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* Ulica Szpitalna 

* Ulica Szpitalna – ulica w Krakowie położona w dzielnicy Stare Miasto. Ma swój początek przy 
Małym Rynku, a kończy się przy plantach, biegnąc w pobliżu teatru im. Juliusza Słowackiego  
i Baszty Pasamoników. Nazwa ulicy Szpitalnej poświadczona jest w dokumentach miejskich  
w XIV wieku. Nawiązuje do zespołu najstarszych krakowskich szpitali prowadzonych przez zakon 
duchaków w tym rejonie miasta od XIII wieku. Przed II wojną światową była znana z handlu 
książkami, gdyż znajdowały się tutaj liczne antykwariaty, prowadzone przez żydowskie rodziny 
Himmelblauów, Seidenów czy Taffetów. 

* Ulica Szpitalna jest jedną z przecznic odchodzących od Małego Rynku. Rozpoczyna się przy jego 
północno-zachodniej ścianie i biegnie do ulicy Basztowej. Posiada 440 metrów długości  
i 10-20 metrów szerokości. Ulica Szpitalna jest równoległa do ulicy Floriańskiej. 
Obecna trasa została wytyczona w ramach Wielkiej Lokacji. Wcześniej znajdowała się tutaj droga 
łącząca klasztory Dominikanów i Duchaków, datowana w aktach miejskich na początek XIV 
wieku. Do lat 20-tych XIX wieku była ona zamknięta od północy murem miejskim. W trakcie 
zakładania Plant ulica Szpitalna została przedłużona do ulicy Basztowej. 
Nazwa pochodzi od pierwszego kompleksu szpitalnego w Krakowie, który znajdował się przy 
murach miejskich. Został on rozebrany pod koniec XIX wieku. Obecnie w miejscu dawnego 
szpitala znajduje się budynek Teatru im. Juliusza Słowackiego. 
Ulica Szpitalna posiadała także dwie inne nazwy: "ul. św. Krzyża" - pochodząca od Kościoła  
św. Krzyża, znajdującego się w pobliżu szpitala, oraz "ul. św. Ducha" - od kościoła przyszpitalnego 
zakonu Duchaków. Wszystkie trzy nazwy funkcjonowały jednocześnie do I połowy XVIII wieku. 
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* Ulica Szpitalna w Krakowie w kierunku ul. Basztowej 
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* Ulica Szpitalna w Krakowie w kierunku  Małego Rynku 
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*
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* Ul. Szpitalna 1 - Kamienica ”Lamellowska”

* Kamienica Lamellich to pierwsza narożna zabytkowa kamienica położona przy ul. Szpitalnej 

(idąc od strony Małego Rynku) znajdujący się na rogu z ulicą Mikołajską 2. Połączenia dwóch 

posesji dokonał ok. połowy XVII w. bogaty kupiec włoskiego pochodzenia Lamelli.  

Od jego imienia budynek nosi zwyczajową nazwę Kamienica Lamellich  

(lub Lamellowska).Wewnątrz znajduje się polichromia o tematyce sakralnej z XV wieku.  

Obecnie swą siedzibę ma tu Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.  

 

* Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Jest gminną instytucją kultury mieszczącą się  

w zabytkowej Kamienicy Lamellich przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie. Działa w tym miejscu od  

7 grudnia 1979 r.  

* W strukturze Ośrodka działają: Klub "Zaułek" (ul. Poselska 9), Klub "Strych" (ul. Masarska 13), 

Klub "Kazimierz"(ul. Krakowska 13), Klub Muzyki Współczesnej "MALWA" (ul. Dobrego 

Pasterza 6), Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych "Piwnica Pod Baranami". 

Śródmiejski Ośrodek Kultury w ramach swej działalności organizuje spotkania literackie, oraz  

z aktorami, muzykami, dziennikarzami, podróżnikami. W dwóch galeriach – Lamelli i Mini Galerii 

organizowane są wystawy malarstwa i fotografii. Jest inicjatorem i organizatorem Nagrody 

Krakowska Książka Miesiąca. Przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury działają chóry: Hejnał, 

kameralny Canticum Novum oraz muzyczny zespół kameralny Concerto Lamelli. Od kilkunastu lat 

jest także organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Dać Świadectwo".  

Dyrektorem Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie jest obecnie Janusz Paluch. 
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* Ul. Szpitalna Kamienica Lamellich nr 1 
Prawa strona ulicy Szpitalnej, idąc od Małego Rynku 
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* Ul. Szpitalna 1  

Kamienica ”Lamellowska” – siedziba klubu ”Ministerstwo” 

”Ministerstwo” to nazwa klubu w Krakowie przy ul Szpitalnej 1, znanego z dobrych brzmień  

i pozytywnych wibracji, z siedzibę w piwnicznych komnatach przypominających wnętrze 

średniowiecznego zamku. Przejścia między salami są bardzo obszerne, sklepienia wysokie - 

komfortowe miejsce na klubowe zgromadzenie. Klub cechuje muzyka elektroniczna tworzona na 

żywo. W okresie wiosennym i letnim w skład Klubu Ministerstwo wchodzi również stylowy 

ogródek cechujący się wygodnymi sofami jak i obficie zaopatrzonym barkiem. 
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* Ul. Szpitalna 1 –  

Kamienica ”Lamellowska” – siedziba klubu ”Ministerstwo” 

9 www.sas.tpnk.org.pl 



* Ul. Szpitalna 1 –  

Kamienica ”Lamellowska” – siedziba klubu ”Ministerstwo”  
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* Ul. Szpitalna 3 
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* Ul. Szpitalna nr 5
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* Ul. Szpitalna nr 7  - kamienica ”Pod Rakiem” 

* Kamienica nr 7 jest średniowieczną kamienicą „Pod Rakiem”. Godło to miało na celu podkreślenie 

tego, że w domu tym handlowano rakami. Gruntownie przekształcona w XVIII i XIX stuleciu, 

zachowała jednak zawsze swoje godło. 

* W czasie powstania styczniowego w roku 1863 w kamienicy mieściło się biuro werbunkowe.  

Na fasadzie znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Została ona umieszczona w roku 

1989 i ozdobiona herbem Rządu Narodowego. Na tablicy widnieje napis: "W tym domu mieścił się 

punkt werbunkowy młodzieży idącej w 1863 r. do Powstania Styczniowego". 
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* Ul. Szpitalna nr 7 - kamienica”Pod Rakiem” 
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* Ul. Szpitalna nr  9 (narożna z ul. Św. Tomasza)

* Kamienica nr 9 zwana Zubkiewiczowską została zbudowana na przełomie XIV i XV wieku i była 

własnością rodziny piwowarów. 
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* Ul. Szpitalna nr 9 –  

Kamienicazwana Zubkiewiczowska (narożna z ul. Św. Tomasza) 
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* Ul. Szpitalna nr 11 –  

Kamienica ”Pod Łabędziami” (narożna z ul. Św. Tomasza) 

* Kamienica nr 11-13 nazywana jest "Pod Łabędziem", jest budynkiem narożnym z ul. św. Tomasza. 

Budynki  te, od XVI w. były szpitalem dla obłąkanych. Ufundowane zostały przez biskupa Andrzeja 

Trzebickiego. Nazwa pochodzi od rodowego herbu biskupa.  

Od 3 listopada 1658 już jako biskup krakowski przeprowadził wielką lustrację dóbr biskupstwa 

krakowskiego, odbudował zniszczenia po wojnie ze Szwecją, wspierał, zwłaszcza finansowo, 

Arcybractwo Miłosierdzia i założył pierwszy w Polsce szpital dla obłąkanych.  

W katedrze dopilnował dokończenia budowy Kaplicy Wazów, wyremontował wieżę zegarową  

i prezbiterium. Katedrze ofiarował bardzo cenną serię gobelinów, kielichy oraz wypełniając 

testament poprzednika, zamówił w Gdańsku nowy relikwiarz dla świętego Stanisława. Relikwie 

świętego złożono w nim w 1671 r. Biskup sprowadził i pochował w podziemiach kaplicy rodzinnej 

zmarłego po abdykacji we Francji Jana Kazimierza. Po śmierci króla Michała Korybuta 

Wiśniowieckiego uczestniczył w przygotowaniach wyboru nowego króla. Z powodu obłożnej 

choroby interrexa, został wyznaczony do przeprowadzenia w jego zastępstwie elekcji. Kilka dni po 

śmierci prymasa Kazimierza Floriana Czartoryskiego ogłosił królem Jana III Sobieskiego.  

Pod koniec 1679 zaczął poważnie chorować, jeszcze w Boże Narodzenie odprawił Mszę świętą. 

Zmarł 28 grudnia 1679 w Kielcach. Po Mszy w katedrze wawelskiej został pochowany 29 stycznia 

1680 w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.  

* Tutaj można przeczytać o działalności biskupa Andrzeja Trzebickiego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Trzebicki 
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* Ul. Szpitalna nr 11 –  

Kamienica”Pod Łabędziami” (narożna z ul. Św. Tomasza)  
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* Nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego to barokowy nagrobek usytuowany przy północnej ścianie 

prezbiterium w kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie, wykonany w latach 1695-1696. 

Został wzniesiony przez kamieniarzy pracujących w kamieniołomie w Dębniku, według projektu 

nieznanego autora, a jego fundatorem był siostrzeniec biskupa, dziekan kapituły krakowskiej Kasper 

Cieński. 
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* Ul. Szpitalna nr 11  -  

Kamienica”Pod Łabędziami” (narożna z ul. Św. Tomasza) 
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Na ich miejscu w 1928 zbudowano budynek mieszkalny dla pracowników Kasy Oszczędności. 

Projektował architekt Wacław Krzyżanowski.  

Wacław Krzyżanowski (ur. 22 stycznia 1881 w Warszawie, zm. 12 marca 1954 w Krakowie) – profesor, 

polski architekt okresu międzywojennego, autor projektów licznych gmachów użyteczności publicznej, 

w tym obiektów sakralnych, także rezydencji prywatnych. Nauczyciel, członek RGO, YMCA, mason  

 

Wybrane realizacje autorstwa Wacława Krzyżanowskiego:  

 Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu (1931)  

 Kościół i plebania w Chmielowie (1923-1926) 

 Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach (1932-1938)| 

 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie – gmach A-0 (razem ze Sławomirem Odrzywolskim  

 i Marianem Heitzmanem) (1922-1936) 

 Gmach YMCA w Krakowie 

 Gmach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (1931-1939) 

 Kościół w Brzezinach (1933) 

 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Witkowicach (1927-1928) 

 Willa Kronenbergów w Krakowie (lata 20-te XX w.) 

 Gmach Izby Skarbowej w Krakowie (1921-1925)[16], obecnie znajduje się tam Szpital 

 Specjalistyczny im. J. Dietla 

 Gmach Związku Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Krakowie (lata 20-te XX w.) 
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* Ul. Szpitalna nr 11 –  

Kamienica”Pod Łabędziami” (narożna z ul. Św. Tomasza) 
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* Ul. Szpitalna nr 15 -Kamienica”Kasa Oszczędności Miasta Krakowa”   
Obecnie w budynku mieści się Bank Pekao SA Oddział III Kraków 

* Gmach powstał w latach 1881-1883 dla Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Projektowali  

go Karol Borkowski i Karol Knaus a rozbudowany został w latach 1929-1930 według projektu 

Stanisława Filipkiewicza i Juliusza Kolarzowskiego. Znany jest głównie z tego, że jego klatkę 

schodową zdobią witraże projektu Józefa Mehoffera. Na pierwszym piętrze znajduje się witraż  

z alegorią „Oszczędności”, na drugim z alegorią „Dobrobytu” i łacińską sentencją SUÆ 

QUISQUE FABER FORTUNÆ (każdy kowalem swego losu). Zostały one wykonane w 1933 r. w 

Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński. 

Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa to istniejąca w latach 1866-1950 instytucja 

oszczędnościowo-kredytowa działająca w Krakowie. Założona została w 1866, początkowo jako  

Kasa Oszczędności w Krakowie. W 1873 została przejęta przez miasto Kraków i zmieniono jej 

nazwę na Kasę Oszczędności Miasta Krakowa (określenie Komunalna dodano w 1929). Kasa 

przyjmowała wkłady oszczędnościowe, które poręczało miasto, udzielała kredytów (w tym miastu  

na cele inwestycyjne oraz przedsiębiorstwom). Prowadziła także działalność charytatywną, 

uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i patriotycznych (m.in. przeznaczyła 800 

tys. koron na wykupienie zamku na Wawelu z rąk austriackich).  

W 1933 połączona z Kasą Oszczędności miasta Podgórza (założoną w 1896). 

Obecnie w zabytkowym budynku mieści się Bank Pekao SA Oddział III Kraków. 

 Źródło:  

 Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa [w:] Encyklopedia Krakowa, 2000, s. 429 
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* Ul. Szpitalna nr 15 – 

Kamienica „Kasa Oszczędności Miasta Krakowa”  
Obecnie w budynku mieści się Bank Pekao SA Oddział III Kraków) 
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* Ul. Szpitalna nr 13-15 „Kasa Oszczędności Miasta Krakowa”  
Obecnie w budynku mieści się Bank Pekao SA Oddział III Kraków) 
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* Ul. Szpitalna nr 15 „Kasa Oszczędności Miasta Krakowa”  
Obecnie w budynku mieści się Bank Pekao SA Oddział III Kraków 
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* Ul. Szpitalna nr 17

25 

* Zachował się późnogotycki portal z trójlistnym zakończeniem.  

W 1874 wykonano nadbudowę drugiego piętra.  

Autorem przebudowy był Filip Pokutyński – polski architekt. 

Projektował w stylach historycznych, zwłaszcza  

neorenesansowym. Był prekursorem rysunku  

inwentaryzacyjnego zabytków Krakowa. 

Kamienica otrzymała również rzadko spotykany  

w Krakowie przykład neogotyckiej fasady. 
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* Ul. Szpitalna nr 19
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* Ul. Szpitalna nr 21  ”Dom pod Krzyżem”

Ulica Szpitalna, dom nr 21, róg z ul. św. Marka, dom "Pod Krzyżem" powstał w 2 połowie XV 

wieku jako siedziba szpitala św. Rocha dla scholarów z kaplicą pod tym samym wezwaniem. 

Placówka, będąca początkowo oddziałem czynnego w Krakowie od 1244 roku szpitala  

św. Ducha, usamodzielniła się w latach 1458-1460, przejmując na własność dom przy ulicy 

Szpitalnej i św. Marka. Po pożarze w roku 1528 rajca miejski i prowizor Antoni Franckowicz 

podjął się remontu i odbudowy. Z tego czasu pochodzi renesansowa przewiązka, łącząca główny 

budynek z oficyną. Od 1780 roku właścicielem budynku została parafia kościoła Mariackiego  

i umieściła w oficynie przytułek dla ubogich, a w budynku frontowym mieszkania. Na elewacji 

od strony ul. Szpitalnej znajduje się krucyfiks. Jest on kopią krzyża umieszczonego w tym 

miejscu w XVIII wieku, gdy w budynku mieściło się schronisko dla ubogich, należące do parafii 

mariackiej. Oryginalny krucyfiks znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego.   

Z XVIII wieku pochodzi także łamany dach typu krakowskiego.  

W pierwszej połowie XIX wieku Gustaw Poller założył w tym budynku restaurację, którą 

przeniósł potem do domu nr 30. W roku 1903 budynek został odsprzedany Radzie Miasta.  

W latach 1917 - 1937, w salach pierwszego piętra miał swoją siedzibę Związek Artystów 

Plastyków. Na początku lat 30-tych XX wieku Związek został przeniesiony do nowego budynku 

przy ul. Łobzowskiej 3. 

Wiosną 1933 roku otwarto tutaj eksperymentalny teatr "Cricot". Nazwa teatru była tłumaczona 

jako skrót od zestawienia słów: "kultura, ruch, inaczej, komedia, oko, teatr".  
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* Ul. Szpitalna nr 21 ”Dom pod Krzyżem”
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* Ul. Szpitalna nr 21    ”Dom pod Krzyżem”

Po pożarze w roku 1528 pochodzi renesansowa przewiązka, łącząca główny budynek z oficyną. 
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* Ul. Szpitalna - widok na Plac św. Ducha

* W 1891 budynki zostały rozebrane by zrobić miejsce pod gmach Teatru Miejskiego. Ocalał jedynie 

wzniesiony w 1474 roku Dom pod Krzyżem w Krakowie – budynek szpitala scholarów (obecnie 

zajęty przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), zabudowania klasztoru duchaczek oraz kościół 

Świętego Krzyża. 

Widok na Plac św. Ducha z widokiem na kościół św. Krzyża i Teatr miejski Słowackiego. 
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Widok plant z ul. Szpitalnej   Stara fotografia, widok na Teatr od strony  

     Plant 
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Widok z ul. Pijarskiej na Planty (przy ul. Szpitalnej)

* Widok murów obronnych, Baszty Pasamoników i Planty przy ul. Szpitalnej 
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* Widok z ul. Szpitalnej  

na Basztę Pasamoników 

* Baszta Pasamoników (znana także jako Baszta 

Szmuklerzy). Jest to półokrągła baszta, jedna z trzech  

w pełni zachowanych baszt w obrębie murów miejskich w 

Krakowie (obok Cieśli oraz Stolarzy).  

* Za jej obronę odpowiedzialny był cech pasamoników 

inaczej zwanych szmuklerzami. W początkowym okresie 

swojego istnienia baszta była oddana pod opiekę szewców. 

 

* Szmuklerz, pasamonik - słowo pochodzące z języka 

łacińskiego, od słowa "passamentarius". Pasamonik jest to 

rzemieślnik zajmujący się szmuklerstwem, czyli 

wyrabianiem pasów, galonów, frędzli,  

taśm przerabianych metalowymi nićmi i innych wyrobów  

pasamonicznych. (pasmanteryjnych). 
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* W narożu ulicy Szpitalnej, a Placu Mariackiego została wzniesiona na miejscu domu gotyckiego 

Prałatówka kościoła Mariackiego. Budowana w latach 1618-1619 przez Macieja Litwinkowicza,  

na miejscu domu gotyckiego. Ma elewację sgraffitową, a zwieńczona fronton zdobi piękna attyka, 

uważaną przez znawców za przykład typowej krakowskiej attyki. Budował ją polski architekt  

Jan Zatorczyk w roku 1625.  Wejście do sieni prowadzi przez barokowy portal z herbem infułata 

Krzysztofa Trzcińskiego.  

* Na budynku widnieje łacińska sentencja Pateat amicis et miseris (Niech będzie otwarty dla 

przyjaciół i biednych). W środku obszerna sień, sklepiona kolebkowo z dekoracją płycinowo-

ramową, charakterystyczną dla architektury krakowskiej 1 poł. XVII w. 

* Wewnątrz domu znajdują się komnaty, drewniane stropy, w sieni zaś zabytkowe stiuki. 

 

 

* Ul. Szpitalna Kamienica nr 2,  

Prałatówka kościoła Mariackiego  - 
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* Ul. Szpitalna Kamienica nr 2,  

Prałatówka kościoła Mariackiego - dom archiprezbitera Kościoła 

Mariackiego  ( widok z Placu Mariackiego) 
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* Ul. Szpitalna Kamienica nr 2,  

Prałatówka kościoła Mariackiego  
(widok z Placu Mariackiego)
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* Ul. Szpitalna Kamienica nr 2,  

Prałatówka Kościoła Mariackiego 
widok lewej strony narożnika ulicy Szpitalnej, i z prawej od Małego Rynku 
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Prałatówka Kościoła Mariackiego (widok z Placu Mariackiego) 
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* Ul. Szpitalna nr 4 

* Rys. 6. Elewacje frontowe budynków przy ul. Szpitalnej 4, 6, Mikołajskiej 16 i św. Krzyża 7 

powstałych na działkach półkuryjnych reprezentujące najczęściej realizowany typ krakowskiej 

kamienicy mieszczańskiej. Widoczny niesymetryczny układ osi elewacji będący wynikiem 

pierwotnego niesymetrycznego podziału gotyckiej sieni w przyziemiu. 

    Źródło: Wiadomości Konserwatorskie 14/2003 
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* Ul. Szpitalna nr 4
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* Ul. Szpitalna nr 6  

* Jest to gotycka kamienica, która mimo  

późniejszych przekształceń do dziś zachowała  

oryginalny zakończony trójliściem portal  

wejściowy oraz także jest widoczny  

niesymetryczny układ osi elewacji jaki  

wykonywano budując gotyckie przyziemia. 

41 www.sas.tpnk.org.pl 



* Ul. Szpitalna nr 6 
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* Ul. Szpitalna Kamienica nr 6 
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* Ul. Szpitalna nr 8 - Kamienica ”Jaroszowska” 

44 

* Kamienica ”Jaroszowska - zbudowana w stylu gotyckim w latach 1500 – 1525.  

Drugie piętro nadbudowano po 1577 r. Przebudowywano w latach 1766 i 1933 zachowując 

gotycką elewację.  

* Badania konserwatorskie i renowacyjne robione w latach 80 XX w. żelaznej bramy w 

gotyckiej Kamienicy Jaroszowskiej przy ul. Szpitalnej 8 wykazały, że jest to dzieło 

średniowiecznych mistrzów i powstało w XV wieku i może pamiętać bitwę pod Grunwaldem  

w 1410 r.  

* Sama brama, okalający ją portal i bardzo dobrze zrekonstruowana w latach 1975–1978 

gotycka fasada tej kamienicy zachwycają od wielu lat oczy przechodzących ul. Szpitalną 

krakowian i turystów. Mało bowiem mamy starych kamienic, gdzie tak wyraźnie widać 

średniowieczne detale. Dzięki renowacjom z końca ub. wieku i konserwacji przeprowadzonej 

w latach 1985–1986 sama kamienica, jak i średniowieczna brama jest w dobrym stanie. 
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* Ul. Szpitalna nr 8 - Kamienica”Jaroszowska” 
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* Ul. Szpitalna nr 10  - Klasztor Sióstr PP Duchaczek   

46 

* Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia jest żeńską gałęzią Zakonu Ducha 

Świętego, który powstał w XII wieku we Francji. 

Zakonu Ducha Świętego założonego przez bł. Gwidona z Montpellier we Francji, szlachcica, który 

swój majątek przeznaczył na dzieła miłosierdzia.  

* W 1175 roku ufundował on szpital, w którym sam posługiwał chorym, gromadząc wokół siebie 

naśladowców, którzy dali początek nowemu zakonowi. Na początku XIII wieku papież powierzył 

zakonowi rzymski Szpital de Saxia, przy którym powstał dom generalny.  

Do Polski zakonnicy Ducha Świętego przybyli w 1220 roku. Sprowadził ich biskup krakowski 

Iwo Odrowąż. Początkowo założyli szpital w Prądniku koło Krakowa. W 1244 roku biskup Jan 

Prandota przeniósł szpital do Krakowa.  

* W Krakowie powstał pierwszy szpital, w którym oddziałem żeńskim zajmowały się siostry. 

W 1741 roku prowincja polska została wyjęta spod władzy generała rzymskiego, a linia żeńska 

otrzymała w Polsce autonomię, przyjmując nazwę "Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia". 

Siostry rozpoczęły wówczas samodzielną działalność charytatywną, służąc chorym, ubogim, 

wychowując dzieci. 

* Na skutek polityki wyznaniowej zaborców w XIX w. wiele zakonów zostało skasowanych.  

W 1850 roku Duchaczki ponownie rozpoczęły przyjmowanie kandydatek. Wspólnota zakonna 

zaczęła się odradzać, otworzyła w Krakowie szkołę oraz internat dla ubogich dziewcząt. 
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* Ul. Szpitalna nr 10  - Klasztor Sióstr PP Duchaczek   
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* Po I wojnie światowej w 1919 roku siostry przyjęły formę życia czynnego i zaczęły zakładać nowe 

placówki poza domem macierzystym. W czasie II wojny światowej siostry niosły pomoc 

wysiedlonym, uchodźcom, Żydom, osobom zaangażowanym w pracach konspiracyjnych, 

ściganym przez gestapo i więźniom. Prowadziły także przedszkola, szkoły podstawowe  

i zawodowe z internatami oraz kursy kroju i szycia dla dziewcząt, które w ten sposób uniknęły 

wywozu na roboty do Niemiec. Po II wojnie światowej zgromadzenie otworzyło dom dziecka dla 

sierot wojennych i opuszczonych dzieci oraz podjęło prace w szpitalach i domach dla osób 

starszych.  

* W latach sześćdziesiątych XX wieku zgromadzenie ponownie utraciło szkoły, przedszkola, 

internaty. Siostry włączyły się w pracę parafialną jako katechetki dzieci i młodzieży, zakrystianki, 

organistki, opiekunki chorych i ubogich. Aktualnie w Polsce, Siostry Kanoniczki na osiemnastu 

placówkach, prowadzą taka samą posługę, jak zaraz po II wojnie światowej. Wielowiekowe 

zgromadzenie obchodziło swoje wielkie jubileusze: w 1975 r. jubileusz 800-lecia istnienia Zakonu 

Ducha Świętego, a w 1998 r. świętowało jubileusz 800-lecia zatwierdzenia przez Stolicę 

Apostolską. W roku 2008 zgromadzenie obchodziło „Rok Ojca Gwidona” w 800. rocznicę śmierci 

Założyciela.  

* Więcej o zgromadzeniu na stronie internetowej, adres: 

http://www.kanoniczki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5%3Ahistoria-

zgromadzenia&catid=8%3Arys-historyczny&Itemid=51 
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* Ul. Szpitalna nr 12 - Kościół św. Tomasza Apostoła  

* Kościół św. Tomasza Apostoła jest to barokowy kościół duchaczek, znajdujący się na rogu ulic 
Szpitalnej i św. Tomasza w Krakowie. Kościółek powstał na początku XVII w. Wcześniej na tym 
miejscu znajdował się drewniany zbór ariański, zburzony podczas rozruchów antyprotestanckich 
w maju 1591 r.. W dniu 18 października 1618 roku Wespazjan Piotrowski ofiarował znajdującą się 
na miejscu dawnego zboru kamienicę karmelitom z Piasku, którzy chcąc posiadać siedzibę w 
mieście, przerobili ją na kościół filialny. Konsekracji świątyni pod wezwaniem świętego Tomasza 
Apostoła dokonał biskup Tomasz Oborski 24 września 1621 r. Nowy patron nie był wybrany 
przypadkowo w dobie kontrreformacji często zdarzało się, że w miejscach dawnych zborów 
powstawały kościoły lub kaplice, którym patronował św. Tomasz Apostoł. Karmelici opuścili to 
miejsce w 1787 roku, prawdopodobnie po pożarze kościoła.  

* Nowym gospodarzem kościoła i klasztoru od 1800 r. stały się duchaczki, zajmujące się chorymi  
w pobliskim szpitalu św. Ducha. Zamieszkały w tym miejscu w 1851 roku, nieco wcześniej  
w 1828 dokonano stosownych adnotacji urzędowych w księgach wieczystych przekazując kościół  
i przylegającą do niego od południa kamienicę mieszczącą klasztor na własność duchaczek. 
Kościół przeszedł gruntowną konserwację w 1963. 

* Kościół jest budowlą wczesnobarokową, jednonawową, trójprzęsłową nakrytą sklepieniem 
kolebkowym z lunetami. Fasada świątyni jest dwukondygnacyjna, portal prowadzący do wnętrza 
wykonano z marmuru dębnickiego w pierwszej połowie XVII wieku. Ponad nim w niszach 
umieszczone zostały kamienne posągi Chrystusa oraz św. Piotra i św. Pawła z tego samego okresu, 
pierwotnie pokryte polichromią usuniętą w 1933. 
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* Ul. Szpitalna nr 12 - Kościół św. Tomasza Apostoła  

* W niewielkiej kruchcie znajduje się barokowa figura Jezusa Miłosiernego, przeniesiona tutaj  

z kościoła św. Ducha. 

* W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej, w okresie nowenny do 

Ducha Świętego zasłaniany obrazem przedstawiającym zesłanie Ducha Świętego autorstwa Jana 

Bąkowskiego namalowanym w 1932. a przed nim pali się wtedy siedmioramienny świecznik 

mający symbolizować siedem darów Ducha Św. 

* Po lewej stronie w ołtarzu bocznym znajduje się krucyfiks z połowy XVII wieku umieszczony na 

tle obrazu z widokiem Jerozolimy, on także został przeniesiony z kościoła św. Ducha, a tradycja 

związała go z osobą zmarłej w opinii świętości Siostry Nimfy Suchońskiej (1688-1709), która 

wsławiła się ratowaniem ofiar zarazy z lat 1707-1709. Siostra Nimfa sama stała się jej ofiarą, 

umierając 6 czerwca 1709. Jej prochy spoczęły w kryptach pod kościołem św. Ducha, zaś obok 

krzyża zobaczyć można współczesny portret Nimfy Suchońskiej autorstwa Jana Bąkowskiego z 

1931. 

* W ołtarzu bocznym po prawej stronie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu 

świętych, między innymi: proroka Eliasza (patrona zakonu karmelitów), proroka Elizeusza,  

św. Dionizego papieża, św. Cyryla oraz zakonnika z modelem tutejszego kościoła. Ambona 

barokowa z początku XVIII wieku z posążkiem anioła w zwieńczeniu. 
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* Ul. Szpitalna nr 12 - Kościół św. Tomasza Apostoła 
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* Ul. Szpitalna nr 12 - Kościół św. Tomasza Apostoła 
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* Widok z ul. Szpitalnej na Kamienicę nr 20 przy ul. Św. Tomasza 
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* Ul. Szpitalna 18  - ”Dom pod obrazem”   
Prywatne Liceum z Internatem zgromadzenia Sióstr Ofiarowania N.M.P  PP Prezentek 
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* Ul. Szpitalna 18  - ”Dom pod obrazem” 
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* Ul. Szpitalna 18   

  Prywatne Liceum z Internatem zgromadzenia Sióstr  

     Ofiarowania N.M.P  PP Prezentek 
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* Ul. Szpitalna 18  
Prywatne Liceum z Internatem zgromadzenia Sióstr        

Ofiarowania N.M.P  PP Prezentek 
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* Założycielką szkoły i Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Congregatio 

Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) jest Sługa Boża Matka Zofia z Maciejowskich 

Czeska. Urodziła się w Polsce w roku 1584. Była córką Mateusza Maciejowskiego i Katarzyny  

z domu Lubowieckiej. Jej rodzice należeli do średnio zamożnej szlachty małopolskiej 

zamieszkującej ziemię krakowską i sandomierską. Mieli liczne potomstwo: pięciu synów i cztery 

córki. Zofia była trzecim w kolejności dzieckiem. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem w młodym 

wieku, mając 16 lat, wyszła za mąż za Jana Czeskiego i przyjęła nazwisko męża. Małżeństwo to 

trwało zaledwie 6 lat. W 22 roku życia owdowiała. Potomstwa nie miała. Pomimo młodego wieku, 

urody, zamożności i starań o jej rękę nie wyszła po raz drugi za mąż. Dalsze swe życie poświęciła 

pełnieniu dzieł miłosierdzia, zwłaszcza osieroconym i pochodzącym z ubogich rodzin 

dziewczętom. Z własnych funduszy zorganizowała dla nich w latach 1621-1627 w swoich domach 

przy ulicy Szpitalnej 18 w Krakowie instytut wychowawczy pod nazwą "Dom Panieński 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny" zwany także "Domem Sierocym". Była to pierwsza w 

Polsce formalnie zorganizowana szkoła żeńska. W założonym przez siebie Instytucie pełniła 

obowiązki przełożonej, wychowawczyni i nauczycielki. Z wytrwałością i męstwem zabiegała o 

jego prawne i materialne zabezpieczenie.  

* W dniu 31 maja 1627 roku biskup krakowski Marcin Szyszkowski wydał dekret erekcyjny 

Instytutu. Dzień 24 V 1633 roku był potwierdzeniem tej erekcji  w imieniu Stolicy Apostolskiej 

przez nuncjusza Honorata Visconti.  www.sas.tpnk.org.pl 



* Ul. Szpitalna 18  
Prywatne Liceum z Internatem zgromadzenia Sióstr      

Ofiarowania N.M.P  PP Prezentek 

59 

* W dniu 30 VI 1633 roku to wszystko zatwierdził król polski Władysław IV Waza. Był to Instytut 

religijny zorganizowany na wzór zakonny, ale zakonem w dosłownym znaczeniu nie był. Jego 

protektorem był każdorazowy biskup krakowski, opiekę duchową sprawowali Ojcowie Jezuici  

z pobliskiego kościoła św. Barbary w Krakowie. 

* Pragnąc zapewnić trwałość swemu dziełu podjęła starania o nadanie temu instytutowi charakteru 

formalnego zgromadzenia zakonnego. Bóg odwołał do wieczności Sługę Bożą w trakcie 

organizacji Zgromadzenia. Zmarła w opinii świętości 1 IV 1650 roku. Została pochowana w 

parafialnej świątyni - w Kościele Mariackim w Krakowie. Zgromadzenie zakonne Panien 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PP. Prezentek) ostatecznie ukształtowało się po śmierci 

Sługi Bożej. Jego ustawy zatwierdził 13 I 1660 roku biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Ustawy 

Zgromadzenia zostały opracowane na podstawie Konstytucji prowadzącego podobną działalność 

wychowawczą Konserwatorium św. Eufemii w Rzymie.  

* Matka Zofia Czeska zarówno za życia jak i po śmierci cieszyła się opinią świętości. Pamięć o niej, 

o jej wielkiej miłości do Boga i wrażliwości na niedolę drugiego człowieka przetrwała do dziś. 

Dnia 1 IV 1995 roku Jego Eminencja Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski 

otworzył w Krakowie kanoniczne dochodzenie w sprawie heroiczności cnót i opinii świętości 

Matki Zofii. 20 XI 1997 roku zostało zamknięte diecezjalne dochodzenie i akta procesowe zostały 

przekazane Stolicy Apostolskiej. Doczesne szczątki Sługi Bożej znajdują się aktualnie w bocznej 

kaplicy przy kościele św. Jana (sióstr prezentek) w Krakowie.  www.sas.tpnk.org.pl 
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* Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny kontynuuje do dziś 

zapoczątkowaną przez Sługę Bożą działalność dydaktyczno-wychowawczą w Polsce, 

prowadząc szkoły, internaty, przedszkola, podejmując wszelkiego rodzaju prace wśród dzieci  

i młodzieży. Jego Dom Generalny znajduje się w Krakowie przy ul. św. Jana 7, w którym mieści 

się także liceum ogólnokształcące i gimnazjum dla dziewcząt. W Domu Sługi Bożej przy ul. 

Szpitalnej 18 w Krakowie prowadzony jest internat dla dziewcząt. 

* Opracowano na podstawie tekstu s. M. Renata Gąsior 

Pełna informację o tym zgromadzeniu można znaleźć na stronie internetowej o adresie:  

http://www.prezentki.opoka.net.pl/index.php?menu=zalozycielka_zyciorys 
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* Kamienica ta należała do rodu Jordanów. Na początku XX wieku mieściła Żydowskie 

Towarzystwo Dobrych Dążności. Po przebudowie od 1932 należała do Żydowskiego 

Stowarzyszenia miłości Bliźniego i mieściła dom modlitwy. Synagoga została założona około 

1900 roku, kiedy to bogaty kupiec Selig Hirsch Steif przekazał kamienicę Jordanowską 

Żydowskiemu Stowarzyszeniu Dobrych Dążności, która zaadaptowała ją na cele synagogalne.  

W latach 1927-1932 przeprowadzono poważną przebudowę według projektu Ferdynanda 

Lieblinga i Jozuego Oberledera, pod kierownictwem Żydowskiego Stowarzyszenia Miłości 

Bliźniego - Ahawat Raim. Wtedy też otrzymała taką nazwę.  

Do dnia dzisiejszego nic się nie zachowało z wyposażenia synagogi, które by mogło wskazywać 

na pierwotny charakter budowli. W czasach funkcjonowania synagogi główna sala modlitewna 

znajdowała się na piętrze budynku, zaś galerie dla kobiet na drugim.  

Podczas II wojny światowej hitlerowcy doszczętnie zdewastowali wnętrze synagogi i urządzili w 

nim stolarnię.  

* W 1940 roku po negocjacjach z nowym właścicielem, budynek otrzymała parafia prawosławna, 

która po przeróbkach urządziła we wnętrzach synagogi cerkiew.Po zakończeniu wojny roszczenia 

do budynku wysunęła Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Krakowie, która chciała w nim 

urządzić synagogę garnizonową dla żydowskich żołnierzy i oficerów odbywających służbę  

w Krakowie. Roszczenia zostały oddalone, a budynek do dnia dzisiejszego użytkuje parafia 

prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. 
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* Pod koniec lat 60. XX w. z inicjatywy księdza Lachockiego oraz starosty cerkiewnego Michała 

Kubickiego przystąpiono do remontu oraz przebudowy cerkwi, którą zakończono w 1984. 

Wyremontowaną świątynię poświęcił metropolita Sawa. W latach 90. położono polichromię  

w cerkiewnym refektarzu. Pod koniec 2006 nad drzwiami cerkwi zamontowano kopułkę. 

Zaśnięcie Bogurodzicy, Zaśnięcie Matki Bożej, Zaśnięcie Marii Panny – ostatnie w roku 

liturgicznym prawosławne święto z liczby dwunastu głównych świąt Kościoła prawosławnego.  

W Kościele katolickim znane jest pod nazwą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Jest świętem nieruchomym obchodzonym 15/28 sierpnia, tj. 15 sierpnia według liturgii kalendarza 

gregoriańskiego (ranga uroczystości) a 28 sierpnia według kalendarza juliańskiego. Święto 

ustanowił na obszarze całego Bizancjum cesarz Maurycjusz, nakazując równocześnie wzniesienie 

kościoła nad Grobem Matki Bożej w Jerozolimie w Dolinie Jozafata. 

Należy do dekanatu Kraków diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego. 
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* Krakowska świątynia prawosławna nie przypomina z zewnątrz tradycyjnej cerkwi (zlokalizowana 

jest w kamienicy). Przy adaptacji zadbano jednak o to, aby spełniała wymogi przepisów  

i zwyczajów cerkiewnych. Wejście do cerkwi prowadzi bezpośrednio ze schodów wielkiego holu, 

który pełni tutaj jednocześnie rolę kruchty, jak i zachodniego wejścia do świątyni. W czasie 

przebudowy obiektu przed schodami ustawiono ścianę z łukowatymi otworami wejściowymi, która 

została pokryta polichromią (autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego), przedstawiającą 

Bogurodzicę w otoczeniu proroków. Wielka sala na pierwszym piętrze stanowi nawę główną. W 

tzw. „sali gotyckiej”, przedstawiającej dużą wartość artystyczną, mieści się okazały ikonostas, 

wykonany przez Jerzego Nowosielskiego. 

* Wnętrze cerkwi ozdobione jest wieloma ikonami, zarówno zabytkowymi (m.in. XIX-wiecznymi, 

przedstawiającymi św. Mikołaja i św. Serafina z Sarowa), jak i współczesnymi, autorstwa Jerzego 

Nowosielskiego (przedstawiającymi Matkę Bożą, św. Jana Teologa, czy sceny z życia św. Mikołaja 

Cudotwórcy). Znajdująca się w cerkwi Golgota jest również dziełem Jerzego Nowosielskiego. Nad 

Golgotą znajdują się kopie ikon (wykonane przez Stefana Wiśniewskiego): Matki Bożej 

„Wszystkich Strapionych Radość” oraz Świętych Cyryla i Metodego. Za ołtarzem znajdują się 

witraże, wykonane przez krakowskich artystów plastyków. Na drugim piętrze znajduje się 

refektarz, pokryty polichromią autorstwa profesorów Jerzego Nowosielskiego i Bogdana Kotarby, 

przedstawiającą poczet polskich świętych. 
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* To dawny dom zajezdny, który w 1834 zakupił  

Kacper Poller i urządził w nim elegancki hotel.  

Dokonano jego rozbudowy w dwóch etapach  

w 1845 oraz 1861 adaptując na pomieszczenia  

hotelowe sąsiednie kamienice. Od znajdującej się  

na fasadzie kotwicy był nazywany hotelem  

"Pod Złotą Kotwicą". Ostatni remont kapitalny  

1997, Ilość pięter 3, Łączna ilość pokoi 42.  

Obecnie znowu prowadzą go przedstawiciele  

rodziny Pollerów. 

* Początkowo w pierwszej połowie XIX wieku Gustaw  

Poller założył restaurację na ulicy Szpitalnej,  

nr 21 (Dom pod Krzyżem), którą przeniósł potem  

do domu nr 30. 
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* Kamienica hotelu widok z XIX wieku. 
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* Ul. Szpitalna nr 34, 36, 38 i 40
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* Ul. Szpitalna nr 34 
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* Ul. Szpitalna nr  38

* Na przełomie XIX i XX wieku powstawały w wielu europejskich miastach powstawały kawiarnie 

artystyczne, które szybko przekształcały się w specyficzne salony artystyczne zwane „świątyniami 

nocnej secesji”. Pierwsza taka kawiarnia założona została w Krakowie w tej kamienicy w roku 1896 

przez Ferdynanda Turlińskiego. Nazwa z francuskiego Cafe Restaurant du Thẻatre, na piętrze 

wydzielona została sala zwana "Pod nonszalanckim Paonem". Było to ulubione miejsce świata 

artystycznego ówczesnego Krakowa. Nazwa Sali wzięła się od fragmentu wiersza Mauric’a 

Maeterlincka – ”Jes paons blancs, les paons nonchalants”. 

Wśród mieszczan miała bardzo złą opinię, gdyż uważano, że była miejscem deprawacji młodzieży,  

a największą gorszycielką była grywająca tam w bilard Dagny Przybyszewska. Bywalcami kawiarni 

m.in.: Antoni Procajłowicz, Józef Mehoffer, Włodzimierz Tetmajer, Witold Wojtkiewicz, Stanisław 

Wyspiański, Lucjan Rydel, Jacek Malczewski, Stanisław Przybyszewski i inni. 

Właściciel udostępniając salę artystom, rozpiął na ścianie kawał płótna pod ewentualne malunki i 

zapiski. Tak powstało płótno zwane dziś ”Paonem”, pokryte malunkami, wierszykami, aforyzmami i 

napisami bywalców kawiarni. Między innymi na ”Paonie”, napisany dialog między Stanisławem 

Wyspiańskim a Lucjanem Rydlaem: ”Nichże ciebie rymem wsławię/Knajpo, gdzie przy czarnej kawie/Drogi 

czas na niczym trawię/Lrydel”.”…Szkoda Panie  Rydel, szkoda /Drogi czas na niczym trawić/Ponoc jest czas 

się poprawić/Boś jest sława jeszcze młoda/SWys”.”Ty mnie nie wzywaj Stasiu do poprawy/I nie potępiaj 

surowym wyrokiem/Ja czas mój topię w filiżance kawy/A ty w sodowej z sokiem/L.R. 

Płótno można oglądać na wystawie „Zawsze młoda” w Muzeum Narodowym w Kamienicy Szołayskich  

w Krakowie na placu Szczepańskim. 
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* Ul. Szpitalna nr 38  - kamienica ”Kennerów” 

* Po wyburzeniu starszej zabudowy,  zbudowano w latach  
1910-1912 kamienicę o modernistycznej fasadzie  
dla J. i P. Kennerów. Zaprojektował ją krakowski architekt  
Teodor Hoffmann. Na klatce schodowej znajdują witraże  
wykonane przez Krakowski Zakład Witrażów S. G. Żeleński. 

* Na parterze mieściła się kawiarnia "Teatralna", którą  
w latach 30 zastąpił ekskluzywny lokal nocny  
"Cyganeria". 

* W okresie II wojny światowej znajdował się tu lokal dla 
 niemieckich oficerów. 24 grudnia 1942 Żydowska  
Organizacja Bojowa dokonała udanego zamachu na lokal,  
o czym przypomina pamiątkowa tablica, która jest obecnie  
jedynym śladem jego istnienia. Uległ on likwidacji na  
początku lat 90. XX wieku. Dziś w jego dawnych wnętrzach 
 mieści się sklep spożywczy sieci "Kefirek". Jak wyglądało  
wnętrze "Cyganerii" można zobaczyć w serialu Stawka większa 
niż życie, którego odcinek W imieniu Rzeczypospolitej rozgrywa 
się w Krakowie, a część zdjęć nakręcono w oryginalnych 
wnętrzach "Cyganerii". 

* Obecnie mieści się też Restauracja Kuchnia Staropolska  
u Babci Maliny wspaniałe jedzeniei niesamowity secesyjny 
wystrój wnętrz.  
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* Ul. Szpitalna nr 38
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* Kamienica przy ul. Szpitalnej  

* Wystrój 
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* Ul. Szpitalna nr 40

*  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie została założona w 1946 roku 

przez Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia 

Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia 

Dramatycznego Iwo Galla. W pierwszym okresie swego istnienia Szkoła kształciła aktorów 

dramatycznych w toku trzyletnich studiów. W 1949 roku zmieniono nazwę na Państwową Wyższą 

Szkołę Aktorską, wtedy też przedłużono okres studiów do czterech lat. 
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* ul. Szpitalna nr 40
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* Ul. Szpitalna nr 40 - kamienica narożna z ul. Pijarska nr 23

83 

* Kamienica Raczyńskiego – zabytkowa krakowska kamienica znajdująca się na Starym Mieście, 

przy ul. Pijarskiej 23 na rogu z ul. Szpitalną 40. Należała niegdyś do prezydenta RP na 

uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. 

* Kamienica wpisana do rejestru zabytków pochodzi z początków XV wieku  Do sieni wiedzie 

kamienny, barkowy portal pochodzący z czasów przebudowy dokonanej w XVII wieku. Na jego 

żelaznej kracie znajduje się data 1638, która oznacza rok renowacji budynku za czasów rodziny 

Jordanów. W domu tym mieszkał i zmarł poeta i geograf, profesor UJ Wincenty Pol. Nad 

portalem znajduje się tablica z 1907 roku upamiętniająca tę postać.  
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Plac św. Ducha w Krakowie – plac położony w północnej części Starego Miasta w Krakowie, wytyczony 

ok. 1890 roku między ulicą Szpitalną a ulicą św. Krzyża. Od średniowiecza teren był zabudowany 

gmachami klasztornymi, szpitalnymi i kościelnymi duchaków. Pierwszy szpital powstał tam w 1244 

roku. Stał tam również kościół Ducha Świętego. 

 Plac Św. Ducha w Krakowie 



Pierwszy szpital powstał tam w 1244 roku w którym Duchaczki opiekowały się kobietami oraz 

dziećmi, sierotami i podrzutkami. Stał tam również kościół Ducha Świętego. Według opisu 

sporządzonego w 1739 roku, piętrowe budynki duchackie składały się z dwóch głównych 

skrzydeł. Jedno skrzydło (wschodnie) biegło od lewej strony kościoła św. Krzyża w stronę placu 

św. Ducha i łączyło się pod kątem rozwartym ze skrzydłem drugim, biegnącym ukośnie w stronę 

ul. Szpitalnej, tj. ku północnemu zachodowi. Łącznikiem obu tych skrzydeł był kościół św. 

Ducha. Do północnej ściany tego kościoła, w rejonie wschodniego skrzydła zabudowań 

duchackich, przylegał budynek biegnący ku północy i łączący się następnie pod kątem prostym  

z domem równoległym do skrzydła wschodniego. Budynek ten połączono w XIX w. za pomocą 

galerii ze skrzydłem wschodnim, tworząc zamknięty prostokątny dziedziniec.  

Wejście do szpitala św. Ducha znajdowało się od strony placu św. Ducha. Do roku 1788 

przyjmowano tam wyłącznie chorych biednych i bezdomnych. Opuszczone przez oddziały 

położnic i podrzutków piętro w gmachu szpitalnym przeznaczono na fabrykę sukna, co 

doprowadziło do znacznej dewastacji budynku. Po zajęciu Krakowa przez Austrię w 1796 roku, 

były klasztor Duchaków zamieniono na c.k. urząd menniczy, a w szpitalu św. Ducha 

umieszczono w 1810 roku lazaret wojskowy. W roku 1821 Senat Rządzący Wolnego Miasta 

Krakowa przeniósł do dawnego gmachu duchackiego szpital dla chorych wenerycznie i 

umysłowo. Po przeprowadzeniu w 1879 tego szpitala do nowych budynków, zabudowania 

poduchackie zajęto na areszt oraz składy miejskie i składy prywatne.  

 

 

*



W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa znajduje się zachowany rysunek autorstwa Józefa 

Brodowskiego z 1841 przedstawiający kościół Ducha Świętego jako skromną barokową świątynię,  

której fasada flankowana jest podwójnymi pilastrami z trójkątnym przyczółkiem. 

Kościół i szpital św. Ducha na akwareli Klemensa Bąkowskiego, 2. poł. XIX w. 
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* Kościół Ducha Świętego w Krakowie jest nieistniejącą obecnie świątynią, która znajdowała się  

w Krakowie w miejscu dzisiejszego placu Św. Ducha w kompleksie budynków klasztorno-

szpitalnych obok kościoła św. Krzyża i nieistniejącego dziś kościoła św. Scholastyki. 

Po raz pierwszy jako kościół należący do zakonu duchaków wzmiankowany jest w materiałach 

źródłowych z 1333, a ponownie pojawia się w dokumentach w 1339. Prawdopodobnie w 1440 

został rozbudowany.  

W 1528 kościół uległ pożarowi, który strawił również pobliskie zabudowania, ale udało się go 

wówczas dość szybko odbudować. Pracami budowlanymi kierował włoski mistrz murarski Antoni 

Morosi. Według opisu z 1748 roku kościół był kryty dachówką i posiadał drewnianą dzwonnicę w 

środkowej części dachu. Do wnętrza wiodły trzy wejścia: główne w środkowej części, prawe od 

strony placu i lewe od strony szpitala Duchaków. Świątynia posiadała posadzkę kamienną  

(w prezbiterium marmurową) i ostrołukowe sklepienia. W ścianie oddzielającej kościół od szpitala 

umieszczono duży otwór okienny, umożliwiający obłożnie chorym uczestnictwo w nabożeństwie. 

Kościół miał złocony ołtarz główny z obrazem Zesłanie Ducha Świętego oraz dwa ołtarze boczne - 

lewy z obrazem N.P. Marii, prawy z obrazem św. Marcina. Ponadto od strony północnej do 

świątyni przylegała kaplica, u której wejścia znajdował się grobowiec Duchaków. Przed kościołem, 

na placu Św. Ducha, istniał w XVII w. cmentarz podrzutków. 

Po wojnie szwedzkiej Kościół św. Krzyża został w latach 1684-1687 odbudowany przez fundację 

Jana Sroczyńskiego kupca krakowskiego, a także ławnika prawa wyższego niemieckiego. 
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* W 1783, po kasacie zakonu duchaków, do klasztoru przeprowadzili się księża emeryci,  

a sam kościół został zamieniony na magazyn sukna. Po wyprowadzeniu się księży emerytów  

w 1807 zaczęto budynki klasztorne i kościół adaptować na mieszkania. Pierwszy projekt 

rozbiórki świątyni powstał już na przełomie XVIII i XIX w., po objęciu przez Austrię rządów w 

Krakowie. Uzyskany budulec, którego wartość szacowano na 5085 złr., zamierzano sprzedać. Do 

realizacji tego pomysłu wówczas jednak nie doszło. W myśl uchwały większości z dn. 17 czerwca 

1886 i z 12 czerwca 1888 Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o wyburzeniu budynków 

kościoła i klasztoru i przeznaczeniu gruntu pod budowę Teatru Miejskiego. Ostatecznie mury 

kościoła wyburzono przy użyciu dynamitu 23 maja 1892. Materiał z rozbiórki sprzedano za 200 

zł. Na wieść o tym wydarzeniu Jan Matejko oddał dyplom honorowego obywatela miasta 

Krakowa, oświadczając przy tym, że swoich obrazów nie będzie nigdy już wystawiał w 

Krakowie.Do dziś z całego kompleksu klasztoru i szpitala zakonu duchaków przetrwał kościół 

św. Krzyża i szpital scholarów tzw. "Dom pod Krzyżem", gdzie obecnie znajduje się Muzeum 

Teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego. 
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Plac św. Ducha widziany z ul. Szpitalnej 
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Z kompleksem zabudowań duchackich związana była szkoła św. Ducha. Najstarsza wzmianka o niej 

pochodzi z 1424 roku. Szkoła ta należała do szpitala i była utrzymywana przez duchaków. 

Uczęszczali tam chłopcy ze szpitala i uczniowie z parafii św. Ducha. Ok. 1739 budynek szkoły 

popadł w ruinę, ale został odbudowany w 1757. Piętrowy gmach szkoły znajdował się na końcu 

skrzydła północno-zachodniego zabudowań duchackich i wcinał się w ul. Szpitalną. Obiekt dotrwał 

do czasów Wolnego Miasta Krakowa, a następnie został zburzony w celu rozszerzenia ul. Szpitalnej. 

W 1891 budynki zostały rozebrane by zrobić miejsce pod gmach Teatru Miejskiego. Ocalał jedynie 

wzniesiony w 1474 roku Dom pod Krzyżem w Krakowie – budynek szpitala scholarów (obecnie 

zajęty przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), zabudowania klasztoru duchaczek oraz kościół 

Świętego Krzyża. 

W 1910 roku podczas obchodów 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, w specjalnie wzniesionym 

drewnianym pawilonie, wystawiono panoramę bitwy pod Grunwaldem namalowaną przez Tadeusza 

Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego. 

Przed wejściem do teatru znajduje się pomnik Aleksandra Fredry autorstwa Cypriana Godebskiego 

(1900). 
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* Kościół Świętego Krzyża – zabytkowy, gotycki kościół rzymskokatolicki na krakowskim Starym 

Mieście, we wschodniej części placu Ducha Świętego, między Teatrem im. Juliusza Słowackiego,  

a ul. św. Krzyża. 

Pierwszy kościół drewniany na tym miejscu według tradycji  

ufundować miał biskup Pełka w końcu XII w. W 1244 biskup 

 Jan Prandota osadził przy nim zakon duchaków, którzy  

prowadzili tutaj szpital. Już wtedy istniała tu parafia.  

Obecny kościół, murowany, pochodzi z XIV w. Kamienne  

prezbiterium powstało na początku XIV w. (może już ok.  

roku 1300), zaś kwadratową, ceglaną nawę ukończono  

w drugiej połowie tego samego wieku – z pewnością nie  

później niż w roku 1420. Kościół otoczony był cmentarzem  

parafialnym oraz łączył się z nieistniejącymi już zabudowaniami 

 klasztornymi i szpitalnymi oraz kościołem i szpitalem  

Ducha Świętego. 

W 1528 spłonęło wnętrze kościoła, wtedy prawdopodobnie  

runęło również sklepienie prezbiterium, które jednak do 1533  

szybko odbudowano.  
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* W latach 1683-1684 staraniem biskupa  Andrzeja Trzebickiego odnowiono kościół, po raz kolejny 
renowacji dokonano w latach 1896-1898 pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego i Zygmunta 
Hendla. 

* W 1903 roku w kościele tym ślub z Elżbietą Szprotówną wziął Wojciech Korfanty (fakt ten 
upamiętnia okolicznościowa tablica. Wewnątrz niezwykłe jest sklepienie palmowe nawy, wsparte 
tylko na jednym, centralnym filarze symbolizującym biblijne drzewo życia. Po prawej stronie za 
wejściem znajduje się pochodzący z kościoła Ducha Świętego lawaterz z zachowaną datą 1581 
obecnie służący jako kropielnica. Pozostały wystrój nawy jest w obecnej postaci wierną XIX-
wieczną rekonstrukcją renesansowych malowideł pochodzących z 2 poł. XVI wieku. Z powodu 
zbyt silnego zawilgocenia oraz braku nowoczesnych metod konserwatorskich nie udało się 
uratować oryginałów. Stanisław Wyspiański skopiował je w skali 1:1 i jego kartony posłużyły 
Antoniemu Tuchowi do wykonania rekonstrukcji. Na ścianach umieszczono wizerunki bpa Iwona 
Odrowąża oraz czterech Doktorów Kościoła. Na wschodniej ścianie znajduje się „Zwierciadło 
Grzesznika” (starzec siedzący na krześle wyrastającym z głębi studni) – jest to jedyne zachowane 
tego typu przedstawienie w malarstwie polskim. Późnogotyckie sklepienie sieciowe w prezbiterium 
pochodzi z 1530 pokryte jest polichromią z motywami roślinnymi. Na zwornikach widnieją herby 
Królestwa Polskiego, Sforzów, Duchaków i Bonerów.  Ołtarz główny pochodzi z początków XVIII 
wieku, znajdujący się w nim krucyfiks wykonano w XVII wieku. uwieczniony jest on na tle 
malowanego krajobrazu ze złoconymi wyobrażeniami słońca i księżyca, po bokach ołtarza 
umieszczono złocone posągi św. Stanisława i św. Wojciecha, a przy mensie ołtarzowej dwie 
późnogotyckie polichromowane figury Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. 
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* Ołtarz św. Anny (po lewej stronie nawy) w części środkowej przedstawia Nauczanie Marii z ok.1650 

wzorowany jest on na miedziorycie wykonanym wg obrazu Petera Paula Rubensa. 
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* Ołtarz Matki Boskiej z prawej strony nawy pochodzi z 1630, a obraz Matki Bożej prezentuje szeroko 

rozpowszechniony typ ikonografii (Hodegetria) wg którego wykonano także wizerunek Matki Boskiej 

z Piekar Śląskich. 

Kaplica św. Zofii (po prawej stronie) została wybudowana jako kaplica cechowa krakowskich 

piekarzy w 1442. We wnęce ściany południowej ma zachowany unikatowy pochodzący z końca XVI 

wieku późnorenesansowy konfesjonał należący do najstarszych zachowanych w Krakowie. Pozostałe 

konfesjonały barokowe w kościele przeniesione tutaj zostały z katedry wawelskiej. Organy 18-

głosowe z barokowym prospektem. 

Poza tym uwagę mogą przyciągnąć: brązowa chrzcielnica z 1423 r., pośród wielu innych epitafium 

Heleny Modrzejewskiej rodziny Pollerów i Tomasza Prylińskiego, skrzydła gotyckiego tryptyku z 

nieistniejącego już kościoła św. Michała na Wawelu, a także stalle pochodzące z XVII w. zdobione 

polichromią przedstawiającą sceny z życia duchaków, tron prepozyta duchaków oraz ambona z 1 ćw. 

VII wieku stanowiące doskonały przykład wspaniałego kunsztu krakowskich snycerzy. 

Obok kościoła znajduje się wczesnogotycka, kamienna plebania, która jest najstarszym zachowanym 

budynkiem mieszkalnym w Krakowie. 
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* Plac Św. Ducha w Krakowie - Teatr im. J. Słowackiego 

* Budynek teatru wzniesiono w latach 1891-93 na miejscu wyburzonego w 1892 kościoła Ducha 

Świętego. Budynek jest utrzymany w stylu eklektycznym z przewagą neobaroku (częstym w tym 

okresie w państwie habsburskim). Tę nową scenę narodową w Krakowie dla zespołu występującego 

przy ul. Jagiellońskiej zaprojektował Jan Zawiejski. Był to pierwszy budynek w Krakowie, który 

posiadał oświetlenie elektryczne. Początkowo nosił nazwę "Teatr Miejski", dopiero w 1909 otrzymał 

imię Juliusza Słowackiego. Pomysłodawcą budowy teatru był Walery Rzewuski, który stosowny 

wniosek przedstawił krakowskiej Radzie Miejskiej 5 września 1872 r. Nowy wniosek w tej sprawie 

zgłosił 7 października 1877 r. Rada Miejska w 17 czerwca 1886 r. przeprowadziła debatę na temat 

lokalizacji i budowy nowego teatru. 1 sierpnia 1888 r. rozpisano międzynarodowy konkurs na projekt 

architektoniczny gmachu teatru. W styczniu 1890 r. przyjęto do realizacji projekt 36-letniego Jana 

Zawiejskiego, z którym zawarto umowę 18 marca 1891 r. Kamień węgielny położono 2 czerwca 1891 

r. Okolicznościowe dokumenty pod kamieniem złożyły Helena Modrzejewska i Antonina Hoffmann. 

Ogólny koszt budowy teatru wyniósł 767 tys. Pomysłodawcą budowy teatru był Walery Rzewuski, 

który stosowny wniosek przedstawił krakowskiej Radzie Miejskiej 5 września 1872 r. Nowy wniosek 

w tej sprawie zgłosił 7 października 1877 r. Rada Miejska w 17 czerwca 1886 r. przeprowadziła 

debatę na temat lokalizacji i budowy nowego teatru. 1 sierpnia 1888 r. rozpisano międzynarodowy 

konkurs na projekt architektoniczny gmachu teatru. W styczniu 1890 r. przyjęto do realizacji projekt 

36-letniego Jana Zawiejskiego, z którym zawarto umowę 18 marca 1891 r. Kamień węgielny położono 

2 czerwca 1891 r. Okolicznościowe dokumenty pod kamieniem złożyły Helena Modrzejewska  

i Antonina Hoffmann.  
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* Plac Św. Ducha w Krakowie  Teatr im. J. Słowackiego 

* Ogólny koszt budowy teatru wyniósł 767 tys. zł reńskich. W kwietniu 1892 r. Rada Miejska 

postanowiła teatr wydzierżawić (w styczniu 1893 r. adwokat Faustyn Jakubowski sporządził projekt 

umowy o dzierżawę). 13 lipca 1893 r. ogłoszono konkurs na sześcioletnią dzierżawę teatru,  

a 27 lipca tegoż roku radni przyznali dzierżawę Tadeuszowi Pawlikowskiemu.. W kwietniu 1892 r. 

Rada Miejska postanowiła teatr wydzierżawić (w styczniu 1893 r. adwokat Faustyn Jakubowski 

sporządził projekt umowy o dzierżawę). 13 lipca 1893 r. ogłoszono konkurs na sześcioletnią 

dzierżawę teatru, a 27 lipca tegoż roku radni przyznali dzierżawę Tadeuszowi Pawlikowskiemu. 

Próba generalna miała miejsce 20 października. Uroczystego otwarcia nowego teatru dokonano  

o godz. 12:00 w południe 21 października. Podczas pierwszego spektaklu wystawiono fragmenty 

utworów Mickiewicza, Słowackiego i Fredry. Przez następnych pięć tygodni wystawiano wyłącznie 

polski repertuar. 

* Teatr miał na koncie prapremiery dramatów romantycznych, modernistycznych i z okresu 20-lecia 

międzywojennego. W czasie II wojny światowej w gmachu Teatru Słowackiego działał teatr 

niemiecki. Ostatnie przedwojenne przedstawienie polski zespół dał jesienią 1939, a ponowną pracę 

rozpoczął 19 lutego 1945. Od 27 marca 1976 obok głównej sceny istnieje Scena Miniatura, tzw. 

mała scena przy placu św. Ducha 2, która stanęła w budynku dawnej elektrowni. W ramach teatru 

od 2000 działa też Scena Przy Pompie (letnia scena ogródkowa), a 7 listopada 2003 rozpoczęła 

działalność Scena W Bramie, zaadaptowana z dawnego magazynu dekoracji (scena 

eksperymentalna) – obie przy placu św. Ducha 4. Od 2002 w teatrze odbywają się spotkania 

Krakowskiego Salonu Poezji. 
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* W 1976 r. została otwarta mała scena Teatru – MINIATURA. 

W czerwcu 2000 roku została otwarta Scena przy Pompie – plenerowa scena Teatru,  

i z powodzeniem kontynuuje swoją działalność wzbogacając ofertę kulturalną Miasta w okresie 

letnim (na przełomie czerwca i lipca). Ma ona charakter impresaryjnego teatru ogródkowego: 

spektakle i koncerty odbywają się na małej estradce w soboty i niedziele po zapadnięciu zmroku. 

7 listopada 2003r. zainaugurowała swoją działalność Scena w Bramie. Jest to miejsce offu, debiutu  

i eksperymentu, a także ciekawych inicjatyw artystycznych integrujących twórców młodego 

pokolenia z całego Regionu. Obok spektakli powstają tutaj projekty przekraczające granice 

tradycyjnego teatru. W październiku 2004 rozpoczęła swoją działalność Scena Poezji Współczesnej 

prezentująca współczesną poetycką awangardę i antyawangardę. 

* W 1900 roku przed głównym wejściem do gmachu teatru ustawiono pomnik hr. Aleksandra Fredry 

autorstwa Cypriana Godebskiego. Nie był to przypadek, gdyż to właśnie Fredro przez pierwsze lata 

"patronował" tej krakowskiej scenie. W roku 1909 autor "" musiał oddać patronat Juliuszowi 

Słowackiemu, ale jego pomnik pozostał na miejscu.  

Od 27 marca 2009 Teatr im. J. Słowackiego, jako pierwszy w Polsce, oferuje możliwość zakupu 

biletu na spektakl przy pomocy telefonu komórkowego. Widz ma możliwość obejrzenia na stronie 

internetowej rozmieszczenia wolnych miejsc na widowni. Opłata za bilet wniesiona przy użyciu 

telefonu komórkowego jest wliczana w rachunek telefoniczny.  
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* Plac Św. Ducha w Krakowie - Teatr im. Słowackiego  

* Kurtyna Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – olejny obraz Henryka Siemiradzkiego  

o wymiarach 11,9 x 9,6 m, namalowany na lnianym płótnie rozciągniętym na drewnianym 

blejtramie.  

* W przeciwieństwie do większości innych kurtyn nie jest ona zwijana, ale podnoszona ponad 

scenę. Przedstawiona na kurtynie scena ma charakter alegoryczny.  

Na środku znajduje się Natchnienie, kojarzące Piękno z Prawdą, poniżej Komedia  

w towarzystwie błazna. Z lewej strony stoi odziana w ciemną szatę Tragedia, która spogląda na 

Erosa płaczącego nad urną z Ukochanym Sercem. Po prawej Zbrodnie, Występek, Furie i Widma. 

Kompozycję uzupełnia Psyche uwalniająca się od zmysłowości, Muzyka i Śpiew oraz orszak 

wokół pomnika Terpsychory. 

* Siemiradzki pracę przy kurtynie wykonał po kosztach własnych, nie żądając honorarium. Miasto 

zapłaciło za nią 15 tys. złotych reńskich. Po raz pierwszy kurtynę podniesiono w dniu 18 kwietnia 

1894 w Teatrze Miejskim (dzisiaj Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie) podczas 

wystawiania sztuki Józefa Blizińskiego Chwast. Na cześć dzieła Siemiradzkiego grała orkiestra 

13. pułku piechoty i śpiewał chór Towarzystwa Muzycznego. W prasie krakowskiej pojawił się 

dokładny opis dzieła z objaśnieniami samego malarza. 
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* Projekt kurtyny teatru Słowackiego, 1894, olej na płótnie, 60,3 x 90 cm, (Muzeum Narodowe w 

Warszawie) 
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Mała scena Teatru – MINIATURA                                       Scena w Bramie 
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* Scena przy Pompie – plenerowa scena Teatru         Widok Domu Pod Krzyżem od strony Placu św. 

Ducha 
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Widok na budynek domu parafialnego Kościoła św. Krzyża  
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Pomnik hr. Aleksandra Fredry autorstwa Cypriana Godebskiego. 
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* Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – ośrodek 

dokumentacji pracy artystycznej Teatru im. Juliusza Słowackiego oraz informacji naukowej 

dotyczącej dziejów krakowskiego teatru XIX i XX wieku o charakterze placówki muzealnej.  

Zbiory należą do największych i najcenniejszych zasobów teatralnych w Polsce. 
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Większość informacji tekstowych pochodzi z Wikipedii – wolnej encyklopedii, 

w niektórych miejscach podano inne i dodatkowe źródła informacji. 

 

Większość zdjęć pochodzi ze stron Wikipedii – wolnej encyklopedii, i moje własnej 

kolekcji wykonanych do celów tej prezentacji. 

Kilka zdjęć pobrano ze strony Foto: Paweł Chrzan, z witryny kraków 4u. 

 

W kilku przypadkach, aby umożliwić poszerzenie wiadomości na dany temat podano 

stronę Internetową 

Prezentację udostępniam na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych 

samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.  
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