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PROBLEMY REWALORYZACJI ZESPOŁU ZABUDOWA PRZY ULICY 
KANONICZEJ

Zabudowa ul. Kanoniczej jest jednym z naj
starszych zespołów zabytkowych na terenie 
Krakowa. Chronologicznie czas jego powstania 
datować należy na wieki XIV i XV. Do naszych 
czasów zachował się on co prawda jako stylis
tycznie niejednorodny, ale w większości pozo
stały pierwotne układy wraz z wyposażeniem 
wnętrz.
Budynki przy ulicy Kanoniczej były prawie od 
powstania w posiadaniu i użytkowaniu kanoni
ków kapituły krakowskiej, stąd nie zachodziła 
konieczność wprowadzania częstych zmian fun
kcjonalnych i wiążących się z tym adaptacji 
i przekształceń. We wszystkich domach znajdują 
się gotyckie piwnice z zachowaną kamieniarką 
portali i obramień okiennych oraz w wielu przy
padkach nie zmieniony lub mało zmieniony za
sadniczy układ wnętrz. Cała zabudowa ma cha
rakter zabytkowy; poza jedną posesją (nr 16) 
została ona zaliczona do I i II grupy zabytków 
architektury. Wszystkie budynki uzyskały od
rębne orzeczenia konserwatorskie oraz figurują 
w rejestrze zabytków.

Prace konserwatorskie przy ul. Kanoniczej mają 
dla odnowy zespołu staromiejskiego w Krako
wie znaczenie przełomowe. Podjęta na bardzo 
dużą skalę akcja rewaloryzacji tego zespołu 
została po raz pierwszy w Polsce tak zaplano
wana, aby można było prace poprzedzić wielo
kierunkowymi studiami. Dostarczyły one zespo
łowi programującemu i projektującemu prace 
konserwatorskie i adaptacyjne maksimum ko
niecznych informacji z wielu dziedzin: technicz
nych, demograficznych, prawno-własnościo- 
wych. Przede wszystkim jednak w wyniku ba
dań konserwatorskich uzyskano materiały in
formacyjne o wartościach zabytkowych obiek
tów. Materiały te pozwalają już na odpowiedź, 
jakim adaptacjom może być poddany każdy 
obiekt bez szkody dla zabytkowej substancji. 
Badania dają — przynajmniej dla bryły, elewa
cji i większości wnętrz — dostateczny materiał, 
który może być punktem wyjścia dla projektów 
konserwatorskich.

Zarówno tak szerokie rozpoznanie zespołu za
bytkowego jak duże nakłady finansowe na takie

przygotowanie dokumentacji oraz duży nakład 
energii i przedłużony cykl przygotowania inwes
tycyjnego mogą się wydawać niepotrzebne. Taki 
pogląd należy uznać jednak za z gruntu fałszy
wy. Już prace realizowane w zabytkowych ze
społach dawnego Krakowa w latach poprzed
nich udowodniły, że dokładniejsze rozpoznanie 
obiektu w praktyce nie tylko nie przedłuża cy
klu inwestorskiego, ale znacznie go skraca, 
Jedną z najpoważniejszych grup kosztów reali
zacji prac konserwatorskich przy takich zespo
łach są głównie nakłady na prace realizacyjne. 
Przestoje w tych pracach, spowodowane braka
mi dokumentacyjnymi, w ostatecznym efekcie 
przynoszą bardzo duże straty gospodarcze, do 
których należy wliczać nie tylko same przestoje, 
ale także wydłużony cykl realizacji, wytrącają
cy z użytkowania dany obiekt, czego konse
kwencje mogą być bardzo dokładnie wyliczone 
w złotówkach.
Reasumując należy stwierdzić, że jedynie bar
dzo wnikliwe rozpoznanie obiektów pod wzglę
dem konserwatorskim może być podstawą dla 
prawidłowego zaprogramowania funkcji użyt
kowych poszczególnych obiektów wchodzących 
w skład zespołu, oraz może zezwolić na koncen
trację i znaczne skrócenie czasu realizacji sa
mych robót. Przyjęcie takiej zasady jest jedy
nym prawidłowym postępowaniem przy reali
zacji programu rewaloryzacji ośrodków zabyt
kowych, jeśli stanowią one zespoły w ramach 
miasta normalnie funkcjonującego (tzn. jeśli nie 
są to zespoły niezamieszkałe i nieużytkowane, 
jak to np. miało miejsce w kilku wypadkach na 
terenie Czechosłowacji). .
W chwili obecnej budynki wchodzące w skład 
zespołu znajdują się w stanie wymagającym 
szybkiej lub nawet natychmiastowej interwen
cji konserwatorskiej, co spowodowane jest po
ważnymi uszkodzeniami sklepień, pęknięciami 
i odchyleniami murów konstrukcyjnych, od
kształceń wielu stropów poza dopuszczalne gra
nice i zniszczeniem ich drewnianych elementów, 
zawilgoceniem obiektów oraz zagrzybieniem 
najniższych kondygnacji. Zawilgocenie spotęgo
wało się w ostatnim okresie w związku z pod
niesieniem się lustra wody na Wiśle na skutek
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1. Kraków, ul. Kanonicza, odcinek s trony nieparzystej w  pobliżu Wawelu (fot. E. Wilczyk)
1. Cracow, Kanonicza Street; part o f frontage w ith  houses bearing uneven numbers near W awel Hill
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2. Krakow, ul. Kanonicza, widok w  k ie 
runku Wawelu, na murach widoczne  
odkryw k i dokonane w  trakcie prac ba
dawczych (fot. E. Wilczyk)

2. Cracow, Kanonicza Street, as seen 
toward W awel Hill; visible on walls 
are the groove cuts made during the  
course of investigations

wybudowania stopnia wodnego w Krakowie. 
Znajdująca się w tym rejonie sieć studni głębi
nowych, zainstalowana dla ustabilizowania lu
stra wód gruntowych, nie eliminuje całkowicie 
skutków tego przedsięwzięcia hydrotechnicz
nego.

Konieczność przystąpienia do tych prac wynika 
ponadto z niewłaściwego sposobu obecnego 
użytkowania wielu obiektów. Powierzchnie 
mieszkalne w wielu budynkach są nadmiernie 
zagęszczone i nie mają odpowiedniego wyposa
żenia sanitarnego oraz zmodernizowanego syste
mu ogrzewania. Brak izolacji przeciwwilgocio
wej w każdym z tych obiektów, przy opisanej 
wyżej sytuacji z wodami gruntowymi, powoduje 
stałe zawilgocenia i zagrzybienia większości po
mieszczeń w parterach budynków użytkowa
nych dla celów mieszkaniowych. Do takiej nie
korzystnej sytuacji przyczyniają się także w du

żym stopniu częściowo jeszcze czynne dawne 
kanały blokowe, których system w tym rejonie 
nie został dotychczas całkowicie rozpoznany 
(prowadzone są obecnie prace w tym zakresie). 
Do tych niekorzystnych warunków mieszkanio
wych w części pomieszczeń, zwłaszcza partero
wych, dołącza się problem niedostatecznego na
słonecznienia, co jest bardzo istotnym elemen
tem, który należy brać pod uwagę przy ustala
niu programu przyszłego użytkowania.

Trzeba było przyjąć generalną zasadę, że więk
szość pomieszczeń parterowych przy ulicy Ka
noniczej nie nadaje się do celów mieszkanio
wych. Zasada ta w sposób zasadniczy wpłynie 
na przyszły program użytkowy tego zespołu.

m gr Jerzy Kossowski
Miejski K onserw ator Zabytków
K raków
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3. Kraków, ul. Kanoni
cza 16, renesansowy por
tal z 1554 r. (fot. E. W il
czy k)

3. Cracow, House No 16 
in Kanonicza S treet with  
a Renaissance doorway 
dated 1554 A.D.

PROBLEMS INVOLVED IN REHABILITATION OF THE HOUSING 
COMPLEX IN KANONICZA STREET, CRACOW

The houses w ith their frontages along Kanonicza S treet 
are  form ing one of the m ost ancient complexes of 
h istorical buildings in Cracow. The complex as a whole 
m ay be dated as early back as to the  fo u rteen th 
-fifteenth  centuries and considered as one preserving 
up to our day its relatively unaltered  pattern .

W orks aimed at rehabilita tion of the above m entioned 
com plex w ere preceded by a w ide range of m any
-sided studies and surveys. They provided th e  designing 
team  w ith a great deal of necessary knowledge as to  
historical values present in the  separate buildings as

well as th a t in the field of techniques applied, demo
graphy and even legal questions. A part from careful 
and extensive archival studies and inquieries an 
equally wide range of surveys has been carried out by 
architects. These, however, w ere extrem ely difficult 
as the  houses form ing th e  com plex are inhab ited  
which the fact m ade in m any instances impossible 
the investigations of their interiors. Nevertheless, it is 
nam ely this good knowledge of all objects th a t makes 
possible the  preparation  of a  series of appropriate 
designs.
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