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Abstrakt. W 2010 r. w siedzibie krakowskiego Oddziału Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych przy ul. Lipowej 3, na terenie dawnej huty szkła powstałej jeszcze przed
II wojną światową rozpoczęto prace zmierzające do otwarcia w tym miejscu Centrum Szkła
i Ceramiki. W skład Centrum wchodzić będzie galeria szkła i ceramiki, prezentująca prace
współczesnych artystów, stała ekspozycja szkła zabytkowego i nowoczesnego oraz pokaz
ręcznego formowania szkła. Ponadto Centrum prowadzić będzie prace badawcze nad
materiałami do konserwacji zabytków oraz ich niewielką produkcję, a także zajęcia
dydaktyczne dla uczniów i studentów. Działalność ta wpłynie na zwiększenie atrakcyjności
poprzemysłowego krajobrazu Zabłocia.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, edukacja, szkło artystyczne, szkło zabytkowe,
ceramika, konserwacja zabytków.

Wstęp
Program rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia [Załącznik…
2006], przyjęty przez Radę Miasta Krakowa dnia 25 października 2006 r., a następnie
13 stycznia 2010 r. zaktualizowany i przekształcony w Lokalny program rewitalizacji Zabłocia
[Uchwała… 2010], jako główne cele wyznaczył wprowadzenie ładu przestrzennego,
uporządkowanie struktury zabudowy, ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych,
stymulowanie rozwoju ekonomicznego oraz aktywizację społeczną. Działania zmierzające do
kulturalnego ożywienia tych terenów podjęto już wcześniej. Ich efektem było otwarcie
w związanej z osobą Oskara Schindlera dawnej Fabryce Naczyń Emaliowanych Oddziału
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (czerwiec 2010) oraz powstanie Muzeum Sztuki
Współczesnej (maj 2011). Obie instytucje zajęły tereny przy ul. Lipowej 4 (ryc. 1, 2). W tym
samym czasie po drugiej stronie ulicy, przy Lipowej 3, w krakowskim oddziale Instytutu
Ceramiki i Materiałów Budowlanych zrodził się pomysł, by włączyć się w proces rewitalizacji
Zabłocia poprzez stworzenie placówki, która pełniłaby funkcje edukacyjne i kulturalne,
nawiązując zarówno do historii jak i teraźniejszości tego miejsca.
Historia Lipowej 3
Położone na prawym brzegu Wisły Zabłocie, dziś obszar wchodzący w skład Dzielnicy
XIII Podgórze, w średniowieczu należało do miasta Kazimierz, już wtedy stanowiąc jego
ważną, przemysłową część [Żółciak 2007:536]. Istniały tu kamieniołomy dostarczające
wapień, z którego wzniesiono wiele kazimierskich budowli, oraz cegielnie produkujące
cegły z miejscowych iłów. Zabłocie stanowiło też ważny punkt na szlaku handlu solą,
prowadzącym z Wieliczki do Krakowa.
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Ryc. 1. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, obecnie oddział Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa ul. Lipowa 4
Źródło: Archiwum Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Ryc. 2. Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków ul. Lipowa 4
Źródło: Archiwum Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Przez wieki obszar Zabłocia pełnił funkcję zaplecza przemysłowego, najpierw dla
Kazimierza, potem dla Podgórza, a od 1913 r. dla Krakowa, kiedy to nastąpiło połączenie
obu miast. Działało tu wiele firm, rozwijał się przemysł metalowy, spirytusowy, mechaniczny,
gumowy, szklarski, spożywczy, kosmetyczny.
W 1932 r., w dawnej fabryce zapałek Znicz przy ul. Lipowej 3 rozpoczęła działalność
Krakowska Huta Szkła inż. Bąkowski, D. Chazan i Spółka [Kotewicz 1981:152]. Wykwalifikowani robotnicy przybyli do Krakowa z Białegostoku i Narewki, gdzie współwłaściciele firmy,
Dawid Chazan i Leon Bąkowski posiadali mniejsze huty szkła. Huta przy Lipowej zajmowała
się głównie produkcją butelek, pracując na zamówienie Państwowego Monopolu
Spirytusowego.
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Krakowska Huta Szkła została w czerwcu 1940 r. skonfiskowana przez Niemców.
Majątkiem do 1943 r. zarządzała firma Treuhand Verwertung G.m.b.H., kiedy to parcele wraz
z budynkami sprzedano Generalnej Dyrekcji Monopoli – Generaldirektion der Monopole
[Operat... 1945]. 8 lutego 1945 r., po opuszczeniu Krakowa przez wojska niemieckie,
majątek przejął Państwowy Monopol Spirytusowy.
W 1953 r. huta przeszła w zarząd Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego, który utworzył
nową jednostkę – Krakowskie Huty Szkła. W skład KHS weszły również Huta Szkła
w Skawinie oraz Huta Wawel przy ul. Zabłocie w Krakowie.
Na przełomie lat 50. i 60. podjęte zostały starania mające na celu utworzenie
w Krakowie ośrodka naukowo-badawczego przemysłu szklarskiego, który rozpoczął działalność w 1962 r., otrzymując nieco później nazwę: Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu
Szklarskiego [Langer b.d.]. Siedzibą ośrodka zostały Krakowskie Huty Szkła zlokalizowane
w Krakowie przy ul. Lipowej 1 i 3. Dziewięć lat później doszło do połączenia Zakładu
z Hutami i tym samym do stworzenia ośrodka badawczego posiadającego znaczne
możliwości produkcyjne.
W 1972 r. krakowska placówka stała się filią warszawskiego Instytutu Szkła. Lata 70.
to okres największej prosperity Filii, kiedy to przy Lipowej 3 zatrudnionych było prawie
500 osób. Szeroki zakres przeprowadzanych badań oraz produkcja szkieł budowlanych,
gospodarczych i artystycznych czynił z niej jeden z najważniejszych ośrodków szklarskich
w kraju. Po zmianie systemu Filia radziła sobie w zmienionych warunkach gospodarczych
coraz gorzej, nastąpił drastyczny spadek zatrudnienia i ograniczenie kierunków działalności.
Dopiero kilka lat temu, po połączeniu z inną krakowską jednostką naukowo-badawczą –
Instytutem Mineralnych Materiałów Budowlanych, ośrodek przy Lipowej odzyskał równowagę
ekonomiczną i stara się systematycznie poszerzać swoją ofertę dla nauki, przemysłu i od
niedawna także dla kultury i turystyki. Obecnie w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych prowadzi się badania nad szkłem, w tym
badania homologacyjne szyb samochodowych oraz produkcję fryt i szkliw ceramicznych,
pobiałek, angob i emalii.
Powstanie Centrum Szkła i Ceramiki
Idea powstania Centrum Szkła i Ceramiki pojawiła się kilka lat temu, gdy w Oddziale
Szkła i Materiałów Budowlanych odtworzono historyczny materiał budowlany – cement
romański1, który wykorzystywany był przede wszystkim w XIX i na początku XX w. przy
kształtowaniu elewacji budynków za pomocą gzymsów, fryzów, boniowań, wolut, obramowań
okiennych i innych elementów architektonicznych, a także różnorodnych rzeźb i płaskorzeźb
w formie popiersi, medalionów, kartuszy herbowych, dekoracji floralnych czy maszkaronów.
Po I wojnie światowej został prawie całkowicie zapomniany, wyparty przez cement
portlandzki i nowe, operujące innego rodzaju estetyką style architektoniczne. Dlatego

1

Za opracowanie technologii produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie uzyskał liczne wyróżnienia na międzynarodowych wystawach
i targach, w tym złoty medal Targów Denkmal w Lipsku (2010 r.).
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jeszcze kilka lat temu nie było możliwości prawidłowego odnawiania obiektów, przy których
budowie zastosowano cement romański. Co więcej, źle przeprowadzane wcześniejsze
konserwacje stanowiły niejednokrotnie przyczynę degradacji tynków bądź sztukaterii
romańskich. Otrzymany w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych materiał okazał się
całkowicie kompatybilny z oryginalnym cementem. Tym samym na rynku konserwatorskim
pojawił się współczesny odpowiednik historycznego cementu romańskiego, dający
możliwość zachowania, a niekiedy nawet uchronienia od całkowitego zniszczenia,
oryginalnych tynków, detali architektonicznych i zdobień.
Sukces związany z odtworzeniem historycznego materiału i wejściem Oddziału do
środowiska konserwatorskiego przyczynił się do prowadzenia prac zmierzających do
reaktywowania innych zapomnianych, tradycyjnych technologii. Kolejnym impulsem było
podpisanie w 2010 r. porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Instytutem
Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Akademią Górniczo-Hutniczą. W tym samym roku
na Akademii został uruchomiony nowy makrokierunek studiów międzywydziałowych:
ceramika i w ramach tego kierunku specjalizacja materiały dla konserwacji i rewitalizacji.
Te wszystkie czynniki przyczyniły się do pojawienia się idei uruchomienia w krakowskim
oddziale Instytutu przy ul. Lipowej 3 Centrum Szkła i Ceramiki.
Centrum zajmować się będzie produkcją materiałów do odnowy i konserwacji
zabytków, krótkich serii materiałów budowlanych na bazie cementu romańskiego: zapraw
tynkarskich, murarskich, farb oraz szkła artystycznego, płytek ceramicznych, kafli, dachówek
szkliwionych oraz zapraw do uzupełniania fug w murach ceglanych i naprawy wyrobów
z piaskowców. Równocześnie stanowić będzie bazę kształcenia praktycznego studentów
makrokierunku ceramika, o specjalności materiały dla konserwacji i rewitalizacji,
a w przyszłości także innych uczelni i kierunków, przede wszystkim Wydziału Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie2. Podjęcie tego typu
działalności pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni laboratoryjno-biurowej
Oddziału, jak również kadry, jej praktycznego doświadczenia i wiedzy teoretycznej. Tym
samym Instytut pomnoży edukacyjne walory Zabłocia, dziś związane jedynie z Krakowską
Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Pozostałe cele, jakie zostały wyznaczone Centrum Szkła i Ceramiki, to popularyzacja
historii i technologii szklarskiej oraz współczesnego szkła artystycznego poprzez organizację
wystaw polskich artystów szkła i ceramiki, stałą ekspozycję przybliżającą dawne techniki
oraz, co najważniejsze, pokazy ręcznego formowania szkła. Impulsem do powstania tych
założeń była bogata przeszłość Lipowej 3, miejsca, które od czasów przedwojennych
związane było z polskim przemysłem szklarskim i które odcisnęło piętno także na historii
polskiego szkła artystycznego.
W 1969 r. przy Lipowej 3 powstał Zakład Wzornictwa kierowany przez Jerzego
Słuczana-Orkusza, jednego z pionierów wzornictwa przemysłowego w Polsce. Zakład zajął
się projektowaniem szkieł artystycznych – wazonów, pucharów, kielichów, amfor, pater,
2

Umowa o współpracy naukowo-artystycznej między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych
a Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie została podpisana 31 stycznia 2013 r.
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świeczników, kufli itp., nawiązujących do form historycznych poprzez elementy nakładane
na gorąco: ozdobne uszka, fantazyjne koronki i uchwyty. Pomysły projektantów (Michała
Jakubasa, Zofii Pasek, Mariana Gołogórskiego, Barbary Świstackiej i Jerzego SłuczanaOrkusza) były następnie realizowane za pomocą tradycyjnych narzędzi szklarskich przez
wysoko wykwalifikowanych hutników Zakładu Doświadczalnego. Piękne, oryginalne, ręcznie
formowane wyroby z Lipowej sygnowane do dziś rozpoznawalnym wizerunkiem smoka
dmuchającego bańkę szklaną, szybko zdobyły popularność w kraju i za granicą. Krakowskie
szkła artystyczne prezentowane były w Ośrodkach Informacji i Kultury Polskiej w Niemczech,
Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, republikach Związku Radzieckiego, na Węgrzech. Oprócz
produkcji szkła użytkowego wykonywano również szkło architektoniczne, które wykorzystano
m.in. do dekoracji wnętrz hotelu Polonez w Poznaniu, hotelu Forum w Krakowie, ambasady
PRL w Genewie czy Ośrodka Wypoczynkowego Rady Ministrów w Zakopanem.
W 1998 r. ze względu na złą sytuację ekonomiczną w placówce zdecydowano się na
zakończenie zaczynającej przynosić straty finansowe produkcji. Piece donicowe zostały
rozebrane, odprężarka sprzedana i tym sposobem historia szkła krakowskiego przy Lipowej
3 dobiegła końca. Wyroby pozostałe we Wzorcowni Zakładu zdecydowano się przekazać
w depozyt Muzeum Narodowemu w Krakowie – ponad 400 eksponatów trafiło do Działu
Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej. Zbiór ponad 150 zabytkowych szkieł z XIX
i początku XX w., będących w posiadaniu Instytutu został przekazany w depozyt Muzeum
Historycznemu Miasta Krakowa i był w dużej części prezentowany w Kamienicy Hipolitów na
wystawie stałej „Mieszczański dom”. Obecnie oba depozyty przejęte przez Instytut w latach
2012–2013 znajdują się w magazynach przy Lipowej 3 i będą eksponowane na wystawie
stałej w Centrum Szkła i Ceramiki.
Powstanie zbioru zabytkowych szkieł i tradycyjnych narzędzi szklarskich związane było
z ideą utworzenia Muzeum Narzędzi Szklarskich, którego organizacji podjęto się w 1972 r.
w Zakładzie Wzornictwa Filii Instytutu. Muzeum (kilkakrotnie zmieniające nazwę na
Muzeum Techniki Szklarskiej, Muzeum Narzędzi i Urządzeń Szklarskich), otrzymało statut
z Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1979 r., intensywnie gromadziło zbiory, wydało kilka
publikacji. Brak funduszy doprowadził jednak do zaprzestania prac.
Pomysł otwarcia stałej ekspozycji prezentującej dawne technologie szklarskie powrócił
na Lipową kilka lat temu. Powrócono także do myśli o wznowieniu niewielkiej produkcji
szkieł artystycznych, która prezentowana na żywo miałaby przede wszystkim stać się
atrakcją turystyczną. Do prac budowlanych, zmierzających do przygotowania miejsca dla
galerii–sklepu ze szkłem i ceramiką, ekspozycji i pokazu wytopu, przystąpiono w 2010 r.
Prowadzone z własnych środków i własnymi siłami przebiegały dość wolno, ale ostatecznie
ich pierwszy etap zakończył się w lecie 2012 r. otwarciem galerii szkła i ceramiki Galeria
Lipowa 3, połączonym z wernisażem wystawy „Hybryd-A” prezentującej prace wrocławskiej
artystki Pati Dubiel. Przestronne, jasne wnętrze, nawiązujące stylem do przemysłowego
charakteru budynku, ulicy, a także całej dzielnicy posiada przestrzeń ekspozycyjną
przeznaczoną na wystawy czasowe oraz część handlową, gdzie można nabyć prace
polskich artystów (ryc. 3). Ręcznie wykonywane oryginalne patery, kieliszki, kasetki,

81

biżuteria, ceramiczne i szklane rzeźby mają być nie tylko dobrym prezentem czy pamiątką
z wakacji, ale i świadczyć o wysokim poziomie twórczości polskich artystów.

Ryc. 3. Wnętrze galerii Lipowa 3
Źródło: Archiwum Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

Kolejnym etapem, obecnie realizowanym, jest utworzenie w budynku przy Lipowej 3
nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji, związanej z technologią i historią szkła. Ekspozycja
ta ma w założeniu mieć charakter edukacyjny, ma przybliżać zwiedzającym proces powstawania i obróbki szkła. Połączenie tradycyjnego eksponatu, jaki będą stanowić szkła zabytkowe i nowoczesne oraz dawne narzędzia szklarskie, z najnowocześniejszymi technikami
multimedialnymi pozwoli na stworzenie ciekawej, interaktywnej wystawy, która nie będzie
miała pod względem tematyki odpowiednika pośród krakowskich placówek kulturalnych.
Ostatni, trzeci etap prac będzie polegał na przystosowaniu pomieszczeń przy hali
produkcyjnej do uruchomienia dostępnego dla publiczności pokazu wytopu szkła
formowanego ręcznie. Zwiedzający będą mogli na żywo zobaczyć fascynujący proces
powstawania i obróbki szkła.
Otwarcie całego kompleksu Centrum Szkła i Ceramiki, zarówno części przeznaczonej
do zwiedzania jak i części dydaktycznej przeznaczonej dla studentów, nastąpi na wiosnę
2014 r. Dzięki dotacji otrzymanej w roku 2012 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytut będzie w stanie szybko zrealizować kolejne etapy założenia, które poza pracami
budowlanymi wewnątrz istniejących obiektów i zakupem wyposażenia obejmą także
odnowienie elewacji, stanowiącej znaczącą dominantę przy ul. Lipowej.
Centrum Szkła i Ceramiki a rewitalizacja Zabłocia
Jeszcze 10 lat temu Zabłocie było zapomnianym i zaniedbanym miejscem, z rzadka
odwiedzanym przez krakowian z innych dzielnic i turystów. Transformacja polityczna
i ekonomiczna na przełomie lat 80. i 90. doprowadziła do likwidacji wielu dużych zakładów na
tym obszarze, a tym samym do zmniejszenia liczby ludzi tu pracujących. Zabłocie wywierało
więc mocno przygnębiające wrażenie. Podjęte przez władze miasta próby, zmierzające
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do ożywienia tej części Krakowa, okazały się udane. Dziś można obserwować, jak Zabłocie
nabiera nowych cech, jak dzięki otwieranym tu muzeom i podejmowanym akcjom
kulturalnym zmienia się w tętniącą życiem dzielnicę, równocześnie nie tracąc swojego
przemysłowego charakteru – wciąż ma tu swoje siedziby znaczna liczba małych i średnich
przedsiębiorstw, drukarni, zakładów stolarskich czy ślusarskich. Powstają ekskluzywne
apartamentowce (Garden Residence) i nowoczesne biurowce (Diamante Plaza), które
również mają wpływ na wizerunek Zabłocia.
Oczywiście wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Sporo obiektów, niszczejących,
nieodnawianych, nie wpływa dobrze na estetyczny odbiór obszaru, pozostawione w wielu
miejscach śmieci czy rosnące gdzie popadnie krzewy również. Powoli realizowany jest
projekt przekształcania ul. Lipowej w reprezentacyjną aleję spacerową (patrząc na działania
związane z wyznaczaniem miejsc parkingowych po jednej stronie ulicy pojawiają się
wątpliwości, czy kiedykolwiek do tego przekształcenia dojdzie). Mimo to Zabłocie
systematycznie zmienia się na lepsze, stając się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla
turystów, inwestorów i mieszkańców.
Realizowane obecnie zamierzenia związane z powstaniem Centrum Szkła i Ceramiki
bardzo dobrze odpowiadają potrzebom tej części Krakowa, gdzie przewidziana jest działalność dydaktyczna, muzealna, konferencyjna i mieszkalna. W Lokalnym planie rewitalizacji
Zabłocia podkreślono, że wciąż konieczna jest „adaptacja obiektów poprzemysłowych na
funkcje usługowe i mieszkalne z uwagi nie tylko na atrakcyjność takich rozwiązań dla odbiorców, ale również ze względu na utrwalenie przemysłowej historii obszaru, która bez zachowania śladów materialnych nie obroni się przed mechanizmami rynkowymi” [Załącznik…
2010]. Taki właśnie cel przyświecał pomysłodawcom utworzenia przy Lipowej 3 Centrum
Szkła i Ceramiki – współdziałanie jednostki naukowo-badawczej z osobami niezwiązanymi
z nauką czy przemysłem, poszerzenie oferty nie tylko samego Oddziału Szkła i Materiałów
Budowlanych, ale i całej dzielnicy przez nawiązanie do przeszłości miejsca, do dokonań
pokoleń, które w tym miejscu przez lata pracowały i tworzyły.
Działania prowadzone na Zabłociu są zgodne z powszechną dziś tendencją do
wprowadzania kultury, edukacji i inwestycji w przestrzenie poprzemysłowe. Centrum Szkła
i Ceramiki podąża za tymi tendencjami, nadając starym obiektom nowe funkcje.
Wybudowana niedługo po wojnie hala produkcyjna Oddziału, pięknie doświetlona dzięki
przeszkleniom lekkiej, stalowej konstrukcji, może służyć, poza pomieszczeniami Galerii
Lipowa 3, celom ekspozycyjnym, tworząc oryginalne warunki dla wystaw sztuki współczesnej. Warto w tym miejscu podkreślić dwutorowość działań Centrum – zwracanie się
w stronę przeszłości poprzez działalność na polu konserwatorskim i nawiązywanie do historii
Lipowej 3, jak i ku temu, co tu i teraz, poprzez otwarcie się na współczesnych artystów szkła
i ceramiki, których twórczość wielokrotnie nie jest tak doceniana jak malarzy czy rzeźbiarzy
i którzy bardzo potrzebują przestrzeni do prezentacji swojej sztuki.
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Budowlanych będzie jedną z niewielu jednostek naukowo-badawczych w kraju, realizujących
tak szeroko zakrojony projekt dydaktyczno-kulturalny, jakim jest Centrum Szkła i Ceramiki,
powstające przy ul. Lipowej 3. Projekt ten odpowiada założeniom przyjętym kilka lat temu
w Lokalnym programie rewitalizacji Zabłocia. Czyni ten obszar atrakcyjniejszym dla turystów
i mieszkańców Krakowa, będąc równocześnie lokalną inicjatywą, podjętą przez samych
pracowników placówki. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, gdy wszystkie plany zostaną
zrealizowane, stanie się jedną z wizytówek nie tylko Zabłocia, ale i całego Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa.
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THE REVITALISATION OF POST-INDUSTRIAL AREA OF ZABŁOCIE
IN KRAKÓW. THE STUDY OF GLASS AND CERAMICS CENTRE
Abstract. In 2010, in the seat of the Institute of Ceramics and Buildings Materials,
Division of Glass and Building Materials in Kraków, located at 3, Lipowa Street, in the former
glassworks created before World War II, began works leading to the opening of the Glass
and Ceramics Centre. The Centre will include: gallery of glass and ceramics, presenting
contemporary Polish artists’ works, permanent exposition relating to the history and
technology of glassmaking and also live demonstrations of glass being hand-moulded.
Moreover the Centre will conduct research on materials for monuments’ restoration and
produce some. Its educational and cultural activities will increase the attractiveness of postindustrial landscape of Zabłocie district.
Key words: revitalisation, education, artistic glass, historical glass, ceramics,
monument’s restoration.
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