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Liliana Sonik: Cały ten zgiełk 

SOS Kraków 

Dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu "SOS Kraków. Wspierać rozwój, chronić dziedzictwo". Wezwanie 

"SOS" nie jest przesadzone. Kraków z zadziwiającą beztroską poczyna sobie z dziedzictwem 

materialnym, czyli wyjątkową architekturą, jaką odziedziczyliśmy po pokoleniach, które przed nami tu 
mieszkały.  

Czego się nie remontuje, niszczeje. Od dziesięcioleci niepielęgnowane fasady i tyły kamienic 

przedstawiają ponury widok rozpadu i opuszczenia. A remonty rzadko tylko prowadzone są z głową i 

znajomością rzeczy. Nie mogę tu zaprezentować Państwu fotografii dokumentujących rozmiary 

zniszczeń, ale proszę mi wierzyć na słowo: są przerażające. Wysmakowane elewacje XIX i XX-

wiecznych kamienic pokryte styropianem, spłaszczone na równo; gzymsy, stiuki, barwione tynki 

usunięte. Wyrzucone na śmietnik stare detale architektoniczne. Wymieniane na przemysłową tandetę 

drewniane okna, kaflowe piece, piękne mosiężne klamki, kute zamki, kraty i balustrady balkonów, 

ceramiczne płytki z sieni, imponujące bramy i drewniany bruk. W latach PRL niecenione, uszkodzone 

zębem czasu, wydają się nienowoczesne. Tymczasem detale te, najczęściej ręcznej roboty, są 
dowodem talentu krakowskich architektów i rzemieślników. Właśnie one nadają miastu styl i smak.  

Bez grzechu nie są ani właściciele indywidualni ani instytucje - banki i inne firmy. Działamy jak 

wandale. Systematycznie, zbiorowym wysiłkiem dorzynamy kurę, która może znosić złote jaja. Kto 

zamienia bramę z pracowni braci Pogorzelskich na kupioną w hurcie, ten nie wie, że wyrzuca 
pieniądze w błoto.  

Jak wszędzie w Europie, tak i u nas ogołocone z detali posesje będą miały połowę wartości tego, co 

mogłyby prezentować w autentycznej postaci. Ustandaryzowany Kraków upodobni się do tysięcy 

innych miast. A z turystów pozostaną nam tylko amatorzy taniego piwa. Bo nikt już nie odtworzy 

zmarnowanego bogactwa. A to właśnie ono budzi zachwyt koneserów z zagranicy. Musimy 

zrozumieć, że stare piękno Krakowa sprzyja rozwojowi i go warunkuje. Jest kapitałem pewniejszym 
niż pieniądze w banku.  

Był więc najwyższy czas na reakcję władz. Słyszę o inicjatywie Rady Miasta stworzenia systemu 

zachęt finansowych dla remontów prowadzonych z głową. Jeżeli te pomysły zostaną sensownie 
wprowadzone w życie, za kilka lat będziemy żyli w innym mieście. Piękniejszym. 
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