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ŚLADEM EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI KRAKOWA 
– MUZEUM CZY TRASA TURYSTYCZNA

Abstract: Cracow’a Main Market Square is not only an urban area of outstanding cultural 
value, magnifi ed by the unique architectural monuments, but also a commercial centre, 
an open show-room and a public area of great utility to Cracow. The remains of the 
medieval trading stalls were discovered in 1963, when the paving was substituted with 
fl agstones, whereas after 2003 archelogists unearthed, among other things, the cellars of 
Kramy Bogate (The Rich Stalls) and Kramy Wielkiej Wagi (Stalls of Great Importance). 
The archeologists’ work conducted in the centre of a large city evoked great emotions 
and have led to discussions about the use of the area. The debate lasted several years and 
involved scientists, politicians and the media. This resulted in the creation of a modern, 
multimedia museum below the level of the ground. 
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Najpiękniejszy kwadrat Europy – miejsce ceremonii i luksusowy jarmark1

Krakowski Rynek jest uważany za największy plac targowy średniowiecznej Eu-
ropy. Miał być idealnym kwadratem; po uwzględnieniu zabudowy (ratusz, spi-

1 Kramy Bogate, stojące niegdyś wzdłuż całych Sukiennic, od strony ul. Siennej składały się z 64 
komór handlowych. Sprzedawano w nich towary luksusowe: złoto, biżuterię i drogie tkaniny.
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chlerz, odwach, waga miejska, pręgierz i kramy) nabawił się jednak licznych 
krzywizn2, ale jego uroda na tym nie ucierpiała.

Przez kilkaset lat przy Rynku rodzili się ludzie, tu chodzili do kościoła 
Panny Marii i tu przy kościele, na cmentarzu, byli chowani. Na Rynku nie tylko 
handlowano, ale i odbierano hołdy3, manifestowano, składano przysięgi. Rów-
nież i dziś mieszkańcy i turyści korzystają z gościnności tego zachwycającego 
salonu miejskiego. Spotykają się podczas letnich festiwali, targów, koncertów 
i na największej w Polsce zabawie sylwestrowej.

foto: Wiesław Majka

2 Por. stan badań w: T. Chrzanowski, Rynek krakowski, Warszawa 1972; M. Rożek, Forum Regale. 
Rynek krakowski jako miejsce wydarzeń politycznych XIV–XVII w., Kraków 1976; J. Wyrozumski, Dzieje Kra-
kowa, t. 1: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992; Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. 
J. Wyrozumski, Kraków 2007; W. Komorowski, A. Sudacka, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008; J. Wy-
rozumski, Najstarsza historia Rynku krakowskiego, [w:] Florencja i Kraków. Miasta partnerskie w Europie – 
wspólne dziedzictwo kulturowe. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 
750-lecia lokacji Krakowa, Kraków 2010, s. 723–746.

3 W latach 60. XX w. przed południową elewacją Sukiennic odnaleziono szesnastowieczny bruk, na 
którym Zygmunt Stary odbierał hołd pruski. Początkowo zamierzano ten fragment zdemontować i przenieść 
do Muzeum Historycznego, ale zwyciężyła koncepcja pozostawienia go w naturalnym środowisku. Niestety, 
w 2000 r. zniknęła tablica upamiętniająca to miejsce. C. Buśko, Wstępne wyniki badań archeologiczno-archi-
tektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2005–2006 roku, „Wiadomości Konserwator-
skie” 2006, nr 19.
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W 2005 r. krakowski Rynek został przez ekspertów „Project for Public 
Spaces”4 uznany za najdoskonalszy plac świata, w 2008 r. czytelnicy „National 
Geographic” wybrali go spośród 140 innych propozycji najpiękniejszym miej-
scem na świecie5, a dwa lata później znalazł się w europejskiej dziesiątce placów 
miejskich, które koniecznie trzeba zobaczyć6.

Dla Polaków Rynek Główny to również pomnik historii, dowód na to, że 
handluje się tutaj od blisko 800 lat. Z godnym podziwu zmysłem przedsiębior-
czości udało się kolejnym polskim władcom stworzyć nowoczesne i dobrze zor-
ganizowane miejsce sprzedaży i wymiany towarów. Pierwowzorem dzisiejszych 
galerii handlowych są zachowane zespoły kramów kupieckich. Ten średnio-
wieczny wizerunek Krakowa był do niedawna mało znany, gdyż zakopany 4 me-
try pod ziemią. Zejście badaczy pod płytę Rynku otworzyło prawdziwy skarbiec 
informacji o losach miasta.

Kalendarium odkrywania podziemi 1963–2010

1963–1964 – proces powstawania podziemnego rezerwatu ma swój początek 
w latach 60. XX w. Wtedy brukowa powierzchnia („kocie łby”) została zastąpio-
na kamiennymi płytami. Równocześnie prowadzono pierwsze badania archeolo-
giczne tego terenu:

Rynek to pomnik fenomenu polskiej architektury. Polacy nie budowali, jak mówią Włosi, 
tylko przebudowywali. W latach 60. udało się odkryć wzdłuż Sukiennic rząd kamiennych 
kramów, o których mowa w akcie lokacyjnym… Pomiędzy tzw. calcem7 a dzisiejszym 
brukiem są prawie 4 metry różnicy. Kiedy wybudowano gotyckie Sukiennice, były to dwa 
rzędy kramów, a w środku hala…8

1975 – Stare Miasto zostaje wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Naro-
dowego UNESCO. Trzydzieści lat później na ten fakt będą powoływać się prze-
ciwnicy prowadzenia badań archeologicznych pod Rynkiem;

1988–1989 – kamienne płyty sprzed ćwierć wieku są zdewastowane i po-
pękane. Rozpoczyna się wieloletnia dyskusja o kompleksowym remoncie na-
wierzchni Rynku;

1996 – w Krakowie odbywa się VI Międzynarodowe Biennale Architek-
tury pod hasłem „Rynek w Krakowie – Kraków w Europie”9; w jego ramach 

4 Projekt for Public Spaces – amerykańska organizacja non-profi t, prowadzi od 30 lat działania na 
rzecz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych.

5 Dane Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa.
6 Ranking holenderskiego portalu turystycznego www.stedentripper.com.
7 Pierwotna struktura terenu pod nawarstwieniami kulturowymi.
8 J. Kłeczek, Na najnowocześniejszym rynku Europy, [wywiad z prof. W. Zinem, pierwszym autorem 

przebudowy płyty Rynku Głównego], „Gazeta Krakowska”, 14.10.2005.
9 Biennale zorganizowali: Stowarzyszenie Architektów Polskich i Rada Miasta Krakowa.



300 RENATA LISOWSKA

twórcy z całego świata zastanawiali się nad sposobami zagospodarowania śre-
dniowiecznej przestrzeni placu. Wygrywa koncepcja Armando dal Fabbro, który 
zaproponował, oprócz nowej nawierzchni, realizację „hali podziemnej”. Projekt 
zakładał stworzenie w podziemiach ekspozycji, uzupełnionej o funkcje publiczne 
i komercyjne10;

2000 – początek remontu nawierzchni; brak dokumentacji historycznej do-
prowadza do naruszenia konstrukcji sklepień gotyckich przedproży znajdujących 
się przed niektórymi kamienicami;

2001 – na zlecenie władz Krakowa, zespół Instytutu Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod 
kierownictwem prof. Andrzeja Kadłuczki, opracowuje „Studium projektowo-
konserwatorskie Rynku Głównego w Krakowie”11;

2002 – Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna12 wydaje opinię: 
„Z uwagi na wielopoziomowy charakter Rynku należy w projekcie jego płyty 
wydobyć elementy kształtujące historyczną przestrzeń, wyeksponować i udo-
stępnić fragmenty podziemi”;

2003 – archeolodzy z Wrocławia i Krakowa przystępują do prac13; odkry-
wają pozostałości piwnic Kramów Bogatych z 2. połowy XIV w., zachowały się 
jedynie murowane, częściowo tynkowane piwnice (kramy mieściły się wzdłuż 
Sukiennic, od strony pomnika Adama Mickiewicza); to unikatowy, oryginalny, 
średniowieczny „dom handlowy”14, później odkryto także kram przebudowany 
w okresie baroku, z zachowanym fragmentem sklepienia i wejściem z zewnątrz;

2004 – rozpoczyna się remont zachodniej płyty Rynku, zapada decyzja 
o realizacji rezerwatu archeologicznego pod roboczą nazwą „750 lat lokacji Kra-
kowa”. Rozpoczyna się również ożywiona dyskusja wokół pomysłu zagospoda-
rowania Kramów Bogatych i dawnego zbiornika przeciwpożarowego.15

10 A. Kadłuczka, Idea rezerwatu średniowiecznej architektury w Rynku Głównym, „Renowacje i Zabyt-
ki” 2006, nr 4.

11 Z. Beiersdorf, Krakowski Rynek Główny dzisiaj, [w:]:Kraków – dziedzictwo lokacji. Materiały sesji 
naukowej odbytej 21 kwietnia 2007r., Kraków 2008.

12 Organ doradczy prezydenta Krakowa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
13 Przez kolejne lata badania prowadził zespół archeologów pod kierunkiem dra Cezarego Buśki 

z Wrocławia. Do współpracy zaproszono także krakowskich znawców poszczególnych zagadnień, np. stra-
tygrafi czne problemy związane z przedlokacyjnym Krakowem konsultował prof. Kazimierz Radwański, śre-
dniowieczną architekturę dr Waldemar Niewalda i Stanisław Sławiński, a zagadnienia antropologiczne prof. 
Krzysztof Kaczanowski i prof. Henryk Głąb. Odnalezione na Rynku średniowieczne tkaniny badał prof. Jerzy 
Maik z łódzkiego oddziału PAN. O pomoc w identyfi kacji ołowianych plomb do znakowania sukna zwróco-
no się do specjalistów z Museum of London. W badaniach uczestniczyli ponadto inni krakowscy naukowcy, 
m.in. antropolodzy dr hab. K. Szosek, i M. Kępa, archeozoolog dr hab. P. Wojtal, paleobotanicy dr A. Bieniek
i dr A. Wacnik, geolog dr inż. M. Wardas. Badanie dendrologiczne przeprowadzał prof. M. Krąpiec, badania 
metaloznawcze A. Garbacz-Klempka.

14 S. Dryja, Przemiany architektoniczne Kramów Bogatych i Kramów Bolesławowych, „Krzysztofory. 
Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2011, R. XXVIII, s. 162; S. Dryja, W. Głowa, 
Rynek krakowski po lokacji. Główne kierunki rozwoju bloku śródrynkowego, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2011, R. XXVIII, s. 105.

15 S. Karczmarczyk, Podziemia Rynku Głównego – założenia początkowe. Podziemia Rynku Głównego 
– uzupełnienie założeń, „Renowacje i Zabytki” 2007, nr 3.
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2005 – odkryto Wielką Wagę16, a właściwie pozostałości jej dawnego 
przyziemia (późniejszych piwnic); budynek znajdował się w pobliżu kościoła 
św. Wojciecha na tzw. rynku ołownym, przeznaczony był do ważenia towarów 
ciężkich17; Wielka Waga została częściowo zniszczona przez wybudowany po 
wojnie w jej środkowej części kanał sanitarny;

– znaleziono także kafel piecowy z herbem Pogoń18, najprawdopodobniej
z XV w.19, znalezisko nie pochodzi z dziewiętnastowiecznego gruzu, któ-
ry wydobywany był spośród murów Wagi, lecz z nawarstwień wcześniej-
szych, zatem kafel z Pogonią prawdopodobnie pochodzi z pieca, który
funkcjonował w tym budynku;

– zaskoczeniem dla archeologów jest odkrycie obiektów przedlokacyjnych
(spalone chaty i grób, który okaże się częścią rozległego cmentarza; łącz-
nie odkryto 140 grobów szkieletowych)20;

– www.kraków-rynek.pl – to adres strony internetowej w całości poświęco-
nej pracom wykopaliskowym; można na bieżąco śledzić pracę archeolo-
gów, zobaczyć zdjęcia, wizualizację średniowiecznych budynków, „zaby-
tek tygodnia”21; pod koniec roku wykopalisko zostaje zadaszone i badania
kontynuowane są pod stropem;
2006 – kolejny rok odkryć w podziemiach: 11 cetnarów, czyli 693 kg – tyle

ważył „bochen” ołowiu – bryła o kształcie zbliżonym do wielkiego, kolistego 
bochenka chleba odnaleziona w Wielkiej Wadze, 3 m pod powierzchnią Rynku22. 
„Bochen” ma wybitą koronę – prawdopodobnie znak kopalni, przypuszczalnie 
z Olkusza, oraz cztery pieczęcie Władysława Łokietka; przy Sukiennicach od-
kryto pozostałości dwóch drewnianych kramów, których najstarsze fragmenty są 
datowane na koniec XIII w., w jednej mógł się mieścić zakład szewski, o czym 

16 Wiadomość o istnieniu wagi ołowianej pojawiła się już w dokumentach z 1302 r., w dokumentach 
z 1343 r. przeczytać można o kramie naprzeciw wagi, a z 1344 r. o działce naprzeciw wagi. Decydujący był 
przywilej Kazimierza Wielkiego z 1358 r., który nadał miastu przywilej zezwalający na dwie wagi, w ślad za 
tym dawną wagę ołowianą zaczęto nazywać Wagą Wielką. J. M. Małecki, Życie gospodarcze XVI-wiecznego 
Krakowa, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, red. J. Bie-
niarzówna, Kraków 1968; W. Komorowski, Krakowska Waga Wielka w średniowieczu, Kraków 2006.

17 Były to towary powyżej 1 cetnara, głównie ołów, żelazo i miedź.
18 Po raz pierwszy Pogoń została przedstawiona w 1366 r. jako znak wielkiego księcia litewskiego 

Olgierda. Przez stulecia była herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego, częścią herbu Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Od 1991 r. jest herbem państwowym Litwy.

19 M. M., Jeździec bez głowy, „Dziennik Polski”, 31.08.2005.
20 C. Buśko, W. Głowa, Osada przedlokacyjna na Rynku krakowskim, „Krzysztofory. Zeszyty Na-

ukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2011, R. XXVIII, s. 51; W. Głowa, Wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko szkieletowe na Rynku Głównym w Krakowie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa” 2011, R. XXVIII, s. 132.

21 PSZ, Wielka Waga przez Internet, „Dziennik Polski”, 25.08.2005; J. Jałowiec, Archeolodzy w sie-
ci, „Gazeta Wyborcza”, 21.10.2005. Por. też: M. Kursa, Awantura o Rynek, „Gazeta Wyborcza”, 09.02.2005; 
J. Kłeczek, Inwestycja w płytę, „Gazeta Wyborcza”, 24.02.2005; J. Kłeczek, Czy ruszy remont Rynku, „Ga-
zeta Wyborcza”, 17.03.2005; B. Pajchert, Biskupina nie będzie, „Kraków” 2005, nr 2; W. Likus, Trzeba z ży-
wymi naprzód iść, „Gazeta Wyborcza”, 27.05.2005; K. Bień, Obrona starego Krakowa, „Gazeta Wyborcza”, 
03.06.2005.

22 M. M., Bochen z XIV w. Sensacyjne 600 kg, [wypowiedź dr Buśki], „Dziennik Polski”, 11.01.2006.
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świadczą znalezione w pobliżu fragmenty skórzanego obuwia i rzemieni, mię-
dzy średniowiecznymi kramami biegła uliczka o szerokości 1,5 m, właśnie tam 
naukowcy znaleźli także wytłaczany, skórzany relikwiarz z ornamentem i łaciń-
skim napisem, dwie srebrne monety z XIV w., w tym srebrny denar Władysława 
Łokietka, oraz 42 miniaturowe kostki do gry. Dwa metry poniżej poziomu współ-
czesnej płyty odkryto fragment bruku z czasów przebudowy wielkich gotyckich 
Sukiennic. „Bruk jest datowany na lata 1390–1391. Wtedy w księgach miejskich 
odnotowano wydatki na wybrukowanie nawierzchni Rynku”23;

– w 2006 r. wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał prace,
pod płytą Rynku pojawili się prokuratorzy – ich zdaniem wykopalisko było
źle zabezpieczone. W jesieni ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro zwołał konferencję prasową, na której poinformował o popełnieniu
„zbrodni archeologicznej”. Przetrzymywanie przez prokuraturę dokumen-
tów uniemożliwiło otrzymanie pozwolenia na użytkowanie skończonej
płyty, bezruch trwał aż trzy lata24;

– wstrzymanie prac spowodowało sukcesywne niszczenie znalezisk, w nie-
klimatyzowanych i zalewanych przez deszcze pomieszczeniach pojawiły
się wykwity pleśni i rozwinęły się toksyczne grzyby (ich usuwanie kosz-
towało miasto kilka milionów złotych), dla przeciwników eksploracji
rynkowych podziemi fakt ten stał się dodatkowym argumentem do walki
z koncepcją utworzenia w tym miejscu muzeum; spór trwał kilka lat i za-
angażował naukowców, polityków a przede wszystkim media. Znaczące
okazało się stanowisko prof. Wiktora Zina, który czterdzieści lat wcze-
śniej prowadził w tym miejscu badania archeologiczne. Stwierdził on: „Na
najważniejszym średniowiecznym placu Europy przekroczono nie tylko
obowiązkowe procedury i normatywy ekonomiczne. Tu przekroczono
również normy etyczne i nawet względy polityczne”25. Na jego słowa po-
woływali się zarówno ci, którzy własnego zdania nie mieli, jak i ci, któ-
rzy nie rozumieli koncepcji podziemnego rezerwatu. Ich niechęć wynikała
z niedokładnych informacji i niewiedzy, gdyż w Polsce nie było przedtem
takich realizacji. Protest przeciwko „rozkopywaniu krakowskiego Rynku
i lokalizowaniu pod jego powierzchnią nowych budowli” podpisała no-
blistka Wisława Szymborska i kilkunastu profesorów:

Obecnie stosowane metody prowadzenia badań archeologicznych są wielce destrukcyj-
ne. Kopiąc, niszczymy bezpowrotnie warstwy kulturowe […]. Komercjalizacja i boom 
turystyczny, który stał się ostatnio udziałem Krakowa, są wprawdzie potężnym motorem 

23 M. M., Bruk z XIV. Mała iluminacja Wielkiej Wagi, [wypowiedź M. Skarskiego – archeologa pracu-
jącego w podziemiach], „Dziennik Polski”, 10.05.2006.

24 Po trzech latach prokuratura umorzyła sprawę, zarzuty zostały oddalone. Rynek Podziemny w Kra-
kowie [wywiad z koordynatorem czynności inspektorów nadzoru budowlanego], „Renowacje i Zabytki” 2009, 
nr 2.

25 List otwarty prof. Wiktora Zina do Radnych Miasta Krakowa w sprawie zbrodni archeologicznej 
dokonanej w obrębie Rynku krakowskiego na przełomie 2005 i 2006 r.
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przemian, […] ale nie mogą prowadzić do niszczenia dziedzictwa kulturowego Krakowa 
i Polski26.

Przeciwko utworzeniu i zagospodarowaniu przestrzeni pod Rynkiem pro-
testowało także wiele organizacji, instytucji i środowisk opiniotwórczych. Byli 
wśród nich: krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwo 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Rada Naukowa Instytutu Archeologii 
UJ, przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. W odpowie-
dzi prof. Andrzej Kadłuczka stwierdził, że:

Archeologia, jeśli chce mieć jakiekolwiek znaczenie dla społeczeństwa, musi za swój osta-
teczny cel stawiać sobie prezentowanie przeszłości szerokiej publiczności. Ograniczenia, 
jakie społeczeństwo nakłada na siebie dla dobra ochrony dziedzictwa, winny być zrekom-
pensowane wiedzą dostarczoną społeczeństwu przez archeologów27.

Prace archeologiczne prowadzone w sercu prawie milionowego miasta bu-
dziły ogromne emocje, Badania były jednak prowadzone pod ścisłym nadzorem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków i Komisji Archeologicznej, z wykorzy-
staniem nowoczesnych technik28 i przy współpracy metaloznawców, geologów, 
geomorfologów oraz dendrologów29;

2007 – w marcu prezydent Krakowa powołał zespołu ekspertów do spraw 
budowy muzeum pod przewodnictwem prof. Ireneusza Płuski z Akademii Sztuk 
Pięknych30. Przygotował on koncepcję muzeum średniowiecznego Krakowa, któ-
re miało być zaaranżowane w podziemiach z wykorzystaniem odsłoniętych relik-
tów architektonicznych i większości znalezionych przedmiotów31; zatwierdzono 
także dokumentację projektu architektoniczno-konserwatorskiego „Sukiennice – 
Rynek Główny w Krakowie” (autorstwa Andrzeja Kadłuczki z zespołem);

2008 – 16 czerwca – po trzech latach usunięto szpecący płot na Rynku; 
prezydent powołał komisję ekspertów do spraw aranżacji podziemi32, nad ba-

26 J. Kłeczek, Bitwa o podziemia, „Echo Miasta”, 23.02.2006; Wrze pod Rynkiem, „Gazeta Wyborcza”, 
15.11.2006.

27 A. Kadłuczka, Idea rezerwatu średniowiecznej architektury w Rynku Głównym, „Renowacje i Zabyt-
ki” 2006, nr 4; idem, Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej podziemnego Muzeum Rynku krakow-
skiego, „Wiadomości Konserwatorskie” 2010, nr 28.

28 M. M., Badanie impulsem, „Dziennik Polski”, 02.09.2005; J. Kłeczek, Wykopaliska pod okiem ar-
cheologów, „Echo Krakowa”, 04.08.2005; M. M., Wejście archeologów – tylko tyle, ile pozwoli konserwator, 
„Dziennik Polski”, 26.07.2005.

29 J. Kłeczek, Odkrywanie przeszłości – rozmowa z Cezarym Buśką – kierownikiem prac archeologicz-
nych pod płytą Rynku, „Echo Miasta”, 14.10.2005.

30 Skład zespołu: prof. Ireneusz Płuska (przewodniczący), dr Cezary Buśko, prof. Andrzej Kadłuczka, 
dr inż. Stanisław Karczmarczyk, prof. Zbigniew Pianowski, prof. Kazimierz Radwański, prof. Tomasz Węcła-
wowicz, prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Władysław Zalewski.

31 I. Płuska, Podziemia Rynku Głównego – ekspozycja dla muzeum, „Renowacje i Zabytki” 2007, nr 3; 
Adaptacja podziemi Rynku Głównego, „Renowacje i Zabytki” 2007, nr 4.

32 Skład komisji: prof. Ireneusz Płuska (przewodniczący), prof. Jerzy Jasieńko, prof. Hanna Kóčka-
Krenz, prof. Andrzej Koss, prof. Zbigniew Pianowski, prof. Kazimierz Radwański, prof. Stanisław Waltoś, prof. 
Tomasz Węcławowicz, prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Władysław Zalewski.



304 RENATA LISOWSKA

daniami archeologicznymi i pracami konserwatorskimi nadzór sprawował Jan 
Janczykowski – wojewódzki konserwator zabytków;

2009 – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac budowlanych w podzie-
miach, rozpoczęto remont, uszczelnianie stropu w celu eliminacji wilgoci i grzy-
bów, zamontowano instalację elektryczną, wentylację i klimatyzację;

2010 – przetarg na realizację multimedialnej wystawy w podziemiach wy-
grało konsorcjum pod przewodnictwem toruńsko-warszawskiej spółki Trias S.A. 
Koncepcja muzeum jednak po raz kolejny podzieliła środowisko krakowskie33.

foto: prof. dr arch. Andrzej Kadłuczka – archiwum prywatne

33 Z. Bartuś, Disneyland Sukiennice, czyli krakowski park rozrywki, „Dziennik Polski”, 25.06.2010; 
idem, Protesty przeciwko wystawie pod krakowskim Rynkiem, „Dziennik Polski”, 15.06.2010.
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Fascynujący Kraków cztery metry pod ziemią

Otwarte muzeum zdobyło I nagrodę w plebiscycie na wydarzenie historyczne 
roku. Plebiscyt ogłosiły Muzeum Historii Polski i portal historia.org.pl34.

Ekspozycja została podporządkowana głównemu celowi, tj. ochronie od-
krytego dziedzictwa kultury – zabytków archeologicznych ruchomych i nierucho-
mych35. W rezerwacie in situ prezentowane są fragmenty budowli handlowych: 
Kramów Bolesławowych, najstarszej znanej kamiennej, świeckiej budowli Kra-
kowa wzniesionej w połowie XIII w., a ufundowanej przez Bolesława Wstydli-
wego, oraz Kramów Bogatych z 2 połowy XIV w. i pozostałości po Wielkiej 
Wadze.

Cała przestrzeń podzielona jest na kilka części. Scenariusz ekspozycji za-
kłada narrację „cofającej się chronologii”, opartej na zasadzie osłaniania warstw 
od najmłodszych do najstarszych. Zachodnia część to ekspozycja świadków 
ziemnych, średniowiecznych bruków oraz urządzeń komunalnych. Spacerując 
po szklanych pomostach zawieszonych nad eksponatami, podziwiać można amfi -
ladowy ciąg piwnic Kramów Bogatych. Północny odcinek to wystawa rzemiosła 
– rekonstrukcje i wizualizacje wnętrz handlowych. Odkopane eksponaty umiesz-
czono w cylindrycznych gablotach, obok nich – ikonografi a przedstawiająca 
analogiczne sprzęty z innych rejonów średniowiecznej Europy, a po przeciwnej 
– grafi ki przedstawiające warsztaty rzemieślnicze (m.in. ze Śląska i Norymbergi,
oraz według Kodeksu Behema). Malowanie światłem i tworzenie spektaklu wra-
żeń oddziałuje szczególnie silnie w miejscu, gdzie odkryto resztki osady przedlo-
kacyjnej i chat spalonych w czasie najazdu Tatarów w 1241 r.

Południowy pasaż został przeznaczony na wystawy czasowe oraz pre-
zentację detali architektonicznych. Kontrowersje budziło zlokalizowanie głów-
nej sali ekspozycyjnej w miejscu, w którym osiem wieków wcześniej chowano 
mieszkańców. Znalezione kości złożono w kryptach Bazyliki Mariackiej. 

Forum multimedialne umieszczono w miejscu zbiornika pożarowego. 
Ciekawym elementem jest także „okno” na powierzchnię Rynku, tzw. sala pod 
fontanną: stąd przez szklaną konstrukcję można zobaczyć wieże Bazyliki Ma-
riackiej. Forum to miejsce, w którym dzięki urządzeniom multimedialnym naj-
nowszej generacji można poznać przeszłość Krakowa.

Wschodni trakt piwnic został zaprojektowany jako ciąg tzw. kapsuł czasu, 
tematycznie związanych z ekspozycją „Forum Polonorum – Rynek krakowski 

34 J. Majchrowski, Rynek Główny w Krakowie – inwestycja na miarę XXI wieku, „Renowacje i Zabyt-
ki” 2007, nr 2; Finis coronat opus, „Renowacje i Zabytki” 2010, nr 4; E. Firlet, Podziemia rynku Głównego 
w Krakowie – od eksploracji do trasy turystycznej, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa” 2011, R. XXVIII.

35 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 3 ust. 4 podaje de-
fi nicję: „Zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji 
i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich 
śladów albo zabytek ruchomy, będący tym tworem”. Uszczegółowienie tej defi nicji w art. 6.
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w dziejach narodu”. W kapsułach, czyli piwnicznych komorach, pokazywane są 
fabularyzowane fi lmy dotyczące kolejnych okresów historii Krakowa. Scena-
riusz powstał przy współpracy z historykami, historykami sztuki i archeologami. 
Nakręcono krótkie fi lmy kostiumowe, np. pogrzeb Kraka, zabójstwo biskupa Sta-
nisława, najazd Tatarów.

Podziemny spektakl wrażeń – opowieści uzupełniające eksponaty

Wystawa obejmuje: 700 zabytków archeologicznych, 500 elektronicznych od-
wzorowań , 600 rekonstrukcji cyfrowych 3D, 30 stanowisk multimedialnych, 25 
ekranów plazmowych, 27 projektorów, 98 głośników i 150 audiobooków. Koszt 
całości przedsięwzięcia wyniósł 52 mln złotych, część z tych pieniędzy pocho-
dziła ze środków europejskich36.

Jan Janczykowski tak ocenił wystawę:

Ta wystawa niesie olbrzymi ładunek informacji na temat historii Krakowa. Są tu zbiory, 
których do tej pory nigdzie nie przedstawialiśmy. Osobiście wolałbym, żeby znalazło się 
tu więcej autentycznych zabytków wydobytych spod Rynku, a jest dużo takich ciekawych 
drobiazgów, ale to byłoby niezgodne z koncepcją muzeum. Mogłoby to spowodować zbyt 
duży natłok informacji.

Natomiast prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Społecznego Komite-
tu Odnowy Zabytków Krakowa, powiedział:

Muzeum ma przede wszystkim wielką wartość edukacyjną. To miejsce, które zachęci mło-
dych ludzi do zgłębienia przeszłości Krakowa i Polski. Będą mogli tu zetknąć się z historią 
oko w oko, dotknąć jej. To wspaniała alternatywa, gdy w szkołach minimalizowane są 
programy edukacyjne, a dzieci nie chcą się uczyć o przeszłości z książek37.

Przez pierwszy miesiąc wystawę odwiedziło prawie 30 tys. osób38, a chęt-
nych było kilkukrotnie więcej39. Niemal wszyscy są zgodni, że w Krakowie nie 
było dotąd takiego miejsca, w którym w atrakcyjny sposób można zapoznać się 
z ośmioma wiekami historii miasta. Na dużym ekranie dotykowym można przej-
rzeć wielostronicowy kodeks Baltazara Behema40, dzięki sześciu obrotowym cy-

36 Projekt „Śladami europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku 
Głównego” w ramach Działania 6.4 (Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” na lata 2007–2013) otrzy-
mał 16 mln dofi nansowania.

37 B. Suchy, D. Hajok, Stąd do przeszłości, opinie o muzeum podziemnym, „Gazeta Wyborcza”, 
24.09.2010,

38 Dane Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – inwestora podziemi. Szacuje się, że w ciągu 
roku wystawę zobaczy 500 tys. osób.

39 Ze względu na przepisy przeciwpożarowe program komputerowy reguluje wstęp do muzeum, aby 
w podziemiach jednorazowo przebywało nie więcej niż 300 osób.

40 Kodeks Behema – dokument z 1505 r. spisany z inicjatywy notariusza miejskiego Baltazara Behe-
ma. Zawiera treść nadawanych mieszczanom przywilejów, statuty miasta Krakowa oraz ustawy cechowe.
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frowym hologramom zobaczyć m.in. Sukiennice i kościół Mariacki w XVI w. Tej 
technologii nie wykorzystano jeszcze w żadnym innym muzeum w Polsce, tylko 
w podziemiach Rynku można też chodzić po „dźwiękowej mapie”, pod szklaną 
posadzką rozciąga się bowiem mapa XVI-wiecznego Krakowa i jego szlaków 
handlowych41. Zwiedzający są też świadkami najazdu tatarskiego z 1241 r., któ-
rego realizm potęgowany jest przez płonące zabudowania.

Powstało również 8 animacji ukazujących rozwój Krakowa na przestrzeni 
dziesięciu wieków – od XI w. do czasów współczesnych. Projektory holografi cz-
ne pozwalają zajrzeć do środka najważniejszych budowli miasta. Odwiedzający 
mogą z bliska przyjrzeć się przemianom m.in. Sukiennic i kościoła Mariackiego. 
Dla najmłodszych widzów przeznaczony jest spektakl opowiadający znaną histo-
rię szewczyka Skuby. 

foto: prof. dr arch. Andrzej Kadłuczka – archiwum prywatne 

Muzeum czy trasa turystyczna?

Można się zastanawiać, czy rynkowe podziemia to istotnie muzeum czy zaledwie 
trasa turystyczna. Gdyby pozbawić je nowoczesnych technologii, to pozostaną 
w tym miejscu bruki i gabloty z artefaktami. Nie umniejszyłoby to wartości hi-
storycznych, tylko poznawcze. W przestrzeni pod płytą Rynku miała bowiem 
powstać nowoczesna placówka wychodząca poza ramy przekazu tradycyjnego 
muzeum, które skupia się przede wszystkim na przechowywaniu zabytków, dba-

41 Mapa została wykonana przez Marka Skrobeckiego autora fi lmu animowanego „Piotruś i wilk”, 
nagrodzonego w 2007 r. Oskarem.
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łości o nie i odpowiedniej ekspozycji42. W podziemiach zwiedzający, przecho-
dząc przez piwniczne korytarze czy wzdłuż dębowych krawężników brukowa-
nych w XIV w., może być przewodnikiem sam dla siebie. Poprzez rozmieszcze-
nie ekranów dotykowych i miejsc, które elektryzują nowością przekazu poznaje 
historię Krakowa w tempie, które sam sobie narzuci.

Multimedialne efekty specjalne raziły niektórych krakowskich muze-
alników, którzy protestowali przeciw „tworzeniu lunaparku w sercu Polski”43 
i „Disneylandu Sukiennice”44. Inspiracją dla twórców krakowskiej trasy było 
Muzeum Średniowiecznego Sztokholmu (choć szwedzka wystawa jest bardziej 
tradycyjna i dwukrotnie mniejsza). Średniowieczny Kraków został ukazany dzię-
ki multimediom. Rezydujących na Wawelu władców elektronicznie „ożywiono” 
i spoglądają na zwiedzających, wszystkie rekonstruowane budowle pokazano na 
ekranach dotykowych, z możliwością zbliżenia każdego szczegółu. Dzięki nim 
wystawa umożliwia twórczy, interaktywny kontakt zwiedzających z przeszłością 
i to w autentycznym miejscu45.

O znaczeniu miasta decyduje nie tylko spuścizna historyczna, ale również 
dbałość o nią. W Krakowie zwyciężyła koncepcja niepozostawiania historii pod 
płytą Rynku wyłącznie dla archeologów i naukowców. Należało wykorzystać 
okazję, jaką stworzył remont nawierzchni Rynku i poddać renowacji zabytki, 
które tak długo czekały. Oprócz „świadków ziemnych” i nowocześnie przedsta-
wionej przeszłości Krakowa, podziemia Rynku mają także pełnić rolę „żywego” 
centrum kultury, miejsca dyskusji o historii, świecie, sztuce i przyszłości46.
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