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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Potworki obok arcydzieł 
Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego hotel Forum w Krakowie nie zostanie zburzony. W 
każdym razie nie zostanie zburzony szybko. Orzeczenie sądu nie dotyczy bowiem losu hotelu, lecz 
sporu z miastem w tej kwestii. NSA oceniał tylko prawidłowość procedur administracyjnych. Wygrało 
miasto. 

Wyrok NSA cieszy z wielu powodów.  

Po pierwsze - cieszy mnie determinacja miasta w tej sprawie. To sygnał, że coś zaczyna się zmieniać: 
urzędnicy zaczynają rozumieć, że są racje ważniejsze niż opowieści deweloperów o "nowym mieście". 
Że to bajki dla naiwnych, mieliśmy wiele razy nieszczęście się przekonać. To, co zbudowano obok 
dworca jest przecież architektoniczną katastrofą. Miało być pięknie - wyszedł barak z pustaków dla 
niepoznaki oświetlony w dyskotekowym guście. Płyty fasadowe szybko odpadły i wszyscy zobaczyli 
do jakiego stopnia król jest nagi. Wielkie pudło Galerii Krakowskiej dominuje nad pięknym gmachem 
dworca, który w okropnym sąsiedztwie blednie i niknie.  

Takich straszliwych błędów w najbardziej prestiżowych miejscach Krakowa zrobiono w ostatnich 
latach mnóstwo.  

Hotel Forum należy do nielicznych interesujących realizacji doby PRL. Koncepcja nieżyjącego już 
Janusza Ingardena wpisywała gmach w bajeczne otoczenie (Wisła, widok na Wawel i Skałkę), a i 
wykonanie korzystnie odbiegało od PRL-owskiej tandety.  

Poza samym gmachem ważny jest teren. Krzysztof Bień zwrócił uwagę na fakt, że ogromna działka 
miała gwarantować, "by nigdy nie zabudowano przestrzeni nad Wisłą (z panoramą Starego Miasta) i 
nie zasłonięto widoku na Pogórze Wielickie. Właściciel hotelu był zobligowany do utrzymywania 
porządku na całym tym terenie i tak się stało na skutek starań urbanistów krakowskich i projektanta 
hotelu."  

Właśnie rozległość i cudowne usytuowanie sprawiło, że teren wokół hotelu stał się przedmiotem 
pożądania deweloperów. Na takiej powierzchni można budować ile dusza zapragnie, bo wszystko się 
sprzeda za grube tysiące. I na tej kanwie snuje się opowieść nęcąca jak głos syreny: będzie pięknie, 
będzie nowocześnie, będzie bogato. Otóż nie będzie. Kraków spaskudzono już w tylu miejscach, że 
na kolejną pomyłkę nas nie stać.  

Nie jestem radykalną rygorystką, nie oczekuję absolutnego zakazu budowania w zabytkowym 
sąsiedztwie, ale trzeba umieć dostosować się do otoczenia. Trzeba wiedzieć co ładne, a co paskudne 
i szanować historyczne dziedzictwo. Od lat apeluję o wpisanie się w trend architektury dziedzictwa. W 
Krakowie brak podyplomowych studiów kształcących architektów, którzy projektują nowoczesne 
gmachy w historycznym kontekście. Znakomicie robią to Francuzi, nieźle radzą sobie Włosi. Tego 
można się nauczyć a przykładów na świetne realizacje mnóstwo. Np. piramida w Luwrze, której 
wartość estetyczną potwierdził czas. Jest a jakby jej nie było: w czystej szklanej geometrii odbijają się 
fasady królewskiego pałacu i niebo. Asceza formy, elegancja i szlachetne materiały najwyższej jakości 
sprawiają, że to, co nowe wchodzi w partnerski dialog z tym, co zastane. Niestety, takich realizacji w 
Krakowie w zasadzie nie ma. Królują kicz i tandeta.  



Deweloperzy chcą zarobić, bo na tym polega ich zawód i nic w tym zdrożnego. Jeśli jednak od 20 lat 
nie stworzono w Krakowie planu zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono reguł, to musiało 
powstać cuchnące grzęzawisko: inwestorzy, których zapędy powstrzymano, mają prawo czuć się 
wystrychnięci na dudka a inni "załatwiacze" prosperują, w wyniku czego rosną architektoniczne 
potworki, które bezpowrotnie niszczą piękno Krakowa. Żal i wstyd.  

 


