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SILVER PHOTOGRAPHIC TECHNIQUES IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY

In  the  second half of the 19th century  silver photo
graphs w ere m ade on various m aterials. Paper, tex tile  
and glass w ere m ost freguently  used for th a t purpose. 
Occasionally, other less typical m aterials such as wood 
or m etal were used. Photographs on these bases are 
found ra ther in  w orks of am ateurs th an  in mass p ro 
duction, w here paper was a dom inating m aterial. P hoto
graphy of th a t tim e could exist on its own as a work 
of a rt or a produce of craftsm anship. On rare  occasions 
it served as a base for paintings or w ood-engravings. 
Some techniques, e.g. am brotypography, ferrotypography, 
w ent w ith  specific bases, w hile others could be excuted 
on various m aterials.
In  the m ajority  of technique a silver p icture w as for
med on a photographic em ulsion or on the  surface p re 
paring  the  base. In  other techniques, e.g. on pain ting  
canvass, em ulsion was not used; instead, the  base was

coated w ith  a solution of photosensitive salt. P ho tograp
hic em ulsions and solutions for the  p repara tion  of the  
base w ere m ade on th e  basis of proteins, colloidon, adhe
sive, agar-agar. S ilver chloride, iodide, brom ide and  n i
tra te  w ere employed.
A silver p ic ture w as toned down in solutions of m etal 
and nonm etal salts. This was necessary in  the  case of 
the so-called daylight papers, i.e. album in, ” A risto”, cel- 
loidine and salted  paper. P ictures on these papers did 
not requ ire  chem ical developing bu t due to  an  u n sa ti
sfactory colour they  had to  be toned down. The toning 
b a th  was som etim es com bined w ith  fixation.
Protos m ade in big qunatities in photographic shops 
w ere as a ru le retouched by stippling, taching of spot 
covering techniques. A ready  photo was varn ished  and  
put on cardboard.

KOMUNIKATY, D Y S K U S J E
IZABELA REJDUCH-SAMKOWA, JA N  SAMEK

PROBLEMY INWENTARYZACJI ZABYTKÓW W DUŻYCH ZESPOŁACH MIEJSKICH 
NA PRZYKŁADZIE „KATALOGU ZABYTKÓW MIASTA KRAKOWA” *

Inwentaryzacja Zabytków w dużych zespołach 
miejskich stanowi szczególnie trudny problem w 
dziedzinie ewidencji dzieł sztuki. Pragniemy go 
rozważyć na przykładzie prac nad Katalogiem 
Zabytków miasta Krakowa, którego ukazały się 
już trzy części, obejmujące ponad 750 stron tek
stu i ponad 3000 ilustracji \  Tomy te zawierają 
omówienie kilkuset zabytków architektury oraz 
kilkunastu tysięcy zabytków z zakresu m alars
twa, rzeźby i rzemiosła artystycznego.

C h a r a k t e r y s t y k a  m a t e r i a ł u  z a b y t 
k o w e g o .  Kraków stanowi największy zespół 
zabytkowy w Polsce. Jak wiadomo, składa się 
on z trzech miast średniowiecznych: lokowanego 
w 1257 r., które do dziś stanowi centrum zam
knięte Plantami (szerokim pasem zieleni w m iej
scu dawnych murów obronnych i fosy), połączo
nego z zamkiem — Wawelem; dwóch miast za
łożonych przez króla Kazimierza Wielkiego — 
Kleparza (1366 r.) od północy i Kazimierza 
(1335 r.) od południa, oraz miasta Podgórza, za
łożonego po drugiej stronie Wisły w końcu XVIII 
w. Te cztery organizmy z licznymi przedmieścia
mi rozwinęły się w XIX i XX w. wchłaniając 
podmiejskie wsie i osady. Przyjmując, iż inwen

* P raca była referow ana w  Insty tucie Teorii i H istorii 
Sztuki Czechosłowackiej A kadem ii N auk (Ustav Teorie 
a D ejin Um ëni CSAV) w  Pradze, w  m aju  1979 r.
1 Katalog Zabytków  Sztuki w Polsce, Tom IV, Miasto 
Kraków ,  Cz. I. Wawel  (pod red. J. Szabłowskiego), W ar
szawa 1965; Cz. II. Kościoły i klasztory Śródmieścia,  1 
(pod red. A. Bochnaka i J. Samka), W arszaw a 1971; Cz. 
III. Kościoły i klasztory Śródmieścia,  2 (opr. jw.), W ar
szawa 1978.
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taryzacji podlegają obiekty powstałe do czasu 
drugiej wojny światowej, na terenie Krakowa 
znajduje się obecnie kilka tysięcy budynków za
bytkowych, w tym blisko 100 budowli sakral
nych. Przykładowo w obrębie miasta z czasu lo
kacji w 1257 r. zachowało się kilkaset, w więk
szości gotyckich, domów oraz 21 kościołów, prze
ważnie z zabudowaniami klasztornymi. Cechą cha
rakterystyczną krakowskiej architektury jest jej 
zróżnicowane oblicze stylowe, co najlepiej obra
zują kamienice wielokrotnie przerabiane w cza
sach renesansu, baroku i w wieku XIX. W chwi
li obecnej na obraz Krakowa składają się zasad
niczo trzy ważne dla tego miasta epoki: czasy 
króla Kazimierza Wielkiego, ostatnich Jagiello
nów, epoka baroku oraz okres modernizacji za
budowy w drugiej połowie XIX w. Niezmiernie 
bogate zasoby zabytków — malarstwa, rzeźby, 
złotnictwa i tkanin — znajdują się poza muze
ami 2. Przykładowo, w głównej świątyni miasta 
pochodzącej z XIV w. — kościele Mariackim za
chowało się blisko 2000 tego rodzaju obiektów 
(142 witraże, 216 nagrobków i epitafiów, około 
1000 dzieł złotnictwa, tkanin i haftów). W 35 
skarbcach krakowskich przechowywanych jest — 
według wstępnych obliczeń — około 10000 za
bytków złotnictwa i blisko 6000 tkanin i haf
tów.

D z i e j e  i n w e n t a r y z a c j i  z a b y t k ó w  
m i a s t a  K r a k o w a .  Pierwszy opis kościołów 
krakowskich ukazał się już w 1603 r., ale o in
wentaryzacji zabytków zaczęto myśleć dopiero 
w połowie XVIII w. Duże zasługi ponieśli tu 
czynni w XIX w. „badacze strożytności”, np. Am
broży Grabowski, którego zasługą było odkrycie 
Wita Stwosza jako autora ołtarza głównego w ko
ściele Mariackim. W 1887 r. Akademia Umiejętno-



1. K raków , elewacja kam ienicy czynszow ej przy ul. Bo
haterów  Stalingradu z  początku  X X  w.
1. Cracow, elevation of a tenem en t house at Bohaterów  
Stalingradu S treet, early 20th century

ści w Krakowie powzięła nawet specjalną uchwa
łę o inwentaryzacji zabytków, ale do czasu wybu
chu drugiej wojny światowej wydano zaledwie in
wentarze domów przy czterech ulicach miasta i 
opracowania kilku kościołów3. Nowa faza prac 
nad inwentaryzacją zabytków Krakowa zaczęła 
się po roku 1945, kiedy podjęto wydawnictwo 
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, prowadzo
ne obecnie przez Instytut Sztuki Polskiej Akade
mii Nauk. Początkowo prace nad Katalogiem Za
bytków miasta Krakowa prowadzone były przez 
absolwentów historii sztuki pod kierunkiem Jana 
Samka przy Katedrze Historii Sztuki Nowożyt
nej, kierowanej przez profesora Adama Bochna
ka 4. Wtedy też, w latach 1955—1958, wykształ
cił się obecnie stosowany schemat katalogu, któ
ry w pierwszej wersji opracowany był przez pro
fesora Jerzego Szabłowskiego.

J. S a m e k ,  Zasady, wartości i stan zachowania za
b y tkó w  ruchom ych na terenie m iasta K rakowa, „Biule
ty n  H istorii Sztuki”, XXXV, n r  2, 1973, s. 203—205.
3 Por. W stęp  [w:] Katalog Z abytków  S z tu k i w  Polsce, 
T. IV, Miasto K raków , Cz. II. jw., s. V—XII.
4 Ibidem , zob. też J. Ł o z i ń s k i ,  Dzieje sz tu k i w  tere
nie  [w:] W stęp do historii sztuki, t. 1, W arszawa 1973, 
s. 116—122.
5 J. S a m e k ,  op. cit., s. 205.

Katalog Zabytków Sztuki obejmuje wszystkie 
dzieła architektury oraz zabytki rzeźby, m alar
stwa i rzemiosła artystycznego znajdujące się po
za muzeami. Zbiory muzealne i kolekcje pry
watne mają w Katalogu syntetyczne charaktery
styki. Początkowo ujmowano zabytki tylko do 
połowy XIX w., ale wzmiankowano też później
sze dzieła wybitnych artystów, jak Jana Matejki 
czy Stanisława Wyspiańskiego. W ciągu 25 lat 
pracy nad Katalogiem zasada ta stopniowo ule
gła zmianie, tak że obecnie uwzględniamy obiek
ty z drugiej połowy XIX i z XX w. (nie dotyczy 
to naturalnie architektury o ściśle użytkowym 
charakterze)5. Jeśli chodzi o rozmiar zawartych 
w Katalogu opisów, od początku dość szeroko o
mawiana była architektura. W dziełach rzeźby, 
malarstwa i rzemiosła zawsze podawano określe
nie stylu, datowanie, autorstwo i dane o funda
cji. W wypadku tkanin czy szat liturgicznych 
trzeba było stosować dokładniejsze opisy, ponie
waż inaczej nie dałoby się ich zidentyfikować. 
Szczególnie duże trudności nastręczały ogromne 
zespoły klasztorne, gdzie np. obrazy musiano wy
mieniać nie w układzie chronologicznym, ale iko
nograficznym. W wypadku klasztorów o ścisłej 
klauzurze, których wyposażenie zasadniczo nie

2. Kraków, fragm ent elew acji kam ienicy przy ul. Bo
haterów Stalingradu z  secesyjnym  w itrażem  w  nad- 
św ietlu  bram y, początek X X  w.
2. Cracow, part of the elevation of a stone-house at Bo
haterów Stalingradu S treet w ith  a secession stained  
glass in the transom  w indow  of the gate, early 20th 
century
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3. K raków , m etalowa brama (z fabryk i J. Góreckiego) 
dom u przy ul. Sw . W awrzyńca z  X IX — X X  w.

3. Cracow, m etal gate (from  J. Górecki’s factory) of the  
house at St. Lawrence Street, from  19—20th cent.

ulega zmianom, podawano je według kolejności 
pomieszczeń, w jakich się znajdowały (w refek
tarzu, oratorium, celach czy korytarzach). Gdy 
obiekt, jak np. kościół Sw. Anny z lat 1689—1703, 
posiadał jednolite wyposażenie wnętrza, złożone 
z ołtarzy, ambony, rzeźb, stiuków i malowideł 
ściennych, o skomplikowanym programie ikono
graficznym, opisany został zgodnie z wątkami te
go programu.
Prace nad Katalogiem wykonywano w następu
jących etapach: 1) przygotowanie pod kierun
kiem redaktorów, na podstawie badań tereno
wych, tekstu autorskiego, poprzedzone kwerendą 
bibliograficzną i archiwalną;
2) wstępne opracowanie przez redakcję tekstu do 
druku;
3) dokonywany przez redaktora przegląd wszyst
kich zabytków w terenie, połączony z wykona
niem fotografii;
4) prace edytorskie, z których najważniejszą sta
nowi przygotowanie makiety ilustracji w skali 
1:1.
Badania terenowe często powtarzano, aby dotrzeć 
do wszystkich zabytków.
W 1973 r. powstała w Krakowie specjalna pla
cówka do prac nad inwentaryzacją zabytków 
miasta: Zespół (obecnie Pracownia) Inw entary
zacji Zabytków m. Krakowa, będący filią Insty
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tu tu  Sztuki PAN w Warszawie. Pracownia za
trudnia pięciu stałych pracowników, posiada wła
sną bibliotekę i ciemnię fotograficzną. Z placów
ką współpracuje 20 historyków sztuki pracują
cych w muzeach, na Politechnice i Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W ostatnich latach wprowadzono 
zasadę wykonywania prac terenowych według 
specjalizacji. Tak więc historycy sztuki zajmujący 
się architekturą inwentaryzują kamienice; pra
cujący w muzeach przy tkaninach i haftach — 
szaty liturgiczne, przy malarstwie m iniaturo
wym — biblioteki klasztorne i archiwa. Etatowi 
pracownicy Pracowni wykonują prace edytorskie, 
rozwijając równocześnie badania nad sztuką w 
Krakowie.

W y n i k i  b a d a ń .  W chwili obecnej inw entary
zacja zabytków miasta Krakowa wykonana jest 
już w około 70°/o. W zbiorach Pracowni znajduje 
się blisko 3000 stron maszynopisu i około 15000

4. K raków , krata w  bramie w ejściow ej kam ien icy przy 
ul. J. Sarego z początku X X  w.

4. Cracow, lattice in  the entrance gate of the house at 
J. Sarego S treet from  the early 20 th  century



5. K raków , wyposażenie sieni dom u przy ul. W. Bogu
sław skiego z początku X X  w.

5. Cracow, furn ish ing  of the vestibule in the house at 
W. Bogusław skiego S treet from  the early 20th century

fotografii, z których stale korzystają historycy 
sztuki, konserwatorzy, architekci — nie tylko pol
scy, lecz także z innych krajów Europy.
Prace terenowe przyniosły olbrzymią ilość od
k ry ć6. Przykładowo, na 1000 publikowanych w 
jednej części Katalogu fotografii, prawie 800 to 
nie znane dotychczas zabytki. Dobrze obrazują 
to zjawisko odkrycia w dziedzinie drewnianych 
rzeźb gotyckich, których odnaleziono do dzisiaj 
około 30. Zarejestrowano też ogromną liczbę nie 
znanych obrazów i rzeźb z XVII i XVIII w. oraz 
wyrobów złotniczych. Niezmiernie ciekawe wyni
ki dała inwentaryzacja krakowskich kamienic z 
XIX i XX w., ich detali architektonicznych i 
wyposażenia oraz rzeźby nagrobnej na cmenta
rzach, gdzie liczne pomniki wyszły spod dłuta 
wybitnych artystów. W rezultacie, w prawie każ
dej dziedzinie zmienia się obraz sztuki Krako
wa, staje się bogatszy i bardziej różnorodny.

6 J. S a m e k ,  W yniki inw entaryzacji zabytków  rzemiosła  
artystycznego na terenie K rakowa. Kościoły i klasztory  
Śródm ieścia, „B iuletyn H istorii Sztuki”, XXII, n r 3, 1960, 
s. 309—314 oraz t e n ż e ,  Uwagi na m arginesie inw en ta 
ryzacji zab y tkó w  K rakow a przeprowadzonej w  kościołach 
i klasztorach Śródmieścia (charakterystyka  Katalogu, de
tale architektoniczne, rzeźba), „B iuletyn H istorii Sztuki”, 
X X X III, n r  1, 1971, s. 58—67.

P e r s p e k t y w y .  Oceniając prace nad inwen
taryzacją Krakowa, które trw ają już z różnym 
nasileniem 25 lat, nasuwają się następujące spo
strzeżenia:
Podstawą prowadzenia tego rodzaju akcji jest 
przede wszystkim wykształcenie odpowiednio du
żej grupy specjalistów, szczerze zainteresowa
nych sprawą inwentaryzacji zabytków. Więk
szość jej stanowić winni historycy sztuki o 
wszechstronnej wiedzy — umiejętnościach roz
poznania i zadatowania rozmaitego rodzaju obiek
tów z różnych epok. W zespole takim w miarę 
postępu prac, siłą rzeczy, następuje podział we
dług zainteresowań, co wyraża się w wyborze 
obiektów do inwentaryzacji. Naturalnie zespół 
opracowujący zabytki Krakowa zwiększał się 
poprzez dołączenie specjalistów z muzeów od 
dawna zajmujących się tam tkaninami oraz róż
nymi działami rzemiosła artystycznego. Przy 
pracach nad gotowymi już tekstami powoływano 
konsultantów: archiwistów, historyków, architek
tów.
Drugą ważną kwestią od której zależy postęp 
prac nad inwentaryzacją dużego zespołu miej
skiego jest sprawa instrukcji inwentaryzacyjnej. 
Instrukcja taka od początku winna być dostoso
wana do ujęcia różnych rodzajów i zespołów za
bytków, powinna uczyć jasnego adekwatnego opi
su i podania w sposób zwięzły krótkiej historii.

6. K raków, malowidło na sklepieniu  sieni domu przy ul. 
J. Sarego z 1885 r.

6. Cracow, painting in  the  vaulting of the vestibule in  
the house at J. Sarego S tree t from  1885
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7. K raków , w ystró j k la tk i schodowej dom u przy ul. W. 
Bogusław skiego z  początku  X X  w.

7. Cracow, decor of the staircase in  the house at W. Bo
gusław skiego S treet from  the  early 20th century

Najtrudniejsze jest zawsze przygotowanie pierw
szego tomu publikacji, który potem służy jako 
wzór do prac nad następnymi częściami Katalo
gu. Ogromnym ułatwieniem dla całej akcji jest 
powołanie do jej prowadzenia osobnej placówki 
o odpowiednich uprawnieniach. Zapewnia to ry t
miczność działania konieczną przy wielotomo
wych publikacjach. Przykładowo w chwili obec
nej przewidywać można, biorąc pod uwagę stop
niowe powiększanie się krakowskiej filii Instytu
tu Sztuki PAN, oddawanie do druku za trzy a 
nawet dwa lata, złożonego z trzech woluminów 
tomu Katalogu, w rozmiarze około 200 stron tek
stu i około 1000 ilustracji. Zakończenie wszyst
kich prac autorskich wymaga jeszcze 15—20 lat, 
a zakończenie prac redakcyjnych zajmie około
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20 lat. Reasumując, prace nad Katalogiem Za
bytków m. Krakowa zamknęłyby się w okresie 
około 30—40 lat, przy udziale 6—8 stałych pra
cowników i 25 współpracowników. W chwili obec
nej można przewidywać, że całość Katalogu m. 
Krakowa, wraz z tomem zawierającym uzupeł
nienia i syntetyczne omówienie jego sztuki, skła
dać się będzie z 12 części obejmujących około 40 
woluminów (ponad 3000 stron tekstu i 12—15 ty 
sięcy fotografii). Naturalnie cała akcja mogłaby 
być wykonana w krótszym czasie, gdyby wcześ
niej powołano osobną placówkę do jej prowadze
nia. Zakończenie wszystkich prac nad inw entary
zacją zabytków Krakowa przewidywać można za 
15—20 lat.
W a r t o ś c i  u ż y t k o w e  К a t  a l  о g и. Katalo
gi zabytków w dużych zespołach miejskich, jak 
świadczy inwentaryzacja Krakowa, użytkowane 
są w różny sposób. Podkreślić należy, iż wykonu
je się je na zamówienie społeczne, służą bowiem 
nie tylko jako podstawowe źródło dla history
ków sztuki, stanowią też rozpowszechniony w 
wielu tysiącach egzemplarzy obszerny spis za
bytków, ważny dla służby konserwatorskiej. K a
talogi użytkowane są również przez konserwato
rów prowadzących prace renowacyjne, architek-

8. K raków , fragm ent w nętrza  Łaźni R zym sk ie j przy ul. 
Sw . Sebastiana z  1912 r.

8. Cracow, detail of the inside o f the Rom an Bath at 
St. Sebastian S treet from  1912



tów i plastyków. Są one wreszcie poszukiwane 
przez miłośników sztuki i kolekcjonerów. Właś
cicieli i użytkowników informuje Katalog w spo
sób fachowy, co posiadają, jakiego rodzaju obiek
ty znajdują się pod ich opieką. Szczególnie ważne 
są katalogi dużych zespołów miejskich dla dal
szych badań prowadzonych przez historyków 
sztuki i architektów. Opublikowany materiał ilu
stracyjny, w którym wielokrotnie celowo zesta
wione zostały obok siebie dzieła tego samego 
warsztatu, stanowi swoistą historię sztuki miasta. 
Przede wszystkim jednak Katalog topograficzny 
daje pełną możliwość podjęcia prac nad inwenta
rzami problemowymi. Inwentarze takie są już w 
Krakowie przygotowywane w zakresie architek
tury, malarstwa i rzeźby gotyckiej, przede wszy
stkim zaś dzieł złotnictwa i jubilerstwa wszyst
kich epok. Do inwentarza złotnictwa oprócz opi
sów, prowadzona jest szczegółowa dokumentacja 
fotograficzna wszystkich obiektów, obejmująca 
zdjęcia czarno-białe, barwne oraz kolorowe prze
zrocza różnych rozmiarów.
Inwentarze problemowe pozwolą na pełne od
tworzenie sztuki miasta. W przyszłości nowe dzie
je sztuki Krakowa widzieć można jako przynaj
mniej kilkutomowe wydawnictwo. Ogromna licz
ba rozpraw i artykułów powstających na margi
nesie prac przy Katalogu Zabytków miasta Kra
kowa nasuwa jeszcze inne sugestie. Duże zespoły 
miejskie, których sztuka ma własne oblicze, po
winny posiadać osobne zakłady w pionie Akade
mii Nauk, nastawione specjalnie na badania mi
kroregionu. Tak więc w perspektywicznych pla
nach Pracowni zajmującej się inwentaryzacją 
Krakowa, jako śmiałe marzenie, istnieje „Zakład 
badań nad sztuką Krakowa”. Takie zakłady ba
dawcze o ściśle określonym profilu miałyby sze
rokie pole do działania w wielu bogatych w za
bytki miastach. W wyniku szczegółowych, kom
pleksowych prac ośrodków sztuki o różnej ran
dze uzyskalibyśmy w rezultacie inny obraz sztu
ki europejskiej niż znany nam z dotychczaso
wych syntetycznych opracowań.

m gr Izabela R ejduch-Sam kow a  
doc. dr hab. Jan Sam ek  

K raków

9. K raków, kafel z  paw iem  z  wyposażenia Ł aźn i R zym 
skiej z  1912 r.

9. Cracow, a tile w ith  a peacock from  the Rom an Bath  
from  1912

10. K raków, p ły tk i ceramiczne z przedstaw ieniem  chłopców przeciągających girlandę; detal wyposażenia Łaźni R zym 
skiej z 1912 r. (w szystk ie  zdjęcia: J. Langda)

10. Cracow, ceremonie tiles dipicting boys who run  a festoon; detail of the equipm ent of the Roman Bath from  1912
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PROBLEMS OF CATALOGUING HISTORIC MONUMENTS IN BIG TOWN COMPLEXES ON THE EXAMPLE 
OF ’’THE CATALOGUE OF CRACOW’S HISTORIC MONUMENTS

On the  exam ple of works on ’’The Catalogue of C ra
cow’s Historic M onum ents”, describing a few hundred 
m onum ents of arch itecture and several thousand works 
of painting, sculpture and artistic  craftm anship, the  au 
thors present problem s of the cataloguing of m onu
ments in big tow n complexes. Assuming th a t the ca ta
loguing is to cover structures put up before W orld W ar 
II Cracow has now several thousand buildings of histo
ric in terest th a t represen t d ifferent periods. The idea 
to catalogue m onum ents arose in  Cracow already in the 
18th century (first publications appeared about 1900). 
More com prehensive studies w ere undertaken  only after 
1945 and w ere included in to  the works on ’’The C ata
logue of Arct M onuments in P oland”, p repared by the 
Institu te  of the Polish A rt a ttached to  the  Polish A ca
demy of Sciences. In  1973 a  special institu tion  for works 
on the cataloguing was established, nam ely the Team 
(at p resen t th e  W orkshop) for th e  Cataloguing of H isto
ric M onuments of the Town of Cracow, headed by Jan  
Jam ek and em ploing 5 perm anent w orkers and about 
20 co-workers. Their task  is to carry  out field works 
according to the ir specialization, e.g. m in iature codices 
in libraries are prepared  by a rt historians engaged in 
this problem. The cataloguing of Cracow’s historic mo

num ents has been done in  nearly  70 per cent. The w orks 
carried out so fa r  have brought a num ber of discove
ries — out of 1,000 photographs published in one p art 
of ’’The C atalogue” alm ost 800 represen t the  w orks th a t 
have not been know n before. A fu rth e r efficient p ro 
gress of the  w orks depends on the  train ing  of a su ffi
cient num ber of specialists, i.e. a rt historians who would 
recognize and date various objects from  d ifferen t epochs 
according to  the  instructions on cataloguing. It is expec
ted th a t works on the  cataloguing of Cracow ’s historic 
m onum ents should be com pleted in 15-years time, while 
editorial w orks w ill last about 20 years. The whole of 
’’The Catalogue of Cracow ’s M onum ents” ’w ill consist of 
12 parts (altogether 40 books) containing 3,000 pages of 
the te x t and 12—15 thousand photographs. It w ill be an 
im portant m ateria l for a rt historians, architects conser
vators, and w hat is m ost im portant, it w ill offer a full 
possibility to undertake w orks on them atic catalogues 
(e.g. of gold works, already  being prepared). A vast 
num ber of treatises and articles arising as the effect of 
the works on cataloques prom pts the  establishm ent of 
a specific departm en t for studies on the  a rt of C ra 
cow biassed in favour of the works on the a rt of the 
m icroregion.

JADW IGA JAMIOŁKOWSKA

PROJEKT REWALORYZACJI I ADAPTACJI KAMIENIC 
PRZY ULICY GRODZKIEJ W LUBLINIE

Projekt rewaloryzacji i adaptacji na Dom Stowa
rzyszeń Twórczych kamienic przy ul. Grodzkiej 
nr 3, 5, 5a na Starym Mieście w Lublinie opra
cowano w PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków — Oddział w Lublinie w latach 1978—1979 1.

HISTORIA KAMIENIC

K a m i e n i c a  p r z y  u l i c y  G r o d z k i e j  3. 
Pierwsze wzmianki historyczne mówią o obiek
cie murowanym przed pożarem Lublina, a więc

przed 1575 r. Zwana była wówczas kamienicą 
„Lubomelską” lub „Przechodnią”. Odbudowana 
przez Erazma Lubomelskiego, od 1794 r. stano
wiła własność ks. Piotra Makarewicza, scholasty
ka kolegiaty lubelskiej. Wielokrotnie zmieniała 
właścicieli, należąc kolejno do rodziny Minkie
wiczów, Skawińskich, Zebrowskich, Rzeszotkow- 
skich, Husarów, Kochowej, a następnie do Matela 
Wejchmana i Samuela K apelm ana2. Rozbudowa 
i przebudowa kamienicy trwała przez kilka stu
leci. Autor badań architektonicznych3 wyodręb
nił 6 faz rozwoju. Na podstawie źródeł pisanych

1 Zespół projektowy: generalny p ro jek tan t — m gr inż. 
arch. Jadw iga Jam iołkow ska, opracowanie części arch i
tektonicznej — Tomasz Stankiewicz, p rojekt konstruk
cyjny — mgr inż. D anuta Chmiel, pro jek t instalacji sa 
n itarnych  (wod.-kan., C .O ., gazowa, deszczowa) — inż. 
M arek Stępień, pro jek t instalacji elektrycznych, telefo
nicznych i radiofonicznych — m gr inż. Jan  Jacyniuk, 
część kosztorysowa — m gr Eugeniusz Kloc. 
Opracowania poprzedzające projekt techniczny: inw en
taryzacja w skali 1:50 opracowana w PP  PKZ — Od
dział w  Lublinie, opracowanie naukow o-historyczne 
PDNH opracowane przez m gr Jadw igę Teodorowicz-Cze- 
repińską, badania architektoniczne w ykonane w PP  PKZ 
przez arch. Tadeusza A ugustynka, badania archeologi
czne opracowane w Pracow ni Archeologicznej przez PKZ, 
przez m gr M arię Supryn, badania geotechniczne kam ie-
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nic frontow ych w ykonane pod kierunkiem  inż. Tadeusza 
Okieńczyca z PKZ — Oddział w  Lublinie, badania p iw 
nic i podłoża pod budynkam i tylnym i i w podwórzu w y
konane przez „G eoprojekt” pod k ierunkiem  m gra A n
drzeja Koby i przez K om binat Budów Górniczych pod 
kierunkiem  inż. Jacka Telengi, orzeczenie mykologiczne
1 orzeczenie konstrukcyjne opracowane w Pracow ni 
Projektow ej PKZ — Oddział w  Lublinie, pro jek t kon
cepcyjny w ykonany w  Biurze Projektów  Budownictwa 
Kom unalnego przez arch. Jadw igę Jam iołkow ską, kon
cepcja program ow o-przestrzenna bloku V III opracowana 
również przez arch. Jadw igę Jam iołkow ską.
2 Dane według opracowania naukow o-historycznego w y
konanego w PDNH Oddział w Lublinie.
3 Arch. Tadeusz A ugustynek z P P  PKZ — Oddział w 
Lublinie.


