciw wobec de
cyzji władz miasta do Rządu Krajowego, a obie kamienice nadal stały zruj
nowane. W kwietniu 1855 r. w przesłanym do magistratu raporcie czyta
my, że „restauracya domu N. 217 w Gm. II dotąd nie rozpoczęta. Wedle 
powziętej wiadomości koło 15 bmr właściciel teraźniejszy domu tego P. Ba
ron Laryss ma reparację rozpocząć”2’. Prace remontowe jednak w ogóle nie 
ruszyły, gdyż w lipcu 1855 r. w aktach odnotowano, że „domy pod N. 217 
i 218 (...) od czasu pogorzeli aż do gruntu zniszczone, dotąd stoją nie- 
odrestaurowane”26. Wobec trwającego wciąż impasu w tej sprawie władze 
miejskie zobowiązały Urząd Budownictwa, na mocy decyzji z 31 grudnia

23 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 5 IV 1855 r., Urząd Miejscowy Obwodu I do magistra
tu, s. 133.

2,1 ANK, sygn. KR 6888, Pismo z 10 VII 1855 r., s. 121.
27 ANK, sygn. KR 6888, Krakau, 4 III 1857 r., Protocoll im Stadtbauamt, s. 173.
28 Ibidem, s. 174.
29 Ibidem.

1855 r., do odebrania od właściciela ostatecznej deklaracji w sprawie pla
nu i terminu restauracji budynków przy pl. Wszystkich Świętych. Kolejne 
miesiące jednak nie tylko nie zbliżyły stron do porozumienia, ale jeszcze 
bardziej skomplikowały sytuację. Projekt przebudowy obu kamienic trafił 
bowiem do Dyrekcji Budownictwa Krajowego, która przygotowała własny 
wariant przeprowadzenia linii gmachu od strony pl. Wszystkich Świętych. 
Zgodnie z nim kierunek fasady domu numer 218 miał zostać niezmieniony, 
natomiast front sąsiedniej kamienicy powinien być wyprostowany, tworząc 
łagodniejszy kąt załamania linii frontowej biegnącej od rogu ul. Brackiej. 
W związku z tym żadne prace restauracyjne nie zostały podjęte ani w ciągu
1856 r., ani też w pierwszych miesiącach 1857 r. Baron Larisch nadal obsta
wał przy własnym planie „jako najkorzystniejszym tak co do wewnętrznego 
rozkładu i zewnetrzney okazałości formy gmachu”27. Wprawdzie w mar
cu 1857 r. przyznał, że mógłby zaakceptować projekt przygotowany przez 
władze miejskie, lecz wyłącznie pod warunkiem, że magistrat „pragnąc zre- 
gulowania ulicy - tak jak się to przy innych realnościach w mieście tutej
szym praktykowało - koszta rozebrania facyaty powyższej i odmurowania 
z fundamentu [nowej] - ze swoich funduszów - ponieść zechce”28. Larisch 
podniósł także przy tej okazji, że w świetle obowiązujących przepisów bu
dowlanych nie jest zobowiązany do ponoszenia wysokich kosztów takiej 
przebudowy „w celu upiększenia miasta bez najmniejszej dla siebie korzy
ści”29. Baron odrzucił natomiast stanowczo projekt Dyrekcji Budownictwa 
Krajowego z uwagi na to, „iż kierunek części środkowej fasady kamienic 
(...) oznaczony równolegle do dwóch punków skraynych całego frontu, 
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robi wewnątrz pokoje ukośnemi, a na zewnątrz niczem się do regulacji uli
cy nie przyczynia”30. Ponadto, jego zdaniem, projekt ten nie uwzględniał 
odmiennego kierunku fasady już odbudowanej obok kamienicy pod nume
rem 219. W przesłanej do rady miasta wraz z uwagami właściciela opinii P. 
Barański wskazał, że wprawdzie najkorzystniejszy z punktu widzenia regu
lacji linii ul. Franciszkańskiej wydaje się wariant odbudowy zaproponowa
ny przez miasto, ale jego realizacja pociągnęłaby za sobą dodatkowy koszt 
wyburzenia dotychczasowej fasady kamienicy numer 217 i postawienia 
w jej miejsce nowej w wysokości 2000 złr. Dlatego też zaproponował, „aby 
odstąpiwszy od dalszych w tej mierze kwestyi plany na budowę (...) w spo
sób pierwotnie projektowany zatwierdzić”31 oraz by wydać właścicielowi 
zgodę na prowadzenie prac na zasadach określonych w decyzji magistratu 
z 13 października 1854 r.

30 Ibidem.
31 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 8 IV 1857 r., Urząd Budownictwa Miejskiego do Świet

nego Magistratu Kr. Miasta Krakowa, s. 170.
32 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 17 X 1857 r., Odezwa ck. Komisji Rządowej Pożyczki 

w Krakowie, s. 225.
33 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 15 XII 1857 r., Do P. Karola barona Larysz właściciela 

domu 217-218 w Gm. II, s. 226.

W tym samym duchu ostatecznie kwestię sporu między baronem La- 
rischem i magistratem rozstrzygnął Rząd Krajowy, który na mocy reskryp
tu z 22 maja 1857 r. uchylił decyzję władz miasta z 14 grudnia 1854 r. 
wskazującą kierunek, w jakim miały zostać dobudowane mury frontowe 
kamienic przy pl. Wszystkich Świętych. W konsekwencji władze miejskie 
wydały 28 maja zgodę na restaurację kamienic numer 217 i 218 na pod
stawie oryginalnego projektu przedłożonego cztery lata wcześniej przez 
ich właściciela.

Po załatwieniu kwestii formalnych związanych z projektem odbudowy 
i połączenia wszystkich trzech kamienic baron Larisch ponownie zwrócił 
się do ck. Komisji Rządowej Pożyczki o nowy kredyt w wysokości 4000 złr 
na odbudowę kamienicy numer 217. Został mu on udzielony pod „warun
kiem rozciągnienia hipoteki na wszystkie trzy numera domów”32.

W związku z tym, że odbudowa ciągle jeszcze nie ruszyła, w połowie 
grudnia 1857 r. władze miejskie wezwały Larischa, aby „ponieważ środ
ki jakie dotąd stawać mogły na przeszkodzie w odbudowaniu domów 
N. 217-218 w Gm. II (...) usuniętemi zostały (...) do budowy z wiosną 
niezawodnie przystąpił"33. Prace budowlane rozpoczęły się przypuszczal
nie na wiosnę lub w lecie 1758 r. i trwały ok. czterech lat. W tym czasie 
doszło do konfliktu z Marcelim Studzińskim, właścicielem sąsiadującej 
z pałacem kamienicy pod numerem 219. Na początku listopada 1861 r. 
Studziński zażądał wstrzymania budowy, gdyż baron Larisch przystąpił 
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do „zburzenia i odbudowania muru granicznego, nie pytając w tym wzglę
dzie (...) najbliższego sąsiada, któremu się z tąd tylko krzywda dostaje 
w udziale”34. W tej sytuacji powołano komisję złożoną z urzędników Bu
downictwa Miejskiego oraz kilku biegłych, którym nakazano przeprowa
dzenie 6 listopada 1861 r. wizji lokalnej celem zbadania zarzutów dotyczą
cych budowy prowadzonej przez Larischa. W wyniku tych prac komisja 
stwierdziła, że mur jest wznoszony zgodnie z planem i nie został jeszcze 
ukończony, lecz „jest wystawiony w wysokości planem oznaczoney (...) 
i to na dawnem fundamencie, ale w ten sposób, że jest o stopę cofniętem 
od strony podwórca domu N. 148 [219] przezco tenże podwórzec jest 
dziś o stopę szerszy; oraz dla dogodności sąsiada jest w całey wysokości 
tynkiem obrapowany”35. Stwierdzono więc, że baron Larisch nie naru
szył prawa i prowadzi inwestycję zgodnie z projektami zatwierdzonymi 
przez władze miejskie. Tym samym protest Studzińskiego został uznany 
za bezzasadny, tym bardziej że poprzedni właściciel kamienicy, F. Stern, 
w 1851 r. wyraził zgodę na realizowane obecnie prace konstrukcyjne przy 
murze granicznym.

34 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 1 XI 1861 r., M. Studziński do magistratu, s. 242.
35 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 7 XI 1861 r., Protokół z urzędu, s. 234.
36 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 25 I 1862 r., Baron Larisch do Prześwietnego Magi

stratu król. Miasta Krakowa, s. 229 (dokument jest uszkodzony, brak fragmentu ar
kusza z datą roczną - można ją ustalić w oparciu o inne dokumenty sporządzone w tej 
sprawie).

37 Ibidem, s. 230.

Na początku 1862 r. zasadnicza część prac została już zrealizowana, lecz 
wnętrza odbudowanego gmachu nadal pozostawały nieurządzone. O stanie 
zaawansowania inwestycji baron Larisch informował magistrat: „ [PJodpisa- 
ny [Larisch] rozpoczął odbudowanie kamienicy swej pod L. 147/217/218 
przy pl. WW. Świętych, którą fabrykę w ten sposób do tej jeszcze chwili 
prowadzi, iż po zburzeniu w zupełności wszystkich murów starych po naj
większej części przepalonych i przez czas następnie przegniłych wystawił 
z gruntu nowy budynek frontowy dwupiętrowy z uregulowaniem o ile 
miejscowość pozwalała ulicy; w dalszym zaś ciągu budynek w dziedzińcu 
podobnież dwupiętrowy dotąd dachem już nakryty. Wewnętrzne urządze
nie tak wystawionych i z wielkiemi kosztami połączonych budowli dotąd 
nie jest jeszcze wykonane prócz jednego mieszkania dolnego z trzech po
koi i kuchenki się składającego”36. Właściciel przedstawił również do po
nownego zatwierdzenia dwa projekty architektoniczne (niestety niezacho- 
wane w aktach), które zawierały pewne, raczej nieznaczne w stosunku 
do wcześniejszych planów, korekty. Ponadto złożył wniosek o wydanie 
„koncesu do zamieszkania”37, aby gotowy apartament na parterze mógł 
zostać zajęty przez lokatora jeszcze przed zakończeniem pozostałych prac. 
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W tym celu w połowie lutego 1862 r. delegaci Budownictwa Miejskiego 
(wśród nich był P. Barański) złożyli wizytę w Pałacu Larischa. Sporządzony 
wówczas protokół dostarcza kolejnych, interesujących szczegółów doty
czących odbudowanego budynku. Zgodnie z opinią delegatów na miejscu 
dwóch zniszczonych w pożarze kamienic wybudowany został „z gruntu 
nowy gmach frontowy dwupiętrowy z dachem tekturą smołowaną po
krytym, przy której to budowie kierunek linii frontowej w sposób naj
odpowiedniejszy [właściciel] zregulował; dalej w dziedzińcu podobnież 
wystawił dwupiętrowy budynek w części łupkiem kamiennym, w części 
tekturą smołowaną pokryty, a to w zastosowaniu się do planu co do roz
kładu wewnętrznego (...) zatwierdzonego”38. Jak już wspomniał w swym 
wniosku baron Larisch, wzniesione zostały także całkiem nowe mury, gdyż 
istniejące, mimo że w pierwotnym planie „jako dla użytku zdatne oznaczo
ne zostały”3·’, okazały się dużo bardziej zniszczone, niż wcześniej przypusz
czano, i z tego względu musialy zostać rozebrane. Od strony dziedzińca 
wybudowano dwie oficyny, boczną i tylną, które zajęły miejsce dawnych 
oficyn scalonych kamienic. Przeznaczono je na wozownię i stajnie. Ko
misja uznała również, że gotowe mieszkanie na parterze budynku nadaje 
się do zamieszkania, natomiast „dalsze lokale tak w budynku frontowym 
na piętrach jako też w dziedzińcu stojącym wiele jeszcze do wykończenia 
swego robót wymagają”40.

■"* ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 15 II 1862 r., Protokół Kommisyi, s. 248.
M Ibidem, s. 249.
40 Ibidem, s. 248-249.

Protokół z lutego 1862 r. jest ostatnim zachowanym w archiwaliach 
dokumentem dotyczącym odbudowy Pałacu Larischa. Nie ulega wątpli
wości, że w czasie gdy został sporządzony, prace budowlane jeszcze trwa
ły. Nie wiadomo więc, kiedy zostały zakończone. Możemy przypuszczać, 
że urządzenie wnętrz pałacu i dokończenie pozostałych robót zajęło jesz
cze co najmniej kilka miesięcy. Gmach od strony pl. Wszystkich Świętych 
był więc gotowy do użytku najwcześniej jesienią 1862 r. bądź, co jest bar
dziej prawdopodobne, dopiero w pierwszej połowie 1863 r.

Odbudowa zniszczonego w pożarze pałacu nadała mu kształt zacho
wany do dzisiaj. Dzięki scaleniu przestrzennemu dawnego pałacu Jordana 
i dwóch kamienic powstał obszerny gmach zajmujący całą narożną część 
ulic Brackiej i Franciszkańskiej. Jego elewacja od strony pl. Wszystkich 
Świętych nabrała charakteru fasady nawiązującej stylistycznie do odbu
dowanego pałacu Jordana. Główne wejście do budynku od pl. Wszystkich 
Świętych wyróżniono, ujmując je okazałym portalem balkonowym wzoro
wanym na dwóch dotychczasowych portalach przy ul. Brackiej. Zainsta
lowano w nim dwuskrzydłową, dębową bramę łukową, która przetrwała 
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do czasów obecnych. Fasadę pałacu zwieńczyła attyka z dwiema figurami 
kobiecymi. Charakter odbudowanego przez barona Larischa gmachu od
daje najlepiej opis, który na początku XX w. wyszedł spod pióra Franciszka 
Kleina: „Poważną jego fasadę ujmują pilastry i dzielą od strony placu trzy 
pola, każde zapełnione przez trzy okna, przyczem na środkowe przypada 
wielki portal kolumnowy z dużym balkonem. Nieco inaczej przedstawia 
się front od ulicy Brackiej. Boki pałacu ujmują znowu dwa wielkie porta
le kolumnowe z balkonami, zamknięte w obu górnych piętrach w ramy 
pilastrów. Środkowa zaś ściana frontu tworzy jedno szerokie pole, wypeł
nione przez siedem okien, symetrycznie rozmieszczonych. Dodać trzeba, 
że w dwupiętrowej fasadzie pałacu, główną rolę gra pierwsze piętro, o wy
sokich oknach, nakrytych charakterystycznie wygiętym gzymsem. Pałac 
ten przez spokój i harmonię układu ścian, przez pewną prostotę i ele- 
gancyę form wysuwa się na czoło architektury barokowej osiemnastego 
wieku”41.

11 F. Klein, op. cit., s. 122.

Niestety nie mamy zbyt wielu informacji dotyczących wystroju wnętrz 
pałacu po odbudowie. Przypuszczalnie z tego okresu pochodzą niektóre 
elementy dekoracyjne zachowane w pomieszczeniach na pierwszym pię
trze budynku. Wśród nich jest neoklasyczna stiukowa dekoracja facet, lu
stra w salach reprezentacyjnych od strony pl. Wszystkich Świętych oraz 
obramienia i suporty drzwi. Ściany większości salonów frontowych na obu 
piętrach były prawdopodobnie ozdobione polichromiami. Ich ślady odkry
to w czasie badań prowadzonych w pałacu w latach osiemdziesiątych i pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych XX w.



ROZDZIAŁ III
PAŁAC LARISCHA W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU

Po stopniowej odbudowie po pożarze z 1850 r. w Pałacu Larischa ponownie 
pojawili się najemcy, o których z powodu braku jakiejkolwiek dokumen
tacji niestety niemal nic nie wiemy. Wyjątek dotyczy świeżo założonego 
w Krakowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP), które rozpo
częło działalność przy ul. Brackiej w 1854 r. Jak wspomnieliśmy, budynek 
w tej części był już wówczas prawdopodobnie w całości odrestaurowany.

Działające do dziś TPSP powstało w 1854 r. z inicjatywy znanego wy
dawcy i działacza społecznego, Walerego Wielogłowskiego (1805-1865). 
Po powrocie z Francji w 1848 r. uruchomił on w Krakowie własne wy
dawnictwo i księgarnię. Z czasem głównym celem Wielogłowskiego stała 
się promocja twórczości rodzimych artystów. Dzięki rozległym kontaktom 
zdobytym za granicą zdołał przekonać do poparcia pomysłu powołania To
warzystwa wielu wybitnych krakowian, którzy utworzyli jego pierwszą 
dyrekcję. Prezesem TPSP został książę Władysław Sanguszko. W zarzą
dzie znaleźli się także hr. Henryk Wodzicki jako wiceprezes, sam Wielo- 
głowski, który podjął się roli sekretarza, a ponadto Władysław Dąbski, hr. 
Eugeniusz Dzieduszycki, Adam Gorczyński, Ambroży Grabowski, Michał 
Łuszczkiewicz, dyrektor Szkoły Technicznej, hr. Adam Potocki oraz Win
centy Siemiński.

Początki działalności Towarzystwa były skromne. W Pałacu Larischa wy
najęło ono na swoje potrzeby zaledwie kilka sal zlokalizowanych na drugim 
piętrze od strony ul. Brackiej. Z publikowanych corocznie sprawozdań wy
nika, że wydatki na pokrycie czynszu i utrzymania tych pomieszczeń wa
hały się od ok. 330 złr w pierwszym, niepełnym roku działalności do prze
ciętnie 1100 złr w latach sześćdziesiątych XIX w. Niewykluczone, że wraz 
z rozwojem działalności Towarzystwo zajęło większą liczbę pomieszczeń, 
lecz sprawozdania nie przynoszą w tej materii żadnych szczegółów.
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W pierwszym roku działalności dyrekcja TPSP podjęła decyzję o or

ganizacji wystawy, która była dostępna dla zwiedzających przez kilka ty
godni na przełomie 1854 i 1855 r. Na ekspozycji przygotowanej w salach 
na drugim piętrze pokazano 119 obrazów i siedem rzeźb. Były to jednak 
głównie prace artystów niemieckich i francuskich ściągnięte do Krako
wa staraniem Wielogłowskiego. W wystawie uczestniczyło zaledwie kilku 
rodzimych artystów, dla których przeznaczono odrębny dział pod nazwą 
„Salonu gościnnego”. Wśród nich trzeba wymienić Juliusza Kossaka, który 
przekazał jedną ze swoich pierwszych kompozycji historycznych zatytu
łowaną Bitwa pod Zółtemi Wódami i śmierć Stefana Potockiego. Wpływy 
z pierwszej wystawy nie pokryły kosztów jej organizacji, lecz ta nowa ini
cjatywa w krakowskim świecie artystycznym zdołała przyciągnąć kilku 
znamienitych gości. Szczególnie szerokim echem odbiła się wizyta ce
sarskiego brata, arcyksięcia Karola Ludwika, „który w przejeździe swym 
przez Kraków, raczył zwiedzić (...) zakład i oceniając z wysoką trafnością 
każdy obraz w szczególności, oświadczyć Księciu Prezesowi Dyrekcji zu
pełne swoje zadowolenie”1.

1 Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z czynności 
w r. 1854/5, Kraków 1855, s. 7.

Na potrzeby swojej działalności TPSP przyjęło ponadto cenny depozyt 
w postaci liczącej ponad 200 dzieł sztuki „Galerii imienia Dąbskich”, prze
kazanej do Krakowa przez członka dyrekcji, W. Dąbskiego. Część obrazów 
z tej wspaniałej kolekcji na stałe zdobiła ściany pomieszczeń zajmowanych 
przez Towarzystwo. W miarę posiadanych środków dyrekcja zaczęła także 
tworzyć własny zbiór. Jednym z pierwszych zakupionych dzieł była pła
skorzeźba Marcina Rogozińskiego z 1833 r. Chrystus kuszony przez szata
na, eksponowana obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.

W kolejnych latach kontynuowano tradycję organizowania czasowych 
wystaw w Pałacu Larischa. Ogłaszano je w prasie z kilkumiesięcznym wy
przedzeniem, zachęcając w ten sposób artystów z całej Galicji do nad
syłania swoich dzieł. Ich wyborem zajmowała się powołana przez dyrek
cję komisja rozpoznawcza. W swym założeniu wystawy miały być przede 
wszystkim przeglądem twórczości krajowych artystów, ale w pierwszych 
latach dominowały prace zagraniczne. Z czasem rodzimi malarze, rzeźbia
rze i graficy wystawiali coraz więcej. Rosta też liczba członków i dochody 
Towarzystwa.

W 1855 r. na liście członków figurowało 1135 osób, które wykupiły 
akcje upoważniające do udziału w losowaniu 14 dzieł zakupionych na ten 
cel przez dyrekcję oraz odbioru bezpłatnej premii w postaci wysokiej jako
ści grafiki przedstawiającej reprodukcję wybranego obrazu. W pierwszym 
roku była to odbitka Oblężenia Częstochowy przez Szwedów Januarego 
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Suchodolskiego, wykonana w zakładzie litograficznym Hófelicha w Wied
niu. Rok później liczba członków niemal podwoiła się. Przy okazji wystaw 
urządzano sprzedaż dzieł, przyznawano także nagrody dla wyróżniających 
się artystów. Stały, dynamiczny rozwój Towarzystwa pozwolił dyrekcji 
w 1857 r. pozytywnie spojrzeć na jego przyszłość: „Towarzystwo Sztuk 
Pięknych przebywszy już trzechletnią próbę swego istnienia, doświadczyło 
sił swoich, obliczyło się, a dziś już poparte na trwałej członków życzliwo
ści, poważa się stanąć jako instytucya krajowa, przez ogół przyjęta i między 
rodzime zakłady policzona”2.

2 Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z czynności 
w roku ¡856/7, Kraków 1857, s. 3-4.

1 Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z czynności 
w r. 1863/4, Kraków 1864, s. 3.

Przez ponad 17 lat funkcjonowania Towarzystwa w Pałacu Larischa 
na wystawach pojawiały się dzieła wielu wybitnych artystów działających 
w drugiej połowie XIX w. W Pałacu Larischa zadebiutował m.in.,Jan Ma
tejko. W 1855 r. w czasie drugiej ekspozycji prezentowany był obraz Mo
dlitwa Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem autorstwa nikomu wówczas 
nieznanego 17-letniego malarza. Od tego momentu Matejko brał udział 
w prawie każdej następnej wystawie. Po raz pierwszy przyciągnął uwagę 
publiczności w 1861 r., prezentując na ul. Brackiej dwa obrazy: Śmierć 
Urszulki Kochanowskiej i Jan Kazimierz patrzący z Bielan na pożar Kra
kowa. Dwa lata później Wielogłowski z nieskrywaną dumą pisał: „Mnie
mamy, iż sąd nasz nie ubliży innym artystom, których piękne utwory znaj
dowały się na wystawie, kiedy powiemy, że ozdobą jej było znakomite 
dzieło Jana Matejki, malarza historysznego w Krakowie, przedstawiające 
«Kazanie sejmowe X. Piotra Skargi», o którem i publiczność i gruntowni 
znawcy najpochlebniejsze a sprawiedliwe orzekli zdanie”3.

W 1856 r. w Towarzystwie zadebiutował, jako uczeń Akademii Sztuk 
Pięknych w Wiedniu, Artur Grottger, zgłaszając na wystawę pracę Kozak 
na czatach, będącą ilustracją do Konrada Wallenroda, i obraz olejny zaty
tułowany Litwini z Krzyżakami.

Pośród wielu innych artystów, którzy gościli w tych czasach w salach 
Towarzystwa, wspomnijmy Józefa Brandta, Maksymiliana Gierymskiego, 
Aleksandra Gryglewskiego, Wojciecha Gersona, Izydora Jabłońskiego, Le
opolda Lófflera, Antoniego Kozakiewicza, Karola Młodnickiego, Henryka 
Rodakowskiego, Józefa Szermentowskiego i krakowskiego rzeźbiarza Wa
lerego Gadomskiego.

Powstanie w 1860 r. konkurencyjnego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Królestwie Polskim i organizowane przez nie wystawy w pa
łacu Mokronowskich, a następnie w Hotelu Europejskim w Warszawie, * 1 
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odebrały krakowskiemu zakładowi nieco akcjonariuszy i wystawców, lecz 
dzięki zabiegom dyrekcji szybko udało się przywrócić instytucji dawne 
tempo rozwoju.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie wystawami i coraz większą liczbę 
nadsyłanych prac w 1869 r. Towarzystwo podjęło decyzję o zastąpieniu 
wystaw czasowych, trwających zwykle dwa miesiące, ekspozycją stałą, do
stępną dla artystów i zwiedzających przez cały rok. Na początku zmiana 
ta nie przyniosła spodziewanych efektów, na co zwrócono uwagę w spra
wozdaniu za rok 1870/1871: „Nie ulega wątpliwości, że dana Artystom 
sposobność okazania w każdym czasie dzieła swego, obróciła się na ich 
korzyść, a Publiczność miasta (...) i przejeżdżający mogli daleko częściej 
cieszyć się widokiem dzieł nowych. Z innej jednakże strony, Wystawa 
nieustająca zatrudnia ciągle Zarząd i nadzór lokalu TPSP co przy innych 
wielu czynnościach nader jest uciążliwem, a Publiczność nie korzysta 
z ciągłej Wystawy o tyle więcej i liczniej, jak spodziewać się było można 
(...)”4 5 *. Z czasem jednak dzięki stałym wystawom krakowska instytucja, 
licząca w 1871 r. już ponad 2600 akcjonariuszy, zyskała prestiż i uznanie 
w środowisku artystycznym. Jak zauważył Emmanuel Swieykowski, TPSP 
„w znacznej mierze sprawiło, że sztuka przemówić mogła do społeczeń
stwa, dało jej pole działania podobnie jak akademie naukowe uczonym 
badaniom, lub teatr narodowy sztuce dramatycznej”3.

4 Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z czynności 
w roku 1870/71, Kraków 1871, s. 3-4.

5 E. Swieykowski, Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki, Kraków 1905, s. VII.

'* В. Baranowski, Pogląd na rozwój seminaryów nauczycielskich w Galicyi w okresie 
od roku 1871-1896, [w:] С. K. Seminarya nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa 
Galicyi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego w okresie 1871-1896. Pamiętnik, wydany 
z powodu ćwierćwiekowego jubileuszu galicyjskich seminaryów nauczycielskich, obcho
dzonego we Lwowie w dniach 19, 20 i 21 listopada 1896 r., Lwów 1897, s. 3-4.

W latach sześćdziesiątych XIX w. obok TPSP w Pałacu Larischa dzia
łała również Szkoła Główna, zwana także „normalną”. Jej wychowankiem 
był m.in. późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i ceniony kra
kowski adwokat, Józef Rosenblatt. Przy szkole uruchomiono kursy pedago
giczne dla przyszłych nauczycieli, zwane potocznie preparandami (od ich 
niemieckiej nazwy - Präparanden-Curs). Zasady ich działania określała 
austriacka ustawa szkolna z 1805 r. Celem czteroletniej szkoły głównej 
było przysposobienie uczniów do „sztuk i rzemiosł, niższorzędnych zajęć 
handlowych i do przechodzenia do gimnazjum lub do szkoły realnej”1’, jed
nak kursy organizowane przy tych szkołach dla nauczycieli trwały o poło
wę krócej. Ich program został określony w rozporządzeniu Ministerstwa 
Wyznań i Oświaty z 1854 r. Szkoła zajmowała pomieszczenia znajdujące 
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się na pierwszym piętrze budynku od strony ul. Brackiej, natomiast zajęcia 
preparandy odbywały się w trzech salach na drugim piętrze.

W dniu 19 marca 1869 r. zmarł baron Karol Larisch. Został pochowany 
w kościele św. Andrzeja w rodzinnym Osieku koło Oświęcimia. Jego ma
jątek przypadł dzieciom - synowi Edmundowi oraz dwóm córkom: Adeli 
i Eugenii. Ze zmianą właścicieli wiązać należy być może wypowiedzenie 
najmu wręczone pod koniec 1870 r. dyrekcji TPSP. Była to najwyraźniej 
decyzja niespodziewana, gdyż we wspomnianym już sprawozdaniu czy
tamy, że „skutkiem wypowiedzenia (...) znalazła się Dyrekcja chwilowo 
w trudnem położeniu”7. Szybko udało się jej jednak znaleźć nowy lokal. 
W lipcu 1871 r. wystawę przeniesiono do sześciu sal znajdujących się 
na pierwszym piętrze opustoszałego od czasów wielkiego pożaru Pałacu 
Biskupiego. Przeprowadzka dokonana została znacznym nakładem finan
sowym, wynoszącym prawie 6000 złr, gdyż Towarzystwo zobowiązało się 
w zamian za zwolnienie z czynszu przez kolejnych sześć lat do gruntownej 
restauracji pierwszego piętra pałacu przy ul. Franciszkańskiej.

7 Ibidem, s. 4.

Spadkobiercy Larischa wkrótce potem sprzedali pałac hr. Romano
wi Stefanowi Michałowskiemu (1839-1906). Michałowscy zajęli apar
tamenty od strony pl. Wszystkich Świętych. W latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XIX w. urządzili tu jeden ze słynnych salonów kra
kowskich tamtej epoki, chętnie odwiedzany przez śmietankę towarzyską 
miasta.

Krakowskie życie salonowe bujnie kwitło dzięki sprzyjającej atmosfe
rze panującej w mieście, którego oblicze od momentu wkroczenia Galicji 
w dobę autonomii uległo znaczącym przeobrażeniom. Powstanie monar
chii austro-węgierskiej w 1867 r. i towarzysząca mu liberalizacja kursu po
litycznego wobec narodów ją zamieszkujących przyniosła Polakom większe 
prawa i swobody. Galicja zyskała własny Sejm Krajowy, który decydował 
o sprawach mających wpływ na codzienne życie mieszkańców. Zmiany 
były widoczne w urzędach, które bez przeszkód zaczęły posługiwać się 
językiem polskim. Dla Krakowa, który był największym po Lwowie ośrod
kiem Galicji, autonomia oznaczała możliwość stworzenia samorządu miej
skiego. Władze miejskie szybko nauczyły się korzystać z dobrodziejstw 
większej swobody, a to gwarantowało dynamiczny rozwój. W ten sposób 
nadwiślański zaścianek pogrążony w kryzysie ekonomicznym stopniowo 
przekształcał się w nowoczesną metropolię. Tę rodzącą się wielkomiejską 
atmosferę z łatwością można było dostrzec na krakowskich ulicach. Po
wstawały nowe, reprezentacyjne gmachy, miasto szybko zyskało na wyglą
dzie i kulturze. Znacznie poprawiły się także warunki życia jego mieszkań
ców, a wraz z nimi stopniowo zmieniały się obyczaje i styl bycia.



50 PAŁAC LARISCHA
Rytm życia towarzyskiego wyznaczała w Krakowie licznie przebywająca 

tu arystokracja. Zamożni właściciele ziemscy z chęcią nabywali miejskie 
pałace i kamienice. Powstawały w nich salony, które odpowiadały nowym 
potrzebom intelektualnym i rozrywkowym elit. Każdy, kto coś znaczył 
w krakowskim społeczeństwie, rnusiał należeć do grona ich bywalców. Sa
lonów nie brakowało. Najsłynniejsze znajdowały się w Pałacu Pod Barana
mi należącym wówczas do Potockich - prawdziwym dworze przy Rynku 
Głównym, w którym obowiązkowo gościli wszyscy arystokraci przyby
wający do Krakowa, w domu Ludwika Michałowskiego (spokrewnionego 
z nowymi właścicielami Pałacu Larischa) przy ul. Brackiej 10 czy w pałacu 
księżnej Marceliny Czartoryskiej przy ul. Sławkowskiej.

Dostęp do salonów był ściśle limitowany, a sposób zachowania się 
i przebieg wizyt wyznaczała precyzyjna, z reguły bardzo konserwatywna 
etykieta. Spotkania odbywały się regularnie, według starannie ustalonego 
porządku, który był znany wszystkim zainteresowanym. W salonach dys
kutowano, raczono się doskonałą kuchnią, z której słynęło wielu gospoda
rzy, wreszcie bawiono się przy tańcu i grach towarzyskich.

Salon Michałowskich „u Larysza” zyskał z czasem popularność i za
czął być stałym punktem na mapie miejsc obowiązkowych dla czynnych 
uczestników krakowskiego życia towarzyskiego tamtej epoki. Wspomina 
o nim i o jego gospodarzach Kazimierz Morawski: „Drugim co do rangi, 
ilości, wystawności przyjęć, domem szlacheckim był za czasów mego 
dzieciństwa dom Romanów Michałowskich z Dobrzechowa w t. zw. 
Pałacu Larysza na placu Franciszkańskim. Roman Michałowski, poto
mek starej podkrakowskiej rodziny, która wydała m.in. malarza Piotra 
[Michałowskiego], piastującego wysokie stanowiska w Wolnem Mieście, 
miał za żonę Marję Koźmianównę, siostrę znanego publicysty i dyrekto
ra teatru Stanisława, a wnuczkę Kajetana, pamiętnikarza i poety pseu- 
doklasyczngo. Zarówno więc przy kądzieli jak przy mieczu Genjusze 
i Muzy zagnieździły się były w tym domu. Sekret doskonałej kuchni, 
przystojnej zasobnej szlacheckiej fortunie, dawał okazje do wesołych 
sympozjonów, w których pani domu, se piquant de Philosophie, lubiła 
dyskutować z Ojcem [Stefanem] Pawlickim o Senece i otwierać istne 
konkursa biesiadne na temat, który z jej gości więcej ma rozumu i kul
tury. W domu tym chowało się dwóch synów: starszy, Władysław (...) 
gospodarował później w rodzinnym Dobrzechowie, młodszy, Józef, se
kretarz ambasady naszej przy Watykanie, a później Kwirynale, fundator 
biblijoteki rzymskiej Polskiej Akademij Umiejętności, dużą, dziedziczną 
od pokoleń odznaczał się kulturą”8.

8 K. M. Morawski, Kraków przez trzydziestu laty, „Myśl Narodowa" 1923, nr 42, 
s. 131.
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Częstym gościem u Romanów Michałowskich był m.in. Jacek Mal
czewski. Wspaniałe rauty i przyjęcia przy ul. Franciszkańskiej nie umykały 
uwadze codziennej prasy. „Gazeta Lwowska” z 7 stycznia 1886 r., prze
widując największe towarzyskie atrakcje Krakowa w rozpoczynającym się 
roku, pisała: Wielkim zamiłowaniem do muzyki odznacza się dom pań
stwa Romanów Michałowskich gdzie kiełkować poczynają poniedziałki 
na których niezawodnie muzyka zaniedbaną nie będzie, tern więcej że bli
ska dama dworu, dzierży tu berło śpiewu i jest także rzeczywistością w tej 
dziedzinie”9.

9 „Gazeta Lwowska”, 7 I 1886, nr 4.
111 J. Dietl, O reformie szkół krajowych. Z. 2, Szkoły ludowe, Kraków 1866, s. 116.

Pałac Larischa nie był jednak wyłącznie miejscem spotkań krakowskiej 
śmietanki towarzyskiej. Większa część gmachu odgrywała bowiem zupeł
nie inną rolę. Po opuszczeniu budynku przez TPSP jego dalsze dzieje wiążą 
się przede wszystkim z ck. Seminarium Nauczycielskim Męskim w Krako
wie, które od swojego powstania w 1871 r. aż do początków XX w. mia
ło tu swoją siedzibę, a z czasem stało się także głównym użytkownikiem 
pierwszego i drugiego piętra budynku.

Powstanie w Krakowie męskiego seminarium nauczycielskiego było 
następstwem reformy oświatowej przeprowadzonej w monarchii austro- 
-węgierskiej w latach 1867-1869. Wprowadzone wówczas zmiany miały 
na celu zmodernizowanie anachronicznego systemu szkolnictwa państwo
wego. W połowie lat sześćdziesiątych XIX w. coraz częściej podnoszono 
zwłaszcza postulaty zasadniczej reformy systemu szkolenia nauczycieli. 
Wśród licznych propozycji, które wówczas ogłoszono, warto odnotować 
obszerny projekt przygotowany przez Józefa Dietla, prezydenta Krako
wa w latach 1866-1874. Dietl postulował, aby szkoły pedagogiczne stały 
się „zakładami naukowymi wyższego rządu, z wykładami więcej umiejęt
nymi, obejmującymi wszystkie działy nauki, do zawodu nauczycielskiego 
wchodzące”10. Te zadania znacznie lepiej od istniejących kursów preparan- 
dy spełniać miały wydzielone seminaria nauczycielskie, których powoła
nie na obszarze całej monarchii austro-węgierskiej przewidywała ustawa 
o szkołach ludowych z 1869 r.

Na ziemiach polskich idea odrębnych placówek oświatowych kształcą
cych nauczycieli nie była jednak rzeczą zupełnie nową, gdyż już w czasach 
Komisji Edukacji Narodowej, w drugiej połowie XVIII w., dostrzeżono 
zalety takiego rozwiązania. Wprawdzie Komisji nie udało się stworzyć jed
nolitego systemu edukacji nauczycieli opartego na tym modelu, ale pod
jęto w tym kierunku istotne kroki, których efektem było m.in. powołanie 
w 1770 r. Seminarium Kandydatów przy Szkole Głównej Koronnej oraz 
trzy lata później analogicznej placówki przy Szkole Głównej Litewskiej.
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W świetle ustawy z 1869 r. seminaria nauczycielskie zostały pomyślane 

jako szkoły czteroletnie (z możliwością wydłużenia lub skrócenia czasu 
nauki w niektórych krajach koronnych), z kategorycznym rozdziałem płci, 
dostępne dla wszystkich bez względu na narodowość i wyznanie. Pobiera
nie nauki miało być bezpłatne, a dla najzdolniejszych kandydatów przewi
dywano możliwość uzyskania stypendiów z funduszy państwowych (pod 
warunkiem zobowiązania się do poświęcenia służbie nauczycielskiej przez 
przynajmniej sześć lat). O obsadzie kierownictwa seminariów i posad na
uczycielskich, powoływaniu komisji egzaminacyjnych i innych kluczowych 
sprawach organizacyjnych decydowało Ministerstwo Wyznań i Oświaty. 
W kilku krajach koronnych pierwsze placówki tego typu rozpoczęły dzia
łalność już w 1869 r.

W Galicji proces uruchamiania seminariów przebiegał jednak znacznie 
wolniej. Dopiero w drugiej połowie 1870 r. Rada Szkolna Krajowa (RSK) 
przygotowała, na podstawie założeń przyjętych w ustawie z 1869 r., pro
wizoryczny statut dla seminariów nauczycielskich w Galicji, który po pew
nych modyfikacjach wprowadzonych przez ministra wyznań i oświaty, 
został zatwierdzony rozporządzeniem z 25 lutego 1871 r. Początkowo 
przewidziano uruchomienie dziewięciu seminariów męskich i trzech żeń
skich z kursem trzyletnim, a więc o rok krótszym od założeń programo
wych przewidzianych w ustawie. Ogrom czynności przygotowawczych, 
wśród których na pierwszy plan wysuwała się konieczność stworzenia za
plecza lokalowego dla nowych placówek oraz przeprowadzenia konkursów 
na stanowiska ich dyrektorów i nauczycieli, a także brak dostatecznych 
funduszy na utrzymanie wszystkich projektowanych szkół - był powo
dem dla ograniczenia ich liczby. Ostatecznie na posiedzeniu 15 kwietnia 
1871 r. RSK zdecydowała „otworzyć z dniem 1 maja 1871 seminaryum 
nauczycielskie męskie w Krakowie, żeńskie w Przemyślu, męskie i żeńskie 
we Lwowie, zaś z dniem 1 września 1871 seminaryum żeńskie w Krako
wie, męskie w Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnopolu i Stanisławowie”11.

Uchwala RSK z 15 kwietnia 1871 r., nr 3144, cyt za: B. Baranowski, op. cit., s. 
22-23.

Seminarium nauczycielskie męskie w Krakowie zostało formalnie po
wołane do życia na mocy rozporządzenia RSK z 24 kwietnia 1871 r. 
Pierwszym dyrektorem placówki został Andrzej Józefczyk (1816-1878), 
doświadczony pedagog, założyciel i prezes krakowskiego oddziału Polskie
go Towarzystwa Pedagogicznego w Galicji. Zobligowano go do rozwiąza
nia kursów preparandy działających przy Szkole Głównej i przeniesienia 
do seminarium ich uczniów, a także do możliwie szybkiego uruchomienia 
działalności nowego zakładu. W tym samym czasie skompletowano kadrę 
nauczycielską nowej szkoły, w której znaleźli się na posadach nauczycieli * 
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głównych: Wojciech Wojnarski, dotychczasowy dyrektor Szkoły Głównej 
Wzorowej i kursów preparandy, oraz Ludwik Zgórek, były wykładowca 
nauk matematycznych i przyrodniczych Szkoły Rolniczej w podkrakow
skim Czernichowie. Obok nich powołano nauczycieli młodszych - zostali 
nimi Paweł Wandasiewicz i Franciszek Adamczyk (który wkrótce potem 
zmarł), pedagodzy pracujący wcześniej w innych szkołach krakowskich, 
oraz dwóch nauczycieli pomocniczych, Leona Piccarda i Leona Weissa. 
Komisarzem biskupim do spraw nauczania religii przy szkole został ks. 
Walerian Serwatowski, dziekan kolegiaty i proboszcz parafii Wszystkich 
Świętych w Krakowie. Nadzór nad działalnością szkoły należał do inspek
torów krajowych, którzy przeprowadzali coroczne kontrole placówki z ra
mienia RSK.

Inauguracja działalności seminarium miała miejsce 1 maja 1871 r. 
O przebiegu tych uroczystości tak nazajutrz informował „Czas”: „Po na
bożeństwie odprawionem przez X. Cholewińskiego w kościele OO. Fran
ciszkanów p. Wojnarski dotychczasowy dyrektor kursu pedagogicznego, 
wprowadził nowego dyrektora i profesorów do sali w pałacu bar. La
rysza i przedstawił im kandydatów obu lat in gremio zgromadzonych. 
P. Józefczyk przemówił do słuchaczów, kładąc główny nacisk na karność 
i moralność, których ścisłe przestrzeganie tak potrzebne jest dla zakładu, 
po którym kraj wielkie nadzieje sobie rokuje. Jeden z kandydatów powi
tał dyrektora krótkiemi słowy, poczem ogłoszono, że z dniem jutrzejszym 
prelekcye się rozpoczną”12.

12 „Czas”, 2 V 1871, nr 100.

W Pałacu Larischa seminarium przejęło pomieszczenia zajmowane do
tychczas przez kursy preparandy, czyli sale zlokalizowane na drugim piętrze 
budynku. Ich okna wychodziły na ul. Bracką. W jednym pokoju urządzo
no gabinet dla dyrektora Józefczyka, a w dwóch pozostałych odbywały się 
kursy dla kandydatów. Warunki lokalowe były zatem bardzo skromne, ale 
wystarczające do rozpoczęcia nauki, która z racji późnego otwarcia semi
narium miała trwać zaledwie dwa miesiące, do 30 czerwca 1871 r. W tym 
czasie uruchomiono dwa pierwsze kursy realizowane według tymczasowego 
programu przygotowanego przez dyrektora. Zapisało się na nie odpowied
nio 15ill kandydatów. Seminarium nie miało jeszcze swojego woźnego 
i musiało korzystać z pomocy tercjana zatrudnionego przez Szkołę Główną. 
Osobny etat wyłącznie dla potrzeb zakładu został utworzony dopiero w li
stopadzie 1871 r. Warto przypomnieć, że przepisy austriackie zastrzegały 
posady szkolnych tercjanów w pierwszej kolejności dla podoficerów w sta
nie spoczynku. Osoby te budziły więc stosowny respekt wśród uczniów.

Przed rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym 1871/1872 przeprowadzo
no pierwszy nabór kandydatów. Do seminarium mogli trafić uczniowie, 
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którzy ukończyli 15 lat i pomyślnie przeszli przez egzamin wstępny. 
Od kandydatów oczekiwano wiedzy na poziomie niższej szkoły realnej lub 
niższego gimnazjum. W pierwszych latach jednak „wymagania [egzamina
cyjne] robiono jak najskromniejsze w przekonaniu, że przy usilności na
uczycieli ostatecznie cel nauki osiągnąć będzie można”13. W wyniku rekru
tacji na I kurs przyjęto 11 uczniów, a kilka osób zostało zakwalifikowanych 
od razu na wyższe stopnie. Od 1 września 1871 r. do seminarium łącznie 
uczęszczało 43 kandydatów. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć uzupeł- 
nieniono grono pedagogiczne - na posadę trzeciego nauczyciela głównego 
został mianowany Henryk Stroka, zaś stanowisko drugiego nauczyciela 
młodszego objął Karol Niemczyk.

Program nauczania w seminarium był dostosowany do wytycznych za
wartych w ogłoszonym przez RSK statucie prowizorycznym. Nadrzędne 
kierunki kształcenia przyszłych nauczycieli zostały w nim sprecyzowane 
w trzech punktach: „1. Dać wychowańcom seminaryum pewien niewielki, 
ale dobrze przetrawiony i w organiczną całość związany zasób wiadomości 
ze wszystkich działów nauki, w zakresie szkół średnich wykładanej, z wy
jątkiem języków starożytnych; 2. Dać im gruntowne, religijno-moralne 
wychowanie, polegające na poznaniu i zrozumieniu głównych objawów 
życia psychicznego człowieka, tudzież na zaszczepieniu w ich serca praw
dziwej wiary i chrześcijańskiej moralności; 3. Na podstawie i przy pomocy 
dwu poprzednich danych dać im wprawę i biegłość w stosownem uży
waniu wszelkich środków wychowawczych, służących do rozbudzenia 
i kształcenia duchowych i cielesnych sił i czynności dziecka, czyli zaopa
trzyć uczniów seminaryum we wzorowe, rozumnie stosowane metody 
wychowania i nauczania”14.

Realizacja tak określonych zadań wymagała od kadry nauczycielskiej 
prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, tak aby kan
dydaci mieli nie tylko możliwość zdobywania i poszerzania swej wiedzy, 
ale także doskonalenia umiejętności pedagogicznych. Z tych względów, 
począwszy od roku szkolnego 1871/1872, seminarium krakowskie połą
czono z dwuklasową Szkołą Ludową, która miała spełniać funkcję Szkoły 
Ćwiczeń dla rozwijania praktycznych zdolności kandydatów. Było to roz
wiązanie już wcześniej stosowane na ziemiach polskich. Ideę praktycznych 
warsztatów przygotowania do zawodu nauczyciela rozpropagował na po
czątku XIX w. Józef Jeziorowski (1767-1856), dyrektor Seminarium Na
uczycielskiego w Poznaniu. Niewątpliwie jako jeden z pierwszych polskich

11 A. Józefczyk, Sprawozdanie dyrekcyi c.k. seminarium nauczycielskiego męskiego 
w Krakowie za czas od 1871-1875 roku, Kraków 1875, s. 21.

H A. Żukowski, C. k. Seminaryum nauczycielskie męskie w Krakowie od roku 1871 
do 1896, [w:] C. K. Seminarya..., s. 364.
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pedagogów dostrzegł on i w pełni docenił znaczenie dobrego przygotowa
nia praktycznego w kształceniu nauczycieli.

Uruchomienie Szkoły Ćwiczeń przyspieszyło powiększenie zaplecza lo
kalowego seminarium. Od września 1871 r. zajęło ono pięć dodatkowych 
sal na drugim piętrze pałacu. W pokojach tych rozmieszczono gabinety, 
pracownię dla rozpoczynającego się III kursu oraz dwie klasy dla Szkoły 
Ćwiczeń. W 1872 r. przypadły placówce jeszcze dwa inne pomieszczenia 
na tym samym piętrze. Urządzono w nich salę lekcyjną dla Szkoły Ćwi
czeń oraz gabinet muzyczny, w którym odbywały się zajęcia ze śpiewu i gry 
na skrzypcach, a od czasu do czasu także ćwiczenia wokalne z udziałem 
uczniów i kandydatów do Szkoły Ćwiczeń.

Jak już wspomniano, naukę poszczególnych przedmiotów w' semina
rium rozłożono na trzy lata (tzw. I-III kurs). Zajęcia odbywały się w ję
zyku polskim. W programie nauczania, obowiązującym do 1874 r., zna
lazły się: religia (po 2 godz. tygodniowo na I i II kursie oraz po 1 godz. 
na III kursie), język polski (po 4 godz. na każdym kursie), język niemiecki 
(po 4 godz. na I i II kursie oraz po 3 godz. w ostatnim roku), geografia 
i historia powszechna z nauką o ustroju politycznym własnego kraju (dla 
każdego przedmiotu po 2 godz. na I i II kursie, po 3 godz. na III kursie), 
matematyka z geometrią (po 3 godz. na każdym kursie), historia naturalna 
(po 2 godz. na I i III kursie, zaś po 1 godz. na II kursie), fizyka (po 2 godz. 
na I i III kursie, po 3 godz. na II kursie), gospodarstwo (po 2 godz. w każ
dym roku), antropologia, pedagogia i dydaktyka (po 3 godz. na każdym 
kursie, od drugiego roku w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi), kali
grafia (po 2 godz. na I kursie i po 1 godz. na II kursie), rysunki (po 2 godz. 
w każdym roku), śpiew i nauka gry na skrzypcach (po 2 godz. w każdym 
roku) oraz gimnastyka (po 1 godz. na każdym kursie).

O przejściu kandydatów z niższego do wyższego kursu decydowała kwa
lifikacja przeprowadzana na koniec roku szkolnego. Kandydaci, którzy 
nie otrzymali pozytywnej oceny, czyli tzw. postępu, mogli powtarzać rok, 
lecz tylko jednokrotnie. Po zakończeniu III kursu odbywał się egzamin 
ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w semina
rium, po którego pomyślnym wyniku kandydaci otrzymywali świadectwo 
dojrzałości uprawniające do podjęcia pracy w charakterze pomocnika lub 
zastępcy nauczyciela w szkołach ludowych. Dopiero po dwóch latach wy
konywania zawodu i zaliczeniu egzaminu kwalifikacyjnego młodzi pedago
dzy zdobywali patent uzdolnienia, dający im szansę na otrzymanie posady 
nauczyciela.

Nauki było sporo. W pierwszym roku kandydaci mieli ponad 30 go
dzin lekcyjnych tygodniowo. Na wyższych kursach ilość zajęć teore
tycznych nieco się zmniejszała, ale dochodziły ćwiczenia praktyczne. 
W drugim roku kursów obejmowały one bierne uczestnictwo w lekcjach 
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prowadzonych przez nauczycieli w Szkole Ćwiczeń, zaś na ostatnim kur
sie każdy z kandydatów rnusiał sam poprowadzić co najmniej jedną lekcję 
na tydzień. Przydział zajęć był tak prowadzony, aby wszyscy mogli szkolić 
się w wykładaniu różnych przedmiotów, na różnych stopniach nauki obo
wiązujących w programie Szkoły Ludowej. Postępy w pracy dydaktyczno- 
-pedagogicznej kandydatów omawiano w trakcie konferencji krytycznych, 
odbywających się bezpośrednio po lekcji lub pod koniec danego tygodnia.

Kierownictwo zajęć praktycznych sprawował w pierwszych latach dzia
łania szkoły dyrektor Józefczyk, który ponadto prowadził zajęcia z antro
pologii, pedagogii i dydaktyki. Katechetą mianowano ks. Wacława Cho
lewińskiego, który wcześniej uczył religii na kursach preparandy. Język 
niemiecki, kaligrafię i śpiew otrzymał W. Wojnarski, H. Stroka nauczał ję
zyka polskiego, geografii i historii, zaś L. Zgórek, obok nauk przyrodniczo- 
-matematycznych, objął tymczasowo także lekcje gospodarstwa. Pozostałe 
przedmioty zostały przydzielone nauczycielom pomocniczym.

Właściwa realizacja programu nauczania na kursach seminaryjnych nie 
byłaby możliwa bez odpowiedniego wyposażenia szkoły w pomoce na
ukowe. Po preparandzie zakład otrzymał w spadku jedynie trochę mebli 
i książek. Na początku działalności seminarium przyznano z funduszy pu
blicznych coroczną dotację 400 zł na zakup wyposażenia. Skompletowanie 
niezbędnych sprzętów nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia ze strony 
prywatnych darczyńców. Największą hojnością wykazał się poseł do Sej
mu Krajowego i członek Rady Państwa, hr. Adam Potocki, który w 1871 r. 
przekazał na rozwój seminarium 1000 zł. Z pozyskanych tą drogą środ
ków udało się zakupić m.in. fortepian. Wiele osób i instytucji oddawało 
na użytek szkoły także różne pomoce i zbiory naukowe. Spośród licznych 
darczyńców wspomnijmy wybitnego anatomopatologa i profesora UJ, Al
freda Biesiadeckiego, który przekazał do seminarium szkielet ludzki na po
trzeby zajęć z anatomii człowieka.

Mimo szybkiego zgromadzenia dość pokaźnego zbioru pomocy nauko
wych przez kilka lat zakład nie miał osobnych pracowni tematycznych. 
Ich otwarcie uniemożliwiała ciągle niewystarczająca baza lokalowa. Do
piero w lipcu 1874 r., gdy z gmachu przy ul. Brackiej 12 wyprowadziła się 
Szkoła Główna, która od roku szkolnego 1874/1875 przeszła na utrzyma
nie miasta Krakowa, seminarium mogło przejąć opuszczone przez nią sale. 
Cztery z nich znajdowały się na pierwszym, a jedna na drugim piętrze. 
Od tego momentu zakład dysponował 15 pomieszczeniami o zróżnicowa
nej powierzchni, zlokalizowanymi na obu piętrach pałacu. Okna w więk
szości z nich wychodziły na ul. Bracką, zwłaszcza na wyższym piętrze, któ
re po tej stronie budynku w całości zajmowane było przez seminarium.

Po wynajęciu dla szkoły nowych pomieszczeń wykonano w nich pewne 
prace adaptacyjne. Zburzono przede wszystkim ściankę działową między 
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dwoma pokojami na drugim piętrze i do stworzonej w ten sposób więk
szej sali przeniesiono istniejący już gabinet muzyczny. Założono także 
dwie nowe pracownie: historii naturalnej (nauk przyrodniczych) oraz 
tzw. gabinet fizykalny. Zgodnie z wykazem modeli, przyrządów i okazów 
znajdujących się w szkole, sporządzonym w 1875 r., w sali przyrodniczej 
do dyspozycji kandydatów było „ssaków wypchanych 30, ptaków wypcha
nych krajowych 200, płazów 6, ryb wypchanych 6, owadów - przeważnie 
szkodników w pudełkach oszklonych 500 okazów, szkielet ludzki, mode
le grzybów Arnoldego kilkadziesiąt sztuk, tułów człowieka z gipsu, płuca 
z sercem, serce dające się rozebrać, model z gipsu skóry ludzkiej, znacz
ny zbiór minerałów, kilkanaście przekrojów drzew krajowych, Scjireibera 
tablice i inne do naturalnej historyi, zielniki”'3. Z kolei gabinet fizykalny 
został wyposażony w ponad sto różnych przyrządów służących do prowa
dzenia doświadczeń m.in. z akustyki, elektryczności, mechaniki, optyki 
i chemii.

Trzy inne pomieszczenia wykorzystywano do celów administracyjnych: 
w jednym swój gabinet miał dyrektor zakładu, w drugim urządzono pokój 
konferencyjny, zaś w najmniejszym z nich, zlokalizowanym na pierwszym 
piętrze, urzędował tercjan. W pozostałych pokojach znajdowały się sale 
wykładowe, których w połowie lat siedemdziesiątych XIX w. placówka 
miała łącznie osiem, po cztery na użytek seminarium i Szkoły Ćwiczeń.

W następnych latach kilkukrotnym zmianom ulegał program naucza
nia w seminarium. Pierwsza z nich nastąpiła w roku szkolnym 1874/1875 
i wynikała z wprowadzenia w życie nowego statutu dla seminariów na
uczycielskich, ogłoszonego przez Ministerstwo Wyznań i Oświaty w maju 
1874 r. Zmodyfikowany został wówczas zakres programu pedagogii i dy
daktyki (zrezygnowano m.in. z lekcji antropologii), wprowadzono także 
dodatkowe godziny zajęć praktycznych dla kandydatów. Najważniejszym 
novum było jednak otwarcie klasy przygotowawczej jako odrębnego kur
su, podczas którego dokonywano wstępnej kwalifikacji przyszłych semina
rzystów. Wdrożenie nowego programu skutkowało powiększeniem grona 
pedagogicznego, które w 1874 r. liczyło 13 osób: dyrektora, trzech na
uczycieli głównych noszących tytuł profesora, zastępcę nauczyciela głów
nego, czterech nauczycieli młodszych (oddelegowanych do prowadzenia 
zajęć w Szkole Ćwiczeń), trzech nauczycieli pomocniczych i jednego 
praktykanta.

Kolejne modyfikacje następowały stopniowo po ogłoszeniu nowej usta
wy szkolnej z 2 maja 1883 r. W opracowanym przy tej okazji programie 
większy niż dotychczas nacisk kładziono na naukę religii i muzyki, w związ
ku z czym konieczne stało się zwiększenie liczby godzin dydaktycznych

15 A. Józefczyk, op. cit., s. 41. 
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z tych przedmiotów. Seminarium krakowskie zostało w szczególności zo
bligowane do uruchomienia właściwej liczby zajęć z gry na fortepianie 
i organach, lecz nie od razu mogło tym wymaganiom w pełni sprostać. 
Przeszkodą był brak odpowiednich instrumentów muzycznych oraz wy
kwalifikowanego w tej dziedzinie nauczyciela. W 1885 r. szkoła otrzyma
ła organy, dzięki którym od następnego roku szkolnego mogła otworzyć 
właściwy kurs. Dużo później, bo dopiero w 1891 r., udało się uregulo
wać sprawę lekcji gry na fortepianie, gdy seminarium za 1200 zł zakupiło 
trzy nowe instrumenty i uzyskało zgodę na obsadę posady nauczyciela 
pomocniczego muzyki (mianowanie otrzymał Romuald Wereszczyński). 
Od roku szkolnego 1891/1892 w programie kursów uwzględniono aż 26 
godzin lekcyjnych tygodniowo przeznaczonych na naukę gry na organach 
i fortepianie.

W 1883 r. wprowadzono również czwarty stopień kursu dla kandyda
tów. Seminarium stało się więc szkołą pięcioletnią, wliczając kurs przygo
towawczy, w pełni dostosowaną do wzorca założonego w statucie obowią
zującym wszystkie tego typu placówki w monarchii austro-węgierskiej.

Niezależnie od reform programowych zmianom podlegała także kadra 
nauczycielska seminarium. Nie sposób ich wszystkich wyliczyć, dlatego 
ograniczymy się w tym miejscu do zasygnalizowania zmian dotyczących 
dyrekcji zakładu. We wrześniu 1878 r. zmarł pierwszy dyrektor szkoły, 
A. Józefczyk. Tymczasowe kierownictwo seminarium powierzono jego za
stępcy, Stanisławowi Twarogowi, i dopiero w marcu 1879 r. RSK miano
wała nowego dyrektora, Wincentego Jabłońskiego, który dotychczas kiero
wał seminarium żeńskim w Krakowie. Kolejna zmiana nastąpiła w 1885 r., 
gdy z Rzeszowa do Krakowa przeniesiono dyrektora tamtejszej szkoły, An
drzeja Nizioła. Sprawował on swoją funkcję do śmierci w 1896 r., a jego 
następcą został Antoni Kawecki.

Trzeba podkreślić, że mimo niewystarczających zarobków praca w semi
narium krakowskim cieszyła się dużym uznaniem, a przy okazji konkursów 
organizowanych na zwolnione posady wpływały do zakładu liczne podania 
od nauczycieli. Przykładowo w 1880 r. o posadę nauczyciela pomocnicze
go w szkole walczyło aż 50 chętnych. Z wielu osób, które w późniejszych 
latach podjęły pracę w seminarium, warto wspomnieć profesora UJ Hen
ryka Jordana, który w 1894 r. objął kierownictwo nauki gimnastyki.

Krakowskie seminarium było popularne również wśród uczniów pra
gnących kształcić się w kierunku pedagogicznym. Aż do połowy lat osiem
dziesiątych XIX w. liczba kandydatów uczęszczających na kursy sukce
sywnie rosła. W rekordowym w tym okresie roku szkolnym 1880/1881 
do szkoły uczęszczało 288 uczniów. Aby sprostać liczbie chętnych, któ
ra znacznie przewyższała limity przyjęć do oddziałów ustalone formal
nie na 40 osób, w roku szkolnym 1879/1880 i dwóch następnych latach 
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prowadzono równoległe klasy I kursu (tzw. kurs IA i I B). Do tego rozwią
zania powrócono, tym razem już na stałe, w 1893 r. Z tych samych przy
czyn w niektórych latach działały po dwa oddziały na II kursie (w roku 
szkolnym 1881/1882 i 1882/1883) i na III kursie (w roku szkolnym 
1883/1814). Od 1884 r. przez kolejnych osiem lat kandydatów pobie
rających naukę w seminarium było mniej - średnio ok. 150 osób rocznie 
(najmniej uczniów, tj. 130, było zapisanych w roku szkolnym 1890/1891). 
Od 1892 r. statystyki szkolne ponownie rosną. W ostatnim roku działania 
seminarium w Pałacu Larischa na kursy chodziło 320 uczniów.

Dla coraz bardziej przepełnionej placówki cały czas paląca była potrze
ba pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Dzięki zabiegom dyrekcji udało 
się to w 1880 r. Wynajęto wówczas cztery kolejne pokoje na pierwszym 
i drugim piętrze budynku. Dzięki temu powstała tam nowa sala lekcyjna, 
osobny gabinet rysunku, skromna sala gimnastyczna oraz biblioteka szkol
na. Do tej ostatniej przeniesiono liczący kilkaset woluminów księgozbiór, 
który był dotąd rozproszony po różnych salach i gabinetach. W następ
nych latach zbiory te regularnie wzbogacano dzięki dotacjom państwo
wym i darowiznom. Pod koniec XIX w. biblioteka zakładu liczyła już 845 
dzieł (w prawie 1300 tomach) przeznaczonych dla nauczycieli oraz 908 
pozycji (w blisko 1200 tomach) dla uczniów. Księgozbiór uzupełniała ko
lekcja map, tablic i rysunków.

W 1893 r. raz jeszcze udało się poprawić bazę lokalową seminarium. 
Przy okazji odnowienia kontraktu najmu pomieszczeń zlokalizowanych 
w Pałacu Larischa RSK przekazała szkole dwa nowe pomieszczenia. Jedno 
z nich znajdowało się w oficynie na parterze budynku, dzięki czemu udało 
się tam stworzyć gabinet gospodarstwa wiejskiego.

Mimo że od powstania seminarium w 1871 r. powierzchnia przezna
czonych do jego użytku pomieszczeń powiększyła się kilkakrotnie, budy
nek - z punktu widzenia potrzeb szkolnych - miał sporo wad, których nie 
dało się łatwo usunąć. Dyrekcja szkoły nigdy z resztą nie ukrywała tego 
faktu, skarżąc się na ograniczenia, które narzucała zarówno architektura, 
jak i lokalizacja Pałacu Larischa. W sprawozdaniu z pierwszych pięciu lat 
działalności seminarium A. Józefczyk wskazał na związane z tym trudno
ści: „Zakład umieszczony w najętym budynku, urządzenie swe zastosować 
musi do tego, co budynek zrobić pozwoli. Nie ma więc ani sali gimnastycz
nej, ani sali bibliotecznej, ani osobnego pokoju dla nauczycieli; sale nawet 
klasowe nie mogą pomieścić tej liczby kandydatów, na jaką statut zezwala. 
Przy budynku nie ma piędzi wolnej ziemi, nie ma najmniejszego ogród
ka, więc też w nauce gospodarstwa tylko teoretyczne wiadomości być 
mogą, o praktycznem zatem kształceniu w tej gałęzi wiedzy, mowy być nie 
może. Niegodności tej nawet nabycie kawałka ziemi, odległej od budynku 
szkolnego, nie zapobieży, bo dalszych ekskursyi z poświęceniem innych 
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przedmiotów robić niepodobna, zwłaszcza gdy młodzież zupełnie uboga 
udzielaniem lekcyi na utrzymanie zarabiać musi”"’.

O innych wadach pałacu regularnie wspominano przy różnych okazjach. 
Problemem były przede wszystkim ciasne pomieszczenia, a zwłaszcza brak 
dużej auli, w której mogłyby odbywać się uroczystości szkolne i egzaminy. 
Narzekano na nieszczelne drzwi i okna w budynku, co zwłaszcza w zi
mie mocno dawało się we znaki uczniom. Spore niedogodności związane 
były z położeniem pałacu w centrum miasta „przy bardzo ruchliwej ulicy, 
wskutek czego turkot wozów i pojazdów, tentent jadących armat i masze
rującej konnicy lub piechoty nie pozwalają słyszeć mówiącego i zmuszają 
do przerywania nauki”* 17. Jednak sale szkolne w gmachu przy ul. Brackiej 
miały także swoje zalety. Chwalono je za eleganckie wnętrza i wysokie 
na ponad cztery metry sufity, dzięki którym było w tych pokojach „dość 
powietrza dla nagromadzonej młodzieży”18. Obszerne, szerokie okna w sa
lach lekcyjnych u Larischa wpuszczały dużo światła dziennego.

Ibidem, s. 27.
17 A. Żukowski, op. cit., s. 381.
18 Ibidem, s. 380.

W okresie funkcjonowania szkoły w Pałacu Larischa nieznacznie tylko 
poprawiła się infrastruktura budynku. Według zachowanej dokumentacji 
poważniejsze prace zostały przeprowadzone w 1883 r. i 1901 r. W pierw
szym przypadku chodziło o wybudowanie nowych „komórek kloacznych”, 
czyli toalet zlokalizowanych na wewnętrznym podwórzu. Plan tej inwe
stycji został przedłożony w magistracie w 1882 r., ale przed zatwierdze
niem wymagał wprowadzenia pewnych poprawek. Za niewłaściwy uznano 
dobór materiału przewidzianego do pokrycia dachu komórek i nakazano 
zastosowanie konstrukcji ogniotrwałej, zwrócono ponadto uwagę na ko
nieczność zastosowania hermetycznych klap zamykających toalety. Z kolei 
w czerwcu 1901 r. właściciele uzyskali zgodę na podłączenie miejskich 
wodociągów do budynku. Inwestycja ta została zrealizowana według planu 
przygotowanego w zakładzie Bolesława Białkowskiego.

Przez ponad 30 lat działania seminarium w murach Pałacu Larischa 
zorganizowano wiele uroczystości powiązanych nie tylko z życiem samej 
szkoły, ale także z bieżącymi wydarzeniami politycznymi i kulturalnymi 
w Galicji. Ze względu na brak auli szkolnej odbywały się one zazwyczaj 
w sali muzycznej. Jedną z okazji do świętowania była rocznica ślubu ce
sarskiej pary, Franciszka Józefa I i Elżbiety, którą niezwykle uroczyście 
obchodzono w Krakowie 28-29 kwietnia 1879 r. Z tej okazji „młodzież 
wysłuchała solennej mszy św. i zakończyła ją hymnem ludu. Następnie 
wraz z zaproszonymi gośćmi udała się do sali muzycznej pięknie w zie
leń, kobierce i biusty monarszej pary przybranej i tu odbyła się pamiętna
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uroczystość szkolna”19 *. W 1880 r. w seminarium gościł późniejszy premier 
Austrii, Kazimierz Badeni, który odznaczył ówczesnego dyrektora pla
cówki, W. Jabłońskiego krzyżem kawalerskim orderu Franciszka Józefa I. 
Z kolei w 1883 r. seminarzyści hucznie obchodzili w szkole 200. rocznicę 
zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Innym wyjątkowym wy
darzeniem w dziejach szkoły i gmachu była wizyta złożona 1 października 
1887 r. przez ministra wyznań i oświaty, Paula Gautscha von Frankenthur- 
na, który przyjechał do Krakowa po odbiór przyznanego mu przez senat 
UJ tytułu doktora honoris causa.

1,1 Ibidem, s. 385.
211 S. Estreicher, Lata szkolne Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1933, s. 6.
21 Ibidem.
22 Świadectwo szkolne Stanisława Wyspiańskiego ukończenia Szkoły wzorowej IV- 

-klasowej w Krakowie przy Seminarium Nauczycielskim, 30 VI 1879, Kraków, Depo
zyt Funduszu Kultury Narodowej 30 VIII 1939, nr inw. rkps 925.

Na osobną wzmiankę zasługuje Szkoła Ćwiczeń, która jak wspomniano, 
działała przy seminarium krakowskim od września 1871 r. Na p,oczątku 
mieszkańcy Krakowa nie mieli do niej jednak zaufania, sprowadzając pla
cówkę do „pedagogicznej kliniki” dla seminarzystów. Z braku odpowiedniej 
liczby chętnych dyrekcja musiała zwrócić się do innych szkół ludowych 
o podesłanie części uczniów. Dzięki temu z trudem udało się skompletować 
dwa pierwsze oddziały. Z czasem szkoła udowodniała swój wysoki poziom 
i była coraz chętniej wybierana przez rodziców. W 1873 r. uruchomiono 
w niej III, a rok później IV klasę. Listy uczniów „ćwiczeniówki” zawierają 
wiele znakomitych krakowskich nazwisk, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, 
Józefa Mehoffera, Lucjana Rydla, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Stanisława 
Estreichera, Leona Schillera, Karola Stryjeńskiego, Jana Stanisława Bystro- 
nia, Michała Swierzyńskiego, Stanisława Kutrzeby.

Budynek szkoły zapamiętał S. Estreicher: „Mieści się w «pałacu Lari- 
scha» (róg Brackiej i Franciszkańskiej). Wchodziło się wejściem od ul. Brac
kiej (dziś zamurowane) przez bramę z pięknymi filarami o wyglądzie istot
nie pałacowym (...). Klasy były widne i jasne na I piętrze”21’. Od dawnego 
właściciela pałacu wzięła Szkoła Ćwiczeń swe potoczne określenie „szko
ła Larischa” lub „szkoła św. Larischa”. Genezę tej drugiej nazwy wyjaśnił 
Estreicher, wspominając lata szkolne spędzone w jednej klasie z Wyspiań
skim: „Dowcip ludowy nazwał szkołę «szkołą św. Laryscha», przez analogię 
do szkoły św. Barbary i innych szkół pod wezwaniem świętych. Jakżeż bo
wiem mogła być szkoła tak upośledzona, żeby nie miała swojego patrona!”21.

Sam Wyspiański uczęszczał do „Larischa” przez cztery lata od 1875 r. 
Ukończył szkołę w czerwcu 1879 r., a jego wyniki oceniono wysoko: „Za
chowywał się pod względem obyczajów wzorowo, przykładał się do nauk 
z pilnością zadawalającą i poczynił w nich bardzo dobre postępy”22. Na 
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świadectwie przyszłego poety i malarza znalazły się najwyższe noty ze 
wszystkich przedmiotów, za wyjątkiem geometrii i śpiewu, z których 
otrzymał oceny dobre.

Szczególną nazwę szkoły zapamiętał także T. Boy-Żeleński: „Była to je
dyna w Krakowie uczelnia nie pod wezwaniem jakiegoś świętego, to też 
zapytany przez kogoś z krewnych, do jakiej szkoły chodzę, odpowiedzia
łem naiwnie, z najlepszą wiarą: «Do świętego Laryscha»"21 * 23. Rodzice posłali 
Boya-Żeleńskiego do Szkoły Ćwiczeń w 1881 r. Egzamin był nie lada wzy
waniem dla siedmiolatka, który dopiero co przeniósł się z Warszawy: „Już 
przy wstępnym egzaminie odczułem różnice dwóch systemów nauczania. 
W Krakowie był system bardziej naukowy, w Warszawie bardziej domowy. 
Na przykład, kiedy na pytanie z zakresu zaimków zwrotnych wyjaśniłem, 
że forma «Staś myje się», zastępuje zdanie «Staś myje Stasia», zauważyłem, 
że komisja przyjęła tę moją wiedzę z pobłażliwą ironią. W Warszawie kwi
tło jeszcze klasyczne sylabizowanie be-a-ba, be-a-ba, ba-ba, podczas gdy 
w Krakowie obowiązywało już postępowe prztykanie wargami b'. Omal 
nie zgubiłem się wreszcie przy egzaminie, kiedy na pytanie, gdzie koń 
ma grzywę, odpowiedziałem: «Na szyi». Ale ostatecznie przyjęto mnie, 
mimo młodego wieku, do klasy drugiej”24 *. W pamięci Boya-Żeleńskiego 
utkwiły zwłaszcza lekcje z udziałem kandydatów: Wydawali mi się bardzo 
dorośli i groźni. Nie wiedziałem, że to są młodzi chłopcy i że tak samo 
się w tej szkole nudzą jak ja. Od czasu do czasu przychodził cały kurs 
«na praktykę»; każdy niósł na głowie krzesło i zapychali całą naszą klasę. 
Wówczas zjawiał się dyrektor, nazwiskiem Zgórek; nie widziałem w życiu 
nic tak straszliwego jak on. Ale sądzę, że «panowie» bali go się daleko bar
dziej niż my, malcy, a najbardziej rnusiał się go bać gospodarz klasy, który 
miał złote okulary, rude bokobrody, nazywał się pan Kowalikowski i nie
kiedy zasypiał w czasie lekcji”23.

21 T. Żeleński Boy, O Krakowie, oprać. H. Markiewicz, Kraków 1968, s. 141.
2-1 Ibidem.
2- Ibidem.
2h A. Waśkowski, Znajomi z tamtych czasów. Literaci, malarze, aktorzy (1892-1939),

Kraków 1960, s. 12.

O szkole wspomniał także jej późniejszy uczeń Antoni Waśkowski: 
„Rok 1892 to moje pierwsze kroki u progu tzw. szkoły ćwiczeń seminarium 
męskiego w Krakowie, w domu Larischa (róg pl. Wszystkich Świętych i ul. 
Brackiej). Podobno wejście do tej szkoły ćwiczeń istniejącej od 1871 r. 
było dawniej od pl. Wszystkich Świętych - ja przestępowałem te progi 
od ulicy Brackiej”26.

Na początku XX w. pomieszczenia szkolne w Pałacu Larischa pękały 
w szwach. W związku ze zbliżającym się końcem 10-letniego okresu naj
mu budynku władze placówki czyniły starania, aby dzięki pomocy RSK 
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pozyskać siedzibę lepiej przystosowaną do aktualnych potrzeb szkoły. Wy
bór padł ostatecznie na kamienicę przy ul. Straszewskiego 22 należącą 
do Ogińskich. „Bardzo jednak na tern zależało, aby nowy budynek miał 
wiele powietrza i światła, a przecież nie był zbytnio oddalonym od śro
dowiska miasta. Te warunki miała kamienica Ks. Ogińskiej (...); trzeba 
było ją wszakże wewnątrz niemal całkowicie przebudować a w dziedzińcu 
od strony resursy szlacheckiej wystawić obszerny pawilon, w którymby 
na parterze można było urządzić sale gimnastyczną wraz z szatnią, a na Pie- 
tyrze kaplicę zakładową”27.

27 J. Bielanin, Niektóre szczegóły dotyczące rozwoju Zakładu w latach od 1897 do 1907 
i stan jego w roku szkolnym 1907, [w:] Sprawozdanie dyrekcyi c.k. seminarium męskie
go nauczycielskiego w Krakowie za rok szkolny 1906/1907, Kraków 1907, s. 62.

28 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 30 IV 1904 r., Umowa, s. 295.

W tych czasach pałac był już własnością córki Romana i Marii z Koź- 
mianów Michałowskich, Anny z Michałowskich hr. Mańkowskiej (1867- 
-1947). Otrzymała go od rodziców na mocy darowizny uczynionej jej 
z okazji ślubu zwartego w 1899 r. z Teodorem Mańkowskim.

Mańkowscy nie zamieszkali w Pałacu Larischa, a jego wnętrza w całości 
przeznaczyli na wynajem. Od 1895 r. część lokali znajdujących sie głównie 
na parterze budynku zużytkował magistrat miejski na biura miejskie, które 
nie były w stanie pomieścić się w pałacu Wielopolskich. Pierwsze piętro 
od pl. Wszystkich Świętych zostało zajęte przez Towarzystwo dla Kredytu 
Hipotecznego i Osobistego. Bieżącą administracją budynku zajmował się 
wieloletni sekretarz TPSP, Seweryn Bóhm.

W związku z planowanym opuszczeniem gmachu przez seminarium 
nauczycielskie już kilka miesięcy wcześniej zadbał on o znalezienie inne
go najemcy obszernych pomieszczeń zajmowanych przez szkołę. Wśród 
chętnych znalazło się Towarzystwo Gimnazjalnej Szkoły Żeńskiej w Kra
kowie, które zamierzało w gmachu kontynuować tradycje szkolne, prowa
dząc pierwszą w Galicji szkołę dla dziewcząt z programem równorzędnym 
z gimnazjami męskimi i kończącą się egzaminem maturalnym. Inicjatorką 
tego przedsięwzięcia była znana feministka, działaczka społeczna i oświato
wa, Kazimiera Bujwidowa (1867-1932). Jej działalność, jako nazbyt rewo
lucyjna w mieście cechującym się dominacją poglądów przesadnie konser
watywnych, nie wzbudzała entuzjazmu wśród wielu mieszkańców miasta. 
Bujwidowej nie przeszkadzało to jednak w rozwijaniu swej działalności.

Zgodnie z kontraktem najmu zawartym 30 kwietnia 1903 r. na po
trzeby Towarzystwa miało zostać przeznaczone całe drugie piętro pałacu, 
wraz z piwnicami i strychem, za roczny czynsz wynoszący 6000 koron 
„w ratach kwartalnych z góry płatnych”28. Przed wprowadzeniem się szko
ły do budynku właścicielka zobowiązała się do dokonania na swój koszt 
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niezbędnych napraw i adaptacji. Ich zakres strony szczegółowo uzgodniły 
w aneksie dołączonym do umowy. Z uwagi na bezpieczeństwo przyszłych 
uczennic za najistotniejsze uznano „należyte urządzenie komunikacji z uli
cy do lokalności drugiego pietra, a w szczególe konieczne przerobienie 
ostatniego ramienia schodów (...) ażeby stopnie nie były tak spadziste, 
wstawienie drzwi półszklonych, dwuskrzydłowych z nadświetlnią pomię
dzy schodami a sienią główną 2-go piętra, z okuciem, oszkleniem i pokosto
waniem”29. Oprócz tego konieczne było gruntowane odnowienie wszyst
kich pomieszczeń, a więc „skrobanie i zacieranie wszystkich ścian i sufitów 
(...) w salach, pokojach, sieni głównej (przedsionku), korytarzach, oraz 
ścian zewnętrznych przy klozetach i gankach; pomalowanie farbą klejową 
na kolor jasno perłowy lub blado niebieski: schodów, sieni, korytarzy i sal, 
zaś ozdobniejsze pomalowanie ubikacyj przeznaczonych na kancelarję Dy
rektora i mieszkanie (...); naprawa wszystkich okien w robotach: stolar
skiej, ślusarskiej, szklarskiej oraz nowe ich opokostowanie i malowanie”30.

29 ANK, sygn. KR 6888, Załącznik I. Naprawy do wykonania w realności L. K. 157/147 
Dz. I w Krakowie, s. 297.

111 Ibidem.
21 Ibidem, s. 299.

Wynajmujący zobowiązał się także do usunięcia różnych drobniejszych 
usterek w poszczególnych pomieszczeniach oraz zamontowania „dzwon
ków elektrycznych od głównego wejścia do kancelaryi Dyrektora, izby 
stróża i mieszkania p. Dąbrowskiej”31.

Zakres i charakter prac przewidzianych w kontrakcie wymagały uzy
skania zgody magistratu, która została udzielona w kwietniu 1903 r.

Gimnazjum zainaugurowało działalność dydaktyczną w Pałacu Larischa 
1 września 1903 r. Sale na drugim piętrze budynku miało zajmować przez 
co najmniej pięć lat, do 30 czerwca 1908 r. Na taki okres zawarta została 
bowiem umowa najmu, z możliwością jej dalszego przedłużenia. Na po
czątku 1904 r. gmach przy ul. Brackiej niespodziewanie zmienił jednak 
właściciela i swą funkcję.
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ROZDZIAŁ IV
NABYCIE PAŁACU PRZEZ GMINĘ MIASTA
KRAKOWA I SIEDZIBA MAGISTRATU

U progu nowego stulecia rozwojowi miasta sprzyjała coraz lepsza ko
niunktura gospodarcza panująca w monarchii habsburskiej. Na skutek we
wnętrznych reform państwa poprawiała się kondycja budżetu, powstawały 
nowe banki i instytucje kredytowe, pomyślnie układały się relacje między 
władzami krajowymi w Galicji i Wiedniu. Władze Krakowa wiedziały, jak 
wykorzystać te opłacalne uwarunkowania, ale do tego celu potrzebowa
ły przestrzeni. W 1900 r. terytorium miasta wynosiło zaledwie niespełna 
6 km2. Obszar ten był podzielony na osiem dzielnic i zamieszkiwało go 
nieco ponad 90 tys. osób. Dawało to ogromną w porównaniu do innych 
miast w monarchii gęstość zaludnienia i zupełny brak miejsca do rozwoju 
przemysłu i nowoczesnej infrastruktury miejskiej.

Rozwiązaniem tego problemu było rozszerzenie granic miasta. Od koń
ca XIX w. zabiegały o to zresztą sąsiednie gminy (m.in. Grzegórzki, Ka
wiory, Czarna Wieś), które w połączeniu z Krakowem upatrywały wła
snych szans na rozwój. Sprawa wcielenia gmin do miasta stała się po raz 
pierwszy przedmiotem zainteresowania rady miejskiej w 1901 r. W ten 
sposób powoli i nie bez oporów rodziła się koncepcja .¡Wielkiego Krako
wa”, która w przyszłości miała całkowicie zmienić obraz miasta. Przez ko
lejną dekadę z ogromną determinacją realizował ją prezydent Krakowa, 
Juliusz Leo. Do 1913 r. kilkanaście gmin zostało włączonych do granic 
administracyjnych miasta. Zwieńczeniem tego procesu było przyłączenie 
do Krakowa Pogórza, co nastąpiło w 1915 r.

Wraz z rozrastaniem się obszaru miejskiego zwiększały także potrzeby 
krakowskiej administracji. Sprawa kłopotów lokalowych magistratu nie była 
nowa. Przez wiele lat był to w Krakowie problem szeroko dyskutowany. 
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Od końca lat sześćdziesiątych XIX w. siedziba władz miejskich znajdowała 
się w odbudowanym po pożarze pałacu Wielopolskich. Gmach był jed
nak zbyt ciasny (a zdaniem niektórych także niezbyt reprezentacyjny) dla 
potrzeb stale rozrastających się w dobie autonomii instytucji miejskich. 
Na pilną konieczność jego rozbudowy po raz pierwszy zwrócił uwagę pre
zydent J. Dietl w swoim projekcie uporządkowania miasta ogłoszonym 
w 1871 r. Mimo to przez ponad 30 lat nie podjęto konkretnych działań 
w tym kierunku, zaś krakowskie władze coraz częściej musiały uciekać 
się do doraźnego rozmieszczania swoich biur w lokalach najmowanych 
w prywatnych kamienicach. Na początku XX w. stałą siedzibę poza pała
cem Wielopolskich miały m.in. cztery wydziały magistratu (ekonomiczny, 
skarbowy i podatkowy, szkolny i wyznaniowy oraz dobroczynny), biuro 
statystyczne i Rada Szkolna Okręgowa. Takie rozwiązanie było jednak nie 
tylko drogie z racji stale rosnących czynszów, ale przede wszystkim utrud
niało komunikację między poszczególnymi instytucjami oraz efektywną 
koordynację ich działań.

W tej sytuacji władze miasta zdecydowały się na zakup nieruchomości, 
która mogłaby pełnić funkcję „drugiego magistratu”. Poszukiwano gmachu 
mogącego pomieścić rozproszone biura miejskie, ale zarazem położonego 
możliwie blisko pałacu Wielopolskich.

W 1903 r. gmina zainteresowała się Pałacem Larischa, który spełniał 
oczekiwania miejskich urzędników niemal idealnie. Jego pomieszczenia 
były im dobrze znane, gdyż jak już wspomniano, od 1895 r. magistrat przej
ściowo wynajmował w budynku kilka pomieszczeń. Zbyciem pałacu zain
teresowani byli również jego właściciele. Mańkowscy zaciągnęli bowiem 
w 1895 r. pożyczkę w Banku Krajowym Galicji i Lodomerii na 160 tys. 
koron (w 4% listach zastawnych), która obciążała hipotekę nieruchomości. 
Jak wynika z dokumentów, w następnych latach mieli problemy z termi
nowym regulowaniem półrocznych rat wynoszących 4200 koron. Oprócz 
tego na hipotece pałacu ciążyły również inne kredyty na łączną kwotę po
nad 70 tys. koron. Sprzedaż nieruchomości była więc dla nich wygodnym 
rozwiązaniem, które pozwalało na szybkie pozbycie się nadmiernych zobo
wiązań finansowych.

W lutym 1904 r. strony doszły do porozumienia w sprawie transakcji. 
Podpisano wówczas „punkta przedugodne”1, na mocy których hr. Mań
kowska zobowiązywała się do sprzedaży Pałacu Larischa za kwotę 300 
tys. koron. Gmina miała przejąć „wszelkie (...) hipotekę obu tych real
ności obciążające długi hipoteczne i ciężary”1 2, a resztę sumy, po potrą
ceniu zobowiązań ciążących na nieruchomościach, wypłacić właścicielce 

1 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 19 II 1904 r., s. 306.
2 Ibidem, s. 307.
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w gotówce. Umowa sprzedaży miała zostać zawarta w terminie wyzna
czonym przez gminę, jednak nie później niż do 1 maja 1904 r., a gdyby 
właścicielka do niej nie przystąpiła, musiałaby zapłacić 200 koron kary 
za każdy dzień zwłoki. W umowie zastrzeżono ponadto, że ważność zobo
wiązań zaciągniętych na mocy kontraktu przez gminę będzie uzależniona, 
zgodnie z przepisami statutu gminnego dla stołecznego królewskiego mia
sta Krakowa z 1901 r., od podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta 
Krakowa oraz zatwierdzenia transakcji przez Wydział Krajowy.

Dla budżetu miejskiego zakup takiej nieruchomości, jak Pałac Larischa 
był sporym wyzwaniem. Nie było możliwości wyasygnowania tak dużej 
kwoty z bieżących środków. Miasto musiało zatem pomyśleć o kredycie. 
Najpierw jednak trzeba było uzyskać dla projektu zakupu pałacu poparcie 
radnych.

Wynegocjowane wstępnie z właścicielami nieruchomości warunki tran
sakcji były przedmiotem obrad rady miasta na posiedzeniu nadzwyczajnym 
10 marca 1904 r. W imieniu Komisji Inwestycyjnej wniosek dotyczący 
nabycia pałacu „na publiczne cele gminne”3 przedstawił starszy inspek
tor Budownictwa Miejskiego, Karol Knaus. W zasadniczej części pokrywał 
się on z treścią postanowień zawartych w umowie przedwstępnej. Jedyna 
ważna zmiana dotyczyła ceny zakupu, która ostatecznie, po negocjacjach 
z właścicielką, została obniżona do 290 tys. koron. W obszernym uzasad
nieniu sprawozdawca zawarł informacje dotyczące samego pałacu i argu
menty przemawiające, zdaniem władz miasta, za jego nabyciem. Transak
cja miała zostać sfinansowana dzięki pożyczce oprocentowanej nie wyżej 
niż 4,5%, którą miasto zamierzało zaciągnąć na ten cel w jednej z instytucji 
kredytowych lub w funduszu pożyczki inwestycyjnej. Wniosek Knausa nie 
wzbudził większych emocji i po krótkiej dyskusji, w której wzięło udział 
zaledwie trzech spośród 46 radnych obecnych na sali, został przyjęty przez 
radę miasta.

Niezwłocznie po uzyskaniu aprobaty radnych rozpoczęto przygotowa
nia do zawarcia umowy sprzedaży oraz objęcia przez gminę nierucho
mości w posiadanie. Zgodnie z okólnikiem wydanym 12 marca 1904 r. 
uroczyste podpisanie kontraktu przewidziano „w poniedziałek dnia 14-go 
marca 1904 o godzinie pierwszej popołudniu w sali prezydialnej gmachu 
Magistratu”4. Ze strony gminy upoważnieni do zawarcia umowy zosta
li: prezydent Józef Friedlein oraz radcowie miejscy Wandalin Beringer 
i Jan Kanty Fedorowicz. Pełnomocnikiem właścicielki pałacu był jej mąż,

1 Posiedzenie nadzwyczajne z dnia 10 marca 1904 r., „Dziennik Rozporządzeń dla Sto
łecznego Królewskiego Miasta Krakowa" (dalej: Dziennik Rozporządzeń), R. 25, 1904, 
1905, s. 22.

« ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 12 III 1904 r., Okólnik, s. 319. 
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hr. Mańkowski. Kontrakt został sporządzony przez krakowskiego nota
riusza Edmunda Klemensiewicza, który przybył w tym celu do pałacu 
Wielopolskich.

Nazajutrz po formalnym podpisaniu umowy odbyło się oficjalne prze
jęcie gmachu przez gminę zgodnie z przygotowaną w magistracie instruk
cją: „Odbiór nastąpić ma w ten sposób, że JWP Mańkowski wspólnie 
z p. Böhmern oprowadzi delegata po wszystkich lokatorach, zawiadomi 
ich o nabyciu realności przez gminę. Delegat powinien przy tej sposob
ności stwierdzić jaki był najem tj. czy roczny, półroczny lub miesięczny”5 *. 
Do odbioru gmachu delegowano radcę miejskiego W. Beringera, wicese- 
kretarza magistratu Jana Grzybałę, Stanisława Swieżyńskiego reprezentu
jącego Budownictwo Miejskie i zastępcę naczelnika ekonomatu, Mariana 
Wywiałkowskiego. Obchód gmachu rozpoczął się o godz. 11. W sporzą
dzonym wówczas protokole zawarto ogólny opis nieruchomości: „Realno
ści (...) przedtem dwa oddzielne domy stanowiące obecnie w ten sposób 
są złączone iż stanowią jeden dom narożny (...) z wejściem od placu W.W. 
Świętych. Dom ma 2 piętra oraz 2 podwórce bramą wjazdową ze sobą 
połączone. W domu całym zaprowadzone są wodociągi a schody oświetlają 
5 płomieni gazowych i 4 lampy naftowe”1’.

5 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 13 III 1904 r., Dokument, s. 315.
ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 15 III 1904 r., Protokół spisany w dniu 15 marca 1904 r. 
w realności 1. h. 157 i 147 dz. I w Krakowie, s. 326.

7 Sprawozdanie Prezydenta miasta Krakowa, 1. 25276, Kraków, 15 III 1904 r., cyt za: 
Protest mniejszos'ci krakowskiej Rady miejskiej, „Nowa Reforma", 8 VI 1906, nr 128.

W tym samym czasie władze miasta podjęły niezbędne kroki w celu 
uzyskania zgody Wydziału Krajowego na zakup Pałacu Larischa. Był to ob
ligatoryjny wymóg dla ważności kontraktu sprzedaży, wynikający z prze
pisów statutu gminnego. Wniosek w tej sprawie wysłany został do stolicy 
Galicji 15 marca 1904 r. W jego uzasadnieniu przywołano trudną sytuację 
lokalową miasta: Wskutek takiego rozrzucenia biur i Wydziałów, z których 
każdy załatwia dziesiątki tysięcy spraw rocznie, a których naczelnicy, urzęd
nicy i służba muszą się ustawicznie znosić z Prezydyum miasta, z sekcyami 
i komisyami Rady miasta, z biurami pomocniczemi i z innemi Wydziałami, 
urzędowanie tych Wydziałów i biur, bieg ich spraw, praca ich urzędników, 
wzajemne porozumienie się służbowe i urzędowe, musi - mimo połączeń 
telefonicznych - natrafić na rozliczne trudności i niedogodności. Również 
i publiczność zmuszona znosić się z tymi Wydziałami, cierpi wskutek takiej 
dyslokacyi Magistratu”7. Do czasu rozbudowania krakowskiego ratusza nie
zbędne było więc, zdaniem władz miasta, znalezienie zastępczej siedziby. 
Na ten cel nadawały się „bardzo dobrze (...) dwie realności, t. zw. «pałac 
Larischa» (...) [które] dadzą się łatwo i stosunkowo niewielkim kosztem 



ROZDZIAŁ IV. NABYCIE PAŁACU PRZEZ GMINĘ... 69

na biura dla Magistratu zaadaptować”8. Podkreślono zarazem, że po prze
niesieniu wszystkich biur do Pałacu Larischa „jeszcze zostanie kilkanaście 
lokali na inne cele”9.

s Ibidem.
9 Ibidem.
1(1 ANK, sygn. KR 6888, Lwów, 18 III 1904 r., Reskrypt Wydziału Krajowego, L. 27996, 

s. 355.
11 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 19 III 1904 r., Prezydent m. Krakowa do Wydziału Kra

jowego, s. 336.

W związku z nabyciem nieruchomości magistrat wnioskował do Wy
działu Krajowego także o zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 320 
tys. koron, która miała zostać wykorzystana nie tylko do pokrycia ceny 
kupna wraz z wynikającymi z zawartej transakcji należnościami i opłatami 
skarbowymi, ale również do sfinansowania szacowanych na 18 tys. koron 
prac adaptacyjnych w budynku.

W odpowiedzi na wniosek krakowskich władz Wydział Krajowy uznał 
wprawdzie „za odpowiednie zakupno na rzecz gminy m. Krakowa real
ności (...) na pomieszczenie wszystkich biur Magistratu poza jego obrę
bem pomieszczonych oraz biura miejskiej Rady szkolnej okręgowej”10 11, lecz 
z przyczyn formalnych nie wydał zgody, nakazując krakowskim władzom 
wypełnienie pewnych braków we wniosku. W szczególności za zbyt ogólną 
uznali lwowscy urzędnicy treść uchwały Rady Miasta z 10 marca 1904 r. 
w zakresie dotyczącym upoważnienia magistratu do zaciągnięcia pożyczki. 
Nie wskazano w niej ani pełnej kwoty kredytu, ani sposobu finansowania 
jego spłaty.

Po nadejściu niekorzystnych wieści ze Lwowa magistrat rnusiał ponow
nie skompletować dokumentację i skierować sprawę do rady miejskiej. 
W piśmie z 19 marca 1904 r. prezydent Friedlein zapewnił Wydział Krajo
wy o otrzymaniu promesy pożyczki od Kasy Oszczędności Miasta Krako
wa i prosił o „jaknajspieszniejsze zatwierdzenie kontraktu”11.

Na posiedzeniu rady miejskiej 24 marca 1904 r. prezydium zgłosiło 
wniosek w przedmiocie 4,5% pożyczki na ten cel w wysokości 320 tys. 
koron, której stosownie do wstępnych ustaleń miała udzielić miastu Kasa 
Oszczędności Miasta Krakowa. Spłata kredytu była rozłożona na 51 lat, 
a raty ustalono w wysokości 8000 koron płatne co pół roku. Środki ko
nieczne do bieżącego regulowania zobowiązań wynikających z pożycz
ki miały być rezerwowane co roku w budżecie miasta. W dyskusji nad 
wnioskiem radni zgłosili wątpliwości dotyczące zarówno czasu, na któ
ry miał zostać udzielony miastu kredyt, jak i jego oprocentowania, któ
re było o 0,5% wyższe od oprocentowania pożyczek obciążających Pałac 
Larischa w chwili zawarcia umowy sprzedaży, a przeznaczonych, zgodnie 
z kontraktem, do natychmiastowej spłaty. Zastrzeżenia radnych wzbudził 
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także pośpiech, z jakim władze miejskie załatwiły kwestię zakupu pałacu. 
W trakcie sesji rady miejskiej głos zabrał wiceprezydent J. Leo, wskazując, 
że szybkie działanie magistratu było konieczne ze względu na potrzebę 
niezwłocznego wypowiedzenia umów najmu lokatorom zajmującym loka
le w budynku, aby możliwie jak najszybciej przygotować wnętrza pałacu 
do potrzeb biur miejskich. Ostatecznie radni zaaprobowali wniosek w for
mie zaproponowanej przez magistrat.

Po dopełnieniu tych formalności Wydział Krajowy zatwierdził na mocy 
reskryptu z 26 marca 1904 r. transakcję zakupu Pałacu Larischa przez 
krakowską gminę „pod warunkiem, że w realnościach tych pomieszczone 
zostaną wszystkie biura Magistratu m. Krakowa, znajdujące się obecnie 
poza obrębem ratusza jako też biura miejskiej Rady szkolnej krajowej”12. 
Decyzja w tej sprawie została podana do wiadomości rady miasta na po
siedzeniu 15 kwietnia 1904 r.

12 ANK, sygn. KR 6888, Lwów, 26 III 1904 r., Reskrypt Wydziału Krajowego, L. 30781, 
s. 363.

11 ANK, sygn. KR 6888, Skrypt dłużny z 9 IV 1904 r., numer repertorium L.R. 14110, 
notariusz E. Klemensiewicz w Krakowie, s. 5.

Pozytywne rozstrzygnięcie podjęte we Lwowie umożliwiło krakow
skim władzom sfinalizowanie spraw finansowych związanych z zakupem 
nieruchomości. W celu pozyskania niezbędnych do tego środków podję
to decyzję o częściowej realizacji promesy 4,5% pożyczki. Z zagwaran
towanej sumy 320 tys. koron miasto wykorzystało 112 tys. koron, które 
przeznaczono na wypłatę w gotówce dla hr. Mańkowskiej oraz pokrycie 
opłat związanych z kontraktem sprzedaży. Kasa Oszczędności zgodziła 
się na takie rozwiązanie 30 marca 1904 r., proponując 51-letni plan spłat 
rozłożony na półroczne raty po 2800 kron. Warunkiem wypłaty środków 
było złożenie przez władze miasta skryptu dłużnego na pełną kwotę po
życzki. Dokument sporządzony został 9 kwietnia 1904 r. przez zastępcę 
notariusza Klemensiewicza, Franciszka Karpińskiego. Z tytułu zaciągnię
tego kredytu gmina przyjęła odpowiedzialność całym swoim majątkiem, 
a ponadto zobowiązała się w razie konieczności „nałożyć na wszystkich 
członków gminy dodatki do podatków w takiej wysokości, jaka na pokry
cie czy to rat, czy to całego do spłaty przypadającego długu z wszelkiemi 
przynależytościami potrzebna będzie”13.

Dzięki pożyczce gmina uzyskała środki pozwalające na rozliczenie 
transakcji zakupu Pałacu Larischa z hr. Mańkowską. Zestawienie należ
ności obciążających miasto z tego tytułu zostało przygotowane przez Wy
dział Obrachunkowy już 22 marca 1904 r., ale przeciągające się procedury 
związane z zatwierdzeniem kontraktu i pozyskaniem kredytu spowodo
wały, że zostało ono zaaprobowane, z pewnym modyfikacjami, dopiero * 11 
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22 kwietnia podczas spotkania pełnomocników stron - zastępcy syndy
ka miejskiego, adwokata krajowego Michała Koya i Seweryna Bóhma. 
Po uwzględnieniu ciężarów hipotecznych, których spłatę przejęła gmina, 
oraz rozliczeń nadpłaconych czynszów i innych wydatków związanych 
z utrzymaniem nieruchomości, ostatecznie hr. Mańkowska otrzymała z ty
tułu sprzedaży Pałacu Larischa 80660 koron i 58 halerzy w gotówce.

Kwestia spłaty kredytów ciążących na hipotece nieruchomości przez 
pewien czas była przedmiotem analiz biur miejskich. Rozważano umorze
nie dwóch najwyższych zobowiązań, tak aby uniknąć dodatkowych kosz
tów związanych z naliczanymi odsetkami. Wymagało to jednak podjęcia 
trudnych negocjacji z towarzystwami kredytowymi, które wcale nie były 
zainteresowane rezygnacją z dochodów płynących z obsługi udzielonych 
kredytów. Takie rozwiązanie, w odniesieniu do kredytu w wysokości 66 
tys. koron, podsunął władzom miejskim M. Koy, wskazując, że ponieważ 
„gminie prawnie nie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia 
(...) należałoby, by ze strony Wysokiego Prezydyum zostały z Dyrekcją 
Towarzystwa wdrożone w tej kwesty i rokowania”1 A. Pytanie o możliwość 
natychmiastowej spłaty tej pożyczki skierowano do dyrekcji Towarzystwa 
dla kredytu hipotecznego i osobistego 14 kwietnia 1904 r. Dopiero jed
nak po kilku miesiącach udało się osiągnąć stronom porozumienie i gmina 
mogła wystąpić do Kasy Oszczędności o udzielenie dodatkowego kredytu 
w wysokości 68 tys. koron (w ramach wcześniej przyznanej promesy 320 
tys. koron) na spłatę tego zadłużenia.

W sprawie drugiego kredytu Mańkowskich, z którego w momencie 
sprzedaży pałacu do spłaty pozostało jeszcze ponad 141 tys. koron, miasto 
zdecydowało się go pozostawić bez zmian i regulować kolejne raty zgod
nie z harmonogramem. Było to rozwiązanie bardziej korzystne od jego 
umorzenia za pomocą wyżej oprocentowanych środków z pożyczki z Kasy 
Oszczędności. Pozwalało to ponadto na rezygnację z części przyrzeczonej 
sumy kredytu i ograniczenie go do kwoty 180 tys. koron. Do pozostawie
nia wierzytelności obciążającej hipotekę Pałacu Larischa potrzebna była 
zgoda Wydziału Krajowego, którą uzyskano w listopadzie 1904 r.

Ostatecznie w 1907 r. kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości zo
stał skonwertowany, wraz z wieloma innymi zobowiązaniami kredytowy
mi miasta, na nową pożyczkę inwestycyjną w niebagatelnej kwocie 23 min 
600 tys. koron. Jej spłata obciążała krakowski budżet przez wiele lat.

W pierwszych miesiącach po zakupie Pałacu Larischa nowy właści
ciel rnusiał rozwiązać problem najemców lokali i mieszkań znajdujących 
się w budynku. W marcu 1904 r. było ich kilkunastu. Na parterze pała
cu znajdowały się przede wszystkim sklepy i zakłady usługowe: dziesięć

N ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 1 IV 1904 r., M. Koy do prezydenta miasta, s. 424. 
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pomieszczeń od pl. Wszystkich Świętych zajmował, wykorzystując je 
jako zakład i mieszkanie, introligator Robert Jahoda, kolejnych pięć po
koi od ul. Brackiej Kopel Grunwald prowadzący skład szkła, w oficynach 
wynajmowano wozownie i stajnie oraz niewielki lokal gospodarczy Mi
chała Lichoty. Jedna izbę mieszkalną zajmował stróż Franciszek Gawron. 
Ponadto w tej części budynku znajdowały się dwa inne mieszkania. Na
jemcą pierwszego, składającego się z pokoju i kuchni, był woźny Stani
sław Kowal, zaś w drugim, złożonym z przedpokoju, kuchni i trzech pokoi, 
mieszkała Adela Kretschmerowa. Na pierwszym piętrze 17 pomieszczeń 
było zajętych przez Towarzystwo dla Kredytu Hipotecznego i Osobiste
go, z których część podnajmowano kancelarii adwokackiej Adolfa Gros
sa i Ludwika Ungera. W kolejnym pokoju znajdował się skład księgarni 
W E. Fridleina (firma wydawnicza znajdowała się wówczas w rękach pre
zydenta miasta). Zajęte były także trzy mieszkania na tym piętrze: naj
większe, od ul. Brackiej, składające się z sześciu pomieszczeń, zajmował 
Ferdynand Seeling, mniejsze obejmujące dwa pokoje i kuchnię adwokat 
Ludwik Landy, zaś kawalerkę w oficynach najmował fryzjer Józef Nowak. 
Drugie piętro pałacu było niemal w całości zajęte, jak wspomniano, przez 
Gimnazjum żeńskie działające od września 1903 r. W trzypokojowym lo
kalu w oficynie mieszkał kucharz Karol Zając, zaś w niewielkim mieszka
niu podstrychowym praczka Maria Kostecka.

Z uwagi na planowane przeznaczenie Pałacu Larischa na biura magi
stratu gmina zamierzała zakończyć najem tych lokali przed czasem. Lo
katorzy mieli podpisane terminowe, przeważnie kilkuletnie kontrakty 
najmu z poprzednią właścicielką. W wielu przypadkach były to umowy 
zawarte zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Magistrat, jak wspomniano, 
rnusiał spieszyć się z wypowiedzeniami, aby w możliwie krótkim czasie 
wyremontować pomieszczenia i przenieść do nich miejskie biura. Skorzy
stano więc z prawa nabywcy nieruchomości, przewidzianego w kodeksie 
cywilnym austriackim (obowiązującym wówczas w Galicji), do natych
miastowego wypowiedzenia dotychczasowych kontraktów najmu z za
chowaniem przewidzianych w nich terminów wypowiedzenia. Ponieważ 
w takim przypadku najemcy mogli dochodzić naprawienia szkód spowo
dowanych przedwczesnym opuszczeniem lokali, w kontrakcie sprzedaży 
zastrzeżono, że ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu będzie obcią
żać hr. Mańkowską.

Załatwieniem formalności związanych z zakończeniem najmu zajmo
wał się przede wszystkim M. Koy. Jego zadaniem było „przygotowanie od
nośnych wypowiedzeń najmu i wniesienie ich do ck. Sądu w właściwych 
terminach”15, aby lokatorzy wyprowadzili się z budynku do 1 lipca 1904 r.

13 AKN, sygn. 6888, Kraków, 23 III 1904 r., Pismo do WP Dra Michała Koya, s. 351. 
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Do końca marca tego roku stosowne wypowiedzenia zostały doręczone 
wszystkim najemcom. Większość lokatorów zgodziła się na opuszczenie 
lokali w wyznaczonym terminie, lecz w niektórych przypadkach proces 
ten znacznie przeciągnął się w czasie. Odwołanie od decyzji gminy wniósł, 
przykładowo, introligator Jahoda, który przedłożył wniosek o przedłu
żenie najmu do października 1904 r., motywując to brakiem możliwości 
znalezienia zastępczego lokalu w tak krótkim czasie. Mimo odmowy nie 
opróżnił zajmowanych pomieszczeń w terminie i w sierpniu 1904 r. wła
dze miejskie zostały zmuszone do rozpoczęcia procedury eksmisji.

Opóźniający się proces przekazywania poszczególnych lokali gminie 
negatywnie wpłynął na postęp prac adaptacyjnych zaplanowanych w bu
dynku. Obejmowały one odświeżenie wnętrz oraz przebudów^ układu 
niektórych pomieszczeń w celu lepszego dostosowania ich do potrzeb biur 
miejskich. Początkowo zakładano, że remont zostanie wykonany do końca 
września 1904 r. Jednak już 18 sierpnia główny wykonawca robót, Jan 
Drzewiecki, sygnalizował, że „wobec tej okoliczności, że ubikacje, poło
żone na parterze, a zajęte przez p. Kopia Grunwalda i Roberta Jahodę, jak 
również ubikacje ligo piętra, zajęte przez gimnazjum żeńskie (4 pokoje) 
- następnie ubikacja I piętra w oficynie - nie zostały na dniu dzisiejszym 
do wolnej dyspozycji oddane (...), roboty adaptacyjne w zakreślonym ter
minie (...) wykonane być nie mogą”"’. W konsekwencji w pierwotnie za
planowanym terminie udało się oddać jedynie część pomieszczeń.

Przeprowadzkę pierwszych biur miejskich do Pałacu Larischa zarządzo
no w pierwszym tygodniu października 1904 r. Wydany w tej sprawie 
okólnik przewidywał, że „mają się przenieść do domu po Laryszu przy uli
cy Brackiej następujące Wydziały Magistratu: Wydział I, Wydział II, Ko- 
misarjaty ob[wodów] I i II i biuro Rady szkolnej okręgowej (,..)”* 17. W tym 
samym piśmie zapewniono naczelników odnośnych biur, że aby zmiana 
lokali mogła nastąpić sprawnie i bez komplikacji „ekonomat miej[ski] do
starczy Wydziałom potrzebnej ilości ludzi do przeniesienia sprzętów kan
celaryjnych i aktów (,..)”IH. W późniejszym czasie - jak wynika z zacho
wanych planów - decyzję o podziale pomieszczeń między poszczególnymi 
jednostkami jeszcze kilkakrotnie modyfikowano.

AKN, sygn. KR 6888, Kraków, 18 VIII 1904 r., Protokół, s. 593-594.
17 AKN, sygn. KR 6888, Kraków, 1 X 1904 r., Okólnik, s. 639.
IS Ibidem.

Pierwotnie dla biur wydziałowych przeznaczono przede wszystkim po
mieszczenia znajdujące się na drugim piętrze budynku. Wydział I miał za
jąć pięć sal od pl. Wszystkich Świętych, zaś oficynę przekazano na użytek 
komisariatu II obwodu. Pozostałe sale zostały przygotowane dla potrzeb 
urzędników Wydziału II Skarbowego. Było to łącznie 13 obszernych pokoi 
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wraz z przedpokojami i korytarzami. Umieszczono w nich m.in. biura eg
zekutorów i gabinet naczelnika wydziału.

Na parterze swoją nową siedzibę znalazła Rada Szkolna Okręgowa. Jej 
biura były zlokalizowane po prawej stronie od wejścia od pl. Wszystkich 
Świętych. Obejmowały pięć dość ciasnych pomieszczeń, w których urzą
dzono przedpokój, poczekalnię dla petentów, sekretariat, biuro pisarzy 
oraz gabinet inspektora (który zajmował połowę powierzchni obecnej sali 
„Sztuka”).

Pozostałe pomieszczenia frontowe na parterze, przeznaczone dla Wy
działu III, zostały przygotowane dopiero w 1905 r. W pokoju położo
nym od strony pl. Wszystkich Świętych urządzono dziennik podawczy 
i poczekalnię. Sala narożna została przekształcona w gabinet naczelnika 
Wydziału III, a w innych pomieszczeniach ulokowano poszczególne biu
ra. Od strony podwórza, w pokojach, w których obecnie znajduje się 
dziekanat dla studentów administracji, miał swoją siedzibę komisariat 
I obwodu.

Pierwsze piętro nie zostało w ogóle wykorzystane i przez niemal dwa 
lata stało puste. Ostatecznie przeznaczono je niemal w całości na służbowe 
mieszkanie dla prezydenta miasta. Do tej kwestii powrócimy później.

Od połowy marca 1904 r., a zatem od momentu objęcia w posiadanie 
przez gminę Pałacu Larischa, ciężar utrzymania nieruchomości obarczał 
miejską kasę. Koszty bieżących opłat oraz napraw związanych z eksploata
cją budynku były gwarantowane w rocznym budżecie w ramach środków 
przeznaczanych na utrzymanie wszystkich budynków miejskich. Z tego 
względu nie sposób precyzyjnie ustalić, jak zmieniały się wydatki ponoszo
ne przez gminę na potrzeby samego pałacu.

Sprawę dozoru budynku, który był niezbędny ze względu na koniecz
ność regularnego usuwania nieczystości z posesji, utrzymania bieżącego po
rządku na klatach schodowych i ich oświetlania, rozwiązano, pozostawiając 
tymczasowo na stanowisku dotychczasowego stróża, Franciszka Gawrona. 
Był on doskonale zorientowany w sprawach dotyczących budynku, gdyż 
wcześniej pracował w nim przez 23 lata. Po przejęciu pałacu przez miasto 
dozorcy nakazano, aby „zwracał się ze wszystkiem do gminy m. Krakowa”* 19. 
Jak już wspomnieliśmy, Gawron zajmował niewielkie mieszkanie na par
terze budynku, za które dotychczasowi właściciele nie pobierali czynszu, 
a ponadto otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50 koron. 
Magistrat nie zmienił zasad jego zatrudnienia, ale wkrótce potem okazało 
się, że dozorcy, podobnie jak wszystkim innym lokatorom, z dniem 1 lipca 
1904 r. wypowiedziano mieszkanie. Przypuszczalnie stało się to omyłkowo 

1,1 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 15 III 1904 r., Protokół spisany w dniu 15 marca
1904r...,s. 327.
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wskutek niedopatrzenia urzędników. W tej sytuacji uznano, że „należy 
przeto albo 1) na czas 3 miesięczny powierzyć komuś zarząd realności - tak 
że ten będzie doglądał czy jest porządek utrzymany, czy schody należycie 
oświetlone, czy światło nie jest marnowane (...), czy śmieci są wywożone, 
dalej dopilnuje czy czynsze są zapłacone (...), który z pobieranych czyn
szów będzie pokrywał wydatki codzienne i opłacał stróża za co należałoby 
mu przyznać wynagrodzenie w wysokości 5% od otrzymanych czynszów, 
albo 2) polecieć ekonomatowi miejskiemu aby czuwał nad realnością (...), 
zaś kasie miejskiej polecieć - aby stróżowi przypadającą mu płacę miesięcz
ną (...) wypłacała”20. Ostatecznie magistrat nie zdecydował się na korzy
stanie z usług zewnętrznego administratora i na mocy uchwały z 14 kwiet
nia 1904 r. przekazał sprawowanie zarządu nad budynkiem ekonómatowi 
miejskiemu. Polecono mu zwłaszcza, aby „naftę potrzebną dla oświetlania 
i miotły do zamiatania schodów, podwórza i chodników wydawał oraz wy
próżnianie popiołu i śmieci przez furmanki straży ogniowej zarządzał”21. 
Na posadzie stróża pozostawiono nadal F. Gawrona, który do 1 lipca 
1904 r. miał pobierać wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości z kasy 
miejskiej. W lipcu prezydent Leo zgodził się na przedłużenie jego zatrud
nienia na okres do 1 października, a następnie stan ten podtrzymywano 
przez kilka lat. Dopiero po odejściu Gawrona ze służby w 1907 r. na jego 
miejsce zatrudniono nowego dozorcę.

20 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, Pismo z 9 IV 1904 r., s. 410-411.
21 ANK, sygn. KR 6888, Kraków, 16 IV 1904 r., Do Ekonomatu miejskiego w Krakowie, 

s. 411.

Niespieszne wykorzystywanie przez magistrat świeżo nabytego gmachu 
nie umknęło uwadze radnych, zwłaszcza tych mniej przychylnych polity
ce prowadzonej przez prezydenta J. Lea. Przez kilka pierwszych lat przy 
różnych okazjach zarzucano władzom miejskim brak rozwagi przy zaku
pie Pałacu Larischa oraz niewystarczające wykorzystanie jego potencja
łu, mimo wielkich potrzeb lokalowych administracji miejskiej. Kwestię 
tę podniósł w czasie debaty nad budżetem na 1905 r. Ernest Bandrowski, 
profesor UJ, a zarazem prezes opozycyjnego względem Lea krakowskiego 
koła Polskiego Stronnictwa Demokratycznego. Zarzucił on władzom zbyt 
pochopne działanie i niegospodarność, przejawiającą się w nienależytym 
wykorzystywaniu budynków miejskich. Przykładem tego była ograniczona 
użyteczność Pałacu Larischa w sytuacji, w której magistrat nadal płacił 
czynsze dyktowane przez rynek za najem biur w prywatnych kamienicach. 
Bandrowski obliczył, że zakup pałacu zmniejszył obciążenia budżetowe 
z tego tytułu zaledwie o 3000 koron rocznie.

Do kwestii tej powrócono na posiedzeniu rady miejskiej 7 maja 1905 r. 
W odpowiedzi na zgłoszony wówczas wniosek prezydium w sprawie zakupu 
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przez gminę dwóch kolejnych kamienic przy ul. Jabłonowskich i Garncar
skiej, będących własnością księżnej Wandy Jabłonowskiej, jeden z radnych 
wypomniał prezydentowi, że „tak samo pośpiesznie kupiliśmy dom Lari- 
scha, którego pierwsze piętro półtora roku stoi pustką”22. Z biegiem lat 
krytyka pod adresem władz miejskich nieco osłabła, ale sprawa Pałacu 
Larischa jeszcze wielokrotnie powracała w retoryce oponentów Lea.

22 Cyt. za: „Nowa Reforma”, 8 VII 1905, nr 153.

W związku z utworzeniem Wielkiego Krakowa administracja miejska 
wymagała stałej reorganizacji. Pociągało to za sobą zmiany w strukturze 
wielu biur miejskich i powiększenie liczby urzędników. Przeobrażenia we
wnętrzne w magistracie skutkowały także częstymi zmianami przydziału 
pomieszczeń w Pałacu Larischa. Niektóre pomieszczenia miasto wynajmo
wało również obcym podmiotom.

Przejściowo działały przy ul. Brackiej 12 także różne inne instytucje. 
Wyjątkowy pod tym względem był 1918 r. Jesienią tego roku, po latach 
zniewolenia Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Kraków i Galicja 
odegrały w tym procesie ważną rolę. Już 28 października w pałacu Wie
lopolskich grupa posłów polskich do parlamentu wiedeńskiego podjęła 
uchwałę, w myśl której ziemie polskie w obrębie byłej monarchii habs
burskiej miały przynależeć odtąd do odradzającego się państwa polskiego. 
W ślad za tą symboliczną deklaracją powołano Polską Komisję Likwida
cyjną, która wyposażona w uprawnienia ustawodawcze kilka dni później 
przejęła faktyczną władzę w Krakowie.

Gdy nadchodziły długo wyczekiwane dni wolności, w mieście zapano
wał nastrój euforii, ale i powstała konieczność zapewnienia mieszkańcom 
bezpieczeństwa. Pałac Larischa na kilka miesięcy stał się siedzibą dla po
wołanej w tym celu w listopadzie 1918 r. Straży Obywatelskiej. Do jej za
dań należało w szczególności utrzymanie porządku publicznego, a zwłasz
cza przeciwdziałanie pospolitej przestępczości i spekulacji. Komendantem 
straży został Jan Stefan Kuhn. Do patroli powoływano obowiązkowo męż
czyzn niepodlegających służbie wojskowej. Wielu krakowian jednak zgła
szało się do straży na ochotnika, liczni wśród nich byli zwłaszcza profeso
rowie UJ. Wraz z normalizacją sytuacji w pierwszych miesiącach 1919 r. 
działalność Straży Obywatelskiej stopniowo zamierała. Ostatecznie ustała 
ona w drugiej połowie tego roku. W tym samym czasie w Pałacu Larischa 
rozpoczął działalność Państwowy Komitet do Walki z Lichwą i Spekulacją, 
który kontrolował m.in. ceny narzucane przez sprzedawców na towary 
pierwszej potrzeby.

W latach międzywojennych w siedzibie biur miejskich przy ul. Brackiej 
okazjonalnie miały miejsce różne wydarzenia kulturalne. Wśród licznych 
imprez o takim charakterze odnotujmy w tym miejscu wystawę sekcji 
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plastycznej krakowskiego oddziału Polskiego Zjednoczenia Kobiet Pracu
jących. Mieszkańcy Krakowa mogli oglądać interesującą ekspozycję ob
razów, rzeźb i wyrobów rzemiosła na parterze budynku przez cały czer
wiec 1937 r. 8ioi. jyg.

Zaskakująco niewiele zrealizowano w interesującym nas okresie prac 
remontowych w Pałacu Larischa. Pomijając sprawę urządzenia na pierw
szym piętrze reprezentacyjnego mieszkania dla prezydenta, do której 
jeszcze wrócimy, poważniejsze, lecz nieliczne inwestycje miały miejsce 
dopiero w okresie międzywojennym. Poza nimi dokonywano bieżącej kon
serwacji budynku oraz prowadzono drobne, codzienne reparacje.

Najważniejsze prace, dotyczące sieci kanalizacyjnej w budynku, zre
alizowano w 1931 r. Remont ten wynikał z konieczności dostosowania 
instalacji kanalizacyjnej do nowoczesnych standardów i polegał na wyłą
czeniu z użycia dawnych, w dużej mierze jeszcze XIX-wiecznych kana
łów podwórzowych oraz skonstruowaniu nowych przyłączy do sieci miej
skiej. Obowiązek modernizacji kanałów został nałożony na właścicieli 
kamienic położonych w obrębie Starego Miasta na podstawie uchwały 
rady miasta z 10 marca 1927 r. Wprowadzono dwuletni okres na wyko
nanie niezbędnych prac, ale gmina nie dotrzymała tego terminu. Dopie
ro w połowie 1931 r. przygotowano kosztorys inwestycji oszacowanej 
na 3940 zł. Rada miejska zatwierdziła go 12 sierpnia 1931 r., a wła
ściwe prace rozpoczęto pod koniec tego miesiąca. Remont prowadzo
ny był pod kierownictwem Zdzisława Miedniaka z Zakładu Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji. W trakcie prac nie udało się uniknąć pro
blemów technicznych. Głębokie wykopy na podwórzu odsłoniły część 
ścian i fundamentów budynku, wskutek czego 15 października 1931 r. 
zauważono na ścianach oficyny pojawienie się niepokojących pęknięć. 
Zwołana w trybie pilnym komisja zaleciła, po przeprowadzeniu wizji lo
kalnej, wykonanie dodatkowych zabezpieczeń, dzięki którym udało się 
zahamować proces uszkodzeń na ścianach. Prace modernizacyjne związa
ne z instalacją kanalizacyjną zostały zakończone 22 października. Miasto 
przez dłuższy czas nie uregulowało jednak całkowicie relatywnie niedu
żej należności za przeprowadzone prace. Wykonawcy zapłacono niespeł
na 2150 zł ze środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie miejskim 
na rok 1931, natomiast pozostałą część, po wielu upomnieniach, rozli
czono dopiero w styczniu 1937 r.

Kilka lat wcześniej przeprowadzono remont w parterowym lokalu 
sklepu elektrowni miejskiej, który działał w pałacu od początku lat dwu
dziestych. Prace obejmowały odnowienie wnętrza lokalu i przebudowę 
instalacji centralnego ogrzewania. Jej projekt został zamówiony w Biurze 
Technicznym przy ul. Dominikańskiej 3 w Krakowie (autorem projektu 
był Feliks Wasiliewicz). W tym samym czasie planowano także poszerzenie 
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okien pełniących funkcję witryn sklepowych. Szczęśliwie jednak na tę zmia
nę nie wyraził zgody miejski architekt, uznając, że zniekształciłoby to sy
metryczną oś parteru budynku. Zaakceptowano w związku z tym jedy
nie nieznaczne poszerzenie wewnętrznych framug, lecz po zakończeniu 
prac „niestety okna oszpecone zostały nieodpowiedniemi reklamowemi 
witraży kami”23.

23 Kronika konserwatorska z lat 1925 do 1928, „Rocznik Krakowski”, t. 22, 1929, s. 138.

Na przełomie 1934 i 1935 r. przeprowadzono ponadto, na wniosek 
magistratu, zmiany adaptacyjne na drugim piętrze budynku, które obej
mowały m.in. poszerzenie ciągów korytarzy ułatwiających dostęp zainte
resowanym do biur miejskich. Względy finansowe decydowały natomiast 
o odłożeniu innych koniecznych prac renowacyjnych. Dotyczyło to zwłasz
cza elewacji budynku, która w latach trzydziestych potrzebowała kapital
nego remontu. Jej nienajlepszy stan, zwłaszcza od strony pl. Wszystkich 
Świętych, potwierdziła ekspertyza wykonana we wrześniu 1938 r. przez 
znanego krakowskiego architekta, Ludwika Wojtyczkę. Wybuch wojny 
przeszkodził jednak w zrealizowaniu prac renowacyjnych.

Pierwsze dni września 1939 r. zmieniły obraz wewnętrzny miasta. 
Mieszkańcy ruszyli masowo do sklepów robić zapasy, zdarzały się rabunki 
i niepokoje uliczne. Rozpoczęły się również bombardowania, ale na szczę
ście ich skala nie była rozległa, a spadające bomby nie wyrządziły w Krako
wie większych szkód. Od początku miesiąca na szeroką skalę trwał exodus 
krakowian na wschód w obawie przed rychłym wkroczeniem wojsk nie
mieckich. Wśród opuszczających miasto byli przedstawiciele administra
cji, radni, urzędnicy i pracownicy służb miejskich. Praca większości biur 
magistratu została sparaliżowana lub w ogóle zawieszona. Kraków opuścił 
także Bolesław Czuchajowski, który od maja 1939 r. pełnił funkcję komi
sarycznego prezydenta miasta. Zwołana w trybie nadzwyczajnym 4 wrze
śnia rada miejska wybrała w jego miejsce dotychczasowego wiceprezy
denta, Stanisława Klimeckiego. Powołano również Obywatelski Komitet 
Pomocy składający się z zasłużonych obywateli miasta, którego rolą miało 
być zastąpienie, przynajmniej w pewnym stopniu, władz administracyj
nych. Sytuacja uległa jednak zasadniczej zmianie po wkroczeniu niemiec
kich wojsk do Krakowa 6 września 1939 r.

Zajęcie miasta przez Niemców rozpoczęło ponad pięcioletni okres jego 
okupacji. W planach władz niemieckich Kraków zajmował szczególne miej
sce. Urządzono w nim stolicę Generalnego Gubernatorstwa, powołanego 
w październiku 1939 r. na części zajętych przez Niemców ziem II Rze
czypospolitej. W Krakowie rezydował generalny gubernator Hans Frank, 
tutaj znajdowały się najważniejsze urzędy cywilne i wojskowe. Centrum 
miasta poddane zostało bezwzględnemu procesowi germanizacji. Nazwy 
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ulic, placów i gmachów przemianowano na niemieckie, wszędzie powie
wały hitlerowskie flagi.

Z pragmatycznych względów utrzymano jednak dotychczasową struk
turę wewnętrzną zarządu miejskiego. Od 23 września 1939 r. na czele mia
sta, jako komisarz (później starosta miejski), stanął Ernst Zórner. Funk
cjonowanie cywilnych agend administracyjnych odbywało się w głównej 
mierze według dotychczasowych, przedwojennych zasad. Urzędników pol
skich wezwano do pracy, od października biura miejskie działały normalnie. 
W Pałacu Larischa pozostawiono polskie napisy, a urzędnikom pozwolono 
na używanie dotychczasowych druków i formularzy. Było to jednak roz
wiązanie przejściowe. Z czasem władze okupacyjne zaczęły wprowadzać 
zmiany, powołując obok polskich agend administracyjnych niemieckie.

Oryginalne plany Niemcy mieli także wobec Pałacu Larischa. Najpraw
dopodobniej w pierwszych miesiącach 1940 r. powstała idea przekształ
cenia reprezentacyjnego gmachu w piwiarnię i winiarnię połączoną z kasy
nem. Ulica Bracka została przemianowana na Kassinogasse. Przygotowano 
plany nowego zagospodarowania budynku. Miał on stać się miejscem spo
tkań dla żołnierzy i urzędników niemieckich. Kraków był w końcu sypial
nią dla nowych kadr Generalnego Gubernatorstwa, a ludzie potrzebowali 
rozrywki.

Na parterze winiarni zaprojektowano sześć obszernych sal frontowych 
i dobrze wyposażoną kręgielnię. Resztę pomieszczeń przeznaczono na za
plecze gospodarcze składające się z odpowiednio dużych powierzchni ku
chennych, spiżarni, chłodni, magazynów i garderoby. Przy sporządzeniu 
planów przewidywano, że personel lokalu będzie liczył ok. 200 osób. Wi
zja układu poszczególnych pomieszczeń i ich umeblowania zmieniała się, 
o czym świadczy kilka wersji przygotowanych projektów. Część z nich 
została sporządzona przez polskich architektów, nie wiemy jednak, komu 
zlecono ich opracowanie.

Winiarnia została uruchomiana najwcześniej w 1941 r., jednak nie w ca
łości. Sala z kręglami, która miała znajdować się w pomieszczeniach zaj
mowanych obecnie przez portiernię i księgarnię, jeszcze w 1943 r. była 
dopiero w fazie projektowania. Do lokalu, przeznaczonego wyłącznie dla 
Niemców, sprowadzono meble z różnych budynków zajętych w mieście. 
W 1941 r. zamówiono też dodatkowe wyposażenie, m.in. drewniane stoły 
i krzesła. Ich wykonawcą był Jan Staszkiewicz.

Na pierwszym piętrze budynku przewidziano natomiast otwarcie ka
syna cywilnego. Sale gier miały zostać rozmieszczone w trakcie fonto
wym od strony ul. Brackiej i pl. Wszystkich Świętych (przemianowanego 
w czasie okupacji na Rathausplatz). Do koncepcji włączono również dwie 
sąsiednie kamienice znajdujące się pod numerami 7 i 8, w których plano
wano urządzenie kolejnych sal kasyna i osobnej palarni.
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Zachowane dokumenty nie udzielają odpowiedzi na pytanie, w jakim 

zakresie udało się Niemcom zrealizować te plany. Na pierwszym piętrze 
budynku istniał wówczas apartament prezydencki. Aby dowiedzieć się, 
skąd się tam wziął, musimy jednak cofnąć się do początków XX w.



PAŁAC LARISCHA

ROZDZIAŁ V
MIESZKANIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Geneza zamysłu przeznaczenia części zakupionego przez miasto w 1904 r. 
gmachu przy ul. Brackiej 12 na reprezentacyjne mieszkanie dla prezy
denta Krakowa związana jest z legatem Andrzeja Rydzowskiego. Zmarły 
w 1881 r. Rydzowski, profesor UJ i członek Rady Państwa, przekazał 
miastu na mocy testamentu sporządzonego w Wiedniu 21 maja 1878 r., 
kamienicę przy ul. Poselskiej 10 „z przeznaczeniem, aby w domu tym 
mieszkał zawsze prezydent Rady miejskiej krakowskiej”1. Testator swo
ją decyzję uzasadnił w następujący sposób: „Dom ten należał dawniej 
do posiadłości Wielopolskich, obecnie miejskiej, niechże więc znowu 
złączy się z nią w jedną całość, a bolałem zawsze nad tern, że prezydent 
miasta Krakowa nie ma mieszkania w ratuszu”1 2.

1 Cyt. za: „Gazeta Lwowska", 26 I 1881, nr 20.
2 Ibidem.

Zgodnie z jego wolą gmina miała odebrać kamienicę od spadko
bierców po dwóch latach od ogłoszenia testamentu. Rodzina zmarłe
go zgodziła się jednak na wcześniejsze przekazanie budynku za zapłatą 
rocznego czynszu w wysokości 2000 złp. Rada miejska na posiedzeniu 
21 kwietnia 1881 r. przyjęła legat Rydzowskiego oraz przystała na pro
pozycję jego spadkobierców. Na tej podstawie ck. Sąd Krajowy w Kra
kowie wydał w czerwcu 1881 r. zgodę na intabulację prawa własności 
tej nieruchomości na rzecz krakowskiej gminy z zastrzeżeniem, że jest 
ona niezbywalna i musi być wykorzystana na mieszkanie dla prezydenta 
miasta.

Legat Rydzowskiego okazał się jednak dla gminy bardziej kłopotli
wy niż użyteczny i w konsekwencji przez lata zwlekano z jego realiza
cją. W tym czasie należącą niegdyś do niego kamienicę wykorzystywano 
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na potrzeby różnych biur miejskich, a częściowo także wynajmowano 
jej pomieszczenia osobom prywatnym. Niewypełnienie ostatniej woli 
zmarłego wzbudziło niepokój jego spadkobierców, którzy po raz pierw
szy w 1884 r. wystąpili do władz miejskich z żądaniem realizacji zapisu 
testamentowego. W odpowiedzi rada miejska zapewniła o woli wykona
nia legatu, nadal jednak nic więcej nie uczyniono w tej sprawie.

Zaskakująca bezczynność władz miejskich skutkowała dalszymi inter
wencjami dziedziców Rydzowskiego, zgłoszonymi pisemnie w 1891 r. 
(urzędnicy zajęli się tym wnioskiem dopiero po trzech latach!) i raz jesz
cze w 1902 r. Spadkobiercy, Zygmunt i Gabriela Hendlowie oraz Waleria 
Andre, zagrozili wówczas miastu procesem i odebraniem kamienicy przy 
ul. Poselskiej. Mimo że sprawa zapisu była dla gminy coraz bardziej kom
promitująca, magistrat nadal unikał podjęcia jakiejkolwiek ostatecznej de
cyzji. Kamienica Rydzowskiego, od lat nierestaurowana, znajdowała się już 
wówczas w opłakanym stanie technicznym. Do projektu urządzenia w niej 
mieszkania dla prezydenta miasta powrócono przy okazji opracowywania 
założeń rozbudowy pałacu Wielopolskich (według wstępnych założeń dom 
po Rydzowskim miał zostać włączony do nowego skrzydła magistratu), 
lecz na skutek zakupu Pałacu Larischa kolejny raz odłożono na dalszy plan 
kwestię inwestycji w głównej siedzibie władz miejskich, a w konsekwencji 
także i remont domu Rydzowskiego.

W tej sytuacji na posiedzeniu rady miejskiej 10 lipca 1905 r. wicepre
zydent Józef Sarę zgłosił wniosek, aby zaniechać tymczasowo przebudo
wy kamienicy po Rydzowskim z uwagi na znaczne jej koszty, a w zamian 
na potrzeby mieszkania prezydenckiego przeznaczyć 11 pomieszczeń znaj
dujących na pierwszym piętrze Pałacu Larischa. Niespodziewana propozy
cja spotkała się z burzliwą reakcją na sali obrad. W dyskusji radni zwrócili 
uwagę, że gmach przy ul. Brackiej nie został kupiony dla prezydenta, lecz 
po to, aby przenieść do niego biura miejskie, co przez półtora roku nie 
zostało w pełni zrealizowane. W konsekwencji część z nich nadal mieściła 
się w innych budynkach. Zarzucono ponadto wnioskodawcy, że z powo
dów formalnych rada nie może procedować nad tą sprawą, gdyż głównym 
zainteresowanym w jej rozstrzygnięciu jest sam prezydent miasta. Wobec 
oporu radnych i niewielkich szans na przyjęcie wniosku J. Leo osobiście 
wycofał go z dalszych obrad.

Magistrat nie zrezygnował jednak z przedstawionego projektu, zwłasz
cza że pojawiała się szansa na porozumienie się w tej kwestii ze spadko
biercami Rydzowskiego. W grudniu 1905 r. wpłynęło do gminy podanie, 
w którym ponowili oni żądanie, aby rada miasta „spełniając warunek, 
pod którym Gminie miasta Krakowa dom przy ul. Poselskiej został za
pisany, dla każdorazowego Prezydenta miasta wyznaczyła mieszkanie, 
jego stanowisku i dzisiejszym wymogom towarzyskim i reprezentacyjnym 
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odpowiadające”3. Spadkobiercy uznali, że kamienica zapisana miastu 
przez ich krewnego ze względu na jej ówczesny stan i rozmiar nie nada
wała się już na apartament prezydencki, ale obowiązkiem moralnym 
i prawnym gminy jako zapisobiercy było spełnienie ostatniej woli te- 
statora „przynajmniej w tej mierze, jak na to jego siły i warunki obecne 
pozwalają, w sposób, który najbardziej właściwej intencji [zmarłego] się 
zbliża”4.

1 Sprawozdanie i wnioski u> sprawie wypełnienia zobowiązań Gminy miasta Krakowa, 
wypływających z przyjęcia zapisu realnos'ci s'. p. Andrzeja Rydzowskiego, „Dziennik 
Rozporządzeń”, R. 27, 1906, s. 104.

4 Ibidem.
3 Ibidem, s. 105.

Wniosek spadkobierców został skierowany do sekcji prawniczej ma
gistratu, która na posiedzeniu 19 grudnia 1905 r. zleciła Budownictwu 
Miejskiemu przygotowanie kosztorysu przebudowy kamienicy 'przy ul. 
Poselskiej 10, a jednocześnie skłaniała prezydenta Lea do podjęcia nego
cjacji z rodziną Rydzowskiego w sprawie określenia warunków, pod któ
rymi spadkobiercy zgodziliby się uwolnić tę nieruchomość od przeznacze
nia jej na mieszkanie prezydenta. Na początku 1906 r. plany ewentualnej 
restauracji domu Rydzowskiego były gotowe. Wynikało z nich, że koszt 
kapitalnej przebudowy i adaptacji budynku na potrzeby mieszkania dla 
prezydenta wyniesie 200 tys. koron, a ponadto gmina będzie musiała wy
dawać ok. 6000 koron rocznie na wynajem lokali dla biur miejskich, które 
dotąd znajdowały się w tym gmachu, a po urządzeniu w nim apartamen
tów musiałyby zostać przeniesione. Spadkobiercy Rydzowskiego wyrazili 
natomiast gotowość sporządzenia deklaracji zezwalającej na wykreślenie 
z hipoteki kamienicy obowiązku wykorzystywania jej wyłącznie na potrze
by apartamentów urzędowych dla prezydenta, pod warunkiem, że wła
dze miejskie zabezpieczą na ten cel mieszkanie w budynku magistratu lub 
w innymi miejscu znajdującym się w jego pobliżu. Na tej podstawie sekcja 
prawnicza magistratu zdecydowała 9 marca 1906 r. o przeznaczeniu ka
mienicy po Rydzowskim, po jej połączeniu z ratuszem w ramach planowa
nej rozbudowy pałacu Wielopolskich, na biura dla zarządu miejskiego, zaś 
prezydentowi polecono wyznaczyć mieszkanie służbowe w innym budyn
ku miejskim. Wyboru miejsca na ten cel dokonano 14 marca na posiedze
niu sekcji ekonomicznej. Zdecydowano wówczas, że „na mieszkanie Pre
zydenta miasta przeznacza się w domu dawniej Larysza lokale frontowe 
na I-szem piętrze z przynależnościami, z wyłączeniem 10 lokali, tj. 5 lokali 
tylnych głównego budynku i 5 lokali w oficynie”5.

Plan koniecznych adaptacji w tych pomieszczeniach został zlecony 
Budownictwu Miejskiemu, które obliczyło, że koszt przygotowania 
części mieszkalnej wyniesie 7000 koron, zaś remont i umeblowanie sal 
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reprezentacyjnych zamknie się w kwocie 15 tys. koron. Ostatecznie za
twierdzono na ten cel budżet w wysokości 22 tys. koron, z czego 5000 
miało pochodzić z pożyczki zaciągniętej w 1904 r. na dostosowanie bu
dynku do potrzeb magistratu, a pozostała suma z dodatkowego kredytu.

Koszt utrzymania apartamentu prezydenckiego oszacowano na 4800 
koron rocznie, co - jak podkreślano - było kwotą niższą od 6000 koron, 
które byłyby niezbędne na czynsze w razie konieczności opuszczenia ka
mienicy Rydzowskiego przez biura miejskie. W efekcie urządzenie miesz
kania dla prezydenta w Pałacu Larischa przedstawiono jako „finansowo 
bardzo korzystne załatwienie sprawy legatu ś. P. Rydzowskiego”1’.

Ibidem, s. 106.

W takim kształcie wniosek zarządu miejskiego trafił na posiedzenie 
nadzwyczajne rady miasta 7 maja 1906 r. Zgodnie z przewidywaniami wy
wołał on gorącą dyskusję. Padły liczne argumenty przeciwko rozwiązaniu 
zaproponowanemu przez magistrat. Pod adresem prezydenta posypały się 
gromy. Oskarżano go nawet o jawny autokratyzm.

Jako pierwszy zaprotestował prof. Bolesław Ulanowski, wybitny kra
kowski historyk prawa, który w długim wywodzie starał się wykazać, 
że interpretacja legatu Rydzowskiego dokonana w sekcji prawniczej ma
gistratu jest nietrafna. Zapis uczyniony w testamencie z 1878 r. można 
było bowiem, jego zdaniem, rozumieć tylko w ten sposób, że każdorazowy 
prezydent miasta miał prawo żądać, aby nieruchomość będąca jego przed
miotem została udostępniona mu na mieszkanie urzędowe. Magistrat miał 
prawo użytkować tę kamienicę w inny sposób dopiero wówczas, gdyby 
prezydent nie chciał w niej zamieszkać. Ulanowski podkreślił również, 
że sekcja błędnie połączyła dwa niezależne od siebie zagadnienia prawne, 
tj. sposób wykonania legatu Rydzowskiego i obowiązek zapewnienia pre
zydentowi reprezentacyjnego mieszkania w innym miejscu.

Radca miejski Rotter dodał do tych wywodów kwestię przesadnych 
kalkulacji przygotowanych przez Budownictwo Miejskie, w których wy
olbrzymiono koszty adaptacji kamienicy Rydzowskiego i ewentualnego 
wyprowadzenia z niej biur miejskich. W tym kontekście przypomniał, 
że w projekcie rozbudowy magistratu przewidziano wzniesienie nowego 
skrzydła na miejscu nie tylko domu Rydzowskiego, ale także sąsiadują
cego z nią budynku przy ul. Poselskiej 12, zaś koszty podane we wniosku 
dotyczą obu tych nieruchomości. Rotter zwrócił także uwagę na osza
cowanie zbyt niskiej kwoty na utrzymanie mieszkania prezydenta, jeśli 
miałoby ono zostać urządzone w Pałacu Larischa. Kwota 4800 koron była 
jego zdaniem zaniżona względem faktycznej wartości pomieszczeń w tym 
gmachu, a także przychodów, które dawał ich wynajem przed nabyciem 
pałacu przez gminę. *
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Głos przeciwko propozycji magistratu zabrali również inni radni, m.in. 
Ernest Bandrowski i Adolf Gross. W obronie wniosku wystąpił nato
miast wiceprezydent Sarę, który podkreślił - odnosząc się do zgłoszonych 
w trakcie posiedzenia zarzutów - że pomieszczenia w Pałacu Larischa 
znakomicie nadają się na mieszkanie reprezentacyjne dla prezydenta, na
tomiast „lokali tych (...) ze względu na ich głębokość i układ nie da się 
tak dobrze wyzyskać na biura, jakby ze względu na ich obszar wynikało"7. 
Niezależnie od tego zwrócono uwagę, że miasto nie może sobie pozwolić 
na utrzymywanie kamienicy Rydzowskiego w stanie nadającym się do za
mieszkania każdorazowego prezydenta z uwagi na ogromne koszty adapta
cji i niewykonalne w praktyce przekształcanie pokoi to na apartamenty, 
to na biura miejskie, w zależności od potrzeb każdorazowego prezydenta. 
Ostatecznie, po długiej dyskusji, rada miasta przyjęła wniosek w sprawie 
lokalizacji mieszkania prezydenckiego w Pałacu Larischa i przeznaczenia 
na jego urządzenie 22 tys. koron stosunkiem głosów 33 do 14.

7 Posiedzenie nadzwyczajne z dnia 7 maja 1906 r., „Dziennik Rozporządzeń”, R. 27, 
1906, s. 99.

H Nadzwyczajny dodatek do nr 128 „Nowej Reformy”, 8 VI 1906.
9 Ibidem.

Przeciwnicy tej koncepcji nie dali jednak za wygraną. Już w trakcie po
siedzenia rady miejskiej zapowiedzieli, że w razie zaaprobowania wniosku 
magistratu skierują w tej sprawie protest do Wydziału Krajowego. „Pro
test mniejszości krakowskiej rady miejskiej przeciw uchwale Rady miasta 
Krakowa z 7 maja 1906, w sprawie mieszkania dla prezydenta miasta”8 9 
był gotowy na początku czerwca 1906 r. i został rozpowszechniony w ga
licyjskiej prasie. Podpisało się pod nim 14 radnych, m.in. E. Bandrowski, 
J. Rotter, I. Landau, E. Klemensiewicz, M. Horowitz i O. Bujwid.

Jego sygnatariusze domagali się odrzucenia uchwały rady miejskiej 
jako niezgodnej z prawem i interesami gminy, powołując się na argumen
ty, które w zasadniczej części pokrywały się z przedstawionymi wcześniej 
na posiedzeniu rady miejskiej. Przypomniano, że wydana w 1904 r. zgo
da Wydziału Krajowego na zakup Pałacu Larischa przez gminę była uwa
runkowana tym, że zostaną do tego gmachu przeniesione wszystkie biu
ra magistratu zlokalizowane poza ratuszem. Przeznaczenie niemal całego 
pierwszego piętra budynku na apartament dla prezydenta miasta nie od
powiadało więc, w odczuciu radnych, „celowi na jaki dom ten wówczas 
zakupiono i wyraźnie sprzeciwia się warunkowi, pod jakim Wydział Krajo
wy na kupno to zezwolił”·’. Zwrócono też uwagę na to, że miasta nie stać 
na ponoszenie dodatkowych kosztów remontu i utrzymywania reprezenta
cyjnego mieszkania dla prezydenta, skoro tylko na najpotrzebniejsze prace 
adaptacyjne przeznaczono 22 tys. koron. W tej sytuacji radni z przekąsem 
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pytali „ileż kosztować mogą później roboty konieczne a nawet mniej ko
nieczne, a tylko pożądane?”10 11. Przyznanie prezydentowi mieszkania nało
żyłoby na gminę „ciężary bardzo wielkie, których wzmożenie się dalsze 
jest prawdopodobne, a których granic wobec dotychczasowego sposobu 
sprawowania rządów w mieście nikt nie potrafi przewidzieć. Świadcze
nia te przechodzą siły finansowe gminy, której mieszkańcy uginają się pod 
uciskiem ciężarów podatkowych (...) i byłoby nieproporcjonalnie większe 
od świadczeń na rzecz naczelników Gminy miast innych, większych i dużo 
zamożniejszych, aniżeli Kraków”11.

10 Ibidem.
11 Ibidem.

Ten ostatni argument nie był pozbawiony zasadności. Roczna pensja 
prezydenta Krakowa wynosiła w 1906 r. 18 tys. koron (jej wysokość usta
lono w 1898 r.), a ponadto miał on do swojej dyspozycji dwa służbowe 
powozy z końmi. Takie uposażenie należało do najwyższych w Cesarstwie, 
gdyż więcej od prezydenta Krakowa zarabiał wówczas jedynie burmistrz 
Wiednia. W innych, znacznie większych od Krakowa miastach uposaże
nie prezydentów było niższe. We Lwowie przykładowo wynosiło 14 tys. 
koron, a w Pradze, Bernie i Grazu 12 tys. koron rocznie. W pozostałych 
miastach rzadko również przysługiwało prezydentowi prawo do służbo
wego mieszkania - przywilej taki przyznano gospodarzowi miasta jedynie 
we Lwowie i w Wiedniu.

Oceniając konflikt wokół prezydenckich apartamentów, wypada zauwa
żyć, że plan przekazania prezydentowi niemal całego piętra w Pałacu La- 
rischa był, przynajmniej w pewnym stopniu, przesadny. Pociągał za sobą 
niewątpliwie niepotrzebne obciążenie dla budżetu miasta, związane nie 
tylko z koniecznością urządzenia mieszkania, ale pośrednio także wynajmu 
innych pomieszczeń na biura miejskie, które mogłyby zostać ulokowane 
przy ul. Brackiej 12. Niewiarygodnie brzmiały w tym kontekście tłuma
czenia urzędników magistratu, którzy po półtora roku od zakupu pałacu 
doszli nagle do wniosku, że jego wnętrza nie są przystosowane dla potrzeb 
wydziałów miejskich. Nie można zresztą wykluczyć, że plan oddania części 
pałacu prezydentowi zrodził się wcześniej, jeszcze w 1904 r., a zatem zaraz 
po jego nabyciu przez gminę. Od samego początku bowiem w projektach 
rozmieszczenia instytucji miejskich w budynku nie brano w ogóle pod uwa
gę pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze. Na wszystkich za
chowanych planach z tej epoki pozostawiono je jako niezagospodarowane. 
Pierwsza próba uzyskania aprobaty rady miejskiej dla tego projektu, podję
ta w 1905 r., zdaje się dodatkowo potwierdzać taki scenariusz.

Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomysł urządzenia mieszkania 
w Pałacu Larischa był przejawem osobistych ambicji prezydenta J. Lea 
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i czy realizowano go pod jego dyktando, czy też magistrat chciał w ten spo
sób ostatecznie rozwiązać kłopotliwy problem zobowiązań wynikających 
z przyjętego ćwierć wieku wcześniej legatu Rydzowskiego.

Nie można jednak zarazem zapominać, że spór wokół apartamentu pre
zydenckiego miał szersze podłoże i doskonale wpisywał się w atmosferę 
walki politycznej między obozem J. Lea i jego przeciwnikami z Klubu De
mokratycznego. Leo miał wielu oponentów. Jego działania były krytycznie 
recenzowane przez opozycję. Konflikt ten nasilił się zwłaszcza po wybo
rach do rady miejskiej przeprowadzonych w maju 1905 r. W ich wyniku 
w zmienionym składzie prezydium nie znalazło się miejsce dla przedsta
wiciela opozycji J. Rottera. Od tego momentu Klub Demokratyczny robił 
wszystko, aby uprzykrzyć prezydentowi urzędowanie. Leowi zarzucano 
podejmowanie decyzji bez uwzględniania opinii rady miejskiej. Sprawa 
przeznaczenia dla niego mieszkania w Pałacu Larischa, niezbyt fortun
nie zaprezentowana przez magistrat, dostarczała dodatkowego pretekstu 
do formułowania podobnych zarzutów.

Protest przeciwników mieszkania prezydenckiego w Pałacu Larischa 
okazał się jednak nieskuteczny. W 1906 r. pozycja polityczna Lea była nie
zachwiana, lecz mimo to nie udało się uniknąć negatywnej reakcji mniej 
przychylnych mu mieszkańców miasta. Trudno zresztą dziwić się, że de
cyzja nadająca władzy nowe przywileje i korzyści nie cieszyła się zbyt
nią popularnością, zwłaszcza że pociągała za sobą dodatkowe obciążenie 
budżetu, w którym brakowało środków na pokrycie różnych wydatków. 
Niektórzy mieszkańcy byli oburzeni faktem, że za pomocą miejskich fun
duszy prezydent chce zaspokajać własne potrzeby. Były to opinie przesad
ne, nie do końca odpowiadające rzeczywistości. Leo bowiem sam ponosił 
koszty utrzymania nowego apartamentu, o czym przypominali mieszkań
com dziennikarze „Czasu”: „Jak się dowiadujemy, są w naszym mieście 
ludzie, którzy myślą, że zajmowane przez Pana Prezydenta Juliusza Lea 
służbowe mieszkanie na pierwszym piętrze tzw. Pałacu Larischa, dlatego 
jest służbowe, bo uwolnione zostało od płacenia czynszu i innych kosztów 
związanych z wynajmem mieszkania. Tymczasem pan Prezydent opłaca 
co miesiąc czynsz w pełnej wysokości. Pokrywa również koszta zużytej 
elektryczności oraz gazu. Możemy zapewnić - służbowe mieszkanie Ojca 
Miasta nie należy wcale do najtańszych w Krakowie, przeciwnie. Czynsz 
ustalony został komisyjnie. Należytość za elektryczność i gaz obliczają 
i pobierają - elektrownia i gazownia... Pełny czynsz oraz koszta zużycia 
elektryczności co miesiąc płacą również pozostali użytkownicy służbo
wych mieszkań w Pałacu Larischa”12.

12 Cyt za: Z. Vogel, Z dziejów Pałacu Larischa, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 
(dalej: Bil), 1986, nr 4(148), s. 51-52.
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Wróćmy jednak do Pałacu Larischa. Po zatwierdzeniu planu urządzenia 

mieszkania prezydenckiego na pierwszym piętrze budynku przystąpiono 
do zaplanowanych wcześniej prac adaptacyjnych i wykończeniowych.

Główne wejście do apartamentu wiodło przez klatkę schodową od stro
ny ul. Franciszkańskiej. Drzwi prowadziły do przedpokoju, z którego moż
na było przejść do każdej części mieszkania. Pokoje reprezentacyjne znaj
dowały się w głównym trakcie budynku od strony pl. Wszystkich Świętych 
(obecnie są to tzw. sale recepcyjne WPiA UJ). Centralnym pomieszcze
niem był obszerny salon o powierzchni przekraczającej 55 m2 z balkonem 
regularnie wykorzystywanym w czasie oficjalnych spotkań prezydenta 
i jego gości z mieszkańcami miasta. Po lewej stronie salonu zlokalizowany 
był mniejszy, podłużny pokój barowy o powierzchni 24 m2, dalej zaś głów
na jadalnia (51 m2) wraz z niewielkim zapleczem (7 m2) zlokalizowanym 
od strony kuchni. Do reprezentacyjnej części apartamentu należał także 
położony po przeciwnej stronie salonu narożny pokój o powierzchni prze
kraczającej 57 m2. Do sal reprezentacyjnych przylegały osobne pomiesz
czenia gospodarcze pełniące funkcję kuchni i spiżarni. Obok głównego 
przedpokoju znajdowały się toalety.

Pozostałe sale, z oknami wychodzącymi na ul. Bracką, stanowiły ob
szerną, prywatną część apartamentu o powierzchni przekraczającej 
250 m2. Urządzono w niej pokoje mieszkalne dla prezydenta i jego ro
dziny. Można było wejść do nich bezpośrednio schodami wiodącymi 
z głównego holu budynku od strony ul. Brackiej. Składały się z osobnego 
przedpokoju, gabinetu pani domu, który sąsiadował z narożnym salonem 
reprezentacyjnym, gabinetu prezydenta, salonu domowego, oddzielnych 
sypialni dla prezydenta i jego małżonki, pomiędzy którymi urządzono gar
derobę (ubieralnię), a także łazienki i kuchni wraz z pomieszczeniami 
gospodarczymi.

Oprócz prezydenckiego apartamentu na tym samym piętrze znajdowa
ły się trzy pokoje gościnne z osobnym wejściem z korytarza.

Z uwagi na szczególne przeznaczenie sal recepcyjnych, które miały 
pełnić przede wszystkim funkcję reprezentacyjną i być miejscem spotkań 
prezydenta z oficjalnymi gośćmi, dużą uwagę poświęcono ich wystrojowi. 
Projekty tych wnętrz oraz dobranych do nich mebli zostały zamówione 
w krakowskim Towarzystwie „Polska Sztuka Stosowana”. Była to wówczas 
organizacja młoda, działająca zaledwie od 1901 r., ale niezwykle prężna 
w popularyzowaniu odradzającej się sztuki rzemieślniczej i wspieraniu ro
dzimej wytwórczości. Z Towarzystwem związani byli architekci, rzemieśl
nicy, etnografowie, historycy sztuki i działacze społeczni. Wielu z nich 
pochodziło z młodego pokolenia twórców, którzy dopiero zaczynali swoją 
karierę artystyczną. Działalność Towarzystwa skupiła się wokół organizacji 
konkursów i wystaw, a od 1902 r. także publikacji własnego periodyku 
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„Polska Sztuka Stosowana”. W tym czasie przygotowano wiele interesują
cych projektów, wśród których na czoło wysuwało się bez wątpienia urzą
dzenie wnętrz odrestaurowanego budynku Teatru Starego.

W połowie 1906 r. Towarzystwo rozpisało konkurs honorowy na pro
jekt urządzenia trzech pomieszczeń w mieszkaniu prezydenta: głównego 
przedpokoju, salonu oraz jadalni. W odpowiedzi nadeszły cztery prace 
konkursowe, z których wyróżniono i zarekomendowano do wykonania 
trzy: projekt przedpokoju autorstwa Józefa Czajkowskiego, salonu pomy
słu Karola Tichego oraz jadalni Ludwika Wojtyczki.

Z uwagi na skąpą dokumentację dziś niestety nie jesteśmy w stanie 
odtworzyć ze wszystkimi szczegółami oryginalnego wyglądu tych pokoi. 
Zachowane fotografie pozwalają jednak opisać ogólną charakterystykę 
stylu, w którym zostały urządzone. Największy wpływ na ostateczny wy
gląd wnętrz sal miał Czajkowski, który nie tylko w całości zaprojektował 
przedpokój, ale współpracował również przy realizacji wystroju pozosta
łych pomieszczeń.

Prezydencki przedpokój urządził w prostym stylu, co nie oznaczało, 
że pomieszczenie to było pozbawione elegancji. Ściany zostały obite bo
azerią z politurowanego drzewa orzechowego, którą wykonał krakowski 
stolarz Micha, Piela. Powieszono na nich kilimowe portiery pochodzące 
z pracowni Anny Sikorskiej z Czernichowa. Tkaniny te, dotąd sporadycz
nie wykorzystywane we wnętrzach pełniących funkcje reprezentacyjne, 
były ozdobione lokalnymi, wyraźnie zgeometryzowanymi motywami 
ludowymi. Krzesła i fotele wstawione do przedpokoju przydawały mu 
wymiaru nieco modernistycznego. Lampy w formie bocznych świecz
ników przygotował zakład Jana Butelskiego. W przedpokoju stanął tak
że piec obłożony kaflami wyprodukowanymi w fabryce Niedźwieckiego 
w Dębnikach.

W podobnej estetyce został urządzony salon, w którym znalazł się ko
minek z centralnie umieszczonym herbem miasta przedstawiającym Bra
mę Floriańską. Ten oryginalny element wystroju zachował się do dziś.

Wygląd sali jadalnej zaprojektowany przez Wojtyczkę wyróżniał się 
nieco innym, bardziej zachowawczym stylem w porównaniu do śmia
łych projektów Czajkowskiego. Meble (stoły, ławy, krzesła i kredensy) 
zostały ozdobione neobarokowymi detalami, zaś ściany dekorował pas 
z drewnianych okładzin. Całość wieńczył prosty, drewniany gzyms oraz 
strop bogato zdobiony kasetonami. Niektóre meble, zwłaszcza ławy i fo
tele umieszczone w mieszkaniu prezydenta, zaprojektował inny artysta 
związany z Towarzystwem, Jan Bukowski. Później zlecono mu również 
projekt wyposażenia do gabinetów prezydenckich i sali posiedzeń w pała
cu Wielopolskich (meble te spłonęły w większości w pożarze magistratu 
w 1926 r.).
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W pokoju narożnym, który pełnił funkcję salonu muzycznego, usta

wiono fortepian. Wyposażenie prywatnych pokoi składało się natomiast 
głównie z mebli będących własnością prezydenta J. Lea.

Wstępna adaptacja i umeblowanie mieszkania prezydenta nie zakoń
czyły sprawy jego remontu. Dalsze prace restauracyjne były potrzeb
ne m.in. z uwagi na zły stan techniczny drzwi i stolarki okiennej, która 
nie była wymieniana od czasów odbudowy budynku po pożarze w 1850 r. 
Ograniczone środki w budżecie miasta nie pozwoliły jednak na wykonanie 
wszystkich prac w jednym czasie.

Do sprawy modernizacji apartamentu powrócono dopiero w 1911 r. 
Z inicjatywą jej przeprowadzenia wystąpił osobiście prezydent Leo. W pi
śmie z 24 lutego zlecił magistratowi dokonanie naprawy stolarki, a przy 
okazji także przeprowadzenie prac obejmujących korektę układu we
wnętrznego salonu jadalnego. Na tej podstawie radca Budownictwa Miej
skiego, Jan Zawiejski, nakazał na początku marca 1911 r., aby w trybie 
pilnym przygotowano stosowny program robót adaptacyjnych, a następnie 
zlecono ich wykonanie. Plan remontu był gotowy w ciągu kilku tygodni. 
Zgodnie z wolą prezydenta przewidziano w nim przede wszystkim wymia
nę okien frontowych od strony pl. Wszystkich Świętych, a zatem w części 
reprezentacyjnej mieszkania: dwóch w jadalni i dwóch w sali recepcyj
nej wraz z drzwiami balkonowymi oraz trzech okien w pokoju narożnym. 
Powierzchowna konserwacja i jedynie doraźne naprawy okien liczących 
pół wieku skutkowały tym, że były one „tak zniszczone, że prawie nie 
do użycia tak w robocie stolarskiej, jak i okuciu”13. Nowa stolarka musiała 
być dostosowana do istniejących okien w pozostałej części gmachu oraz 
ogólnej architektury pałacu. Zaplanowano zatem jej wymianę na okna po
dwójne, ośmiokwaterowe, otwierane zarówno do wewnątrz, jak i na ze
wnątrz. Wyszczególniono, że „otrzymają [one] zawiasy mosiężne, baskwile 
zastosowane być mają do okucia drzwi istniejących w pokojach recepcyj
nych, oszklenie ma być wykonane szkłem lustrzanem”14. Ponadto zapla
nowano montaż urządzeń koziołkowych w górnych kwaterach, służących 
do wietrzenia pokoi. Ekipa remontowa miała wykonać „okucie, oszkle
nie, olakierowanie, i wszystkie roboty pomocnicze tj. wyjęcie starych 
okien, obcięcie istniejących węgarów okiennych, osadzenie nowych okien, 
w ogóle wszystkie roboty potrzebne do zupełnej i kompletnej wymiany 
okien starych na nowe - przyczem wszystkie uszkodzenia tak na fasadzie, 
jak i wewnątrz musi własnym kosztem usunąć i do dawnego stanu dopro
wadzić”15. Nowa stolarka miała być najwyższej jakości.

11 ANK, sygn. ABM fasc, 979 a, Program prac remontowych w mieszkaniu prezydenta, 
s. 111.

14 Ibidem, s. 113.
15 Ibidem.
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Oprócz wymiany stolarki przewidziano również pewne zmiany w we
wnętrznym układzie mieszkania. Przede wszystkim podjęto decyzję o po
większeniu sali jadalnej poprzez przyłączenie do niej sąsiedniego gabine
tu. Było to jednak przedsięwzięcie trudne z kilku względów. Mianowicie 
oba pomieszczenia były przedzielone ścianą nośną, a ponadto gabinet miał 
nieregularny kształt, gdyż w trakcie poprzednich zmian w jego układzie 
wzniesiono ścianę, która nie stała w jednej linii ze ścianą jadalni. Po połą
czeniu obu pokoi powstać więc rnusiał „narożnik psujący całość tejże [po
większonej] sali”16, którego zakrycie było możliwe bądź przez wyrównanie 
ścian, co zmniejszyłoby niepotrzebnie powierzchnię jadalni, bądź skon
struowanie wykuszu drzewnego. W związku z likwidacją gabinetu,należało 
rozebrać stojący w nim zielony piec, zerwać posadzkę w obu łączonych po
mieszczeniach, uzupełnić kasetonowe stropy, tapetowanie i boazerię oraz 
przemieścić żyrandole ścienne, poprawiając oświetlenie nowej jadalni. 
Z oczywistych względów wszystkie powyższe prace zostały zaplanowane 
po wymianie okien.

Ibidem, s. 115.
17 Ibidem, s. 123.

W pozostałych pokojach reprezentacyjnych przewidziano remont o znacz
nie skromniejszym zakresie. Za konieczną uznano w szczególności napra
wę posadzek oraz renowację drzwi pokojowych, a zwłaszcza uzupełnienie 
w nich szpar i ubytków. Do wymiany przeznaczono jedynie drzwi znajdu
jące się między przedpokojem a korytarzem prowadzącym do toalet. Przy
czyna była prozaiczna - pojedyncze drzwi nie zapewniały dotychczas wła
ściwej izolacji, gdyż przepuszczały „szmery mechaniki instalacyjnej tychże 
wychodków do przedpokoju’’17. Prace remontowe mające na celu odno
wienie części reprezentacyjnej apartamentów prezydenckich były w zało
żeniu jedynie pierwszym etapem pełnej renowacji całego mieszkania.

W dalszej kolejności planowano przeprowadzić gruntowny remont apar
tamentów prywatnych i wymianę w nich stolarki, lecz prac tych najprawdo
podobniej w ogóle nie podjęto z powodu niewystarczających funduszy. Plan 
zapewne odłożono na później, a wybuch wielkiej wojny światowej przekre
ślił w ogóle jego realizację.

W późniejszych latach w apartamentach prezydenckich nie podejmo
wano już prawdopodobnie żadnych poważniejszych remontów, w każdym 
razie brak ich śladów w zachowanej dokumentacji budynku. Możemy za
tem przypuszczać, że ograniczano się jedynie do wykonywania bieżących 
napraw i konserwacji.

Apartamenty prezydenckie pełniły swoją funkcję do 1939 r. Ich pierw
szym mieszkańcem przez długie lata prezydentury był Juliusz Leo, który 
przeniósł się do Pałacu Larischa w 1906 r. wraz z żoną Wilhelminą oraz 
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dziećmi z mieszkania zajmowanego w kamienicy przy ul. Loretańskiej 8. 
Apartamenty na pierwszym piętrze Pałacu Larischa dzieliły w tamtym 
okresie losy ich gospodarza.

W 1911 r. Leo został prezesem Koła Polskiego w Wiedniu. Częściej 
wówczas przebywał w stolicy Cesarstwa, zwłaszcza że jego nazwisko re
gularnie pojawiało się wśród potencjalnych kandydatów do objęcia resor
tu skarbu. Mimo rosnących obowiązków nie zrezygnował jednak z pre
zydentury krakowskiej, obejmując urząd na kolejną kadencję. Sytuacja 
skomplikowała się po wybuchu działań wojennych w 1914 r. W obliczu 
zagrożenia Leo przęjął kierownictwo nad Naczelnym Komitetem Narodo
wym oraz wyjednał u władz austriackich zgodę na utworzenie Legionów 
Polskich, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 
w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Nie uniknął jednak poważ
nego błędu, który położył się cieniem na jego dokonaniach. Gdy do Kra
kowa zbliżała się armia rosyjska, Leo opuścił 8 listopada 1914 r. aparta
ment w Pałacu Larischa i wraz z rodziną oraz wiceprezydentami Szarskim 
i Sarem wyjechał do Wiednia. Kraków w trudnym momencie został bez 
zarządcy. Korzystając z okazji, władze austriackie rozwiązały radę miejską 
i wprowadziły na jej miejsce swojego komisarza. Kilka tygodni później Leo 
odzyskał urząd i wrócił do miasta, jednak wielu krakowian nie wybaczyło 
mu ucieczki. W mieszkaniu prezydenta znów zapanował gwar codzien
nych spotkań i narad. Miasto walczyło o przetrwanie w wirze wojny, która 
windowała ceny żywności, utrudniała zaopatrzenie i pustoszyła krakowski 
budżet.

Leo był dobrym administratorem w tym wymagającym okresie, dwoił 
się i troił, aby sprostać zadaniom piętrzącym się przed nim w wojennej 
rzeczywistości. Nie zrezygnował z kontynuowania realizacji swej koncep
cji rozwoju Wielkiego Krakowa. Dzięki swojemu zaangażowaniu w lipcu 
1916 r. został ponownie wybrany na urząd prezydenta miasta. Trzecią ka
dencję rozpoczął jednak znów od fatalnej wpadki. Zażądał od rady miej
skiej podwyżki pensji z 18 na 22 tys. koron i dożywotniej emerytury. Nie 
wiadomo, dlaczego to zrobił. Być może górę nad zdrowym rozsądkiem 
wzięły obawy o przyszłość rodziny. Posunięcie to wywołało oburzenie spo
łeczeństwa krakowskiego, wyczerpanego codzienną walką z trudami woj
ny. Opinia o prezydencie została mocno nadszarpnięta i nigdy nie udało 
mu się jej w pełni odbudować. Narastające napięcie i krytyka negatywnie 
odbiły się na jego zdrowiu. We wrześniu 1917 r. Leo doznał ataku serca. 
Wkrótce potem złożył wniosek o dwumiesięczny urlop. Zmarł w Pałacu 
Larischa 21 lutego 1918 r. Trzy dni później wyruszył stamtąd w stronę 
Cmentarza Rakowickiego kondukt żałobny z trumną zmarłego prezydenta.

Po śmierci Lea apartamenty prezydenckie zajmowali kolejni włoda
rze miasta: jego następca Jan Kanty Fedorowicz, który sprawował urząd
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prezydenta Krakowa do 1924 r., oraz Karol Rolle urzędujący w latach 
1926-1931. W kolejnej dekadzie mieszkanie przy ul. Brackiej miało jeszcze 
dwóch gospodarzy: Władysława Belinę-Prażmowskiego, a od 1933 r. Mie
czysława Kaplickiego. Po wygaśnięciu jego mandatu w lutym 1939 r. rada 
miasta nie była w stanie wybrać nowego prezydenta, a zarządca komisarycz
ny, którym został krakowski notariusz Bolesław Czuchajowski nie przeniósł 
się do Pałacu Larischa.

Przez ponad trzy dekady apartamenty służyły jednak przede wszystkim 
jako miejsce dla ważnych dla miasta uroczystości i oficjalnych spotkań. 
Nie sposób wyliczyć wszystkich wydarzeń ani znamienitych gości, którzy 
odwiedzali w tych czasach salony recepcyjne na pierwszym piętrze pałacu. 
Regularnie były tu wydawane śniadania z okazji obchodów przyłączenia 
gmin podmiejskich do Krakowa. Menu zawsze było wykwintne. Podczas 
jednego z takich śniadań, 27 kwietnia 1910 r., podano: bulion w filiżan
kach, wołowinę à la Tournedos na truflach, bukiet jarzyn, kapłony styryj
skie, pêches souffle'es, sałaty, kompoty, owoce i do tego czarną kawę oraz 
wybór najprzedniejszych win i likierów. Po śniadaniach prezydent Leo 
zwykle wychodził na balkon, aby świętować wraz z tłumnie zgromadzony
mi przed magistratem mieszkańcami miasta.

W 1910 r. doszło do niebezpiecznego incydentu. W wiwatującym tłu
mie nieumiejętnie odpalono fajerwerki, co doprowadziło do gwałtownego 
wybuchu magnezji. W jego wyniku uszkodzone zostały szyby w Pałacu 
Larischa oraz witraże w sąsiednim kościele Franciszkanów, a fragmenty 
spadającego szkła zraniły, na szczęście niegroźnie, prezydenta i kilku gości 
przebywających na balkonie.

Uroczyście świętowano także proklamację aktu 5 listopada 1916 r., 
który po raz pierwszy deklarował odrodzenie Królestwa Polskiego na tere
nach zaboru rosyjskiego okupowanych przez wojska państw centralnych. 
W wydanym z tej okazji w salach reprezentacyjnych raucie uczestniczył 
komendant Józef Piłsudski. Jak odnotował Fryderyk Zoll starszy, przy
szły marszałek w czasie tego przyjęcia zwracał jednakże większą uwagę 
na obecne tam kobiety niż na generałów i polityków.

W latach międzywojennych wśród wielu uroczystości szczególnym 
echem odbiła się wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego, który odwie
dził Pałac Larischa podczas swojego pobytu w Krakowie 16 lipca 1929 r. 
Szczegółowy przebieg tego wydarzenia zrelacjonował „Czas": „O godzinie 
1 po poł. Pan Prezydent miasta Krakowa senator Rolle w imieniu Rady 
miejskiej miasta Krakowa podejmował p. Prezydenta Rzplitej śniadaniem 
w salonach recepcyjnych «Pałacu Larysza». Portal pałacu udekorowany był 
orłem polskim z kwiatów i emblematami państwowemi oraz chorągwiami 
miejskiemi. Dostojnego gościa powitał u wejścia p. Prezydent Rolle wraz 
z małżonką Anną Rollową (...). Podczas deseru prezydent miasta Krakowa 
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sen. Rolle wygłosił (...) przemówienie [po którym] (...) zebrani wznieśli 
z entuzjazmem trzykrotny okrzyk na cześć Głowy Państwa. Podczas śnia
dania Prezydent rozmawiał ze wszystkimi obecnymi (...). Po śniadaniu 
odbyła się w salonach recepcyjnych «Pałacu Larysza» czarna kawa, w któ
rej wzięło udział przeszło 100 osób z pośród obywatelstwa krakowskiego 
(...). O godzinie 3 po poł. p. Prezydent Rzeczypospolitej wszedł do salo
nów, wprowadzony przez prezydenta Rollego, który przedstawił p. Pre
zydentowi Rzplitej wszystkich obecnych. P. Prezydent spędził dłuższą 
chwilę na czarnej kawie, zaszczycając rozmową reprezentantów sfer oby
watelskich miasta Krakowa. W międzyczasie zgromadziły się przed Pała
cem Larischa tłumy publiczności, manifestujące na cześć Głowy Państwa. 
Przed opuszczeniem salonów pp. Rollów, p. Prezydent Rzplitej ukazał się 
na balkonie. W chwili pojawienia się p. Prezydenta zebrana koło pałacu 
publiczność wznosiła żywiołowe okrzyki na cześć Zwierzchnika Państwa, 
poczem p. Prezydent Rzplitej pożegnał się z obecnymi, wyrażając podzię
kowanie prezydentowi miasta sen. Rollemu i jego małżonce. Odjeżdżają
cego p. Prezydenta żegnała owacyjnie publiczność"18.

18 „Czas”, 18 VII 1929, nr 161.

W apartamentach prezydenckich bywali również goście zagraniczni, 
którzy w czasie pobytu w Polsce często poza Warszawą odwiedzali tak
że Kraków. W maju 1930 r. na śniadaniu u prezydenta gościła delegacja 
paryskiej rady miejskiej z markizem Pierre’em Marie’em Fortunem d’An- 
dignem na czele. Szczególna uroczystość miała miejsce z udziałem fran
cuskiego ministra spraw zagranicznych, Louisa Barthou, który gościł pod 
Wawelem 24 kwietnia 1934 r. Barthou do Pałacu Larischa przybył w celu 
szczególnym, a mianowicie by odebrać przyznany mu Order Białego Kru
ka na Wielkiej Wstędze z Cymeliami. Było to odznaczenie nadawane przez 
Rycerski Zakon Bibliofilski, założony w Krakowie w 1930 r. z inicjatywy 
Kazimierza Witkiewicza, za zasługi na polu bibliofilstwa, introligatorstwa 
i grafiki książkowej. Order noszony na lewym boku, z kokardą i wstęgą 
na piersi przekazywany był w trakcie ceremonii, która swą teatralną opra
wą nawiązywała wprost do tradycji masońskich. Uroczystość zorganizowa
na w salach recepcyjnych pałacu odbyła się przy blasku świec ustawionych 
w trójkątnych świecznikach. Po odśpiewaniu hymnu zakonnego nowicjusz 
zajął miejsce z dala od stołu Kapituły, przy drzwiach wejściowych. Brat 
Orator wygłosił mowę przedstawiającą zalety francuskiego ministra i po
wody, dla których zdecydowano o jego odznaczeniu. Następnie Kanclerz 
odczytał Ustawę Konstytucyjną Zakonu, a L. Barthou złożył wymagane 
ceremoniałem ślubowanie. Później, na znak przyjęcia do Zakonu, Wiel
ki Mistrz złożył pocałunek na obu policzkach ministra i udekorował jego 
pierś orderem.
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Po rozpoczęciu okupacji hitlerowskiej i zajęciu Pałacu Larischa przez 
Niemców podjęto wspomnianą już decyzję o przekształceniu apartamen
tów prezydenckich w kasyno. Plany studyjne poszczególnych pomieszczeń 
kasyna były gotowe w 1941 r. W części prywatnej dawnego mieszkania 
prezydenta miasta przewidziano obszerne sale ze stołami do gier. Pozostała 
część apartamentu miała utrzymać swój recepcyjny charakter z zachowa
niem dotychczasowego wystroju i umeblowania. Niektóre elementy wy
posażenia poddano być może renowacji, na co wskazują zachowane szkice 
z adnotacjami dotyczącymi cen odnowienia mebli.

Zakres rzeczywistych zmian wprowadzonych w tym okresie w apar
tamentach jest jednak trudny do ustalenia. Jak wynika z zachowanych 
planów sporządzonych tuż po zakończeniu II wojny świtowej, w 1945 r. 
układ mieszkania prezydenckiego pozostał niemal niezmieniony. Oznacza 
to, że wbrew pierwotnym założeniom niemiecka ingerencja w strukturę 
mieszkania nie była znaczna, a kasyna w ogóle w nim nie uruchomiono.





ROZDZIAŁ VI
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PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Jeszcze u schyłku okupacji niemieckiej w Krakowie zaczęły powstawać osa
dzone w nowym porządku polityczno-ustrojowym instytucje państwowe 
i samorządowe. Zgodnie z zasadami ogłoszonymi w Manifeście Lipcowym 
z 1944 r. i przepisami ustawy z 11 września 1944 r. na niższych szczeblach 
administracji państwowej stanęły wojewódzkie rady narodowe oraz rady 
miejskie (powiatowe). Były to organy formalnie samorządowe, chociaż 
w praktyce nie miały żadnej dozy autonomii. W Krakowie funkcję tę miała 
pełnić Miejska Rada Narodowa (MRN), której powołanie zapowiedziano 
już w styczniu 1945 r. Najważniejszym zadaniem Rady był wybór nowych 
władz administracyjnych miasta - Zarządu Miejskiego z prezydentem 
na czele.

W pierwszych miesiącach po wycofaniu się z Krakowa wojsk i admi
nistracji niemieckiej magistrat miejski funkcjonował w istocie tak samo, 
jak w czasie okupacji. Poza składem personalnym, zwłaszcza na poziomie 
kadry kierowniczej, niewiele zmieniło się w jego organizacji wewnętrznej.

Początkowo nowe władze zamierzały nadal wykorzystywać Pałac Lari
scha jako jedną z siedzib wydziałów i biur miejskich. Jednak nieliczne z nich 
faktycznie działały w budynku. Pomieszczenia parterowe po zmianach adap
tacyjnych dokonanych przez Niemców w większości nie nadawały się już 
na użytek biurowy. W związku z tym zorganizowano tam tymczasową sto
łówkę pracowniczą Zarządu Miasta, obsługującą przede wszystkim urzęd
ników sąsiedniego pałacu Wielopolskich. Dwie niewielkie sale jadalne urzą
dzono w dzisiejszej głównej sieni budynku i w pomieszczeniach pełniących 
funkcję portierni i szatni, zaś kuchnia, w której przygotowywano posiłki, 
znajdowała się w pomieszczeniach zajmowanych obecnie przez dziekanat.
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Z zachowanych planów sporządzonych na wiosnę 1945 r. przez Opa

lińskiego z Oddziału Budowli Miejskich wynika, że dawne mieszkanie 
prezydenta na pierwszym piętrze przetrwało zawieruchę wojenną w nie
mal niezmienionym kształcie. W 1945 r. wykonano w nim pewne prace 
remontowe i adaptacyjne, mające na celu głównie odświeżenie wnętrz 
(czyszczenie, malowanie, cyklinowanie parkietów).

W pierwszych latach po wojnie apartament nadal spełniał funkcje re
prezentacyjne i był wykorzystywany na potrzeby uroczystości organizowa
nych przez władze miejskie. Na początku lat pięćdziesiątych wraz ze zmianą 
koncepcji funkcjonowania administracji terenowej władze ludowe rozpo
częły proces likwidacji wszelkich przejawów samorządności. Instytucje 
samorządu terytorialnego stały się niewygodnym, wręcz szkodliwym bala
stem dla nowego ustroju. Po zniesieniu urzędu prezydenta miasta w 1950 r. 
jego funkcję przejął przewodniczący Prezydium MRN. Reorganizacja władz 
miejskich dała także pretekst do zmian w Pałacu Larischa. Reprezentacyjny 
apartament na pierwszym piętrze gmachu przestał być potrzebny i został 
zamknięty.

W tym okresie pałac nie był zresztą w pełni wykorzystywany. Wydaje 
się, że władzom miejskim brakowało spójnej koncepcji jego zagospodaro
wania. Pomieszczenia w budynku przydzielano więc przypadkowym insty
tucjom, które z dużą częstotliwością pojawiały się i znikały z ul. Brackiej. 
Niektóre pomieszczenia nawet przez kilka lat stały puste.

Sytuacja ta uległa zmianie, przynajmniej w pewnym zakresie, w 1949 r., 
gdy część lokali znajdujących się w pałacu przyznano na stałe Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (MBP). Powołana do życia na mocy uchwały MRN 
z 18 grudnia 1945 r. biblioteka korzystała początkowo ze skromnej oficyny 
w budynku Muzeum Artystyczno-Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9. 
Z góry było jednak wiadomo, że będzie to jedynie lokal przejściowy, który 
nie zdoła pomieścić instytucji szybko powiększającej zasób swoich księ
gozbiorów. W połowie 1948 r. władze miejskie przydzieliły jej nowe, nie
wiele większe pomieszczenie w Pałacu pod Baranami. Również ono bardzo 
szybko przestało spełniać swoją funkcję. Rozważano wówczas przeniesie
nie placówki do kamienicy przy ul. Karmelickiej 1 lub ul. Kapucyńskiej 2, 
zwłaszcza że wkrótce biblioteka raz jeszcze musiała zmienić lokal - tym 
razem już tylko w obrębie tego samego budynku - i przenieść się na trzecie 
piętro pałacowej oficyny.

O przydział obszerniejszych pomieszczeń od początku istnienia MBP 
walczył jej wieloletni dyrektor, dr Józef Korpała (1905-1989). Był history
kiem literatury, cenionym teoretykiem bibliografii i przedwojennym dzia
łaczem społeczno-oświatowym. To właśnie dzięki jego ogromnemu zaan
gażowaniu udało się w 1949 r. wyjednać zgodę władz Krakowa na zajęcie 
przez MBP pomieszczeń parterowych w Pałacu Larischa. Korpała zdołał 
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przekonać decydentów o braku możliwości przedłużania prowizorium lo
kalowego dla kierowanej przez niego placówki. Po wielu latach dyrektor 
wspominał początki działalności MBP w Pałacu Larischa: ,jW listopadzie
1949 r. przydzielono Bibliotece wreszcie dwie izby w budynku miejskim 
(...) przy pl. Wiosny Ludów 6 [obecnie pl. Wszystkich Świętych]. Prze
niesiono do tego pomieszczenia oddział organizacji bibliotek filialnych 
i punktów bibliotecznych, aby ułatwić mu łączność z terenem. Pozostałe 
agendy biblioteki głównej (centrali) przeniesiono do sal Pałacu Larischa 
od strony ul. Brackiej i narożnika placu Wiosny Ludów - dopiero w marcu
1950 r. Nowy lokal ani dość obszerny, ani odpowiedni na cele bibliotecz
ne miał tę zaletę, że był znacznie większy od pomieszczeń zajmowanych 
w Pałacu pod Baranami (350 m2) a ponadto miał lepszy rozkład funkcjo
nalny i - co najważniejsze - był łatwo dostępny, bo mieścił się na parterze 
przy stosunkowo dość jeszcze cichej wówczas ulicy”1.

1 J. Korpala, Moje wspomnienia bibliotekarskie z okresu 25 lat pracy w Miejskiej Bi
bliotece Publicznej, BII 1971, nr 2(100), s. 67.

2 Archiwum Zakładowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (dalej: AWBP), 
A, teczka Organizowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 1948-1949, Plan przeprowa
dzenia oszczędności w Bibliotece Publicznej, 105/49, bez pag.

Pomieszczenia przekazane MBP wymagały przeprowadzenia pilnych 
prac adaptacyjnych. Remont w niezbędnym zakresie wykonano na począt
ku 1950 r. na zlecenie Wydziału Budownictwa Zarządu Miejskiego. Po
legał on głównie na dostosowaniu parterowych sal pałacu do potrzeb 
działalności bibliotecznej, w szczególności na odświeżeniu ścian i podłóg, 
wstawieniu niezbędnych ścianek działowych i przygotowaniu powierzchni 
magazynowych.

W przeddzień przeprowadzki do Pałacu Larischa księgozbiór biblio
teki liczył już prawie 40 tys. woluminów. Poważnym utrudnieniem dla 
prawidłowego funkcjonowania placówki były niewystarczające fundusze 
na właściwe opracowanie i udostępnianie zbiorów. Skromny budżet prze
znaczony na działalność MBP wymuszał na dyrekcji poszukiwanie różnych, 
niekiedy groteskowych form oszczędności. Stworzony w połowie 1949 r. 
plan „racjonalizacji” wydatków zakładał m.in. oszczędności materiałowe 
obejmujące: „1. Wykorzystanie opakowań z przesyłek nadchodzących 
do Biblioteki do ponownego opakowania; 2. Oszczędne gospodarowanie 
drukami bibliotecznymi, w szczególności zapisywanie dalszych egzempla
rzy aż do 5-go tego samego dzieła na jednej karcie katalogowej; 3. Wpro
wadzenie oszczędności w materiałach piśmiennych”2. Jak skrupulatnie 
wyliczono, jego realizacja miała pozwolić na zaoszczędzenie ok. 2000 kart 
bibliotecznych i co najmniej 50 kg papieru pakownego.

Ograniczenia ekonomiczne nie zatrzymały jednak rozwoju bibliote
ki, także poza pałacem Larischa. U schyłku lat czterdziestych ubiegłego 1 2 
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wieku udało się otworzyć sześć nowych filii i kilkadziesiąt punktów bi
bliotecznych w różnych częściach miasta. Na cele tych placówek przeka
zywano głównie lokale opróżnione po masowo likwidowanych przez wła
dze prywatnych sklepach. Na koniec 1950 r. MBP dysponowała już siecią 
dziesięciu filii i 72 takich punktów.

Znacznie powiększył się także księgozbiór biblioteki. Nowe książki 
pochodziły przede wszystkim z przydziałów ministerialnych, które były 
realizowane w ramach prowadzonej na szeroką skalę akcji dopełniania bi
bliotek gminnych i osiedlowych. Ograniczona pojemność magazynów nie 
pozwalała pomieścić wszystkich woluminów na regałach. Część książek 
musiała więc zalegać na stosach poukładanych na podłodze w poszczegól
nych salach Pałacu Larischa.

Warunki lokalowe dla bibliotekarzy były mizerne. Niewiele miejsca 
w przedzielonych pomieszczeniach można było wykorzystać na gabinety 
i pokoje do pracy. W całej bibliotece był zaledwie jeden aparat telefonicz
ny, z którego korzystała dyrekcja wspólnie z sekretariatem i księgowością. 
Dopiero pod koniec 1950 r. udało się nieco powiększyć powierzchnię lo
kali użytkowanych przy ul. Brackiej. Stało się to możliwe dzięki zamknię
ciu prywatnej wypożyczalni książek działającej w budynku obok i prze
niesieniu do zajmowanego przez nią pomieszczenia wspomnianej wyżej 
stołówki. Tym sposobem biblioteka mogła wygospodarować dodatkowe 
pomieszczenie na czytelnię naukową z księgozbiorem prezencyjnym, 
otwartą dla czytelników w listopadzie 1950 r. Mimo że była to sala nie
zbyt duża, oferująca zaledwie 30 miejsc siedzących, bardzo szybko zy
skała uznanie wśród studentów krakowskich uczelni. W lokalu objętym 
po stołówce urządzono natomiast w kwietniu 1951 r. główny magazyn, 
do którego wstawione zostały, po odnowieniu i polakierowaniu, metalowe 
regały wyprodukowane przez firmę Zieleziński w Warszawie na podstawie 
zamówienia złożonego przez MBP jeszcze w 1948 r. z myślą o ich wyko
rzystaniu w Pałacu pod Baranami.

Powolna, lecz wyraźna poprawa sytuacji lokalowej spowodowała, że 
MBP przestała być, jak to później określił dyrektor Korpała, „biurem or
ganizacyjnym - stała się widoczną dla wszystkich, zupełnie realną a nawet 
dość popularną instytucją kulturalną na miarę... małej dzielnicy miasta”3.

3 Ibidem.

Na początku lat pięćdziesiątych czytelnia główna w Pałacu Larischa sta
wała się coraz popularniejsza wśród użytkowników biblioteki. W związku 
z tym wydłużono godziny jej pracy oraz wprowadzono dodatkowe dyżu
ry niedzielne. Szybki wzrost liczby czytelników i nowe zadania stawiane 
bibliotece dały pretekst do powiększenia jej zasobów kadrowych. Zgodę 
na zatrudnienie dodatkowych osób dyrekcja uzyskała mimo ograniczenia 
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środków budżetowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie placówki. 
Wśród nowo przyjętych pracowników znajdowała się m.in. Eugenia Mali
nowska, doświadczona bibliotekarka związana od 1912 r. z Biblioteką Pu
bliczną Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego w Krakowie. Malinowska 
objęła w MBP Dział Bibliotek Dzielnicowych. Pod koniec 1952 r. zbiory 
przekroczyły 100 tys. tytułów.

W następnym roku rozpoczęto publikację cyklicznego „Biuletynu Bi- 
bliograficzno-Informacyjnego” (zmieniającego później dwukrotnie tytuł, 
a od 1961 r. już na stałe wydawanego jako „Biuletyn Informacyjno-Instruk- 
cyjny”).

W tamtym okresie dyrektor Korpała rnusiał jednak stawić czoła nie 
tylko trudnościom natury organizacyjnej czy finansowej. Sporym wyzwa
niem okazała się prowadzona na szeroką skalę akcja oczyszczania biblio
tek publicznych z książek niechcianych, czyli innymi słowy niepasujących 
do nowej wizji ustroju i społeczeństwa ludowego. Na obszernej liście tytu
łów zakazanych znalazły się zarówno prace Józefa Piłsudskiego i Romana 
Dmowskiego, jak i setki innych pozycji z zakresu m.in. literatury dziecię
cej oraz beletrystyki (m.in. kryminały Agathy Christie). Wymiana księ
gozbiorów na „postępowe” była realizowania w oparciu o ścisłe wytyczne 
Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W początkowej fazie „oczyszczania” dyrektor Korpała starał się maksy
malnie opóźnić negatywne skutki tej akcji. W kwietniu 1952 r. wskazał, 
że po przejrzeniu 960 tytułów (na ponad 90 tys. znajdujących się wówczas 
w zbiorach MBP) zidentyfikował jedynie trzy pozycje, które należało usu
nąć. W czerwcu tego roku poinformował władze o kilku kolejnych usunię
tych tytułach i wskazał cztery inne książki jako proponowane do likwida
cji. Następnie akcja oczyszczania w MBP została w ogóle wstrzymana.

Opór Korpały wobec akcji rządowej nie mógł jednak trwać zbyt dłu
go. Gdy rząd zorientował się, że proces likwidowania szkodliwych ksią
żek posuwa się w Krakowie nazbyt wolno, powołano specjalną Komisję 
ds. Oczyszczania Księgozbiorów Bibliotek Województwa Krakowskiego 
z przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na czele. 
Akcja oczyszczania bibliotek przybrała na sile. Do maja 1953 r. z miejskich 
bibliotek i punktów bibliotecznych usunięto co najmniej kilka tysięcy eg
zemplarzy. Zapakowane książki przewożono m.in. do magazynów MBP 
w Pałacu Larischa, skąd po kolejnej segregacji były wywożone na przemiał.

Po odwilży, która przyszła po śmierci Stalina, impet akcji niszczyciel
skiej nieco osłabł i kilku placówkom krakowskim, w tym MBP, pozwolono 
na gromadzenie zastrzeżonych tytułów i udostępnienie ich w ograniczo
nym, ściśle kontrolowanym zakresie czytelnikom prowadzącym działalność 
naukową czy realizującym określone obowiązki partyjne lub społeczne. 
Nie zatrzymało to jednak procesu kontrolowania zasobów bibliotecznych 
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i eliminacji niepożądanych pozycji. W kolejnych latach, również po 1956 r., 
akcja była z różnym nasileniem kontynuowana także w MBP.

Mimo tych przykrych doświadczeń i ograniczeń, które były nieuniknio
ne w latach pięćdziesiątych, zespół MBP starał się funkcjonować normal
nie. Poza codziennym rytmem pracy w Pałacu Larischa organizowano więc 
również imprezy towarzyskie. Jedna z nich odbyła się 8 stycznia 1956 r. 
Jak zanotowano później w sprawozdaniu „do urozmaicenia wieczoru przy
czyniły się okolicznościowe przemówienia w tonie satyryczno-wesołym 
i program przygotowany przez młodsze koleżanki. Była okazja do «wyło
wienia» i poznania talentu bibliotekarek”"1.

4 AWBP, A, Planowanie i sprawozdawczość 1955-1958, Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 1956, bez pag.

Warto odnotować także popularyzatorską działalność MBP w tamtej 
epoce. W ciągu niemal dekady funkcjonowania placówki w Pałacu Lari
scha zorganizowano kilkadziesiąt wystaw i ekspozycji. Tematyka więk
szości z nich była z oczywistych względów podporządkowana bieżącym 
zamówieniom politycznym, więc w parterowych salach Larischa unosił się 
gęsty klimat propagandy. Udało się jednak zrealizować także kilka projek
tów pozbawionych zbędnego kontekstu. Na przełomie 1952 i 1953 r. pre
zentowano w pałacu ekspozycję poświęconą twórczości Jana Matejki, któ
ry niemal sto lat wcześniej w tym samym miejscu pokazywał galicyjskiej 
publiczności swoje pierwsze prace. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
odbyły się cykliczne wystawy rocznicowe poświęcone najwybitniejszym 
polskim pisarzom: Henrykowi Sienkiewiczowi, Ignacemu Kraszewskie
mu i Stanisławowi Wyspiańskiemu. W 1956 r. MBP świętowała jubileusz 
dziesięciolecia swojego istnienia, któremu towarzyszyła specjalna wystawa 
prezentująca najważniejsze dokonania i sukcesy placówki.

W 1957 r. MBP otrzymała dzięki staraniom dyrektora Korpały i przy 
aktywnym wsparciu posła i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 
Bolesława Drobnera przydział nowych, znacznie obszerniejszych lokali 
w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1. Jest to gmach zlokalizowany po prze
ciwnej stronie ul. Brackiej, vis-à-vis Pałacu Larischa. Nowe pomieszcze
nia miały zapewnić palcówce lepszy komfort pracy i lepsze warunki ma
gazynowe, co gwarantowało możliwość dalszego rozwoju bibliotecznego 
księgozbioru.

Przeniesienie MBP do nowej siedziby nastąpiło w połowie 1958 r., 
po przeprowadzeniu jej remontu i niezbędnych adaptacji. Biblioteka opuś
ciła Pałac Larischa, lecz w przyszłości miała do niego raz jeszcze powrócić.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych gmach przy ul. Brackiej 
nadal nie miał jednego użytkownika. W zależności od bieżących potrzeb 
znajdowały w nim miejsce różne, zazwyczaj dość przypadkowe instytucje. * 
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W salach reprezentacyjnych na pierwszym piętrze budynku, stanowią
cych niegdyś główną część apartamentu prezydenckiego, urządzono biura 
Urzędu Stanu Cywilnego „Śródmieście” z salą ślubów, w której uroczy
ście podpisywano akty zawarcia małżeństwa. W innych częściach budyn
ku swoje biura miał m.in. Wydział Komunalny, Biuro Ewidencji Ludności 
i Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych „Estrada Krakow
ska”. Część pomieszczeń zajęła także Dyrekcja Rozbudowy Miasta Kra
kowa III. W opróżnionych przez MBP magazynach wznowiła działalność 
stołówka pracownicza przeznaczona dla urzędników miejskich. Na par
terze działał przez pewien czas także „Klub Rady Narodowej”, w którym 
spotykała się przede wszystkim krakowska młodzież, głównie aby pograć 
w karty i bilard. W tym okresie nastąpił także ważny moment w dziejach 
pałacu - w 1965 r. został objęty szczególną ochroną jako obiekt zabytko
wy, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-l30.

W tym czasie wokół Pałacu Larischa rozgrywały się ważne dla krako
wian i całego społeczeństwa wydarzenia. Obok gmachu przechodziły licz
ne procesje organizowane przy okazji uroczystych obchodów millenijnych 
w 1966 r. Także tędy 11 marca 1968 r. protestujący studenci usiłowali 
przedrzeć się przez kordony ZOMO tarasujące im drogę do pomnika 
„Adasia”, pod którym gromadzili się manifestanci pragnący demokratyza
cji i liberalizacji systemu. Przeciwko nim skierowano armatki wodne i pe
tardy z gazem łzawiącym. Były aresztowania i prześladowania, naruszony 
został mir uniwersytecki, gdy wbrew prawu i wielowiekowej tradycji zo
mowcy wtargnęli do budynku Collegium Novum. W ciągu następnych 
dwóch tygodni atmosfera walki nie gasła, odbywały się wiece, na ulicach 
wznoszono antypartyjne okrzyki. Protestującym nie udało się przeforso
wać pożądanych zmian, jednak trudne doświadczenia Marca 1968 r. zmie
niły świadomość znacznej części młodej inteligencji polskiej.

W połowie lat siedemdziesiątych Pałac Larischa ponownie miał zmie
nić swoją funkcję. Pojawił się bowiem pomysł powrotu do budynku MBP. 
Po kilkunastu latach działalności w gmachu przy ul. Franciszkańskiej 1 
biblioteka znów cierpiała na brak odpowiedniej ilości miejsca. Pierwotnie 
zakładano, że wybudowany dla niej zostanie nowoczesny, obszerny gmach, 
który nie tylko spełni bieżące oczekiwania placówki, ale także zabezpie
czy jej potrzeby na przyszłość. Podjęcie tej inwestycji odkładano jednak 
w czasie. W związku z tym powstał zastępczy projekt przekazania MBP 
pomieszczeń w Pałacu Larischa, przynajmniej do czasu, gdy zostanie pod
jęta ostateczna decyzja w sprawie przyszłej siedziby placówki.

Formalne przyznanie MBP Pałacu Larischa nastąpiło na mocy decyzji 
prezydenta Krakowa Jerzego Pękali wydanej 8 marca 1977 r. Podjęto je, 
„uwzględniając potrzeby należytego zabezpieczenia systematycznie po
większających się zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz z uwagi 
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na konieczność przełożenia na późniejszy termin planowanej do realizacji 
budowy nowego budynku”’. MBP otrzymała do swojej dyspozycji wszyst
kie pomieszczenia znajdujące się na obu piętrach budynku oraz część lo
kali parterowych. W pozostałych salach na parterze miała funkcjonować 
miejska klubokawiarnia. W decyzji wskazano także, że oddanie gmachu bi
bliotece powinno nastąpić do 30 czerwca 1977 r. W tym samym terminie 
zajmowane lokale mieli opuścić dotychczasowi użytkownicy Pałacu Lari- 
scha, tj. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Krakowa III i Estrada Krakowska, 
natomiast przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego „Śródmieście” plano
wano po zakończeniu przygotowań w jego nowej siedzibie przy pl. Wszyst
kich Świętych 11. Do czasu rozpoczęcia kapitalnego remontu pałacu miała 
ponadto nadal działać na parterze stołówka pracownicza.

Pozytywne dla MBP rozstrzygnięcie pozostawało jednak na długo wy
łącznie na papierze. Wbrew pierwotnie ustalonym terminom placów
ka musiała kilka lat czekać na faktyczne przekazanie jej Pałacu Larischa. 
Władze ponowiły wprawdzie promesę w 1979 r., obiecując tym razem, 
że budynek zostanie przekazany w całości na potrzeby biblioteki, ale 
za tą decyzją także nie poszły żadne konkretne działania. Główną prze
szkodą był opór instytucji, które dotąd zajmowały pomieszczenia gmachu 
i nie chciały łatwo z nich zrezygnować. Jak wspomina ówczesny dyrektor 
MBP, J. Zając, „rozpoczęły się lata rozmów i przekonywań o konieczności 
wyprowadzenia dotychczasowych użytkowników. Odwoływali się do róż
nych instancji i grali na zwłokę”'1. Znacznym problemem był także brak 
środków niezbędnych do przeprowadzenia remontu generalnego budynku 
i adaptacji jego wnętrz na potrzeby biblioteki. W tamtym czasie władze bi
blioteki rozpoczęły również starania o objęcie innego, znacznie większego 
gmachu po dawnych koszarach wojskowych przy ul. Rajskiej 1/3.

5 Archiwum Wydziału Prawa i Administracji UJ (dalej: AWPiA), Decyzja Prezydenta 
Miasta Krakowa, BG. 11-2012/2/77, 8 III 1977 r.
J. Zając, Satysfakcja, Bil 1986, nr 4(148), s. 34.

Ostatecznie przekazanie administracji pałacu MBP nastąpiło dopiero 
30 marca 1981 r. na podstawie decyzji podjętej 19 lutego przez wicepre
zydenta miasta Tadeusza Salwę. Warto wspomnieć, że poprzedził ją cykl 
spotkań roboczych dyrekcji placówki z władzami miasta i agendami miej
skimi bezpośrednio zaangażowanymi w projekt rewaloryzacji Pałacu La
rischa. Niemal do końca los budynku nie był przesądzony. Rozstrzygają
ce decyzje zapadły dopiero w trakcie narady, która odbyła się 19 lutego 
1981 r. pod kierunkiem Tadeusza Salwy.

Rozważono wówczas dwa warianty przeznaczenia gmachu na potrzeby 
MBP. Pierwszy z nich, popierany przez autora projektu remontu pałacu, 
Krzysztofa Filusia, zakładał przejęcie całego budynku przez bibliotekę, * 
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co dawało możliwość pełnego wykorzystania lokali parterowych do roz
lokowania zbiorów, które musiały zostać przeniesione z zagrożonej siedzi
by MBP przy ul. Franciszkańskiej 1, oraz rozmieszczenia agend biblioteki 
na obu piętrach pałacu bez konieczności wykonania poważniejszych prac 
adaptacyjnych.

Drugi wariant przewidywał, że budynek będzie współdzielony przez 
MBP i stołówkę dla pracowników magistratu. Takie rozwiązanie było rów
noznaczne z przeznaczeniem dużej części parteru i niektórych pomiesz
czeń pierwszego piętra na potrzeby zaplecza kuchennego ze względu na to, 
że stołówka wydawałaby dziennie ok. 600 posiłków.

Na realizację drugiego wariantu naciskał przede wszystkim'dyrektor 
budżetowo-administracyjny urzędu miasta, Stefan Wrona. Pozostawała 
ona jednak w sprzeczności z założeniami konserwatorskimi sformułowa
nymi względem Pałacu Larischa, na którego parterze zamierzano odtwo
rzyć dawny, zabytkowy ciąg pomieszczeń. Nieracjonalność przeznaczenia 
zabytkowego gmachu na cele gastronomiczne dostrzegał także naczelny 
architekt miasta, Krystyn Soibert. Po dyskusji uznano, że realizacja projek
tu utrzymania stołówki w Pałacu Larischa jest niepożądana.

Ostatecznie zapadły następujące ustalenia: „1. W tragicznej sytuacji 
biblioteki uważa się za konieczne jej przeniesienie do Pałacu Larischa;
2. Ze względu na niemożliwość połączenia funkcji czytelniczej z ga
stronomiczną rezygnuje się z umieszczenia stołówki w Pałacu Larischa;
3. W czasie dyskusji zaproponowano, aby jedną z restauracji np. Grodzką 
zagospodarować na stołówkę dla Urzędu (wyłączając ją z ruchu ogólnego 
na 2-3 godziny; 4. Miejskie Biuro Projektów zobowiązuje się do opra
cowania realnej dokumentacji zabezpieczającej w terminie 2 miesię
cy od decyzji Prezydenta; 5. Zarząd Rewaloryzacji w trybie awaryjnym 
wprowadzi wykonawców do robót zabezpieczających ze szczególnym 
uwzględnieniem remontu adaptacyjnego; 6. Biuro Projektów będzie suk
cesywnie przedkładało dokumentację, umożliwiając wykonanie robót re
montowych; 7. Ostateczna decyzja o przeznaczeniu docelowym Pałacu 
Larischa podjęta zostanie w okresie późniejszym po przeprowadzeniu 
badań studialnych; 8. Zobowiązuje się Zarząd Rozbudowy Miasta Kra
kowa o przyspieszenie realizacji obiektu zastępczego, aby doprowadzić 
do wyprowadzenia się DRMK w 81 lub też przeznaczyć innego obiektu 
w pierwszym kwartale 1982 r.”7

7 AWBP, A, Sprawozdania MBP 1980-1981, Protokół Nr 2 z narady w dniu 19 lute
go 1981 roku na temat przyznania Gmachu Larischa Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
s. 4-5.

W formalnym odbiorze budynku uczestniczyli: ze strony władz miasta 
Maria Łozińska, zastępca dyrektora Wydziału Budżetowo-Gospodarczego 
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i inspektor Marek Łątka oraz reprezentujący bibliotekę wicedyrektor 
Piotr Misiak i Jadwiga Ziętkiewicz. Niestety nie udało się przy tej okazji 
rozwiązać problemu Dyrekcji Rozbudowy Miasta (DRM) III, która nie 
opuściła pałacu. W tej sytuacji w protokole zdawczo-odbiorczym zazna
czono, że MBP „przejmuje obiekt z dotychczasowym użytkownikiem (...) 
zajmującym pomieszczenia na II piętrze i 3 pomieszczenia na I piętrze”8. 
Konsekwencją objęcia administracji budynku było przejęcie przez biblio
tekę od 1 kwietnia 1981 r. obowiązku ponoszenia bieżących opłat zwią
zanych z eksploatacją i utrzymaniem jego otoczenia. Po przejęciu pałacu 
przez MBP w krakowskim Miejskim Biurze Projektów rozpoczęto przy
gotowanie projektu niezbędnych prac zabezpieczających i adaptacyjnych.

8 AWPiA, Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 31 marca 1981 r. na okoliczność 
przekazania obiektu przy pl. Wiosny Ludów 6, bez pag.

9 AWBP, A, Sprawozdania MBP 1980-1981, Sprawa wstrzymania obsługi czytelników 
i zamknięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 8 II 1982 r., bez pag.

Na początku 1982 r. sytuacja MBP stała się dramatyczna. W wyniku 
kontroli przeprowadzonej w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 Państwo
wa Inspekcja Pracy wydała nakaz natychmiastowego wstrzymania prac 
związanych z obsługą biblioteki i czytelników do czasu wykonania pełnej 
ekspertyzy technicznej i usunięcia zagrożeń.

W tej sytuacji 8 lutego 1982 r. dyrektor Zając zaapelował do prezy
denta miasta o „wykwaterowanie DRMK III z Pałacu Larischa zgodnie 
z ustalonym wcześniej terminem i zobowiązanie Zarządu Rewaloryzacji 
Zespołów Zabytkowych inwestora zastępczego do niezwłocznego wpro
wadzenia wykonawcy do Pałacu Larischa i dopilnowania wykonania prac 
w maksymalnie przyspieszonym terminie”9. Podjęcie poważniejszych 
prac remontowych w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 nie wchodzi
ło w grę ze względu na nieuregulowany stan prawny tej nieruchomości. 
W 1983 r. gmach został przekazany przez władze na rzecz Kościoła Kato
lickiego co, z punktu widzenia MBP, dodatkowo skomplikowało sytuację. 
Stało się oczywiste, że placówka musi szybko znaleźć nową siedzibę. Dy
rekcja biblioteki miała nadzieję, że władze wojskowe przychylnie odniosą 
się do projektu przeznaczenia w całości na te potrzeby wspomnianego już 
budynku przy ul. Rajskiej. Na wypadek niekorzystnej decyzji w tej spra
wie, rozważano docelowe wykorzystanie na cele biblioteczne wyłącznie 
Pałacu Larischa.

Prace związane z remontem pałacu rozpoczęły się jednak dopiero 
w 1983 r. Z puli środków przyznanych na ten rok na potrzeby remontowe 
MBP prawie 500 tys. zł zostało spożytkowanych na przygotowanie projek
tów technicznych i nadzoru autorskiego. W 1984 r. wydano ok. 1 min zl 
na dokończenie dokumentacji i rozpoczęcie prac remontowych oraz zakup 
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pierwszych elementów wyposażenia (np. nowoczesnej centrali telefonicz
nej). Zasadnicze prace remontowe zostały zrealizowane w 1985 i 1986 r. 
przy udziale Rzemiosła Krakowskiego.

Przeniesienie biblioteki do nowej siedziby zaplanowano na październik 
1986 r. Wydarzenie to miało być połączone z obchodami czterdziestole
cia istnienia MBP w Krakowie. Szczegóły organizacyjne tego jubileuszu 
ustalono, w ogólnym zarysie, już rok wcześniej na zebraniu kierowników 
działów biblioteki 15 listopada 1985 r. Utworzono wówczas trzy sekcje 
odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych elementów obchodów: 
programową pod kierownictwem Józefy Pieniążek, organizacyjną kiero
waną przez Alicję Słomczyńską i informacyjną pod przewodnictwem Sta
nisława Kaszyńskiego. Nad całością przygotowań czuwali dyrektor J. Zając 
i jego zastępca ds. administracyjno-gospodarczych, Piotr Misiak.

Liczne działania, które należało podjąć, obejmowały m.in. opracowanie 
planu skoordynowanego przeniesienia wszystkich agend biblioteki do no
wej siedziby, ułożenie programu obchodów oraz listy gości, rozesłanie za
proszeń, także do bibliotek zagranicznych, przygotowanie kilkudziesięciu 
wniosków o odznaczenia państwowe i regionalne dla bibliotekarzy.

W związku z jubileuszem MBP opracowano także kilka wydawnictw 
informacyjnych. Był to w szczególności specjalny numer „Biuletynu Infor- 
macyjno-Instrukcyjnego” (nr 3/146), w którym zaprezentowano sylwetki 
założycieli i długoletnich współpracowników biblioteki oraz katalog wy
stawy „40 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie”, dostępnej dla 
zwiedzających w pierwszej połowie 1986 r.

W celu właściwej koordynacji procesu przenoszenia księgozbiorów 
MBP zwróciła się do władz miasta o zgodę na powołanie specjalnego Za
kładowego Zespołu Gospodarczego, który rozpoczął działalność w czerw
cu 1986 r. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że „prace te nie mogą być 
wykonane przez instytucje obce z uwagi na małą podaż siły roboczej, 
wysokie koszty usług, a zwłaszcza ze względu na konieczność zachowa
nia warunków, odpowiedzialności materialnej za zbiory i ich szczególnego 
uporządkowania wewnętrznego, możliwe do utrzymania tylko przez pra
cowników poszczególnych agend (...)”10. Przeprowadzka do Pałacu La- 
rischa rozpoczęła się na przełomie czerwca i lipca 1986 r. Na ten okres 
biblioteka została całkowicie zamknięta dla czytelników. Była to ogromna 
operacja logistyczna, angażująca przez prawie cztery miesiące nie tylko 
cały personel, ale także znaczne środki finansowe, w wysokości 200 tys. zł, 
wydane na pokrycie kosztów transportu i innych wydatków związanych 
ze zmianą siedziby. W jej trakcie „blisko 160.000 książek i czasopism, 

111 AWBP, A, Organizacja Biblioteki, MBP do Urzędu Miasta Krakowa, 24 VII 1986 r., 
s. 323.
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kilkaset regałów, krzeseł i stolików, kilkadziesiąt szaf katalogowych i sprzę
tu biurowego przeniesiono i uporządkowano w nowych układach funkcjo
nalnych, bez wstrzymania ruchu ulicznego, bez nadmiernych strat, z za
chowaniem podstawowych ciągów uporządkowania zbiorów”11. Z uwagi 
jednak na brak wystarczającej liczby pomieszczeń magazynowych w Pa
łacu Larischa nie udało się przenieść całego zbioru. Około 40% książek, 
w tym m.in. egzemplarze obowiązkowe nadsyłane do MBP przez wydaw
ców oraz księgozbiór beletrystyczny, a także archiwum zostało w starym 
budynku przy ul. Franciszkańskiej 1.

" J. Zając, Satysfakcja, s. 36.
12 „Gazeta Krakowska", 9 X 1986, nr 236.

Po zakończeniu procesu przenoszenia biblioteki, już 1 października 
1986 r., a zatem jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem, przewidzia
nym na 10 października, niektóre agendy MBP zostały udostępnione dla 
użytkowników.

Dwa dni przed głównymi uroczystościami, 9 października, zorganizo
wano w Pałacu Larischa konferencję prasową z udziałem dyrekcji MBP 
oraz gości z zagranicy - Anny Bimkovej kierującej biblioteką praską i Rein- 
harda Striddego, dyrektora Miejskiej i Okręgowej Biblioteki w Lipsku. 
W czasie konferencji dyrektor J. Zając podkreślił, że choć warunki panują
ce w nowej siedzibie znacznie poprawią w przyszłości jakość pracy biblio
teki, instytucja nadal chce i musi się rozwijać: „Od lat utrzymujemy ścisłe 
kontakty z zaprzyjaźnionymi bibliotekami w Lipsku i Pradze. To co tam 
podglądnęliśmy, chcemy także wprowadzić u nas. Znajdzie to wyraz m.in. 
w uruchomieniu wypożyczalni płyt i kaset magnetofonowych (odpowiedni 
sprzęt już się gromadzi) oraz bibliobusów, czyli obwoźnych mini-bibliotek, 
które jeździć będą po peryferiach miasta, gdzie głód książek jest najwięk
szy. Myślimy także o szerokim wykorzystaniu w naszej pracy sprzętu video 
oraz komputerów. Jednak z powodu braku pieniędzy plany te musimy 
na razie odłożyć na dalszą przyszłość”* 12.

Oficjalna uroczystość przekazania Pałacu Larischa, zorganizowana pod 
patronatem prezydenta miasta Krakowa, Tadeusza Salwy, była jednym 
z akcentów inauguracji nowego roku oświatowego. O jej wysokiej ran
dze świadczyła obecność wśród ponad stu zaproszonych gości wiceprze
wodniczącego Rady Państwa, Tadeusza Młyńczaka. Obchody jubileuszu 
rozpoczęły się o godz. 9 rano od otwarcia ekspozycji poświęconej Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Pradze, którą przygotowano we współpracy 
ze stroną czechosłowacką w dotychczasowej siedzibie biblioteki przy ul. 
Franciszkańskiej 1. Gości oprowadzała pięcioosobowa delegacja biblioteki 
z jej dyrektor A. Bimkovą na czele. Przedstawiono 16 plansz fotograficzno- 
-tekstowych, prezentujących główne kierunki pracy tej praskiej instytucji 
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oraz pokazano ponad 70 wydawnictw albumowych z widokami Pragi i in
nych miast Czechosłowacji. Wszystkim chętnym wręczano także publi
kację Markety Zadorovej poświęconą bibliotece pt. Mestska knihouna 
v Praze.

Następnie uczestnicy jubileuszu przeszli do Pałacu Larischa, w którym 
na parterze udostępniona została Wystawa Ekslibrysu Jerzego Napieracza, 
absolwenta krakowskiej ASP i uznanego grafika od wielu lat współpracu
jącego z krakowską biblioteką. Autor zgromadził na niej ponad 120 swoich 
prac, przede wszystkim linorytów i cynkografii oraz dziewięć drzewory
tów. Wystawie towarzyszył katalog wydrukowany w prowadzonej przez 
bibliotekę Pracowni Małej Poligrafii. '

O godz. 10 goście udali się na pierwsze piętro budynku, do pomiesz
czeń Działu Informacyjno-Bibliograficznego, w których odbyła się ofi
cjalna część obchodów jubileuszu. „Niewielkie te pokoje (ale o pięknym 
wystroju) z trudem pomieściły licznych (...) przedstawicieli władz cen
tralnych, partyjnych i administracyjnych miasta Krakowa, bibliotek woje
wódzkich Polski południowej, bibliotek naukowych Krakowa, Instytutów 
Bibliotekoznawstwa, instytucji kulturalnych, wydawnictw, prasy, przyja
ciół Biblioteki, ich wieloletnich użytkowników, wyróżnionych bibliote
karzy, dyrektorek bibliotek dzielnicowych, najstarszych pracowników Bi
blioteki Głównej”13. Zgromadzonych powitał dyrektor J. Zając. W trakcie 
spotkania odznaczono za wkład w rozwój bibliotekarstwa 51 krakowskich 
bibliotekarzy, w tym ośmioma Krzyżami Kawalerskimi Odrodzenia Pol
ski, dziewiętnastoma Złotymi, pięcioma Srebrnymi i pięcioma Brązowymi 
Krzyżami Zasługi oraz 11 osób złotymi odznakami „Za pracę społeczną dla 
Miasta Krakowa” i srebrnymi „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”. W dal
szej części spotkania, w mniej już formalnej atmosferze, goście przy kawie 
i słodyczach wymieniali prywatne gratulacje i wspomnienia. Dla szerokiej 
publiczności przygotowano w tym czasie możliwość zwiedzania nowego 
gmachu biblioteki.

13 A. Jaworska, Jubileusz us nowej siedzibie, Bil 1986, nr 4(148), s. 4.

Ponowne udostępnienie po latach przerwy Pałacu Larischa mieszkań
com Krakowa szeroko komentowała prasa. Relacje z uroczystości prze
kazania bibliotece gmachu przy ul. Brackiej oraz towarzyszących mu 
wydarzeń kulturalnych opisywały m.in. „Gazeta Krakowska” i „Dzien
nik Polski”. Zwracano uwagę zwłaszcza na udogodnienia dla czytelników 
w nowej siedzibie. Jak zauważyli dziennikarze „Gazety Krakowskiej”, 
w Pałacu Larischa „przede wszystkim oddzielono ruch czytelników od ad
ministracji. I tak warto zapamiętać, że droga do wypożyczalni oraz czytelni 
wiedzie poprzez wejście przy ul. Brackiej 12, zaś do administracji, intro- 
ligatorni, opracowań zbiorów, działu obsługi bibliotecznej itp. komórek 
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od pl. Wiosny Ludów. Na pewno z dużym zadowoleniem klienci MBP 
przyjmą fakt, że udało się nieznacznie zwiększyć całą powierzchnię czytel
ni, co gwarantuje niezbędny tutaj komfort ciszy i spokoju”14. Podkreślano 
także różnorodność oferty biblioteki: ,W nowej siedzibie (...) znajduje się 
obecnie m.in. czytelnia główna, czytelnia czasopism, czytelnia bibliogra
ficzna, wypożyczalnia książek naukowych oraz wypożyczalnia muzyczna 
i materiałów audiowizualnych (będzie tu działać pierwsza w naszym mie
ście wypożyczalnia płyt i taśm - zbiór liczy już około 3 tysięcy sztuk)”15.

1,1 „Gazeta Krakowska”, 9 X 1986, nr 236.
15 „Dziennik Polski", 9 X 1986, nr 235.

Nowa siedziba nie spełniała jednak wszystkich oczekiwań rozwijającej 
się placówki. Największą wadą budynku była ograniczona powierzchnia 
magazynowa, która nie tylko nie pozwoliła na przeniesienie tam całości 
posiadanych zbiorów, ale ograniczała też możliwość poszerzania zasobów 
biblioteki w przyszłości. Między innymi z tych względów MBP musiała 
odmawiać przyjmowania nowych książek z magazynów wydawnictw, po
mimo że były wśród nich także oferty darmowe. Limit miejsca nie hamo
wał natomiast rozwoju w kierunku wykorzystywania nowych nośników 
informacji. Wraz w pojawieniem się na rynku coraz większej liczby wide- 
okaset biblioteka zainteresowała się w 1988 r. możliwością uruchomienia 
dla czytelników ich wypożyczalni.

Zmiany społeczne i ustrojowe, które stopniowo następowały w kraju 
od schyłku lat osiemdziesiątych nie pozostawały bez wpływu na wyda
rzenia w Krakowie. W kwietniu i sierpniu 1988 r. przez kombinat Huty 
im. Lenina przetoczyły się wielkie akcje strajkowe. W powietrzu coraz 
bardziej dawało się wyczuć stan rosnącego napięcia i wyczekiwania na upa
dek systemu. Z podziemia wyszła „Solidarność”, organizując struktury 
w krakowskich zakładach pracy i instytucjach. Na szczycie pojawiała się 
nadzieja na podjęcie rozmów między przedstawicielami władzy i Lechem 
Wałęsą. Po długich miesiącach negocjacji i przygotowań 6 lutego 1989 r. 
rozpoczęły się obrady „Okrągłego Stołu”. Atmosfera panująca wówczas 
w mieście daleka była jednak od spokoju. Nie wszyscy też popierali roz
mowy z władzą. Na wiosnę 1989 r. centrum Krakowa wiele razy zmie
niało się w miejsce demonstracji organizowanych m.in. przez „antystoło- 
we” środowiska studenckie domagające się przyspieszenia dekomunizacji. 
Na ul. Brackiej, tak jak i w innych częściach miasta, pojawiły się barykady, 
dochodziło do ostrych starć demonstrantów z siłami porządkowymi. Sytu
acja nieco uspokoiła się w obliczu nadchodzących wyborów, które przypa
dały na początek czerwca 1989 r. System rozpadał się, a jego los przypie
czętowało powierzenie Tadeuszowi Mazowieckiemu misji sformułowania 
nowego rządu.
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Przeobrażenia zachodzące w państwie miały również swój symboliczny 
wymiar. Ich wyrazem były zmiany nazw ulic i placów miejskich oraz pa
tronów różnych instytucji. W Krakowie dotyczyło to wielu miejsc, w tym 
także pl. Wiosny Ludów, któremu przywrócono przedwojenną nazwę pl. 
Wszystkich Świętych.

Nadejście nowego dało się odczuć także w murach Pałacu Larischa. 
Funkcjonowanie bibliotek publicznych uległo daleko idącym zmianom. 
Placówki dzielnicowe i podporządkowane im filie stały się instytucjami 
samorządowymi, podlegającymi zarządowi administracyjnemu i finanso
waniu władz lokalnych. Natomiast MBP wraz z bibliotekami filialnymi 
w Śródmieściu została podporządkowana wojewodzie, pozostając instytu
cją państwową utrzymywaną z budżetu centralnego.

W ślad za tym w 1991 r. MBP została przemianowana na Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną (WBP). Nowa nazwa bardzo długo jednak nie mogła 
się przyjąć w kontaktach z wydawnictwami i instytucjami współpracujący
mi z biblioteką. Niektóre z nich jeszcze przez wiele kolejnych lat używały 
starej nomenklatury. Na przykład Biblioteka Narodowa, którą we wrze
śniu 1996 r. (1) o zaistniałych zmianach w nazewnictwie w emocjonalnym 
tonie pouczał ówczesny dyrektor Wojciechowski: „Co najmniej dziesięć 
razy informowałem, że nie ma Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krako
wie. No nie ma - piszecie Państwo do nikogo. Chyba też nie ma w całej 
Polsce Pl. Wiosny Ludów. Czy mogę prosić o poprawną nazwę? Nie jest 
nieprzyzwoita”16.

10 AWBP, A, Sprawy współpracy z organami władzy i administracji terenowej 1986-1996, 
Kraków, 9 IX 1996 r., List do Biblioteki Narodowej, Dział Promocji i Rozpowszechnia
nia Wydawnictw, bez pag.

Trzeba podkreślić, że nowy podział na biblioteki samorządowe i woje
wódzkie był w dużej mierze sztuczny, a nawet w pewnym stopniu szko
dliwy, gdyż utrudniał efektywną współpracę między tymi placówkami 
i współfinansowanie przez nie strategicznych zadań.

W pierwszych latach po 1989 r. sytuacja ekonomiczna kraju i miasta 
była bardzo trudna. Kraków znajdował się na skraju bankructwa, szala
ła hiperinflacja, brakowało pieniędzy na wszystko. Jednak mimo prze
szkód organizacyjnych i finansowych MBP, a później WBP funkcjonowała 
względnie normalnie.

W Pałacu Larischa tradycyjnie organizowano wystawy przygotowy
wane zazwyczaj w holu wejściowym. W czerwcu 1989 r. otwarto trzy
miesięczną wystawę dla upamiętnienia 50. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej Kraków lat wojny i okupacji w pamiętnikach i wspomnieniach. 
Regularnie organizowano także kiermasze, prelekcje, po otwarciu granic 
efektywniej rozwijała się współpraca WBP z instytucjami zagranicznymi. 
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Brak dostatecznych środków na utrzymanie biblioteki rnusiał skutkować 
natomiast malejącymi zakupami nowości wydawniczych i ograniczeniem 
liczby prenumerat czasopism. Szczególnie dramatyczny pod tym wzglę
dem był 1991 r., w którym w budżecie biblioteki brakowało środków na
wet na pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynku. Jak zaznaczył 
w rocznym sprawozdaniu dyrektor Zając, „do końca 1991 r. z ogromnym 
trudem udało się zapłacić wszelkie należności za utrzymanie bibliotek 
Śródmieścia i MBP”17.

17 J. Zając, Biblioteki publiczne M. Krakowa i województwa w ¡991 r., Bil 1992, nr 
1(169), s. 9.

W latach dziewięćdziesiątych, po podjęciu wszystkich niezbędnych de
cyzji, WBP rozpoczęła stopniowy remont gmachu przy ul. Rajskiej 1/3. 
Miała to być docelowa siedziba placówki, do której po zakończeniu prac 
adaptacyjnych planowano przeniesienie wszystkich agend bibliotecznych. 
Z tego względu niewiele pieniędzy przeznaczano na infrastrukturę istnie
jącą w Pałacu Larischa.

Po kilku latach intensywnej eksploatacji budynek coraz częściej wy
magał napraw i działań konserwacyjnych. Dostępne środki budżetowe 
nie pozwalały na prowadzenie kompleksowych remontów, więc ograni
czano się do bieżących interwencji w razie awarii i stopniowego, reali
zowanego skromnym sumptem, odświeżania wnętrz w poszczególnych 
pomieszczeniach.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w lutym 1990 r. stwierdzono, że za
bezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia techniczne, 
są zadawalające na miarę możliwości finansowych placówki i technik stoso
wanych w tamtym okresie: w drzwiach znajdowały się podwójne zamki, zaś 
w oknach zamontowano kraty. Wskazano również, że po zakończeniu pracy 
większości zatrudnionych w bibliotece, tj. po godz. 15, pokoje są kontrolo
wane przez kierownika działu lub odpowiedzialnego za to pracownika i za
mykane. Z kolei w czytelniach, które były czynne do godz. 20, nadzór nad 
ich wyposażeniem oraz magazynami książek sprawowali dyżurujący biblio
tekarze. Oprócz tego po godz. 15 nadzór nad budynkiem pełnił pracownik 
szatni oraz gospodarz domu. Gmach miał także odpowiednie, dostosowane 
do ówczesnych norm zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci m.in. ga
śnic rozmieszczonych na korytarzach i w pomieszczeniach.

W połowie lat dziewięćdziesiątych, w związku ze zbliżającym się termi
nem przeniesienia WBP do gmachu przy ul. Rajskiej 1/3, Pałacem Larischa 
zainteresowały się inne instytucje. W styczniu 1996 r. wniosek w sprawie 
bezpłatnego oddania budynku w użytkowanie złożył Wojewódzki Ośro
dek Kultury (WOK), mający wówczas siedzibę przy Rynku Głównym 25. 
Placówka oczekiwała, że z uwagi na jej działalność statutową, w całości 
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finansowaną przez wojewodę, uzyska zwolnienie z odpłatności za użytko
wanie przekazanej nieruchomości.

Starania o przydział pomieszczeń w budynku podjęła w tym samym 
czasie również krakowska Opera i Operetka, która do tej pory wynajmo
wała lokale o powierzchni przekraczającej 600 m2 w prywatnej kamie
nicy przy ul. Senackiej 6. Na początku 1996 r. instytucja ta otrzymała 
od ówczesnego wojewody krakowskiego, Jacka Majchrowskiego, wstępną 
obietnicę przyznania siedziby w budynku przy ul. Brackiej 15, w którym 
dotychczas mieściły się biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa i Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. 
Oprócz tego, ze względu na zbyt szczupłe zaplecze lokalowe w tym bu
dynku, ustalono, że otrzyma dodatkowe pokoje także w Pałacu Larischa. 
Po uzyskaniu promesy lokalowej dyrekcja Opery i Operetki wypowie
działa dotychczasową umowę najmu zawartą z właścicielami nierucho
mości przy ul. Senackiej.

Po przeprowadzeniu niezbędnych negocjacji i ustaleń w sierpniu 
1996 r. wojewódzki Wydział Turystyki i Kultury przedstawił wojewodzie 
kompromisowy plan zagospodarowania gmachu. Zgodnie z nim parter 
oraz pierwsze piętro miał docelowo zająć w całości WOK, jednak po
szczególne pomieszczenia byłyby mu przekazywane stopniowo w związku 
z tym, że przez dwa lata, tj. do zakończenia remontu nowej siedziby miała 
nadal korzystać z nich WBP. Na drugim piętrze swoje biura miała otrzy
mać Opera i Operetka oraz Instytut Turystyki i Krakowska Izba Turystyki 
(na zasadzie podnajmu od WOK jako głównego użytkownika budynku).

Zasadniczym problemem w rozstrzygnięciu dalszych losów gmachu był 
jednak jego niejasny stan prawny. Bez jego uregulowania nie było możli
we podjęcie żadnej wiążącej decyzji w sprawie przekazania nieruchomo
ści nowym użytkownikom. W szczególności kwestią otwartą pozostawała 
ewentualna komunalizacja budynku, który jak wiadomo, przed II wojną 
światową stanowił własność gminy miasta Krakowa. Komunalizacja ozna
czała proces przejmowania majątku państwowego przez podmioty samo
rządowe i była prowadzona na podstawie obowiązujących wówczas prze
pisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym z 1990 r. 
W odniesieniu do Pałacu Larischa postępowanie to zakończyło się osta
tecznie decyzją negatywną wydaną 26 sierpnia 1996 r. przez wojewodę 
krakowskiego.

Zgodnie z wcześniej przygotowanym planem w miesiącach letnich 
1996 r. WBP stopniowo przeprowadzała się do nowego gmachu przy ul. 
Rajskiej. W czasie wakacji opróżniono całkowicie drugie piętro i znaczną 
część parteru. Mimo to, wobec braku ostatecznej decyzji co do przyszło
ści budynku, jego administracja cały czas obciążała bibliotekę. W związ
ku z tym dyrekcja WBP zwróciła się 16 października 1996 r. do Urzędu 
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Rejonowego z wnioskiem o możliwie natychmiastowe przekazanie pała
cu w zarząd innej instytucji państwowej. W jego uzasadnieniu czytamy: 
„Obecna sytuacja, po wyprowadzeniu z budynku większości agend, sta
ła się dramatyczna. Nie ma tam żadnej ochrony, ogrzewanie zapewniamy 
tymczasowo, pokrywamy też koszty energii, ale taka sytuacja jest ponad 
nasze możliwości (...). W Pałacu Larischa pozostała nasza czytelnia czaso
pism na powierzchni połowy I piętra oraz wypożyczalnia muzyczna, zajmu
jąca 20% powierzchni parteru. I to wszystko. W tej sytuacji nie ma moż
liwości ani uzasadnienia, żeby administrować całym budynkiem. Zbliża 
się okres zimowy, wymagający od administratorów wzmożonej opieki nad 
budynkami i ich otoczeniem. Poza tym zwyczajowo, Pałac Larischa stał się 
miejscem spotkań ludzi z marginesu społecznego; nie zdołamy ochronić 
tego budynku. Sytuacja naprawdę jest bardzo poważna”18.

18 AWPiA, Dyrektor WBP do Urzędu Rejonowego w Krakowie, 16 X 1996 r.
19 AWPiA, Urząd Wojewódzki w Krakowie do Kierownika Urzędu Rejonowego, 24 X 

1996 r.

W odpowiedzi na apel WBP swoje zainteresowanie budynkiem pono
wił WOK, wyrażając gotowość natychmiastowego przejęcia administra
cji. Na tej podstawie władze wojewódzkie zwróciły się 24 października 
1996 r. do Urzędu Regionalnego z prośbą o „przekazanie w nieodpłatne 
użytkowanie nieruchomości położonej przy pl. Wszystkich Świętych 6 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury z równoczesnym przekazaniem ad
ministracji w/w obiektu tej instytucji”19.

Umowa użyczenia lokali znajdujących się w Pałacu Larischa została za
warta między zainteresowanymi podmiotami 26 listopada 1996 r. Na jej 
podstawie Urząd Rejonowy w Krakowie, działając w imieniu Skarbu Pań
stwa, przekazał WOK do bezpłatnego użytkowania 4/5 części budynku 
o łącznej powierzchni 1855,8 m2 (wraz z piwnicami i oficyną), zaś Ope
rze i Operetce 1/5 część budynku składającą się z pomieszczeń na dru
gim piętrze o całkowitej powierzchni 489,5 m2. Wyrażano zarazem zgodę 
na udostępnienie niektórych lokali na drugim piętrze dla potrzeb Instytu
tu Turystyki i Krakowskiej Izby Turystycznej oraz na parterze i pierwszym 
piętrze WBP. Funkcję administratora budynku objął WOK. Kontrakt zo
stał zawarty na czas określony do 30 czerwca 1997 r., z możliwością jego 
dalszego przedłużenia.

W ramach podziału pomieszczeń Zarząd Opery i Operetki zajął poko
je 216-221 zlokalizowane na drugim piętrze. Wykorzystywano je głównie 
na cele biurowe oraz na salę ćwiczeń przeznaczoną do prób w trakcie przy
gotowywania spektakli. Instytut Turystki ulokował się na tym samym pię
trze w pomieszczeniach 228-233. Z kolei WBP nadal utrzymywała w pa
łacu wypożyczalnię muzyczną oraz czytelnię czasopism zajmującą znaczną 
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część sal na pierwszym piętrze w skrzydle budynku od strony ul. Brackiej. 
W pozostałej części gmach miał być wykorzystywany na potrzeby WOK.

Przed zbliżającym się okresem zimowym Zarząd Rewaloryzacji Zabyt
ków zlecił wymianę pokrycia dachowego. Prace te zostały zrealizowane 
w listopadzie i grudniu 1996 r., jednak nie były jedynymi, których przepro
wadzenia pilnie wymagał budynek. Wieloletnie wykorzystywanie pałacu 
w celach publicznych mocno nadwyrężyło jego infrastrukturę i wyposaże
nie. W protokole sporządzonym 3 grudnia 1996 r. na okoliczność ustalenia 
stanu technicznego gmachu, w związku z jego przejęciem od WBP przez 
WOK, stwierdzono m.in. zły stan instalacji grzewczych i kanalizacyjnych 
oraz braki w izolacji termicznej. Wskazano również, że „stolarka okienna 
i drzwiowa wymaga globalnie pasowania, regulacji zamknięć, czyszczenia, 
malowania”20. Remontu wymagały także bramy wejściowe od ul. Brackiej 
i pl. Wszystkich Świętych oraz elewacja budynku. W większości pomiesz
czeń i na klatkach schodowych ściany były brudne, sufity spękane i po
kryte licznymi zaciekami, parkiety i schody wymagały reparacji oraz odno
wienia. W pokoju 17 stwierdzono ponadto ślady zagrzybienia na ścianach, 
zaś w salach 26 i 29 posadzka była „napuszczona środkiem niewiadomego 
pochodzenia”21. W kilku miejscach odkryto pęknięcia ścian, które wyma
gały przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz budowlanych. Poważnym 
problemem było także osiadanie budynku od strony podwórza. Nie ulega
ło zatem wątpliwości, że pałac wymagał w niedalekiej przyszłości przepro
wadzenia kapitalnego remontu.

20 AWPiA, Kraków, 3 XII 1996 r., Protokół na okoliczność stanu technicznego budynku 
przy Placu Wszystkich Świętych 6, w związku z przejęciem go przez Wojewódzki Ośro
dek Kultury od Wojewódzkiej Biblioteki.

21 Ibidem.

Krótki okres, na który zawarto umowę użyczenia dla WOK oraz Opery 
i Operetki wskazywał, że będzie to rozwiązanie tymczasowe, służące za
pewnieniu ciągłości użytkowania i administrowania budynku opuszczone
go przez agendy WBP. W ciągu kilku miesięcy miała zostać przygotowana 
pełna dokumentacja inwentaryzacyjna gmachu i podjęta decyzja o jego 
dalszym wykorzystaniu. Zakładano, że przed upływem II kwartału 1997 r., 
zostanie podpisania umowa użyczenia w formie aktu notarialnego, na pod
stawie której WOK obejmie budynek jako swoją stałą siedzibę na okres 
co najmniej dziesięciu lat. Do dyspozycji Opery i Operetki pomieszczenia 
Pałacu Larischa miały być pozostawione przejściowo, do momentu wybu
dowania dla niej nowego gmachu. Jednak wkrótce okazało się, że plany te 
przestały być aktualne.
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ROZDZIAŁ VII
PAŁAC LARISCHA BUDYNKIEM 
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z gwał
townym wzrostem popularności studiów prawniczych wśród absolwen
tów szkół średnich, a w konsekwencji znaczącym zwiększeniem liczby 
studentów prawa i administracji, coraz bardziej dokuczliwy dla WPiA 
UJ był niedostatek bazy lokalowej. Podobnie jak dziś zajęcia dydaktycz
ne odbywały się wówczas w kilku budynkach mieszczących się w cen
trum miasta, w tym również wynajmowanych od prywatnych właścicieli 
po cenach wolnorynkowych. Mimo to brakowało zarówno odpowiedniej 
liczby pomieszczeń dostosowanych do potrzeb ćwiczeń oraz zaplecza dla 
poszczególnych katedr i zakładów, jak i dużych auli wykładowych będą
cych w stanie pomieścić kilkaset osób. Przez wiele lat największym po
mieszczeniem, w którym odbywały się wykłady, była sala 52 na drugim 
piętrze Collegium Novum. Tymczasem liczba studentów uczęszczających 
na zajęcia, zwłaszcza z przedmiotów obligatoryjnych, zwanych potocznie 
„obligami” (np. prawoznawstwa, prawa cywilnego, prawa karnego), wielo
krotnie przekraczała skromną pojemność tego pomieszczenia. Regularnie 
dochodziło więc do przepychanek wśród studentów walczących o wejście 
do sali wykładowej, a o ścisku panującym w Collegium Novum z lubością 
rozpisywała się krakowska prasa. Z oczywistych względów taka sytuacja 
na dłuższą metę była nieakceptowalna. Władze WPiA UJ próbowały nie
co złagodzić jej skutki poprzez wprowadzenie równoległych wykładów 
z bardziej obleganych przedmiotów oraz wynajmowanie dodatkowych, 
większych pomieszczeń w budynkach innych jednostek uniwersyteckich 
(np. sali audytoryjnej w budynku Wydziału Chemii przy ul. Ingardena), 
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lecz było oczywiste, że kompleksowe rozwiązanie tego problemu nie może 
nastąpić bez istotnego poszerzenia własnych zasobów lokalowych.

Z tych względów, gdy Pałac Larischa został niemal całkowicie opusz
czony przez WBP, WPiA UJ zainteresował się tym gmachem. Możliwość 
jego pozyskania dla Uniwersytetu powstała dzięki przychylności ówcze
snego wojewody małopolskiego, Jacka Majchrowskiego.

Z punktu widzenia potrzeb dydaktycznych budynek miał ważną za
letę - był zlokalizowany zaledwie kilkaset metrów od innych gmachów 
wydziałowych (Collegium Novum, Collegium Olszewskiego, Collegium 
Kołłątaja), w których znajdowały się wówczas siedziby katedr i odbywały 
zajęcia dla studentów. Pałac miał oczywiście także znaczące wady. Jego 
ewentualne pozyskanie dla WPiA UJ nie rozwiązywało najpoważniejszego 
problemu, czyli braku własnych auli wykładowych. Żadne z pomieszczeń 
istniejących wtedy w Pałacu Larischa nie nadawało się na ten cel. Budynek 
znajdował się także w nienajlepszym stanie technicznym. Władze WPiA 
UJ otrzymały bardziej szczegółowe informacje na jego temat w opinii spo
rządzonej w sierpniu 1997 r. przez biegłego Andrzeja Kandię: „Ogólnie 
rzecz ujmując stan obiektu należy uznać za niezadawalający, żeby nie użyć 
słowa zły (...). Piwnice wentylowane są w znikomym stopniu, co powo
duje, że mimo istniejącej w nich instalacji c.o. są one zawilgocone (...). 
W części naziemnej wszystkie pomieszczenia wymagają prac remonto
wych. W wielu z nich na ścianach widoczne są zamoknięcia i zagrzybienia 
(...). Jednakże najpoważniejszym zagrożeniem dla substancji budowlanej 
budynku wydają się być znaczne zarysowania i spękania ścian (...) ”'.

Pałac Larischa wymagał więc kompleksowego, wieloetapowego i bar
dzo kosztownego remontu adaptacyjnego. Z tych względów nie mógł być 
od razu przeznaczony na potrzeby dydaktyczne WPiA UJ.

Po wielomiesięcznych analizach i uzgodnieniach koncepcja zbycia bu
dynku na rzecz Uniwersytetu nabrała ostatecznego kształtu. Szczegółowe 
warunki sprzedaży Pałacu Larischa i oddania w użytkowanie wieczyste 
działki o powierzchni przekraczającej 17 arów, na której stoi gmach (ozna
czonej numerem 403 obręb 1 Kraków Śródmieście), zostały określone 
w protokole uzgodnień sporządzonym 24 października 1997 r. podczas 
spotkania ówczesnego rektora UJ, prof. Aleksandra Koja, z kierownikiem 
Urzędu Rejonowego w Krakowie, Eugeniuszem Roganowiczem.

Warunki finansowe transakcji ustalono w oparciu o przepisy obowią
zującej wówczas ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszcza
niu nieruchomości. Dało to możliwość zastosowania preferencyjnej ceny 
nieruchomości zbywanej przez Skarb Państwa na rzecz Uniwersytetu 
jako instytucji prowadzącej działalność oświatową. Korzystając z tego

1 AWPiA, Kraków, 20 VIII 1997 r., Pismo do prodziekana WPiA UJ, prof. J. Stelmacha. 
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mechanizmu, cenę sprzedaży Pałacu Larischa ustalono na 4 118 600 zł 
w oparciu o wcześniej przygotowaną wycenę biegłego, a następnie zre
dukowano ją o połowę z uwagi na to, że budynek był wpisany do rejestru 
zabytków. Skarb Państwa skorzystał ponadto z prawa dalszego obniżenia 
ceny sprzedaży do zaledwie 1% kwoty pierwotnej wyceny. Finalnie zatem 
budynek miał zostać sprzedany za 20 593 zł, a więc za symboliczna kwotę 
w stosunku do jego wartości rynkowej. Na analogicznych zasadach wyli
czono należności z tytułu użytkowania wieczystego. Oddanie gruntu Uni
wersytetowi miało nastąpić bez przetargu. Trzeba jednak wyraźnie pod
kreślić, że korzystne warunki zbycia Pałacu Larischa nie były pozbawione 
konsekwencji. W zamian za ustępstwa związane z ustaleniem ceny i wa
runków sprzedaży gmachu Uniwersytet zobowiązał się do nieodpłatnego 
przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa kamienicy przy ul. Ciemnej 6. Jej 
wartość rynkową oszacowano na 2 min zł. Stosowna umowa miała zostać 
zawarta do 31 marca 1998 r.

Po uzgodnieniu wszystkich niezbędnych warunków transakcji przystą
piono do jej finalizacji. Do nabycia nieruchomości konieczna była zgoda 
Senatu UJ, która została wyrażona w uchwale (nr 13/97/98) podjętej 
na posiedzeniu 22 października 1997 r. Umowa sprzedaży i oddania grun
tu w użytkowanie wieczyste została zawarta 27 października 1997 r. Pod
pisali ją rektor Aleksander Koj i zastępca kierownika Urzędu Rejonowego 
w Krakowie, Marta Witkowicz jako przedstawicielka Skarbu Państwa. 
W kontrakcie potwierdzono warunki określone we wspomnianym wyżej 
protokole uzgodnień. Uniwersytet nabył zatem własność Pałacu Larischa 
za cenę 20 593 zł oraz, nieodpłatnie, użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat (do 27 października 2096 r.) zajmowanej przez budynek działki, 
przy jednoczesnym zobowiązaniu się do przeniesienia na rzecz Skarbu 
Państwa nieruchomości przy ul. Ciemnej 6. Dodatkowo władze UJ zo
bligowały się do przeprowadzenia kompleksowego remontu zabytkowego 
obiektu, który miał zostać rozpoczęty do końca 1999 r. Ponadto w umo
wie zagwarantowano, że dotychczasowi użytkownicy pałacu, tj. Instytut 
Turystyki oraz Opera i Operetka, będą mogli korzystać z zajmowanych 
pomieszczeń odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 1998 r. Strony 
zastrzegły również, że w razie niewykonania obowiązków wynikających 
z umowy przez UJ lub w przypadku nieutrzymywania obiektu w należy
tym stanie, Skarb Państwa będzie mógł żądać zwrotu budynku za wyna
grodzeniem nie wyższym niż wartość ewentualnych nakładów poniesio
nych na jego remont.

Pierwszą kwestią, którą władze Wydziału musiały zająć się po objęciu 
w posiadanie Pałacu Larischa, było uregulowanie stosunków z dotychczaso
wymi użytkownikami budynku, którym tymczasowo przedłużono umowy 
użyczenia na dotychczasowych warunkach. Było to zadanie niewdzięczne, 
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gdyż docelowo instytucje te miały być zobowiązane do opuszczenia lokali 
zajmowanych przez nie przy ul. Brackiej.

W pierwszych miesiącach nie obowiązywał żaden regulamin korzysta
nia z budynku. Przygotowano go dopiero w czerwcu 1998 r. Na jego pod
stawie wprowadzono dzienną obsługę portierni w godz. od 6 do 21, lecz 
pracownicy instytucji działających w pałacu mieli obowiązek opuścić jego 
teren do godz. 20:30. Użytkownicy ponosili odpowiedzialność material
ną za wszystkie rzeczy znajdujące się w zajmowanych pomieszczeniach. 
Wprowadzono także całkowity zakaz parkowania samochodów na po
dwórku nieruchomości.

W obliczu zbliżającego się terminu zakończenia użytkowania poszcze
gólnych lokali w Pałacu Larischa w trudnym położeniu znalazła się Opera 
i Operetka, która nie dysponowała innym lokalem, do którego mogłaby 
się przenieść. W rozwiązanie tego problemu zaangażowane były różne in
stytucje państwowe i samorządowe. Ostatecznie władze UJ zgodziły się 
na przedłużenie użyczenia tej instytucji lokali w Pałacu Larischa do 30 
czerwca 1999 r. W tym czasie Operze i Operetce przydzielono nowe po
mieszczenia w budynku przy ul. Dietla 50.

Wobec trwającego cały czas remontu gmachu przy ul. Rajskiej ko
nieczność opuszczenia Pałacu Larischa była także poważnym wyzwaniem 
organizacyjnym dla WBP. Dyrektor Wojciechowski otwarcie wskazał, 
że „termin 31 grudnia [1998 r.] jako ostateczny na opuszczenie pomiesz
czeń jest możliwy tylko na jednej zasadzie: że zostaniemy wyrzuceni 
na bruk”2 3. W tej sytuacji zaproponował przedłużenie użytkowania po
mieszczeń czytelni czasopism i wypożyczalni muzycznej o trzy miesiące, 
tj. do końca marca 1999 r. „Byłbym zobowiązany za drobną tolerancję. 
To jest jedyna w mieście, ogólnodostępna czytelnia czasopism - głównie 
dla studentów. To jest też jedyna w Polsce Południowej biblioteka otwar
ta przez 7 dni w tygodniu dla studentów wszystkich krakowskich uczelni: 
korzysta z niej 50 000 ludzi bez grosza refundacji ze strony resortu lub 
uczelni - pisał do WPiA UJ Wojciechowski. W listopadzie 1998 r.

2 AWPiA, Kraków, 9 IX 1998 r., Pismo do prodziekana WPiA UJ, prof. J. Stelmacha.
3 Ibidem.

rozpoczęła się skomplikowana operacja przeniesienia do nowej siedziby 
pozostających w Pałacu Larischa agend WBP. Do jej realizacji niezbędne 
było użycie dźwigu towarowego, który przez kilka miesięcy był zamon
towany na podwórzu. Przy jego pomocy w pierwszej kolejności opróż
niono pokoje czytelni na pierwszym piętrze, a następnie wypożyczalnię 
muzyczną na parterze. Ostatnie pomieszczenia WBP opuściła 17 lutego 
1999 r., definitywnie kończąc tym samym swoją prawie trzynastoletnią 
obecność w Pałacu Larischa.
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Historia budynku w pierwszych latach administrowania nim przez 
WPiA UJ związana jest przede wszystkim z pracami remontowymi i kon
serwatorskimi, które były niemal nieprzerwanie prowadzone przez wiele 
lat. Większość prac została zrealizowana w czasie kadencji trzech kolej
nych dziekanów WPiA UJ: prof. Jerzego Stelmacha, prof. Tadeusza Wosia 
i prof. Tadeusza Włudyki. Gruntowny, wieloetapowy remont był niezbęd
ny nie tylko z uwagi na konieczność adaptacji pomieszczeń pałacu na po
trzeby dydaktyki, ale również renowacji i możliwie pełnego odtworzenia 
jego zabytkowych wnętrz.

Historyczny charakter obiektu umożliwiał częściowe sfinansowanie prac 
(co do zasady do połowy koniecznych nakładów) ze środków pochodzą
cych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Istniejący 
od 1985 r. fundusz jest zasilany dotacjami z budżetu państwa oraz wpłata
mi od instytucji i osób prywatnych. Zgromadzone w nim środki są w dys
pozycji Społecznego Komitetu odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). De
cyzja o skorzystaniu z tego funduszu wymagała od Uniwersytetu złożenia 
stosownych wniosków rozpatrywanych w toku skomplikowanej procedury.

W 1998 r. SKOZK przyznał UJ w tym trybie 50 tys. zł bezzwrotnej 
dotacji, którą przeznaczono na realizację osuszania piwnic pałacu. Przygo
towanie stosownych projektów w tym zakresie zlecono w lutym 1998 r. 
Pracowni Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. Aby określić najbar
dziej skuteczną metodę prac, konieczne było m.in. wykonanie badań geo
logicznych w celu ustalenia stopnia zawilgocenia gruntu, odkrywki ścian 
i stropów, pobranie próbek grzybów z porażonych partii murów i przepro
wadzenie ekspertyzy mykologicznej. Następnie, zgodnie z zasadami pro
wadzenia remontów zabytkowych obiektów krakowskich, zawarta została 
standardowa umowa z Zarządem Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych 
Krakowa (ZRZZK) o zastępcze pełnienie funkcji inwestora. Procedura 
ta była wielokrotnie powtarzana w kolejnych latach w związku z dalszymi 
pracami prowadzonymi w budynku.

Projekt osuszania piwnic został pozytywnie zaopiniowany przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków w czerwcu 1998 r. z zastrzeżeniem, 
że decyzja w sprawie zastosowania niektórych zaproponowanych w nim 
rozwiązań technologicznych, a zwłaszcza konstrukcji kanałów osuszają
cych wzdłuż fundamentów pałacu, jako wiążących się ze znaczną ingeren
cją w jego zabytkową substancję, może być podjęta dopiero po wyczerpa
niu innych działań zabezpieczających gmach przed wilgocią. Ze względu 
na złożoną, historyczną strukturę budowli projekt wykonawczy wspo
mnianych kanałów rnusiał także zostać poprzedzony badaniami architek
tonicznymi i archeologicznymi w miejscu ich ewentualnego przebiegu. 
Po wprowadzeniu pewnych modyfikacji uzyskano zezwolenie konserwa
torskie (decyzja została wydana 22 września 1998 r.).
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Kolejnym etapem złożonej procedury administracyjnej związanej z re

montem było uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia na budowę. Po
nieważ sprawa przeciągała się w czasie, piwnice przekazano w listopadzie 
1998 r. ekipie remontowej celem przygotowania placu budowy. Nie
zbędne pozwolenie zostało wydane dopiero w grudniu 1998 r. (decyzja 
nr 886/1A/98). Prace w zakresie osuszania i remontu piwnic zrealizowano 
w pierwszej połowie 1999 r. Według pierwotnych planów odrestaurowane 
pomieszczenia piwniczne miały zostać przeznaczone na galerię lub klubo
kawiarnię prowadzoną przez podmiot zewnętrzny. Środki z czynszu miały 
częściowo zrekompensować nakłady poniesione na przeprowadzenie kosz
townych prac konserwatorskich. Zamiarów tych nigdy jednak nie zreali
zowano, a piwnice Pałacu Larischa do chwili obecnej pozostają w dużej 
mierze nieużywane. Jedynie w niektórych pomieszczeniach istnieją pro
wizoryczne magazyny dla dokumentacji archiwalnej, która nie mieści się 
w innych częściach budynku.

Przy okazji remontu piwnic zajęto się także kotłownią gazową ogrzewa
jącą budynek. W sierpniu 1998 r. zostały zamontowane nowe urządzenia 
sterujące mocą pieców w zależności od warunków atmosferycznych. Mo
dernizacja nie była jednak wystarczająca, gdyż przegląd kotłowni przed 
sezonem grzewczym 1998/1999 r. ujawnił konieczność pełnego remontu 
pomieszczeń piwnicznych, w których były zlokalizowane piece i wymia
ny niektórych elementów jej wyposażenia, w tym m.in. montażu nowych 
pomp i termostatów. Do czasu przeprowadzenia tych prac nie dopuszczo
no kotłowni do eksploatacji, co wiązało się z bezwzględną potrzebą podję
cia błyskawicznego remontu.

Niespodziewany nakaz opuszczenia do końca semestru letniego 
1998 r. budynku przy ul. Wiślnej 2, wynajmowanego na potrzeby niektó
rych jednostek WPiA UJ, spowodował konieczność szybkiego przygoto
wania dla nich części pomieszczeń na pierwszym piętrze Pałacu Larischa. 
W związku z tym ich główny remont wraz w wymianą jednego z pionów 
sanitarno-kanalizacyjnych przeprowadzono w połowie 1998 r. Wykona
no wówczas standardowe prace obejmujące malowanie ścian, wymia
nę instalacji elektrycznej, lakierowanie stolarki oraz cyklinowanie par
kietów. Konieczne okazały się także nieznaczne przeróbki adaptacyjne 
(m.in. demontaż pieca kaflowego, skonstruowanie przedsionka oddzie
lającego sanitariaty od korytarza, odtworzenie zamurowanego wcześniej 
otworu drzwiowego). Na ul. Bracką w pierwszej kolejności przeniosły 
się, począwszy od semestru zimowego w roku akademickim 1998/1999, 
trzy Katedry: Teorii i Filozofii Prawa, Ekonomii oraz Historii Polskiej 
Myśli Politycznej. Dla dwóch pierwszych przeznaczono po dwa pokoje 
(nr 2, 3, 27 i 38), zaś trzecia miała zająć cztery pomieszczenia (nr 126, 
129, 130, 131).
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W 1998 r. rozpoczęto remont niektórych pomieszczeń parterowych, 
zarówno od strony ul. Brackiej, jak i pl. Wszystkich Świętych. Przygoto
wano m.in. sale znajdujące się w tylnym trakcie od podwórza. Od stycznia 
1999 r. działała w nich Qako najemca) pracowania introligatorska Wolu
min” oferująca m.in. usługi związane z konserwacją i oprawą starych obra
zów. Na większą skalę remont parteru nie mógł być wtedy przeprowadzo
ny ze względu na zajmowanie większości pomieszczeń frontowych przez 
WBP.

Łączny koszt prac zrealizowanych w 1998 r. wyniósł niespełna 400 
tys. zł. Finansowanie w połowie pochodziło ze środków własnych WPiA 
UJ, zaś w pozostałej części z ogólnego funduszu remontowego Uniwersy
tetu Jagiellońskiego oraz wspomnianej już dotacji SKOZK.

W czasie realizacji zadań konserwatorskich i remontowych w piwnicach 
oraz w niektórych innych pomieszczeniach Pałacu Larischa przygotowywa
no równolegle dokumentację niezbędną do prowadzenia dalszych prac.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć było niewątpliwie odnowie
nie sal reprezentacyjnych zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku 
oraz prowadzącej do nich klatki schodowej od pl. Wszystkich Świętych. 
Wykonawcę remontu konserwatorskiego wyłoniono w toku nieograni
czonego przetargu. Powierzono go krakowskiej firmie budowlano-konser- 
watorskiej „DeS”. Prace miał podjąć pięcioosobowy zespół specjalistów 
w zakresie konserwacji polichromii, elementów drewnianych i metalo
wych. Sporządzenie szczegółowego planu prac konserwatorskich poprze
dziły badania i ekspertyzy, których celem było określenie stanu zachowa
nia zabytkowej substancji pomieszczeń zlokalizowanych na tym piętrze.

W trakcie remontu udało się odtworzyć niektóre elementy oryginal
nego wystroju sal reprezentacyjnych stanowiących przed II wojną świa
tową główną część apartamentów prezydenckich. Jak się jednak okazało, 
znaczna część pierwotnych elementów dekoracyjnych i wykończeniowych 
uległa zniszczeniu, zwłaszcza w warstwach wierzchnich uszkodzonych 
na skutek wieloletniej eksploatacji budynku oraz wcześniejszych, nie za
wsze w pełni profesjonalnie prowadzonych, działań remontowych.

We wszystkich pokojach stwierdzono istnienie wielu warstw farb i la
kierów. Ich kolorystyka była zróżnicowana w zależności od pomieszczenia. 
Przykładowo w sali nr 108, czyli w głównym pokoju reprezentacyjnym po
łączonym z balkonem wychodzącym na pl. Wszystkich Świętych, kolejne 
odkryte warstwy farby były w kolorach: białym, kremowym, jasno ugro
wym, niebieskim, śladowo zachowanym ceglastym oraz żółtawo-ugrowym. 
Ich wielość daje wyobrażenie o licznych remontach, które miały miejsce 
w tym pomieszczeniu od czasów odbudowy pałacu przez barona Larischa. 
W sali tej zachował się także bogaty, zabytkowy wystrój w postaci boaze
rii, luster, sztukaterii oraz kamienno-ceramicznego, narożnego kominka. 



124 PAŁAC LARISCHA
Boazeria, obudowa glifów okiennych i stolarka drzwiowa były wykonane 
w jednolitej technologii: „Z drewna miękkiego, pierwotnie polichromo
wanego, prawdopodobnie w kolorystyce błękitów i zieleni. W miejscach 
profilowanych listew wokół płycin boazerii oraz rozglifień okiennych 
występują złocenia. Obramienia luster wykonane są z drewna z bogatą 
snycerką złoconą”4. Na ścianach zamontowane były gipsowe elementy 
sztukaterii, na których występowały liczne spękania, odspojenia i ubytki. 
W podobnym stanie był pokój narożny (nr 115).

4 AWPiA, Program prac konserwatorskich.
5 Ibidem.

Szczególnych zabiegów konserwatorskich wymagał także kasetonowy 
strop w dawnej jadalni (nr 106). W ocenie ekspertów był „bardzo bogatą 
dekoracją, gdzie dodatkowo wchodzą elementy snycerskie w postaci rozet 
i wici roślinnych oraz cekin, natomiast gzymsy i obramienia kasetonowe 
(...) o głębokim profilu, wewnętrzne półwałki (...) złocone”5.

Wielokrotnie lakierowana stolarka drzwiowa i okienna we wszystkich 
pomieszczeniach wymagała gruntownego oczyszczenia oraz naprawy ist
niejących ubytków i odkształceń.

Konserwacja techniczna pokoi na pierwszym piętrze wymagała usu
nięcia wadliwych nawarstwień farb i lakierów, wykonania zabiegów re
konstrukcyjnych obejmujących m.in. wzmocnienie stolarki i utrwalenie 
stiuków, a także zabezpieczenie efektów zrealizowanych prac warstwą 
ochronną z zastosowaniem specjalistycznych preparatów chemicznych. 
W ramach konserwacji estetycznej stwierdzono konieczność uzupełnie
nia form rzeźbiarskich, złoceń i opracowania innych zachowanych ele
mentów wystroju. Konserwatorzy uznali, że w efekcie prac remontowo- 
-konserwacyjnych utrzymany powinien zostać międzywojenny styl tych 
pomieszczeń pochodzący z czasów, gdy apartament byl wykorzystywany 
przez prezydentów miasta, z wybiórczym pozostawieniem detali umiesz
czonych później.

Przeznaczone do remontu pomieszczenia na pierwszym piętrze pała
cu przekazano wykonawcy już w listopadzie 1998 r., jednak rozpoczęcie 
właściwych prac konserwatorskich wymagało uzyskania wszystkich nie
zbędnych zezwoleń. Na początku lutego 1999 r. w budynku odbyło się 
posiedzenie komisji konserwatorskiej, która podjęła dodatkowe ustalenia 
programowe dotyczące m.in. zakresu prac restauracyjnych na klatce scho
dowej i w aneksie kuchennym. Dopiero po ostatecznym ustaleniu zakresu 
prac w kwietniu 1999 r. wydane zostało stosowne pozwolenie na budowę 
(nr 202/1A/99).

W czasie prac konserwatorskich prowadzonych na klatce schodo
wej w trakcie frontowym od strony pl. Wszystkich Świętych wiodącej
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niegdyś do reprezentacyjnej części mieszkania prezydenta miasta, odkry
to nieznaną dotychczas dekorację polichromiczną. Polichromia z domi
nującymi motywami roślinnymi została wykonana w technice tempery 
kazeinowej i była utrzymana w stylu art deco. Czas jej powstania nie 
jest znany, ale można przypuszczać, że została zamówiona w czasie kom
pleksowego remontu w apartamentach prezydenckich lub nieco później. 
„Na monochromatycznym tle w kolorze ciepłej szarości, obejmującym 
całą powierzchnię ścian wprowadzone są trójbarwne, zgeometryzowane 
motywy roślinne. Dominującym patronem jest pozioma wić stylizowa
nego bluszczu namalowana w formie pasa na ścianach wzdłuż Sfchodów. 
Inny motyw widnieje na supraportach, przypominający góralską parze
nicę, oraz wzór liry na ścianach w pasie gurtów sklepiennych i w glifach 
drzwiowych. W dekoracji tej użyto trzy kolory: pomarańczowy, jasno- 
-niebieski i ciemny granat”6. Po wstępnych badaniach przeprowadzonych 
przez konserwatora dzieł sztuki, Dorotę Wąchalską-Konik, okazało się, 
że stan zachowania polichromii, mimo jej znacznych ubytków na całej 
powierzchni, powstałych w wyniku zdrapania warstwy farby i uszkodze
nia ścian w trakcie późniejszego montażu m.in. instalacji elektrycznej, 
pozwala na całkowite odtworzenie tej wspaniałej dekoracji. W związku 
z tym zlecono wykonanie niezbędnych uzupełnień ornamentyki ścian 
klatki schodowej i odnowienie pozostałych elementów polichromii, dzię
ki czemu polichromię można znów dziś podziwiać w pełnej krasie, wcho
dząc do sal recepcyjnych WPiA UJ.

11 AWPiA, Aneks do programu prac konserwatorskich.

W pomieszczeniach pierwszego piętra pałacu wykonano pełną konser
wację stropu kasetonowego, stolarki drzwiowej i drewnianych elemen
tów wystroju wnętrz. Odrestaurowana została także dekoracja stiukowa 
na ścianach i sufitach oraz uzupełniono brakujące zabytkowe płytki ce
ramiczne. Udało się odtworzyć m.in. piękną dekorację dawnej kuchni 
w apartamentach prezydenckich wykończoną okazałym motywem czer
wonych raków. Do odbudowy zabytkowych pieców kaflowych wykorzy
stano, za zgodą konserwatora zabytków, oryginalne kafle zdemontowane 
w kilku innych śródmiejskich kamienicach. Prace remontowe polegały 
z kolei na wygładzeniu i odmalowaniu ścian, wymianie stopni i poręczy 
na klatce schodowej, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów, a także czę
ściowym odświeżeniu stolarki okiennej od strony podwórza. Wykonano 
również kompleksowy remont sanitariatów znajdujących się na tym pię
trze oraz wymieniono wszystkie grzejniki. Odbiór tak przygotowanych po
mieszczeń nastąpił w lipcu 1999 r.

Kompleksowy remont odtworzył niewątpliwie dawną świetność sal recep
cyjnych. Udało się uratować wiele oryginalnych elementów dekoracyjnych 
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oraz część mebli (m.in. stoliki, ławy, fortepian) pochodzących z oryginal
nego wyposażenia apartamentów. Obecnie służą one do użytku w trak
cie różnych uroczystości wydziałowych, które tradycyjnie odbywają się 
w tej części Pałacu Larischa. Należy do nich m.in. doroczne spotkanie 
wigilijne, które w salach recepcyjnych gromadzi pracowników WPiA UJ.

Remont większości pomieszczeń na drugim piętrze budynku opóźnił 
się z uwagi na przedłużające się ich użytkowanie przez Operę i Operetkę. 
Już wcześniej jednak podjęto do niego przygotowania. Aby przyspieszyć 
oddanie do użytku tego piętra, władze WPiA UJ wystąpiły z wnioskiem 
o udzielenie zgody na wybór wykonawcy prac remontowych z wolnej 
ręki, a zatem z pominięciem skomplikowanych procedur przetargowych. 
W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że pomieszczenia te muszą „niezwłocz
nie zostać przydzielone poszczególnym jednostkom wydziałowym”7. Po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na początku marca 1999 r. została 
podpisana umowa z wykonawcą tego etapu remontu, firmą „Unibud”. 
Niezbędne prace remontowe zostały oszacowane na niespełna 80 tys. zł.

7 AWPiA, Kraków, 22 II 1999 r., Wniosek w sprawie udzielenia zgody na zamówienie 
z wolnej ręki.

H AWPiA, Kraków, 29 III 1999 r., Pismo do ZRZZK.

W marcu 1999 r. WPiA UJ zwrócił się do ZRZZK z wnioskiem o do
finansowanie dalszego etapu renowacji gmachu. W podaniu wskazano, 
że „najpilniejszą do wykonania jest wymiana lub uszczelnienie przyłącza 
kanalizacyjnego od strony ul. Brackiej, a następnie modernizacja sieci ka
nalizacyjnej w podwórcu”8. Osobną kwestią było dokończenie remontu 
parteru i głównej klatki schodowej budynku.

Ograniczone środki finansowe nie pozwoliły na wykonanie rekonstruk
cji posadzki w sieni od strony pl. Wszystkich Świętych. Zastosowano więc 
rozwiązanie tańsze, polegające na montażu nowych płytek o kolorystyce 
i wzornictwie najbardziej zbliżonych do oryginalnej stylistyki. W sierp
niu 1999 r. gotowe były pomieszczenia w trakcie frontowym budynku 
od strony ul. Brackiej. Wynajęto je „Gazecie Wyborczej”, która przeniosła 
tam biuro ogłoszeń prasowych.

W okresie wakacyjnym dokończono ponadto remont pozostałej czę
ści drugiego piętra. Dzięki sprawnej realizacji tych prac udało się oddać 
większość sal do użytku jeszcze przez rozpoczęciem roku akademickiego 
1999/2000.

Od października 1999 r. Pałac Larischa zaczął pełnić właściwe funkcje 
dydaktyczne. W budynku rozpoczęły się wówczas zajęcia dla studentów. 
Jesienią tego roku trwały jeszcze prace porządkowe na podwórcu pałacu, 
prowadzone przez Pracownię Konserwacji Zabytków „Arkona”, ale zasad
nicza faza restauracji gmachu została zakończona. Nie oznaczało to jednak 
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wyczerpania programu inwestycji, które WPiA UJ zamierzał zrealizować 
w Pałacu Larischa.

Najważniejszym przedsięwzięciem wykonanym w ostatniej dekadzie 
była bowiem rozbudowa oficyn oraz adaptacja poddasza budynku i prze
kształcenie ich na nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe. Dopiero 
realizacja tych prac znacznie poprawiła warunki użytkowania zabytko
wego gmachu. Zbudowano obszerną, piętrową salę audytoryjną, która 
dysponuje 317 miejscami, oraz nowe, mniejsze sale dydaktyczne i pokoje 
przeznaczone dla kolejnych jednostek WPiA UJ.

Konkurs architektoniczny na koncepcję budowlaną projektu shli audy- 
toryjnej wygrało Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji 
„Probadex-Kraków”. Zgodnie z przedstawioną przez wykonawcę propo
zycją sala audytoryjna miała wypełniać część podwórza i być częściowo 
wbudowana w istniejącą oficynę wschodnią pałacu. Rozwiązanie to po
zwalało na zachowanie skali istniejącej zabudowy i tożsamości miejsca. 
Dzięki rozbudowie założono powiększenie powierzchni użytkowej budyn
ku o 688,5 m2. Zgodnie z planem „audytorium zaprojektowano w kon
strukcji żelbetonowej monolitycznej, w części tylnej opartej na istnieją
cych bocznych ścianach budynku oficyn”9. W trakcie uzgodnień projektu 
problemem okazał się kąt nachylenia dachu planowanej sali audytoryjnej. 
Zaproponowana korekta znacząco zmniejszała liczbę miejsc. Po wyko
naniu niezbędnych ekspertyz i modyfikacji projekt został zatwierdzony 
w czerwcu 2001 r. przez głównego architekta miasta. W celu przyspiesze
nia realizacji inwestycji, tak aby nowa sala audytoryjna mogła być oddana 
do użytku przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze zimo
wym roku akademickiego 2002/2003, WPiA UJ wystąpił do prezydenta 
miasta z wnioskiem o nadanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu rygoru natychmiastowej wykonalności. Zasad
nicze prace konstrukcyjne rozpoczęły się 8 marca 2002 r. W trakcie reali
zacji tej ogromnej i skomplikowanej technicznie inwestycji kilka razy po
wstała konieczność uzupełnienia harmonogramu prac. W grudniu 2002 r. 
rozszerzono ich zakres m.in. o prace nad osuszeniem tylniej ściany budyn
ku oficyny, odpowiednim przedłużeniem holu wejściowego i połączeniem 
go z pasażem wejściowym do sali audytoryjnej. Wielokrotnych korekt wy
magał również projekt instalacji elektrycznych i klimatyzacyjnych monto
wanych w rozbudowywanej części budynku. Zmieniono także pierwotne 
przeznaczenie niektórych pomieszczeń. Jeszcze przed zakończeniem prze
budowy oficyn zrealizowano prace elewacyjne od strony podwórza wraz 
z uporządkowaniem istniejących instalacji. Gotowe sale zostały wyposażo
ne w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nagłaśniający.

9 AWPiA, Projekt nr 252.5.
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Począwszy od 1 października 2002 r. prowadzono prace adaptacyjne 

na strychu pałacu. Ta dotąd niewykorzystywana powierzchnia budynku 
miała zostać przekształcona w dodatkowe piętro z pokojami dla pracow
ników naukowych i salami dydaktycznymi. Oddanie do użytkowania no
wej kondygnacji użytkowej w gmachu wiązało się również z koniecznością 
odpowiedniego przedłużenia i dostosowania klatek schodowych. Oprócz 
tego od strony podwórza skonstruowano zewnętrzny szyb windy która 
została uruchomiona po zakończeniu robót adaptacyjnych na poddaszu.

Trudnym zadaniem, przed którym stanęły władze WPiA UJ, był spra
wiedliwy przydział nowych pomieszczeń. Chęć przeprowadzenia się do no
woczesnych wnętrz na poddaszu Pałacu Larischa wyraziło wiele jednostek, 
a ilość miejsca była z oczywistych względów ograniczona. Część pomiesz
czeń od strony pl. Wszystkich Świętych przeznaczono na pokoje gościnne, 
w których zatrzymują się m.in. profesorowie wizytujący WPiA UJ.

Spory przydział sal na poddaszu, o łącznej powierzchni 100 m2, obieca
no jeszcze w listopadzie 2001 r. najstarszemu w kraju studenckiemu kołu 
naukowemu prawników - Towarzystwu Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, 
które dotąd funkcjonowało w dwóch ciasnych salkach w wynajmowanym 
przez UJ budynku przy ul. Krupniczej 2. Niestety tej obietnicy nie udało 
się w pełni zrealizować z uwagi na duże zapotrzebowanie lokalowe zgła
szane przez inne katedry i zakłady. Ostatecznie dla TB SP UJ przeznaczono 
tylko jedno pomieszczenie biurowe, a w ramach rekompensaty studenci 
prowadzący w sekcjach tematycznych zajęcia dla młodszych kolegów mo
gli korzystać, w zakresie dostępności miejsc, z sal dydaktycznych znajdu
jących się na terenie całego budynku. TBSP UJ funkcjonowało w Pałacu 
Larischa do 2010 r., gdy jego siedziba została przeniesiona do gmachu przy 
ul. Straszewskiego 25.

Oddanie do użytku sali audytoryjnej, a następnie zaadaptowanego na 
potrzeby dydaktyczne WPiA UJ poddasza nie wyczerpuje listy prac re
montowych podjętych w Pałacu Larischa. Były i są one prowadzone cały 
czas, choć już na znacznie mniejszą skalę. Nie wprowadzają także poważ
niejszych zmian w strukturze zabytkowego gmachu. Ciągle zmienia się 
także wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w budynku, a w salach 
dydaktycznych pojawia się stopniowo coraz nowocześniejszy sprzęt uła
twiający pracę wykładowcom.

Wśród ważniejszych prac podejmowanych w ostatniej dekadzie można 
wymienić kompleksową, przeprowadzoną w 2005 r. renowację okazałej, 
zabytkowej bramy wjazdowej od strony pl. Wszystkich Świętych. Dwa 
lata później konieczna okazała się interwencja budowlana związana z po
jawieniem się postępujących pęknięć na wysokości od piwnicy do dru
giego piętra na ścianie granicznej między pałacem i sąsiednią kamienicą 
położoną przy pl. Wszystkich Świętych 7. Zamówiona w marcu 2007 r. 
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ekspertyza ujawniła, że sytuacja jest poważna: stan techniczny ściany gro
ził nawet katastrofą budowlaną. Powstałe uszkodzenia wskazywały na jej 
osiadanie, które spowodowało również pęknięcia sklepienia nad schodami. 
Uszkodzenia te wymagały podjęcia niezwłocznych działań naprawczych. 
W związku z tym sporządzony został w listopadzie 2007 r. projekt usunię
cia uszkodzeń i wzmocnienia ściany, a następnie zrealizowano niezbędne 
prace remontowe w tym zakresie.

W 2008 r. wyremontowano pomieszczenia zajmowane wcześniej przez 
pracownię Wolumin” na potrzeby dziekanatu administracji, który został 
przeniesiony do Pałacu Larischa z Collegium Novum. Prace adaptacyjne 
objęły całkowitą wyminę stolarki, wykonanie nowych otworów drzwio
wych, instalacji elektrycznej i wodnej oraz dostosowanie układu pomiesz
czeń do ich nowej funkcji. Po remoncie dziekanat składa się z dwóch sal 
oddzielonych od głównego holu niewielkim korytarzem wewnętrznym. 
Obok dziekanatu urządzono mały gabinet przeznaczony dla prodziekana 
do spraw studiów administracyjnych.

Na użytek dydaktyczny przygotowano także salę „Sztuka” mieszczącą 
się na parterze budynku od strony pl. Wszystkich Świętych. Wcześniej 
przez wiele lat pomieszczenie to było wynajmowane od WPIA UJ przez 
krakowski dom aukcyjny noszący tę samą nazwę. Organizowano tam regu
larnie aukcje obrazów i innych dzieł sztuki.

Od 16 lat Pałac Larischa z powodzeniem pełni funkcje dydaktyczne 
i obok pobliskiego gmachu Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszew
skiego 2 jest głównym miejscem codziennych spotkań studentów i wy
kładowców WPiA UJ. Oprócz licznych zajęć dydaktycznych w budynku 
regularnie mają miejsce różnorodne konferencje, seminaria i inne imprezy 
naukowe.

Poza największą na Wydziale aulą wykładową przy ul. Brackiej 12 mie
ści się siedem innych sal wykładowo-ćwiczeniowych, w których przez cały 
tydzień odbywają się zajęcia dla studentów prawa oraz administracji.

Pałac Larischa jest jednak przede wszystkim siedzibą dla co trzeciej 
jednostki funkcjonującej na WPiA UJ. Swoje gabinety mają tu prodzie
kani: ds. studiów administracyjnych i ds. stosunków międzynarodowych 
(p. 206). Na parterze funkcjonuje dziekanat dla studentów administracji, 
na poddaszu zaś - dziekanat studiów doktoranckich (p. 301, 302). Na obu 
piętrach budynku oraz poddaszu rozmieszczone są ponadto pokoje dzie
sięciu katedr uniwersyteckich: Katedry Prawa Konstytucyjnego (p. 105- 
-107), Katedry Polityki Gospodarczej (p. 109, 209), Katedry Filozofii 
Prawa i Etyki Prawniczej (p. 111, 303), Katedry Teorii Prawa (p. 110, 
111, 304), Katedry Samorządu Terytorialnego (p. 201-202), Katedry 
Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (p. 210, 213), Katedry Pra
wa Ustrojowego Porównawczego (p. 211, 212), Katedry Socjologii Prawa 
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(p. 214, 215), Katedry Postępowania Karnego (p. 307-309) i Katedry Pra
wa Publicznego Gospodarczego (p. 305). Na pierwszym piętrze, w pokoju 
108, mieści się sekretariat obsługujący większość z wymienionych katedr, 
na drugim zaś znajdują się także pomieszczenia Ośrodka Koordynacyjnego 
Szkół Praw Obcych (p. 205), Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Ban
kowego (p. 203, 204, 207, 208) oraz pracownia komputerowa (p. 217). 
Poza jednostkami WPiA UJ w pałacu swoją siedzibę znalazły Katedra Hi
storii Polskiej Myśli Politycznej (p. 100), będąca jednostką Wydziału Sto
sunków Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Europejskie Stowa
rzyszenie Studentów ELSA (p. 216). Na poddaszu urządzono dodatkowo 
pokój pracy dla profesorów wizytujących (p. 306) i doktorantów (p. 310, 
pełniący także funkcję sali seminaryjnej).

Poza jednostkami WPiA UJ w budynku działają także podmioty ze
wnętrzne. Na parterze od 2000 r. znajduje się księgarnia prawnicza pro
wadzona przez Edytę Zborowską-Kopacz. W salach zajmowanych przez 
wiele lat przez „Gazetę Wyborczą” działa obecnie księgarnio-kawiarnia 
„De Revolutinibus” otwarta pod patronem Fundacji Centrum Kopernika. 
Na terenie budynku dostępny jest również punkt ksero.

Sprawne codzienne funkcjonowanie Pałacu Larischa nie byłoby możliwe 
bez jego personelu administracyjnego. Staranną pieczę nad gmachem spra
wują m.in. Mariola Grylewicz (kierownik budynku), Anna Czechowska, 
Mariola Morawska, Małgorzata Sasulska, Iwona Słomro, Krzysztof Waga 
i Elżbieta Włodarczyk. Dzięki ich zawsze pomocnemu usposobieniu każda 
wizyta w budynku jest dla pracowników i studentów WPiA UJ przyjemna 
i bezproblemowa.

Przekształcenie Pałacu Larischa w gmach uniwersytecki, które doko
nało się dzięki wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego nie tylko przywróciło dawną świetność temu zabytko
wemu budynkowi, ale raz jeszcze pokazało zaskakującą uniwersalność 
koncepcji architektonicznej pałacu miejskiego. Dzięki dogodnemu po
łożeniu w samym sercu Krakowa i reprezentacyjnym wnętrzom, któ
re zawdzięczają swą formę kilku wybitnym architektom pochodzącym 
z różnych epok, gmach przy ul. Brackiej mógł przez 250 lat dostosowy
wać swą funkcję do zmieniających się okoliczności i potrzeb. Wiele razy 
sprawdzał się jako siedziba instytucji prywatnych i miejskich, z powo
dzeniem pełnił zadania reprezentacyjne, urzędowe i oświatowe.

Historia Pałacu Larischa pokazuje również, że mimo nie zawsze przy
chylnych opinii warto przekazywać stare, zabytkowe obiekty w ręce in
stytucji publicznych, takich jak Uniwersytet Jagielloński. Z perspekty
wy kilkunastu lat, które minęły od przejęcia gmachu przez Uniwersytet 
można ze śmiałością stwierdzić, że jako właściciel potrafił docenić war
tość budynku oraz przyzwoicie wywiązywać się z roli jego gospodarza. 
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Dzięki dużym staraniom Pałac Larischa został gruntowanie wyremonto
wany i zmodernizowany, lecz nie utracił nic ze swych architektonicznych 
walorów. Dzięki temu nadal daje świadectwo świetności dawnego bu
downictwa krakowskiego, a w nowej roli spełnia również ważną funkcję 
społeczną i edukacyjną.
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PAŁAC LARISCHA

SUMMARY

The book presents the history of the Larisch Palace - a historic building 
located in Cracow at the junction of Bracka Street and the Wszystkich 
Świętych Square, which today is the seat of the Faculty of Law and Ad
ministration of the Jagiellonian University. The name of the building is 
derived from the name of one its 19th-century owners, Baron Karol Józef 
Larisch (1788-1869). The Larisch Palace is a typical example of former 
Cracow architecture, in which city palaces, erected as the seats of the lo
cal financial elites, occupied a special place.

The beginnings of the Larisch Palace are associated with the Cracow 
activity of a distinguished Italian architect, Francesco Placidi, who in the 
19th century designed and erected a monumental residence commis
sioned by a Little Poland magnate, Stefan Jordan, at the Bracka Street. 
The building was constructed on the site of a number of former tenement 
houses and initially it had two storeys with peculiar corner belvederes, 
which were an unusual element in the Cracow architecture of that time. 
Due to his financial struggles Jordan was unable to complete the construc
tion, and in the 1760s the building became the property of the family of 
prince Massalski. The list of subsequent owners of the building includes 
Duchess Helena Potocka, Tadeusz Czacki and Jacek Kluszewski. In the 
years 1802-1811 the building, which was colloquially referred to as the 
“New Town Hall” at that time, was under lease to the city for the purposes 
of the new municipality that was established by the Austrian authorities.

In 1806 the building was acquired by Szczepan Humbert, an architect 
with a French background who lived in Cracow and who engaged himself 
in the reconstruction of the palace. The changes that he introduced into 
the architecture of the building were substantial. A second storey was 
built and due to this the decor of the faęade of the palace was remod
elled in the spirit of Classicism. The raising of the building resulted in the 
elimination of Baroque elements, especially of the two corner belvederes 
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which dated back to Placidi’s times. In the 1820s the building housed one 
the social clubs which was popular at that time. Such a club was known as 
a resursa. After Humbert’s childless death in 1829 the palace was sold to 
Baron Karol Józef Larisch, and the financial resources which were thus ac
quired were appointed, according the late architect’s last will, to develop 
the foundation of his name which supported the education of poor young 
people in the field of craftsmanship and art.

In 1850 the Larisch Palace was destroyed in a tragic fire in Cracow, 
and owing to its subsequent restoration undertaken by Baron Larish it 
acquired its final architectural shape and form. The building was, among 
other things, extended by an additional wing at the Wszystkich Świętych 
Square, and its interior was substantially remodelled. In the second half 
of the 19th century the building housed the seat of the Cracow Society 
of the Friends of Fine Arts. Regular exhibitions of paintings and sculp
ture were held in the palace rooms. The building saw the début of the 
distinguished historical painter Jan Matejko, among others. The building 
also housed the Imperial-Royal Male Teaching Seminary for many years 
along with the School of Exercises which enjoyed a high opinion of the 
inhabitants of the city. Students of this institution included, among oth
ers, Stanislaw Wyspiański a playwright, poet and painter, as well as Tade
usz Boy-Żeleński, a literary critic and translator of French literature. The 
owners of the palace at that time, Romanowie Michałowscy, also hosted 
a famous salon which was eagerly frequented by the social elites.

At the beginning of the 20th century the Larish Palace became the 
property of the city community of Cracow, which purchased it from its 
last owner, Countess Mańkowska for 290 thousand Austrian crowns. 
Since 1904 the building housed the seats of numerous urban offices and 
chancelleries, and the first floor of the palace was arranged as the repre
sentative apartment appointed for the president of the city of Cracow, not 
without resistance of a part of the Cracow councillors. The designs of its 
interior were commissioned to the Cracow Polish “Applied Arts Society”, 
and distinguished architects of that time, Józef Czajkowski and Ludwik 
Wojtyczko among others, participated in the work associated with the dé
cor of the particular rooms. Juliusz Leo, a long-time president of the city, 
became the first resident of the apartment in 1906.

During the Nazi occupation (1939-1945) the building was transformed 
into a wine bar and a casino for German soldiers and officials. After the 
end of World War II various municipal offices returned to the building 
(the particular users of the building changed frequently), also the Public 
City Library had its transitory seat in the years 1949-1958, whereas after 
the presidential apartment on the first floor of the building was abol
ished, civil marriage ceremonies were held for the inhabitants of Cracow. 
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In 1981, after a series of long negotiations, a decision was made to hand 
over the Larisch Palace to the Public City Library once again. The building 
was extensively redecorated and it was reopened to the public in 1986. 
The new seat of the library now had better conditions and this enabled 
new acquisitions of publications.

In 1997 the Jagiellonian University became the owner of the Larisch 
Palace. After another substantial redecoration the building was used by 
the Faculty of Law and Administration. In subsequent years the building 
was gradually modernised, adapting it to the growing needs of education 
and research. In the years 2002-2003 a part of the courtyard and the 
former annexes were built over, transforming them into modern didactic 
amenities with an auditorium for 317 people. The attic of the building 
was also adapted for use.

Today, in the Larisch Palace classes and lectures are held for the stu
dents of the Faculty of Law and Administration; the building is also the 
seat for every third unit which functions at the Faculty of Law and Ad
ministration of the Jagiellonian University. The building houses the offices 
of deputy deans for administrative studies and for international relations; 
the ground floor houses the dean’s office, and the attic - the dean’s of
fice for doctoral studies. Both floors of the building and the attic hold the 
rooms of the ten university departments. There is also a club-café and 
a scholarly bookshop.

The history of the Larisch Palace shows that despite negative opinions 
which are sometimes expressed, it is worthwhile to hand over old historic 
buildings to public institutions such as the Jagiellonian University. From 
the perspective of the time that elapsed since the University acquired the 
building one may boldly claim that this owner was able to appreciate its 
value and fulfil its duty as an owner respectably. Thanks to the undertak
ing of great efforts the Larisch Palace was redecorated and modernised 
but it did not lose anything of its great architectural value. Thanks to this 
it still bears testimony to the splendour of former Cracow architecture, 
and in its new function it also performs an important social and educa
tional role.

Translated by Artur Zwolski
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