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DA WID HA JOK: Na czym po le ga fe no -

men ma ło pol skich mia ste czek?

KRZYSZ TOF MAR KIEL: Wy star czy zer -
knąć na ma pę na sze go re gio nu, aby

prze ko nać się, jak wie le ma łych i uro -
kli wych miej sco wo ści jest w Ma ło pol -
sce. Wię kszość znich ma nie rzad ko bar -
dzo no bi li tu ją cą je hi sto rię. Do tknij my
cho ciaż by Bie cza, któ ry był jed nym
z wię kszych kró lew skich miast Pol ski.
Ta kich hi sto rycz nych pe reł jest wie le.
Ale nie tyl ko o hi sto rię, le gen dy i prze -
szłość cho dzi. Fe no me nem jest naj czę -
ściej pe wien wy jąt ko wy kształt miej sca.
Czym in nym jest Lan cko ro na, a czym
in nym Sta ry Sącz czy No wy Wiś nicz.
Ta kich miej sco wo ści na li czy łem po nad
30 i wszyst kie one świad czą o bo ga tym

dzie dzic twie na sze go re gio nu. Te o re -
tycz nie nic nie łą czy Mu szy ny, miej sco -
wo ści dziś już co raz bar dziej uzdro wi -
sko wej, z Gry bo wem. A jed nak i tu, i tu
od naj du je my śla dy li nii ko le jo wej, wo -
kół któ rej oba mia ste czka się roz wi ja ły.
I one do dzi siaj są na szla ku. Ta kie dro -
gi mo ja bab cia na zy wa ła „go ściń ca mi”
– bo pod ró żu jąc, trze ba by ło się za trzy -
mać gdzieś wgo ści nę. Czy dzi siej szy fe -
no men mia ste czek nie po le ga na tym,
że moż na się w nich po pro stu na dal za -
trzy mać i do tknąć nor mal ne go ży cia.
Au ten tyzm ma naj wyż szą war tość. To,

co mnie urze ka w ta kich miej scach jak
Gor li ce, Cięż ko wi ce, Bo bo wa, Za kli -
czyn, Czchów, Krze sła wi ce, Lip ni ca Mu -
ro wa na, Woj nicz, Ra dłów czy Kry ni ca
– to swo i ste od czu wa nie „skrzy żo wa nia
co dzien no ści”. Mo że my w nich od kryć
to, cze go sa mi chce my do świad czyć,
a nie to, czym ata ku ją nas du że mia sta.
Pra cu ją zmy sły – sły szy my dźwię ki, anie
ha łas, pa trzy my na wiel kość bu dyn ków
i nie prze ra ża ją nas one, czu je my za pa -
chy pie kar ni i tar gu, a nie kurz i spa li -
ny… Lu dzie, któ rzy w tych miej sco wo -
ściach miesz ka ją, mó wią do sie bie „dzień

do bry, co sły chać”, cho dzą do szew ca,
a nie do sa lo nu obuw ni cze go, cho dzą
do zna jo mej fry zjer ki, a nie do sa lo nu
pięk no ści. I prze de wszyst kim – lu dzie
ma ją tam wię cej cza su dla sie bie, dla
zna jo mych, dla go ści.
W ja ki spo sób moż na na kło nić pod róż -

nych do za trzy ma nia się właś nie w tym

miej scu?

– Prze de wszyst kim trze ba po ko nać
włas ny wstyd. Wszyst ko za czy na się od
do bre go gos po da rza. U wie lu po ku to -
wa ło my śle nie, że ży cie gdzieś na ubo -
czu, z da la od oś rod ka wiel ko miej skie -
go jest czymś upo ka rza ją cym, de pre -
cjo nu ją cym. Jesz cze kil ka na ście lat te -
mu fa scy no wa ły nas ko lo ro we, ba dzie -
wia ste pla sti ki ja ko sym bol no wo czes -
no ści. Tak upa dło rze mio sło i do bre wy -
ro by rę ko dziel ni cze. Wnie któ rych miej -
scach utra ci liś my już część au ten tycz -
no ści. Mar twi mnie Pod ha le… Ale naj -
lep sze po wra ca. Fa scy nu je i dziś po -
now nie po szu ku je my zna jo mych kształ -
tów, ma te ria łów, sma ków. Świat ma -
łych miej sco wo ści sta je się przy jaź niej -
szy. Oczy wi ście, to praw da, zwy kle wie -
le za le ży od te go, ja ki jest gos po darz.
A tam, gdzie jest gos po darz, jest i gos -
po dar ność, a co za tym idzie – go ścin -
ność. Weź my pro sty przy kład bur mi -
strza Sta re go Są cza, któ ry po wie lo kroć
był po now nie wy bie ra ny na swój urząd,
po nie waż był właś nie przez miesz kań -
ców utoż sa mia ny z do brym gos po da -
rzem. Sa ma zaś gos po dar ność za sa dza
się na kil ku pod sta wo wych kwe stiach:
swoj sko ści, au ten tyz mie, po rząd ku
w obej ściu, spo ko ju w lu dziach, otwar -
to ści, swo i stej szcze ro ści i umie jęt nym,
wraż li wym łą cze niu te go, co sta re,
z tym, co no we – tak w bu dyn kach, w fa -
sa dach skle pów, wy glą dzie sta cji ko le -
jo wej czy przy stan ku au to bu so we go,
tzw. wi ta cza przy wjeź dzie, po rząd ku
na pod wór kach, w ofi cy nach, za zna -
cze niu śla dów hi sto rii. Osta t nio du żo
mó wi my o pro gra mach re wi ta li za cji.
Ale nie mo że ona po le gać na tym, że
zmie nia się ka wa łek uli cy czy pla cu, wy -
kła da jąc je ta nią kost ką be to no wą. Praw -
dzi wa re wi ta li za cja ma dać miesz kań -
com szan sę na ży cie i pra cę w lep szych
wa run kach. Są dzę, że mu si to być roz -
sąd ne po łą cze nie dzia łań tech nicz nych
– jak np. re mon ty – z pro gra ma mi oży -
wie nia gos po dar cze go i dzia ła niem na
rzecz roz wią za nia prob le mów spo łecz -
nych, po ja wia ją cych się prze cież i w ta -
kich mia stach. Cho ciaż by bez ro bo cie,
prze stęp czość… Nie moż na więc ogra -

Przy jaz ny świat
ma łych mia ste czek
Za cznij my  da rzyć to, co ma my, sza cun kiem. Ta kim sa mym ja k nasi dziadowie
i pradziadowie. Uwolnijmy marzenia, nie wystrzegajmy się wspomnień, tęsknoty. 
Taki świat jest przyjaźniejszy. Ludzki

Dokończenie na S. 2

Po la cy jeż dżą po świe cie i bacz -
nie ob ser wu ją. Po dzi wia ją na przy -
kład pięk no To ska nii, gdzie sta ra ar -
chi tek tu ra osa dzo na w chro nio nym
pej za żu przy cią ga mi lio ny tu ry stów.
Eu ro pa przy wią zu je do te go ogrom -
ną wa gę. Każ dy ka wa łek au ten tycz -
nej ar chi tek tu ry, wznie sio nej daw -
no te mu przez su mien nych i po my -
sło wych rze mieśl ni ków, jest chro -
nio ny i kon ser wo wa ny. Każ dy re -
gion Eu ro py dba o cha rak te ry stycz -
ne dla sie bie roz wią za nia, o swo ją
tra dy cję i styl.

A my?

U nas w osta t nim cza sie znisz cze -
niu uleg ło wie le ty się cy za byt ków wpi -
sa nych w re jestr i jesz cze wię cej ta -
kich, któ re w żad nych ka ta lo gach nie
fi gu ro wa ły. Nie wszy scy ro zu mie ją,
że war to ścio wy mi po mni ka mi prze -
szło ści są nie tyl ko pa ła ce i dwo ry, lecz
tak że sta re par ki i ka mie ni ce, drew -
nia ne do my z ażu ro wy mi gan ka mi,
ma low ni cze kuź nie i sto do ły, no stal -
gicz ne sta cje ko le jo we, ple ba nie,
ochron ki i bu dyn ki szkol ne.

Naj wyż szy czas do strzec za war te
w nich pięk no i zna leźć dla nich od -
po wied nie za sto so wa nie.

Bo sta ra ma te ria ar chi tek to nicz -
na two rzy ory gi nal ne pięk no i nie -
pow ta rzal ny kli mat oko li cy. A to
przy cią ga tu ry stów i in we sto rów.
Wy so ka ja kość kra jo bra zu pod no si
war tość te re nów i jest pod sta wą
prze my słu tu ry stycz ne go oraz mo -
to rem pro mo cji. Przy no si ko rzy ści

ma te rial ne i nie ma te rial ne. Jak po -
ka zu je do świad cze nie, po se sje bu -
do wa ne po spiesz nie i po zba wio ne
cha rak te ru bły ska wicz nie tra cą na
war to ści, a za bu do wa nia sta re, au -
ten tycz ne, z za cho wa ny mi de ta la mi
i ory gi nal nym wy ra zem – zy sku ją.
W do bie po wszech nej uni fikacji zna -
cze nia na bie ra bo wiem to, co nas wy -
róż nia.

Tym cza sem każ dy wójt, bur mistrz
czy pre zy dent mia sta ma z za byt ka -
mi wy łącz nie kło pot. To, co po win no
być źró dłem du my i pre sti żu, jest
przy czy ną prob le mów. Pró by oca le -
nia sta rej tkan ki ar chi tek to nicz nej są
dro gą przez mę kę, po nie waż re gu la -
cje praw ne i za chę ty fi nan so we są da -
le ce nie wy star cza ją ce.

Nie je steś my jed nak cał ko wi cie
bez bron ni. Pod czas zor ga ni zo wa nej
przez Kan ce la rię Pre zy den ta RP de -
ba ty „Ochro na kra jo bra zu przy rod -
ni cze go i kul tu ro we go a roz wój cy wi -
li za cyj ny” pod nio sło się wie le gło -
sów wska zu ją cych, że wie le moż na
osią gnąć, dzia ła jąc na po zio mie re -
gio nal nym. Tak dzie je się w Wiel kiej
Bry ta nii, gdzie sa mo rzą dy stwo rzy -

ły „stra te gie kra jo bra zo we” (np. Lon -
dyń ska Ar ka dia), czy w Niem czech
(„War szta ty na rzecz No wych Kra j o bra -
zów”). Wzo ru jąc się na ta kich roz -
wią za niach, war to po my śleć o uru -
cho mie niu sy ste mu pro fe sjo nal ne -
go, bez płat ne go i szyb ko re a gu ją ce -
go do radz twa kon ser wa tor skie go i ar -
chi tek to nicz ne go. Po ży tecz ne by ło -
by też fo rum in for ma cji o no wych
tech no lo giach, któ re osz czę dza ją cha -
rak ter sta rych bu dyn ków. Po wi nien
rów nież po wstać atrak cyj ny pro gram
in for ma cji dla rze mieśl ni ków (wła -
ści cie li firm re mon to wych), mó wią -

cy o war to ści sta rych de ta li ar chi tek -
to nicz nych. Na pew no po trzeb ne są
re gu la cje praw ne, wy mu sza ją ce
ochro nę obiek tów bez upo rząd ko -
wa nej sy tu a cji wła ści ciel skiej (aby
za po biec ta kim sy tu a cjom jak w Mo -
gi la nach – s. 4). War to też stwo rzyć
spe cjal ne li nie kre dy to we dla in we -
sto rów pu blicz nych i in dy wi du al -
nych, a tak że in ne za chę ty fi nan so -
we (tak jak w przy pad ku kra kow skich
ka mie nic – s. 3).

Nie chce my być ubo gim krew nym
Eu ro py. Ma ło pol ska chce mo der ni -
zo wać się z gło wą.�

MA ŁO POL SKA...

... MO DER NI ZU JE SIĘ Z GŁO WĄ?
LI LIA NA SO NIK
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„Wspie rać roz wój,
chro nić dzie dzic two”

Pol ska – ja ko je den ze 136 kra jów
– pod pi sa ła Kon wen cję UNE SCO.
Ulot ne, nie ma te rial ne dzie dzic two
kul tu ro we wy ma ga bo wiem szcze -
gól nej ochro ny. Te go, jak wy wią zu -
jemy się ze swo ich zo bo wią zań, do -
ty czyć bę dzie se mi na rium „Wspie -

rać roz wój, chro nić dzie dzic two” zor -
ga ni zo wa ne pod ha słem „Ma ło pol ska
mo der ni zu je się z gło wą”. Spot ka nie
od bę dzie się w sa li ob rad Urzę du Mia -
sta Kra ko wa 6 grud nia. Do wspól nej
dys ku sji na te mat pro mo cji i ochro ny
dzie dzic twa kul tu ro we go na sze go re -
gio nu zo sta li za pro sze ni przed sta wi -
cie le władz pań stwo wych i sa mo rzą -
do wych, ar chi tek ci oraz kon ser wa to -
rzy ar chi tek tu ry i eks per ci ds. re wi ta -
li za cji zes po łów za byt ko wych. �
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War to oca lić da ny kli mat ma ło pol skich mia ste czek, ta kich jak Lan cko ro na 
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DA WID HA JOK

Pani El żbie ta miesz ka od uro dze nia
w Za krzo wie, w do mu ro dzin nym
wy bu do wa nym przez bab kę Ma rię
w 1933 ro ku. Po są siedz ku stoi cha ta
zwa na Ko la sów ką, po sta wio na jesz -
cze w 1890 ro ku przez jej pra bab kę
Apo lo nię. Oba drew nia ne bu dyn ki
mia ły już wy ro ki śmier ci. Ma łe dział -
ki unie moż li wia ły mo der ni za cję zgod -
ną z dzi siej szy mi prze pi sa mi bu do -
wla ny mi, a rów no cześ nie stan tech -
nicz ny nie da wał wiel kich szans na
prze trwa nie bez prze pro wa dze nia
po waż nych prac kon ser wa tor skich.

– Czło wiek chy ba ro dzi się już
z pew ny mi skrzy wie nia mi. Kie dy
mo ja ma ma ukoń czy ła bu do wę no -
we go, mu ro wa ne go do mu, wraz z sio -
strą za czę łyś my już prze no sić do nie -
go swo je rze czy. Coś mnie jed nak po -
wstrzy ma ło i po wie dzia łam: „Zo sta -
ję”. Mia łam wte dy 19 lat, więc okres
stu diów upły nął mi na re pe ro wa niu
te go, co mog łam, włas ny mi rę ka mi
– wspo mi na ma lar ka. Już wte dy wie -
dzia ła, że chcia ła by mieć też są sied -
nią Ko la sów kę.

Sta ło się tak wie le lat póź niej, gdy
by ła już do świad czo nym kon ser wa -
to rem za byt ków. Dział ki, na któ rych
sto ją oba do my, uda ło się po łą czyć,
by bu dyn ki moż na by ło pod dać pie -
czo ło wi tej re no wa cji. Dziś łą czy je
na wet... pod ziem ne przej ście. – Moż -

na po wie dzieć, że jest to je den, cał kiem
po kaź ny dom – mó wi kon spi ra cyj nym
szep tem pani El żbie ta. XIX-wiecz na
Ko la sów ka peł ni dziś fun kcję pra cow -
ni ar ty stycz nej.

Ja ko kon ser wa tor, pra cu jąc na 
San do mier szczyź nie, czę sto by ła pro -
szo na na roz mo wy z ludź mi, któ rzy ku -
pu jąc sta re do my, dwo ry czy pa ła ce,
chcie li je roz bie rać do fun da men tów.
Na jej ar gu men ty, że szko da, od po wia -
da li: „Pani kon ser wa tor to pew nie chcia -
ła by, abyś my da lej cho dzi li z po trze bą
za sto do łę”. – Wte dy zro zu mia łam, że
trze ba po ka zać, że w tych sta rych bu -
dyn kach moż na jesz cze do brze żyć, i to
we dług cał ko wi cie współ czes nych stan -
dar dów i po trzeb. Je stem ko bie tą, któ -
ra nie ko niecz nie lu bi sie dzieć tyl ko iwy -
łącz nie przy ga rach, więc kuch nia mu -
si być do brze wy po sa żo na, łącz nie ze
zmy war ką i wszel ki mi moż li wy mi
sprzę ta mi – tłu ma czy Gra boś.

Ory gi nal ny wy strój obu chat to
osob na hi sto ria. Miesz kań cy Za krzo -
wa, któ rzy po cząt ko wo nie uf nie pod -
cho dzi li to te go, co wy pra wia ich są -
siad ka, dość pręd ko prze ko na li się, że
to nic strasz ne go. Prze ciw nie, za czę li
od wie dzać cha ty, prze ka zu jąc róż ne
za cho wa ne sprzę ty. – Sa ma mam zna -
jo mych, któ rzy han dlu ją meb la mi,
więc czę sto od nich coś ku pu ję. Za czę -
łam szu kać tak że w in ter ne cie, zwłasz -
cza na Al le gro – zdra dza ze śmie chem
kon ser wa tor.

To właś nie dzię ki por ta lo wi auk cyj -
ne mu na by ła... trze cią cha łu pę. – A by -
ło to tak: ocze ku jąc go ści z War sza wy,
któ rzy za po wie dzie li się na otwar cie
Ko la sów ki, stwier dzi łam, że bra ku je
mi łó żek. Zna laz łam je w in ter ne cie.
Kie dy po je cha łam po od biór do Tar -
go wi ska ko ło Kła ja, oka za ło się, że
sprze daw ca ma sta rą cha tę, któ ra prze -
zna czo na jest do roz biór ki, a drew no
na opał. Wstrzy my wał się resz tka mi
sen ty men tu. Dla mnie to był bu dy nek
w sam raz na wy ma rzo ną pra cow nię.
Ku pi łam więc łóż ka i dom – wspo mi -
na. Był rok 2009. Po cząt ko wo wła ści -
ciel z nie do wie rza niem przy jął jej ofer -
tę, w koń cu jed nak zro zu miał, że to nie
żart. Bu dy nek – wznie sio ny w 1912 ro -
ku w sty lu bo cheń skim przez sto la rza
prze szko lo ne go w Wied niu, z pięk ną
we ran dą – ro ze bra no, prze wie zio no
do Za krzo wa i po now nie zło żo no. Pra -
ce ukoń czo no w tym ro ku. I tak stu let -
ni dom oca lał. Tym cza sem dwie wcześ -
niej wy re mon to wa ne cha ty do cze ka -
ły się wpi su do re je stru za byt ków gmi -
ny Nie po ło mi ce. Po ja wi ła się też sto -
do ła, prze nie sio na od zna jo mych, bo
trze ba by ło zna leźć miej sce na dre wut -
nię. Jest też al ta na ścią gnię ta z San do -
mier skie go. – Pra cow ni cy za kil ka piw
po od ci na li mi bel ki i tak tra fi ła do mnie
– wspo mi na pani El żbie ta.

Po wo li oswa ja się z my ślą, że bu du -
je swój pry wat ny, ży wy skan sen. Choć
jak przy tym pod kre śla – tych nor mal -

nych się boi. – Bo czuć w nich tru pem,
a ja chcę two rzyć wy ło my w świa do -
mo ści, po ka zać lu dziom, że w stu let -
niej cha łu pie moż na dziś wy god nie
żyć – tłu ma czy. – Re ak cje przy by szów,
któ rzy tu taj tra fia ją, są nie sa mo wi te.
Ich sym pa tia i uzna nie dla te go, co ro -
bię, poz wa la mi wie rzyć, że nie je stem
po strze lo na, że to nie jest kom plet ne
sza leń stwo.

Przy pad ków ku po wa nia sta rych
cha łup jest co raz wię cej, ale na byw cy
czę sto skła da ją je na no wo we dług moc -
no uwspół cześ nio nych pro jek tów. – Tro -
chę żal, kie dy owo ce pra cy ar chi tek ta
trak to wa ne są po la tach tyl ko i wy łącz -
nie ja ko ma te riał bu do wla ny – ubo le -
wa pani El żbie ta. – W na szej men tal no -
ści gwa ran cja bez pie czeń stwa i sta bil -
no ści w do mu nie li cu je z wy o bra że -

niem cha ty, ra czej zmie rza w kie run -
ku pa ła cy ku. Sta ra chłop ska cha łu pa
ko ja rzy się z bru dem i smro dem. Je że -
li już na wet znaj dzie się ktoś, kto chce
w ta kim do mu za miesz kać, to prze waż -
nie nie wie, jak go wy re mon to wać.
W mo jej naj bliż szej oko li cy jest co naj -
mniej kil ka na ście po dob nych do mków,
któ re ob i to si din giem, sty ro pia nem al -
bo na si łę pró bu je się im nad ać no wo -
czes ną li nię. Naj czę ściej nie wy ni ka to
na wet ze złej wo li, ale z bra ku wie dzy
na te mat po dej ścia to za gad nień ich
od no wy. Ta ki dom wy ma ga prze de
wszyst kim wyj ścia po za sche ma ty. Ta -
kich gos po darstw jak mo je moż na zo -
ba czyć bar dzo wie le we Wło szech czy
we Fran cji. Tam lu dzie z du żo wię -
kszym wy czu ciem dba ją o swo je dzie -
dzic two – po in tu je.�

W sta rej, wy god nej cha cie
El żbie ta Gra boś, kra kow ska malarka i konserwator architektury, tworzy w Zakrzowie pod Niepołomicami
wyłomy w ludzkiej świadomości: po ka zu je, że w stu let niej cha łu pie moż na dziś cał kiem wy god nie żyć

ni czać re wi ta li za cji do re mon tu jed -
ne go bu dyn ku czy szyb kiej re wi ta li -
za cji pla cu miej skie go. Re wi ta li za cja
nie mo że po le gać wy łącz nie na uda -
wa nym upię ksza niu. Jej war to ści na -
le ża ło by szu kać też w tym, co do ty -
czy przy wra ca nia ludz kiej wraż li wo -
ści i bu do wa nia spo łecz no ści, któ re
chcą się ze so bą spo ty kać w swo im,
na no wo oswo jo nym miej scu. Trze ba
za dbać, że by lu dzie chcie li w od no -
wio nych miej scach jesz cze czę ściej
za trzy my wać się, roz ma wiać, pra co -
wać, spę dzać wol ny czas, spo ty kać
się. Po pro stu – że by chcie li w nich by -
wać. Tak miesz kań cy, jak i ich go ście,
któ rzy wca le nie mu szą wjeż dżać sa -
mo cho da mi na plac czy ry nek.
W któ rych miej sco wo ściach prze ży -

wa pan este tycz ne za chwy ty lub este -

tycz ne roz cza ro wa nia?

– Bez wąt pie nia jed nym z miejsc,
wktó rych czu ję się do brze, jest Lan cko -
ro na. To cią gle „aniel ska per ła”. Nie -
zmien nie uj mu je mnie tak że to, co sta -
ło się wNie po ło mi cach. Ska la po my słów,
któ re poz wa la ją tam lu dziom do brze
żyć, jest rze czy wi ście za ska ku ją ca.
W Nie po ło mi cach uda ło się coś, co za -

zwy czaj jest dzia ła niem dość kar ko -

łom nym, czy li mo der ni za cja, uwspół -

cześ nie nie sta re go ryn ku. Uda ło się

to zro bić w spo sób bez ko li zyj ny.

– Tak, ale ta kie dzia ła nie wy ma ga
ogrom nej umie jęt no ści oraz wraż li wo -
ści. Trze ba ro zu mieć, jak do brze łą czyć
no we, któ re wpro wa dza my do wspó -
łist nie nia ze sta rym. Że by też nie hi sto -
ry zo wać za wszel ką ce nę. Nie bój my
się, wpro wa dzaj my jak naj wię cej no -
we go, no wych form prze strzen nych,
ma łej ar chi tek tu ry – czę sto pro sta, no -
wo czes na la tar nia tyl ko pod kre śli cha -
rak ter obiek tu hi sto rycz ne go. Bez ele -

men tów współ czes nych nie bę dzie ży -
cia. Pa mię taj my jed nak sta le, że to, co
dziś jest w ce nie, to au ten tyzm. Na fo -
rach in ter ne to wych po świę co nych ma -
łym miej sco wo ściom lu dzie co raz czę -
ściej dzie lą się swo i mi od czu cia mi i do -
świad cze nia mi. Fa scy nu ją miej sca,
w któ rych moż na zo ba czyć praw dzi we
ele men ty za bu do wy, ory gi nal ne de ta -
le i uro kli we za uł ki, ofi cy ny, ma łe war -
szta ty, skle pi ki, bu dy sto ją ce już nie raz
w roz syp ce… Te go też co raz czę ściej po -
szu ku ją tu ry ści. Au ten tycz ne przed -
mio ty po sia da ją swo je włas ne pięk no
i są du żo bar dziej war to ścio we niż ele -
men ty zu peł nie no we czy od two rzo ne.
Ale też są dzę, że owi tu ry ści zo ba czą,
że ma my w Ma ło pol sce coś naj war to -
ścio wsze go do pie ro wów czas, kie dy to
my sa mi zro zu mie my, że tę war tość po -
sia da my. Ja koś ła two nam, nie mal
w spo sób mi tycz ny, wy o bra żać so bie
set ki ty się cy tu ry stów pod ró żu ją cych

po Ma ło pol sce i za glą da ją cych do tych
na szych cu dow nych ma łych mia ste -
czek. Ale mo że nie za wsze je steś my
w peł ni prze ko na ni, że sa mi czu je my
się w tych miej scach do brze. Wska zu -
je my czę ściej sa me „de fi cy ty”... Tak,
wspa nia le jest, je że li miesz kań cy tych
uro czych mia ste czek czu ją pe wien ro -
dzaj du my. I wca le nie jest to zwią za ne
z kom plek so wą od no wą wszyst kich
ulic, pla ców i bu dyn ków. Pięk no i ra -
dość to nie sztucz ne ko lo ro wa nie i rów -
ne ukła da nie as fal tu.
Ktoś po wie dział kie dyś, że zmia ny wo -

kół sie bie na le ży za cząć od wy czysz -

cze nia swo ich włas nych bu tów.

– Tak, mu si my na u czyć się do strze -
gać pięk no w pro stych rze czach. Co
stoi na prze szko dzie, aby pro du cen ci
ta le rzy do od bio ru te le wi zji sa te li tar -
nej, po dob nie jak w To ska nii, ofe ro wa -
li je w ujed no li co nych ko lo rach, umoż -
li wia ją cych do sto so wa nie ich do ko lo -
ru da chu, by nie przy po mi na ły ba jecz -
nych spod ków la ta ją cych. Za cznij my
też od od re sta u ro wa nia sta rej klam ki,
sto lar ki okien nej czy drzwi. Nad pro -

ża i gzym su. Po zbie ra nia śmie ci. Za -
dba nia o oto cze nie. Mo że czas ocze -
ki wać koń ca epo ki pla sti ko wych okien
i ele wa cji ze sty ro pia nu.
Od upad ku PRL-u mi nę ło po nad 20 lat.

Nie ma my już pra wa za sła niać się este -

tycz ną nie wie dzą i wpły wa mi tam tej

epo ki. Pod ró żu je my, wi dzi my, że moż -

na ro bić ina czej, le piej.

– W okre sie po nty fi ka tu Oj ca Świę -
te go Ja na Pa wła II Po la cy piel grzy mo -
wa li do Wa ty ka nu. Piel grzy mu jąc,
mie li oka zję zo ba czyć ka wa łek cie ka -
wej Eu ro py, przez co po po wro cie za -
czy na li pie lę gno wać swo je ogród ki.
Mo że wi dząc efek ty w Sta rym Są czu
i w Nie po ło mi cach, cha rak ter Lan cko -
ro ny, zro zu mie my, na czym po le ga
szcze rość i pięk no miej sco wo ści za -
to pio nych w kra jo bra zie. Za cznij my
 da rzyć to, co ma my, sza cun kiem, ta -
kim sa mym, ja k na si dzia do wie i pra -
dzia do wie. Uwol nij my ma rze nia, nie
wy strze gaj my się wspom nień, tęsk -
no ty. Ta ki świat jest przy jaź niej szy.
Ludz ki.�

ROZ MA WIAŁ DA WID HA JOK

Wnę trze cha łu py czę ścio wo przy po mi na dom miesz czań ski
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XIX-wiecz na Ko la sów ka peł ni ro lę pr a cow ni ar ty stycz nej
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Przy jaz ny świat ma łych mia ste czek
Dokończenie z S. 1
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Spa ce ru jąc po Sta rym Mie ście, co
rusz na ty ka my się na rusz to wa nia,
spod któ rych wy ła nia ją się no we tyn -
ki i sta ran nie od re sta u ro wa ne de ta -
le. To za słu ga do ta cji, o któ re mo gą
ubie gać się wła ści cie le za byt ko wych
obiek tów. I co raz śmie lej z nich ko -
rzy sta ją. Na ros ną ce za po trze bo wa -
nie ryn ku bły ska wicz nie od po wie -
dzie li przed się bior cy, mno żąc fir my,
któ re ofe ru ją dziś kom plek so wą po -
moc w skom ple to wa niu do ku men ta -
cji po trzeb nej do zło że nia wnio sku.

Bez zwrot ne do ta cje 
na re mon ty ka mie nic

– Że by wy grać, trze ba grać – rzu ca
Ma rek Le gut ko z fir my Za rzą dza nie
Nie ru cho mo ścia mi „MK-Sta re Mia -
sto” Le gut ko-Szlą zak spe cja li zu ją cej
się w spo rzą dza niu wnio sków o do -
ta cje. Dzię ki ich po mo cy ze środ ków
mia sta i SKOZK re mon to wa na jest
mię dzy in ny mi ka mie ni ca na ro gu
ul. Sław kow skiej i Szcze pań skiej,
w któ rej mie ści się re sta u ra cja Pod
Gru szą. Szy ku ją się ko lej ne za mó -
wie nia i re mon ty.

– Jesz cze rok te mu za in te re so wa -
nie by ło mniej sze. Wspól no ty oba -
wia ły się za wi łych pro ce dur i to mów
do ku men ta cji. Od kąd zli be ra li zo wa -
no nie co za sa dy przy zna wa nia do -
ta cji, szcze gól nie je śli cho dzi o Spo -
łecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków
Kra ko wa, oka za ło się, że pra wie jed -
na czwar ta ka mie nic Sta re go Mia sta
za sło nię ta jest rusz to wa nia mi. Aż
ser ce roś nie, pa trząc, jak pięk nie ją
– mó wi Le gut ko. Zdra dza, że jesz cze
nie daw no sam mu siał na kła niać wła -
ści cie li, aby de cy do wa li się na zło że -
nie wnio sków o do fi nan so wa nie re -
mon tów. Dziś co raz śmie lej wspól -
no ty sa me zgła sza ją się do nie go.

Zda niem Le gut ki ca łą do ku men -
ta cję moż na skom ple to wać w cią gu
pół ro ku. Po trzeb ne są: pro jekt, kosz -
to rys, pro gram kon ser wa tor ski za -
twier dzo ny przez kon ser wa to ra za -
byt ków i poz wo le nie na bu do wę. – To
nie wie le, a ko rzy ści mo gą być ogrom -
ne – pod kre śla.

Tyl ko w2011 ro ku SKOZK przy znał
do ta cje dla 30 in we sty cji re a li zo wa -
nych w bu dyn kach miesz kal no-usłu -
go wych. Wię kszość re mon tów zwią -
za na jest z ele wa cja mi, ale są też na -
pra wy da chów i za bez pie cze nia sta -
ty ki ka mie nic. Łącz na war tość przy -
zna nych do ta cji wy no si 4,8 mln zł (to
oko ło 11 proc. te go rocz nych środ ków

po cho dzą cych z Na ro do we go Fun du -
szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa).

– Od te go ro ku zmie ni liś my za sa dy
przy zna wa nia do ta cji pry wat nym wła -
ści cie lom za byt ko wych ka mie nic, wy -
cho dząc z za ło że nia, że za by tek to za -
by tek, nie waż ne, w czy ich znaj du je się
rę kach. To wy nik dłu giej dys ku sji, któ -
ra to czy ła się w SKOZK od wie lu lat.
Osta tecznie ze rwa no z my śle niem,
któ re obo wią zy wa ło jesz cze od cza su
trans for ma cji, aby wspie rać głów nie
włas ność pu blicz ną, pry wat na zaś mu -
si ra dzić so bie sa ma. Ta kie my śle nie
do pro wa dzi ło do po głę bie nia róż nic
wy glą du mię dzy naj waż niej szy mi za -
byt ka mi a ich tłem – tłu ma czy Ma rek
Wi la mow ski, dy rek tor biu ra SKOZK.

Naj i stot niej sza zmia na w prze pi -
sach to wpro wa dze nie w miej sce po -
ży czki za bez pie cza nej wcześ niej hi -
po te ką zwy kłej do ta cji się ga ją cej 50
proc. pla no wa nej in we sty cji. To uła -
twia sta ra nia o do fi nan so wa nie, szcze -
gól nie w przy pad ku, gdy nie ru cho -
mość mia ła kil ku wła ści cie li. Tak jest
naj czę ściej. No wo ścią jest też wpro -
wa dzo ny od te go ro ku za pis, że je że li

wnio sko daw ca udo ku men tu je wy ko -
na nie in we sty cji do trzech lat wstecz,
to i na nie mo że otrzy mać 50 proc. do -
fi nan so wa nia. Cza sem wy star cza to
na ca łość pla no wa nych prac.

Na tym nie ko niec. O do ta cje moż -
na ubie gać się też z bu dże tu gmi ny. Od
2006 ro ku udzie la ne są do ta cje na pra -
ce kon ser wa tor skie, re sta u ra tor skie
lub ro bo ty bu do wla ne pro wa dzo ne
przy za byt kach. W ce lu za chę ce nia
wła ści cie li nie ru cho mo ści (zwłasz cza
po ło żo nych w cen trum mia sta) do wy -
ko ny wa nia re mon tów ele wa cji Ra da
Mia sta Kra ko wa pod ję ła w 2008 roku
uchwa łę o zwol nie niu od po dat ku od
nie ru cho mo ści bu dyn ków lub ich czę -
ści, w któ rych wy ko na no re mont ele -
wa cji. Uchwa ła prze wi du je zwol nie -
nie od po dat ku do wy so ko ści 50 proc.
wy dat ków po nie sio nych w związ ku
z re mon tem ele wa cji. Ul ga przy słu gu -
je przez okres do pię ciu lat po dat ko -
wych.

– Tyl ko w ra mach ul gi po dat ko wej
od nie ru cho mo ści za rok 2010 z po mo -
cy gmi ny sko rzy sta ło już 144 ka mie -
nicz ni ków oraz wspól not miesz ka nio -

wych na łącz ną kwo tę po nad 503 tys.
zł – in for mu je kra kow ski rad ny Bo gu -
sław Koś mi der, wspó ła u tor pa kie tu
uchwał ele wa cyj nych. – Zwol nie nia są
szcze gól nie ko rzyst ne dla wła ści cie li
ka mie nic, w któ rych znaj du ją się lo ka -
le użyt ko we. Oni bo wiem pła cą naj -
wyż sze po dat ki – tłu ma czy Koś mi der.
I do da je: – Być mo że w przy szło ści po -
win niś my po my śleć o ukie run ko wa -
niu po mo cy ma gi strac kiej na kon kret -
ne uli ce, aby od na wiać kom plek so wo
ca łe pie rze je.

Park kul tu ro wy Sta re Mia sto

Na tym nie ko niec. Od 7 grud nia wcho -
dzi w ży cie uchwa ła o usta no wie niu
par ku kul tu ro we go na ob sza rze Sta -
re go Mia sta da ją ca urzęd ni kom re al -
ne na rzę dzia do eg zek wo wa nia tam
dba ło ści o este ty kę. Cho dzi oczy wi -
ście o ochro nę kli ma tu i uro ku za byt -
ko we go cen trum. Waż ne są wszyst kie
ele men ty znaj du ją ce się w tej prze -
strze ni. Obo wią zy wać tu bę dą za ka zy
i ogra ni cze nia do ty czą ce za rów no
umiesz cza nia noś ni ków re kla mo wych
i noś ni ków in for ma cji wi zu al nej (zna -

ków, szyl dów, tab lic itp.), jak i dzia łal -
no ści usłu go wej, pro wa dze nia ro bót
bu do wla nych oraz skła do wa nia i ma -
ga zy no wa nia od pa dów.

Miesz kań cy, kup cy i przed się bior -
cy bę dą mie li sześć mie się cy na do sto -
so wa nie się do no wych wy ma gań.
Przez ten czas straż miej ska i urzęd -
ni cy bę dą prze de wszyst kim po u czać
i do ra dzać. W tym ce lu w ma gi stra cie
uru cho mio no już punkt in for ma cyj -
ny. Do stęp ne bę dą ulot ki, z któ rych
za in te re so wa ni do wie dzą się, co mu -
szą zro bić, by w przy szło ści uni k nąć
kar. Te zaś – jak za pew nia ją urzęd ni cy
– bę dą su ro we.

Kra ków jest pier wszym pol skim
mia stem, któ re sko rzy sta z ta kiej for -
my ochro ny hi sto rycz ne go cha rak te -
ru swo je go cen trum.

– Park kul tu ro wy ma chro nić to, co
dla kra ko wian jest naj cen niej sze: część
mia sta wpi sa ną na Li stę Świa to we go
Dzie dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral -
ne go UNE SCO – pod kre śla Fi lip Sza -
ta nik, za stęp ca dy rek to ra ds. in for ma -
cji w wy dzia le in for ma cji, tu ry sty ki
i pro mo cji mia sta.�

Kra ków pięk niej szy i chro nio ny
Dzięki bezzwrotnym dotacjom z gminy w najstarszej części Krakowa niemal z dnia na dzień przybywa
kamienic z odnowionymi elewacjami. I będzie jeszcze piękniej, bo od 7 grudnia wchodzą w życie przepisy
o parku kulturowym

Piek nie pre zen tu ją się od no wio ne ele wa cje ka mie nic przy ul. Sien nej...
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W ple bi scy cie na naj pięk niej szy

ry nek Ma ło pol ski, skie ro wa nym do

miesz kań ców re gio nu, sta ro są dec -

ki ry nek prze go nił na wet kra kow ski

Ry nek Głów ny. 

To wy nik gos po dar no ści władz mia -
sta i je go miesz kań ców, dzię ki któ -
rym w ser cu Sta re go Są cza mo że my
dziś oglą dać pie czo ło wi cie od re sta -
u ro wa ne 22 sto ją ce w pie rzei ryn ku
ka mie ni ce. Na pięk nie zre kon stru o -
wa nej pły cie wy ło żo nej ka mie nia mi
– oto cza ka mi rzecz ny mi – po sta wio -
no sty lo we tab li ce z ma pa mi. Wszyst -
kie ele men ty in for ma cyj no-re kla -
mo we ko res pon du ją ze śred nio -
wiecz nym kli ma tem za byt ko we go
cen trum mia sta.

Ewe ne men tem w ska li kra ju są
jed nak sta ro są dec kie szyl dy.

Daw ne szyl dy – nie e le gan ckie,
nie jed no li te, czę sto ki czo wa te – za -
stą pio no sty lo wy mi, ręcz nie ma lo -
wa ny mi, wy ko na ny mi z drew na lub

ku ty mi w sta li, na wią zu ją cy mi do rę -
ko dziel ni czych tra dy cji mia sta. Za pro -
jek to wał je ar ty sta pla styk Ry szard Mi -
łek z No we go Są cza, a wy ko nał kra -
kow ski rzeź biarz i od lew nik Mi chał
Bat kie wicz. Re a li za cja 25 sty lo wych
szyl dów kosz to wa ła nie co po nad 100
tys. zł. Wła ści cie le lo ka li han dlo wo-ga -
stro no micz nych nie do pła ci li do nich
ani zło tów ki. Ta kie oka zy uni katowych
szyl dów moż na zo ba czyć w Ba wa rii
czy Flan drii i na sta ro są dec kim ryn -
ku. To je den z efek tów pro gra mu „Sta -
ry Sącz i Le wo cza – kar pac kie mia ste -
czka z kli ma tem” re a li zo wa ne go w ra -
mach Pro gra mu Współ pra cy Trans -
gra nicz nej Rzecz pos po li ta Pol ska – Re -
pub li ka Sło wac ka 2007-2113.

Dzia ła nia w ra mach par tner skie go
pro jek tu roz po czę ły się pod ko niec
2008 ro ku. Co ro ku od by wa ły się wiel -
kie bliź nia cze im pre zy spo łecz no-kul -
tu ral ne – Sta ro są dec ki Jar mark Rze -
mio sła i Dni Mi strza Pa wła. – W pier -

wszej edy cji tar gów uczest ni czy ło za -
led wie 10 wy staw ców. W tym ro ku na
jar mar ku zor ga ni zo wa nym oczy wi -
ście na od re sta u ro wa nym ryn ku by ło
już po nad 100 kra mów i sto isk z re gio -
nal nym rę ko dzie łem i ar ty stycz nym
ma lar stwem, rzeź bą. Re gla men to wa -
no wstęp, nie wpusz cza jąc ni ko go
z pro duk ta mi „ma de in Chi na”. Tyl ko
re gio nal ne rę ko dzie ło.

Na kra mach moż na by ło ku po wać
(i oglą dać, jak się je ro bi): rzeź by, ob ra -
zy na szkle i drew nie, bi żu te rię, haf ty,
ko ron ki, pa pie ro we i su szo ne kom po -
zy cje kwia to we, wy ro by z wo sku, ce -
ra mi kę ar ty stycz ną i użyt ko wą. Ogrom -
nym za in te re so wa niem cie szy ły się
sto i ska ga stro no micz ne, a zwłasz cza
świe żut kie ciep łe plac ki z bla chy i paj -
dy ra zo we go chle ba ze smal cem. Z za -
cie ka wie niem ob ser wo wa no, jak po -
wsta ją ko sze wy pla ta ne z pa sków łu -
pa ne go drew na. Tu ry ści są za chwy ce -
ni, mó wią, że to w Pol sce uni kat. � DAH

Na sta ro są dec kim ryn ku szyl dy jak ma lo wa ne

Je den z no wych szyl dów przy sta ro są dec kim ryn ku
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Zbu do wa ny w XVI wie ku mo gi lań -
ski dwór ma bo ga tą hi sto rię, zwią za -
ne są z nim mię dzy in ny mi ta kie po -
sta cie jak Mi ko łaj Rej i Oskar Kol berg.
Po woj nie, w ra mach tzw. re for my
rol nej, dwór stał się włas no ścią skar -
bu pań stwa i zo stał prze zna czo ny na
szko łę. Wy ek splo a to wa ny, ale w do -
brym jesz cze sta nie tech nicz nym, na
po cząt ku lat 70. XX wie ku prze szedł
– na za sa dzie wie czy ste go użyt ko wa -
nia – w rę ce Pol skiej Aka de mii Na uk.
Od żył, kie dy z ini cja ty wy PAN-u prze -
pro wa dzo no w nim ge ne ral ny re -
mont. Stał się re pre zen ta cyj nym
obiek tem, miej scem spot kań śro do -
wi ska na u ko we go. Przez pra wie 20
lat or ga ni zo wa ne w nim by ły licz ne
kon fe ren cje na u ko we, nie rzad ko
o ran dze mię dzy na ro do wej.

Tym cza sem otwar ty park z ma -
low ni czą ale ją gra bo wą i prze pięk -
nym wi do kiem na Ta try słu żył gmi -
nie, któ ra od cza su do cza su ko rzy sta -
ła z je go uro ków, or ga ni zu jąc tam im -
pre zy o cha rak te rze kul tu ral nym dla
swo ich miesz kań ców. Co cie ka we
– jesz cze w okre sie PRL-u za byt ko wy
dwór wraz ze swo im atrak cyj nym oto -
cze niem dzia łał bez za rzu tu.

Sy tu a cja zmie ni ła się po 1989 ro ku,
na stę po wać za czę ła stop nio wa de gra -
da cja obiek tu. Za mie ra ła prze de
wszyst kim pro wa dzo na w za byt ko -
wych wnę trzach dzia łal ność na u ko -
wa. Wre zul ta cie pod ko niec lat 90. od -
by wa ły się tam już głów nie we se la.

– Ten bu dy nek prze trwał woj ny
i bez szwan ku wy trwał okres PRL-u,

a te raz, ku iro nii, w wol nej Pol sce, kie -
dy wresz cie ma my coś do po wie dze -
nia, kie dy mo że my swo bod nie dzia -
łać, za by tek po padł w ru i nę – zży ma
się Syl we ster Sze fer, prze wod ni czą cy
Sto wa rzy sze nia Miesz kań ców Gmi ny
Mo gi la ny.

Prze szło rok te mu wo je wódz ki kon -
ser wa tor za byt ków zle cił pra ce kon -
ser wa cyj ne. PAN – wła ści ciel za byt ku

– miał na ich wy ko na nie czas do koń -
ca ubieg łe go ro ku. Nie zro bił te go, bo
– jak tłu ma czą wła dze – nie chce in we -
sto wać w dwór, do pó ki nie zo sta ną
osta tecznie ure gu lo wa ne spra wy włas -
no ścio we. Od 20 lat o pra wo do po sia -
dło ści ubie ga ją się bo wiem po tom ko -
wie ro du Ko nop ków, daw nych wła ści -
cie li dwor ku. Tak że spad ko bier cy ubo -
le wa ją nad op ła ka nym sta nem obiek -

tu, ale nie mo gą, do cza su za koń cze -
nia po stę po wa nia, po dej mo wać ja kich -
kol wiek prac kon ser wa cyj nych.

Wi do ku łusz czą cych się ścian i opa -
da ją ce go da chu nie mo że znieść wójt
gmi ny, któ ry w tym dwo rze się uro -
dził. Gmi na nie mo że jed nak nic zro -
bić, bo bu dy nek nie jest jej włas no ścią.
Naj pil niej sze pra ce, któ re mia ły za bez -
bie czyć za by tek przed zi mą, na dal nie

zo sta ły prze pro wa dzo ne. Dziu ra wy
dach, na pęcz nia łe par kie ty, za wil go -
co ne ścia ny. Do pie ro nie daw no po ja -
wi li się ro bot ni cy, by za mon to wać no -
we ryn ny.

– Le piej póź no niż wca le, ale to zde -
cy do wa nie za ma ło. Bo to, co po win -
no być du mą Pol skiej Aka de mii Na uk,
na ra zie przy no si jej wstyd – mó wi z ża -
lem Syl we ster Sze fer.�

Nisz cze je dwór w Mo gi la nach
Przetrwał wojny i bez szwanku okres PRL-u. W ruinę popadł dopiero w wolnej Polsce. Zabytkowy dwór
w Mogilanach z trudem stawia czoła niszczącej próbie czasu

Bark sta bil ne go gos po da rza wi dać też
po sta nie rzeźb w ogro dzie

M
IC

H
A
Ł
 Ł

E
P
E
C

K
I

Nisz cze ją cy dwór w Mo gi la nach
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