eksternistycznego egzaminu promocyjnego lub maturalnego ju¿
przed komisjami egzaminacyjnymi
tajnej oœwiaty.
P. Stipal wymienia wielu uczniów,
którzy dziêki temu, ¿e mogli kszta³ciæ siê w czasie wojny. po jej zakoñczeniu podjêli studia i zasilili
tak bardzo przerzedzone przez naszych s¹siadów szeregi inteligencji
z wy¿szym wykszta³ceniem.
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Po repatriacji p. Stipal zweryfikowa³a

dr in¿. arch. Tomasz Wieja AGH

w Kuratorium Rzeszowskim 105 ma-

Realnoœci przemys³owe
na terenach AGH

tur, których protoko³y przechowywa³a.
8

Prezes poznañskiego œrodowiska,
„Wierchy Orlêta Maria” ŒZ¯AK p.
Zdzis³aw Arnold uczêszcza³ na lekcje
matematyki do p. Stipal, które odbywa³y siê w jej mieszkaniach przy ul.
Tarnowskiego 9 lub 1. Natomiast Zofia
Konopacka, nauczycielka tych przedmiotów, pisze o tragicznym zdarzeniu,
kiedy to dr Helena Polaczkówna,

Przypisy:

aresztowana wraz z ca³¹ rodzin¹ za

1

udzielanie lokum na tajne nauczanie,

Oczywiœcie Lwów nie by³ jednolitym

zginê³a w obozie.

oœrodkiem tajnego nauczania na tamtych ziemiach. Mocno i dobrze by³o

9

zdobywa³a konieczny Ausweis, za-

gdzie praca by³a znacznie trudniejsza

bezpieczaj¹cy przed wywózk¹ na ro-

ni¿ w du¿ym mieœcie, gdy¿ wszyscy

boty do Niemiec i umo¿liwiaj¹cy swo-

siê znali, a szczególne niebezpieczeñ-

bodne poruszanie siê, karmi¹c wszy

stwo stanowi³ wrogi Polakom ¿ywio³

w Instytucie Przeciwdurowym prof.

ukraiñski.
2

M.in. wprowadzono „dziesiêciolatki”,

Rudolfa Weigla.
10

triotyczno-kulturalnej samorealizacji

sk¹. Natomiast zmiany w zakresie li-

m³odzie¿y

ceów przygotowuj¹cych kadrê do za-

mnieniach ucznia tajnego nauczania

wodu nauczycielskiego by³y bardzo

w latach wojny i okupacji”. Op. cit.,

nie jêzyka polskiego jako jêzyka wy-

5

we

wspo-

t. 43/1989
11

By³y i inne trudnoœci. Wymieniony ju¿
p. Z. Arnold znalaz³szy siê w tajnym li-

do innego typu szkó³ b¹dŸ na kursy

ceum po ukoñczeniu dziesiêciolatki

„przekwalifikowania”. M³odzie¿ albo

musia³ tak jak inni w podobnej sytuacji

rezygnowa³a z nauki, albo podejmo-

nadrobiæ braki z historii i ³aciny, ale

wa³a j¹ w szko³ach innego typu.

tamta m³odzie¿ umia³a przezwyciê¿aæ

Jerzy Janicki, Ni ma jak Lwów, War-

wszelkie przeszkody.
12

Józef Kluz, któremu w Jaros³awiu

Ostatnie matury u SS. Nazaretanek

podlega³o szkolnictwo œrednie ogól-

odbywa³y siê ju¿ w okresie walk

nokszta³c¹ce, pisze, ¿e pod koniec

o Lwów w 1944 r. kiedy trzeba by³o

okupacji egzaminy by³y prowadzone

przerywaæ egzamin i kryæ siê w schro-

wed³ug instrukcji ze Lwowa od dr Ste-

nach.

fana Balickiego. (Józef Kluz: „Z histo-

P. Stefania Stipal, przedwojenna dy-

rii tajnego nauczania w zakresie szkol-

rektorka II Pañstwowego Liceum Pe-

nictwa ogólnokszta³c¹cego w Jaros³a-

dagogicznego Zeñskiego, by³a ko-

wiu i powiecie w okresie okupacji hi-

cerek na województwo lwowskie, sta-

13) Ryszard Czekajowski: „Prywatne

nis³awowskie i tarnopolskie, a nieza-

nauczanie i jego zakres podczas oku-

le¿nie od tego od 29 czerwcu 1941 r.

pacji niemieckiej we Lwowie w œwietle

komendantk¹ Chor¹gwi Harcerek.

anonsów prasowych «Gazety Lwowskiej»”. Op. cit., t. 43/1989.

Bardzo czynna na niwie tajnego nauczania. Po wojnie repatriowa³a siê do

14

„Wszelkiego rodzaju kursy nauczania

Polski, przebywa³a w Przemyœlu po-

mog¹ byæ organizowane i prowadzo-

tem w Sopocie. W niniejszym opraco-

ne wy³¹cznie przy jakiejœ pañstwowej

waniu opar³am siê w du¿ej mierze na

szkole zawodowej. Jakiekolwiek pry-

artyku³ach zamieszczonych przez ni¹

watne kursy s¹ niedopuszczalne. Tak-

w „Rocznikach Komisji Nauk Pedago-

¿e wszelkiego rodzaju prywatne na-

gicznych” – PAN w Krakowie: „Tajne

uczanie poszczególnych przedmio-

nauczanie we Lwowie”. Tom 13 (1971)

tów, np. lekcje muzyki, krawiectwa,

i „Wspomnienia z tajnego nauczania

zielarstwa itp. wymagaj¹ urzêdowe-

we Lwowie” Tom 31 (1983)

go zezwolenia” (zarz¹dzenie z dnia

Mg Anna Mazurek, nauczycielka geo-

1 stycznia 1942 r.).

grafii, by³a równoczeœnie kurierk¹ miêdzy Komend¹ Obszaru a Komend¹

Od Red.: Wobec znacznego zaintere-

G³ówn¹ AK i podleg³ymi okrêgami we

sowania czytelników tematyk¹ tajnego

Lwowie. Aresztowana w 1943 r. zes³a-

nauczania w latach okupacji 1939–

na do Oœwiêcimia i Ravensbrück. Ta-

–1945 we Lwowie: – przedruk z: „Jaro-

kich nauczycieli anga¿uj¹cych.siê

s³awski Kwartalnik Armii Krajowej, Rok

równoczeœnie w inn¹ dzia³alnoœæ by³o

XI – Jaros³aw, lipiec–wrzesieñ 2001 r.,

wielu.
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cyjnej zwi¹zanej z histori¹ rozwoju
przemys³u krakowskiego.
Historia budowy obiektów przemys³owych na ówczesnych parcelach L.w.h. 16, 36, 88, 94 gr.
2292/1, 2, 3 oraz L.w.h. 256 Dz. XIV
rozpoczê³a siê w 1912 roku. Pierwsz¹ inwestycj¹ by³a mleczarnia
„£uczanowicka” W³adys³awa hr.
Mycielskiego. Dokumenty z lat
1912–1913 pozwalaj¹ zrekonstruowaæ pocz¹tki zabudowy realnoœci. Pierwszym budowniczym dzia³aj¹cym przy rozbudowie fabryki
mleczarni „£uczanowickiej” by³
arch. Eugeniusz Ronka, który projektowa³ m.in. gara¿e i „wozownie
prowizoryczn¹” oraz w³aœciwy budynek ówczesnej mleczarni, który
to faktycznie stanowi³ jednoprzestrzenn¹ halê podpiwniczon¹ przekryt¹ dachem jednospadowym.
W 1912 roku nastêpuje rozbudowa obiektu tj. kamienicy przy ul.
Czarnowiejskiej 70 o II piêtro. Stanowi³a ona nieod³¹czn¹ ca³oœæ
z oficyn¹, a projekt wykona³ równie¿ arch. Eugeniusz Ronka.
W tym samym czasie powstaje budynek nieistniej¹cych ju¿ „koszar
dla s³u¿by oraz stajni”. Zlokalizo-

tlerowskiej” Op. cit., t. 1/1961.)

mendantk¹ Pogotowia Chor¹gwi Har-

6

lwowskiej

k³adowego. Nauczycieli skierowano

szawa 1990, s. 142
4

Ryszard Czekajowski: „Przejawy pa-

skasowano w nich ³acinê i historiê pol-

zasadnicze, bo obejmowa³y zniesie-

3

Du¿a czêœæ ucz¹cej siê m³odzie¿y

ono zorganizowane np. w Tarnopolu,

Ulica Czarnowiejska bêd¹ca
naturaln¹ granic¹ terenu zajmowanego obecnie przez Akademiê
Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie, na
pocz¹tku XX wieku, stanowi³a trakt
³¹cz¹cy Kraków z Czarn¹ Wsi¹.
Czarna Wieœ zosta³a sprzedana
w 1363 roku gminie miasta przez
Kazimierza Wielkiego i przy³¹czona
do ówczesnej jurydyki Garbary.
Dziêki urodzajnej ziemi rozkwit³o
na jej terenach ogrodnictwo. Po³o¿ona zbyt daleko od centrum, nie
mia³a jednak przez d³ugi czas
szansy nabraæ miejskiego charakteru, a nawet znalaz³szy siê po
1850 roku poza obrêbem opasuj¹cych Kraków umocnieñ fortyfikacyjnych, przez pewien okres
(1859–1867) stanowi³a administracyjnie tak zwany okrêg wiejski. Stale jednak ubiega³a siê o przy³¹czenie do miasta, co ostatecznie osi¹gnê³a w roku 1909, za prezydentury Juliusza Lea, w ramach tzw.
„Wielkiego Krakowa”.
Za ulic¹ t¹ rozci¹ga³y siê mokrad³a, ziemne wyrobiska i wertepy. Grzebano tu pad³e konie.
A w ogóle wszyscy oprócz Cyganów unikali tego miejsca. Zdarzy³o

Widok hali pralni chemicznej „Têcza”

siê, ¿e znaleziono tu martwa
dziewczynê, ¿o³nierza z poder¿niêtym gard³em, pobitego do nieprzytomnoœci flisaka.
Awans wertepów nast¹pi³ dopiero w 1923 roku kiedy to w obecnoœci prezydenta Rzeczypospolitej, Stanis³awa Wojciechowskiego
po³o¿ono kamieñ wêgielny pod
ponury nieco acz klasycystyczny
budynek Akademii Górniczej. Jednak¿e czêœæ tych terenów sta³a siê
na pocz¹tku XX wieku miejscem
intensywnej dzia³alnoœci inwesty-

wane one by³y wzd³u¿ ceglanego
muru dawnej pralni chemicznej
„Têcza” bêd¹cej ówczeœnie w³asnoœci¹ Aleksandra Mandelbauma.
W 1920 roku powstaj¹ na terenie realnoœci magazyny zaprojektowane przez in¿. Henryka Rittermana, które to w roku 1921 zosta³y zaadaptowane dla potrzeb powsta³ej Krakowskiej Fabryki Obuwia in¿. Drobniaka. Budynek tej¿e
fabryki istnia³ do roku 2000 i zosta³
niestety rozebrany w czasie prowa-
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dzenia inwestycji pawilonu B-7. Jedynym efektem rozbiórki by³a mo¿liwoœæ wykorzystania autentycznego materia³u budowlanego – ceg³y
dla uzupe³nienia elewacji modernizowanego budynku Wydzia³u Matematyki Stosowanej AGH.
W 1927 roku w³aœcicielem posesji zostaje Bernard Ratz. Firma
Bernard Ratz, powsta³a na terenie
dawnej mleczarni, rozpoczyna produkcjê o³ówków we wspó³pracy
z s³ynn¹ czesk¹ firm¹ „L&C Hardtmuth”. Nastêpuje dalsza rozbudowa fabryki m.in. powstaj¹ gara¿e
dla samochodów, nowe magazyny
projektowane przez in¿. T. Wexnera
– lata 1927–1928. W 1930 roku zaprojektowana zostaje nowa fabryka o³ówków przez in¿. Michalskiego i Wexnera. Niestety, projekt tej
nowoczesnej fabryki nie zosta³ zrealizowany zachowa³a siê tylko dokumentacja.
W 1933 roku na terenie dawnych „stajni oraz koszar dla s³u¿by” zostaje zaprojektowana przez
arch. S. Szulwolfa nowa fabryka –
wytwórnia rolek hektograficznych.
Jest to „fabryka chemicznie preparowanych papierów, wyrobów papierowych i artyku³ów biurowych”
w³asnoœæ Edwarda Koreski, która
rozpoczyna dzia³alnoœæ w 1935 roku. Warto tu jeszcze wspomnieæ
o ma³ym zak³adzie produkcyjnym
„Jan Nowak i Ska”, który w 1929
roku uzyska³ pozwolenie na „wewnêtrzne urz¹dzenie fabryki kartona¿y” w oficynie dawnej Krakowskiej Fabryki Obuwia. W 1935 roku
powstaje spó³ka akcyjna pod firm¹
Polska Fabryka O³ówków L. i C.
Hardtmuth-Lechistan S.A., której
produkcja zostaje zlokalizowana
w³aœnie w oficynie budynku przy ul.
Czarnowiejskiej 70. Projekt adaptacji wykona³ arch. S. Osiek. Fabryka dzia³a³a do roku 1939 kiedy
to zosta³a przejêta prze s³ynn¹
spó³kê S. Majewskiego z Pruszkowa specjalizuj¹c¹ siê w³aœnie
w produkcji o³ówków.
Po II wojnie œwiatowej budynek
produkcyjny przejê³a Krakowska
Wytwórnia Wyrobów Papierowych,
a nastêpnie istniej¹ca do dziœ
w kamienicy przy ul. Czarnowiejskiej 70 fabryka euceryny „Coel”.
Równoczeœnie z realizowan¹
w 1912 roku mleczarni¹ hr. Mycielskiego powstaje na s¹siedniej realnoœci pralnia chemiczna „Têcza”
w³asnoœæ Aleksandra Mandelbauma. Obiekt ten obecnie zlokalizowany za wysokim ceglanym murem jak samotny opuszczony wrak
okrêtu, owiany tajemniczoœci¹,
otoczony jest terenami AGH.
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Obecnie trudno dostêpny kryje
w sobie wiele interesuj¹cych detali
architektonicznych, jak i historiê losów ludzkich zaklêtych w kamieniu
i cegle. To tak¿e historia pracy wielu budowniczych, architektów i zastosowañ nowoczesnych technologii. Koncepcja urbanistyczna zespo³u przemys³owego bêd¹cego
w³asnoœci¹ A. Mandelbauma, podobnie jak s¹siedniej realnoœci
przy ul. Czarnowiejskiej 70, jest
charakterystyczna dla obiektów
przemys³owych zlokalizowanych
wzd³u¿ ci¹gu ul. Czarnowiejskiej.
Front zabudowy stanowi¹ kamienice jedno lub dwupiêtrowe, w których znajdowa³y siê lokale mieszkalne i biurowe. Tworz¹ one pierze-

bêdzie doprowadzone sp³ukiwanie
wod¹”. W 1914 roku zaprojektowano dodatkowe schody stalowe krêcone zewnêtrzne jednak¿e wykonanie ich obwarowano pewnymi
warunkami postawionymi przez s¹siada, którym by³ W³adys³aw hr.
Mycielski. Szczegó³owe warunki to:
– zgoda A. Mandelbauma na inwestycje hr. Mycielskiego w granicy
realnoœci, mur graniczny nadbudowaæ ma A. Mandelbaum (mur ten
ods³oniêto w latach 90 ubieg³ego
wieku w wyniku rozbiórki starych
obiektów po przemys³owych i stanowi granicê terenów AGH), schody nie bêd¹ wpuszczone w mur
graniczny oraz wszelkie szkody
wynik³e z prowadzonej rozbudowy

Budynek Fabryki Baterii i Urz¹dzeñ Elektrycznych

jê urbanistyczn¹ charakterystyczn¹
dla zabudowy miejskiej prze³omu
XIX i XX w.
Obiekty przemys³owe stanowi¹
element zabudowy wnêtrza posesji. Najczêœciej s¹ to oficyny, czego
przyk³adem jest zaadoptowana dla
potrzeb Wydzia³u Matematyki Stosowanej AGH oficyna kamienicy
przy ul. Czarnowiejskiej 70, obecnie pawilon B-7, lub te¿ wolno stoj¹ce obiekty zamykaj¹ce wnêtrze
urbanistyczne powsta³ego w ten
sposób wewnêtrznego podworca.
Tego typy zabudowa jest zrealizowana na parceli bêd¹cej w³asnoœci¹ A. Mandelbauma.
Inwestycja rozpoczêta w 1912
roku rozpoczê³a siê od budowy istniej¹cego przy ul. Czarnowiejskiej
74 budynku jednopiêtrowego
z cofniêt¹ elewacj¹ ujêt¹ w ryzality.
Obiekt zaprojektowany przez arch.
Karola Szpondrowskiego przeznaczony by³ na pralnie chemiczn¹
„Têcza” bêd¹c¹ w³asnoœci¹ Aleksandra Mandelbauma. W tym te¿
roku nadano obiektowi numer
L.139. W 1913 roku zaprojektowano i wykonano „kanalizacjê deszczowo-kuchenn¹ z warunkiem aby
nieczystoœci kloacznych nie pod³¹czaæ dopóki do wychodków nie

maj¹ byæ zrekompensowane.
W 1918 roku, a wiêc po zakoñczeniu I Wojny Œwiatowej na wniosek
Elinkima Götzla Mandelbauma nast¹pi³a rozbudowa istniej¹cej pralni
chemicznej o dobudowê w podwórzu wzd³u¿ muru granicznego parterowego obiektu gospodarczego
zaprojektowanego przez arch. S.
Singera.
W 1920 roku w³aœciciel realnoœci uzyskuje zgodê na budowê hali fabrycznej jednopiêtrowej zlokalizowanej od strony po³udniowej realnoœci a przeznaczonej na „pracowniê i wyrób bateryi suchych
kieszonkowych, elementów dzwonkowych, telefonicznych i telegraficznych”. Czy¿ nie s¹ to korzenie
Wydzia³u Elektrycznego AGH?
Obiekt ten projektuje arch. J. Oberleder. Ten niecodzienny architektonicznie obiekt zlokalizowany nieopodal Domu Studenckiego przy
ul. Akademickiej Bocznej jest elementem stylu architektonicznego
bardzo rzadko spotykanego w Krakowie. To przyk³ad architektury
drewnianej szachulcowej reprezentatywnej dla niemieckiej szko³y
architektonicznej. W³aœciwie na terenie Krakowa jest to obiekt obcy
stylowo dla tradycji architektonicz-

nej i budowlanej miasta. Architekturê tego typu, wy³¹cznie budynków przemys³owych, spotykamy
w Krakowie przy ul. Œw. Wawrzyñca – tereny dawnej zajezdni tramwajowej oraz sporadycznie na terenach dworca towarowego PKP.
W 1920 roku zaprojektowano
ostatnie elementy zespo³u architektonicznego pralni chemicznej
„Têcza”. Nadbudowano pierwotny
budynek mieszkalno – przemys³owy od ul. Czarnowiejskiej o jedn¹
kondygnacjê, dobudowano halê
pralni i farbiarni od strony po³udniowej realnoœci oraz benzyniarkê
i kot³owniê wraz z nowym kominem
fabrycznym. Obiekt ten jest przyk³adem nowoczesnej architektury
przemys³owej o konstrukcji ¿elbetowej ramowej wype³nionej œcianami ceglanymi zewnêtrznymi. Wielokrotnie przebudowywany w latach
póŸniejszych zachowa³ jednak we
wnêtrzu detal architektoniczny
charakterystyczny dla budownictwa epoki modernizmu, a wiêc liczne œwietliki dachowe, schody krêcone wspornikowe z kut¹ balustrad¹, oryginaln¹ œlusarkê stalow¹
oraz materia³y wykoñczeniowe
wnêtrza tj. glazury œcienne i pod³ogowe terakoty. Hala ta wymknê³a
przestrzennie wewnêtrzne podwórze oraz oddzieli³a obiekty w³aœciwej pralni chemicznej od fabryki
baterii kieszonkowych i podzespo³ów elektrycznych. Wydaje siê, ¿e
w tym czasie powsta³a wewnêtrzna
stalowa, przeszklona pergola ³¹cz¹ca now¹ halê z budynkiem
mieszkalno – biurowym przy ul.
Czarnowiejskiej 72/74. Pergola ta
stanowi bardzo interesuj¹cy element architektoniczny o wyrafinowanej formie i konstrukcji bêd¹cy
przyk³adem zastosowania stali i jej
mo¿liwoœci jako detalu architektonicznego. Obecnie podziwiaæ j¹
mo¿emy z dachu pawilonu B-7
AGH.
W latach 1955–90 obiekt by³
u¿ytkowany m.in. przez Wojewódzki Zarz¹d Zak³adów Karnych jako
zespó³ gospodarczo – magazynowy. Pozosta³oœci¹ po tym u¿ytkowniku s¹ zachowane, w niektórych
pomieszczeniach drzwi wewnêtrzne z otworami umo¿liwiaj¹cymi obserwowanie wnêtrza tych¿e pomieszczeñ. Historia terenów przemys³owych w zlokalizowanych
w obrêbie obecnych zabudowañ
AGH œwiadczy o tradycji przemys³owej tej czêœci przedwojennego
Krakowa i wpisuje siê jako dziedzictwo kulturowe w formu³ê nowoczesnej uczelni technicznej jak¹
jest AGH.
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