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Pierwsza kawiarnia w domu Pod Grusz‑
ką została założona w 1898 roku przez 

przedsiębiorcę restauracyjnego Franciszka 
sauera1. kamienica Pod Gruszką znajduje 
się na rogu rynku Głównego, na styku linii 
a–B i c–D, w miejscu, w którym krzyżu‑
ją się ulice szczepańska oraz sławkowska. 
lokal został otwarty na pierwszym piętrze. 
Do sauera można było przyjść już o 6 ra‑
no i siedzieć przy kawie aż do 3 w nocy. 

krótko o historii domu Pod Gruszką
zgodnie z tradycją właśnie w tym miejscu 
w 1386 roku miał się ukrywać przed Jagieł‑
łą książę wilhelm Habsburg, tu także miał 
się spotykać z Jadwigą na potajemnych 
schadzkach. sauer otworzył kawiarnię 
w niezwykłej przestrzeni. na pierwszym 
piętrze znajdują się dwa pomieszczenia 
o sklepieniach dekorowanych barokowy‑
mi stiukami Baltazara Fontany2. Dzieło
to zlecił artyście jeden z możnych właś‑
cicieli realności – chorąży i sędzia grodz‑
ki andrzej Żydowski. w pierwszej z sal
dekoracja przykrywa gotyckie sklepie‑
nie, znajdują się tam także holenderskie
kafelki. Ponoć królowa marysieńka, żo‑
na sobieskiego, lubiła przebywać w sali
Fontanowskiej, wszak dom ów znajduje
się w niewielkiej odległości od kościoła
na Piasku, który królowa szczególnie so‑
bie upodobała.

kawiarnia Sauera
lokal sauera regularnie odwiedzali pi‑
sarze i artyści. Przychodzili tam wło‑
dzimierz Tetmajer i lucjan rydel wraz 
z „bajecznie kolorowymi” małżonkami, 
a także stanisław wyspiański, kazimierz 
Przerwa‑Tetmajer. Bywalcami byli rów‑
nież: ubrany w pelerynę i z monoklem 
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w oku Jacek malczewski, Teodor axento‑
wicz, Xawery Dunikowski, Juliusz i woj‑
ciech kossakowie, Henryk sienkiewicz, 
Piotr stachowicz, bracia Pronaszkowie, 
Tadeusz Błotnicki, cezary Jellenta i inni. 
u sauera znajdował się legendarny „stół 
szyderców”, przy którym najwięksi deli‑
berowali nad sprawami sztuki. 

u sauera podawano kawę i inne na‑
poje (w tym rozmaite alkohole). oczywi‑
ście, jak w każdej szanującej się młodo‑
polskiej kawiarni, nie grano muzyki, zaś 
na panów zawsze czekała świeża prasa. 
Były tam też takie atrakcje jak bilard czy 
specjalne stoliki do gry w karty. Do saue‑
ra przychodzono ponadto, aby sprawdzić 
znaną w całym mieście szybkość główne‑
go płatniczego. Potrafił on bowiem w bły‑
skawiczny sposób, jednym ruchem ręki, 
bez spoglądania na bilon wydać precy‑
zyjnie odliczoną resztę. 

na początku do krakowskich kawiar‑
ni chadzali tylko mężczyźni. Jednak, jak 
wspominał Boy‑Żeleński, w pewnym mo‑
mencie rozpoczęła się kawiarniana „in‑
wazja kobiet”. na przykład do kawiarni 
secesja, która mieściła się na rogu ryn‑
ku i ulicy Świętej anny, przychodziły nie 
tylko same damy, lecz także całe rodziny3. 
Ponieważ kobiety zaczęły odwiedzać kra‑
kowskie kawiarnie, Franciszek sauer po‑
czynił powściągliwy krok ku nowoczesno‑
ści: stworzył pokój, w którym mężczyzna 
mógł się pojawić jedynie w towarzystwie 
kobiety. kres temu nakazowi położył je‑
den z gości. wszedł do sali sam i popro‑
sił o herbatę, a „wówczas kelner grzecz‑
nie wytłumaczył mu, że nie może zostać 
obsłużony, ponieważ nie pojawił się w to‑
warzystwie damy. Gość szybko wyszedł 
i chwilę później powrócił z prostytutką zza 

rogu, po czym ponownie poprosił osłu‑
piałego kelnera o herbatę”.

w 1927 roku restaurację przejął w. li‑
piński, następnie k. Górska4. od 1934 roku 
działała w tym miejscu restauracja zie‑
miańska, którą w 1939 roku przemianowa‑
no na Pod złotą Gruszką. Podczas ii woj‑
ny światowej w kamienicy Pod Gruszką 
funkcjonowała niemiecka kawiarnia – li‑
terarisches kafeehaus. 

klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”
w 1953 roku do kamienicy Pod Gruszką 
przeniosło się stowarzyszenie Dzienni‑
karzy Polskich, a w dawnym lokalu saue‑
ra utworzono klub Dziennikarzy „Pod 
Gruszką”, w którym funkcjonowały ka‑
wiarnia i jadłodajnia (dziś jest to restau‑
racja). odbywały się tu liczne imprezy ar‑
tystyczne, wernisaże, koncerty, jubileusze 
itp. klubem zarządzał adam Domaszew‑
ski, wieloletnią kierowniczką lokalu była 
też lidia Żukowska. Do klubu przycho‑
dzili pisarze, malarze, muzycy i inni ar‑
tyści, między innymi: Gustaw Holoubek, 
kalina Jędrusik, leszek Herdegen, sławo‑
mir mrożek, Tadeusz kwiatkowski, Tade‑
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usz Śliwiak, ludwik Jerzy kern, adam 
ziemianin itd. Pod Gruszką występo wali 
m.in. melchior wańkowicz, stanisław
cat‑mackiewicz. wygłaszali tu odczyty
karol estreicher, Jan Błoński, wiktor zin. 
Tam też swój kącik miał słynny „zacza‑
rowany dorożkarz” – Jan kaczara, znany
z tego, że mówił dwunastozgłoskowcem.

od 2010 roku klub „Pod Grusz‑
ką” działa pod szyldem Śródmiejskiego 
ośrodka kultury. 

anna Grochowska

Przypisy
1 Franciszek sauer był m.in. wykładowcą miej‑

skiej szkoły Gospodarstwa Domowego i preze‑
sem Towarzystwa Bratniej Pomocy kelnerów.

2 Fontana dekorował m.in. kościół św. anny, 
kościół św. andrzeja, kaplicę św. Jacka w koś‑
ciele Dominikanów, kamienicę Hipolitów oraz 
krzysztofory. 

3 Był to jednak lokal nie najwyższych lotów, w któ‑
rym grywała muzyczka.

4 Kawiarnia Sauera, [w:] Encyklopedia Krakowa, 
red. a. H. stachowski, warszawa–kraków 2000, 
s. 399. inne źródła podają, iż kawiarnia nazy‑
wała się „ziemiańska” już od 1927 roku, np. zob. 
Dom Pod Gruszką, [w:] Encyklopedia Krakowa, 
red. a. H. stachowski, warszawa–kraków 2000, 
s. 159–160.




