
MUZEUM ZABAWY 
warsztat rodzinny, wymagana rezerwacja miejsc
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1, sala edukacyjna
Termin: 7 grudnia 2013, godz.: 11.00 – 12.30
Koncepcja i prowadzenie: Anna Komorowska, Pracownia k
Zadaniem jest zaprojektowanie wystaw poświęconej 
zabawie. Wystawa ma nie tylko pokazywać różne formy 
zabawy, ale cała ma stać się okazją do rekreacji. 

MUSEUM OF FUN
Family workshop, reservation needed
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, education room
Date: 7 December 2013, 11.00 a.m. – 12.30 p.m.
Authored and hosted by: Anna Komorowska, Pracownia k
Children’s task is to design an exhibition dedicated to fun 
and play. The exhibition should not only present different 
forms of play, but it will be an occasion to participate.

ZBUDUJMY MIASTO
warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat, wymagana rezerwacja
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1, sala edukacyjna
Termin: 23 listopada 2013, godz. 11.00 – 12.30
Prowadzenie: Jakub Suszek (Atelier La Skala)
Spotkanie z twórcą makiet prezentowanych na wystawie, 
rozmowa z uczestnikami o zawodzie modelarza, samo-
dzielne wykonanie przez uczestników elementów makiety 
architektonicznej.

LET US BUILD A CITY
Workshops for children aged 5-7, reservation needed
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, education room
Date: 23 November 2013, 11.00 a.m. – 12.30 p.m.
Hosted by: Jakub Suszek (Atelier La Skala)
Meeting with the author of models presented in the exhi-
bition; conversation with the participants about the 
profession of a model-maker; participants themselves will 
produce elements of an architectural model.

BĘDĘ ARCHITEKTEM!
Zajęcia dla przedszkoli i szkół podstawowych
rezerwacja: tel. 801 007 319, 12 374 73 19
Zawód architekta, życie i twórczość 
Adolfa Szyszko-Bohusza, architektura nowoczesna  
a architektura dawna, elementy i detale architektoniczne 
(kolumna, porządek architektoniczny, fundament, beton).

I WILL BE AN ARCHITECT!
Classes for kindergarten and primary school students 
Booking: phone 801 007 319, 12 374 73 19
Profession of an architect; life and work of Adolf Szysz-
ko-Bohusz; modern architecture versus old architecture; 
architectural elements and details (columns, architectural 
orders, foundations, concrete)

KOMEDIODRESZCZOWIEC ARCHITEKTONICZNY
spacer i warsztat scenopisarski
Spotkanie przy Banku PKO, ul. Wielopole 19/21
Termin: 26 października 2013, godz. 12.00 – 15.00
Prowadzenie: Malwina Antoniszczak, Joanna Pawluśkiewicz
Pisanie opowieści o życiu mieszkańców budynków 
projektu Szyszko-Bohusza, dziwne historie, sensacje, 
alternatywne życiorysy.

ARCHITECTURAL THRILLER-COMEDY 
A guided walk and script-writing workshop 
Meeting point: PKO Bank, Wielopole 19/21
Date: 26 October 2013, 12.00 noon – 3.00 p.m.
Hosted by: Malwina Antoniszczak, Joanna Pawluśkiewicz
Writing a narrative about the tenants of buildings 
designed by Szyszko-Bohusz; strange and sensational 
stories; alternative biographies.

REAKCJA NA MODERNIZM
spotkanie wykładowe
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1,
Sala audiowizualna „U Samurajów”
Termin: 12 grudnia 2013, godz. 12.00 – 17.00
Zaproszeni specjaliści poruszą temat recepcji modernizmu 
w sztuce polskiej okresu międzywojennego oraz podejmą 
dyskusję dotycząca ochrony dziedzictwa modernizmu.

REACTION TO MODERNISM
Lecture session
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, 
“U Samurajów” audio-visual room 
Date: 12 December 2013, 12.00 noon – 5.00 p.m.
Invited experts will talk about reception of modernism in 
the Polish art between the two world wars, and discuss 
the protection of modernist heritage.

KRAKÓW MODERNISTYCZNY
wykład dla uczniów liceum
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1,
Sala audiowizualna „U Samurajów”
Termin: 18 grudnia 2013, godz. 11.30
liczba miejsc ograniczona (klasa szkolna / indywidualnie)
Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski
Wykład dla uczniów liceum przybliżający dziedzictwo 
krakowskiej architektury modernistycznej okresu między-
wojennego.

MODERNIST KRAKOW 
Lecture for secondary school students
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, 
“U Samurajów” audio-visual room 
Date: 18 December 2013, 11.30 a.m.
limited availability (a school group / individual participant)
Hosted by: Dr Michał Wiśniewski
Lecture for secondary school students, outlining the herit-
age of Krakovian modernist architecture of the interwar
period.

OPOWIEŚCI BUDYNKÓW
Zajęcia dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
rezerwacja: tel. 801 007 319, 12 374 73 19
Życie i twórczość Adolfa Szyszko-Bohusza, szkoła krakow-
ska, modernizm, historyzm, budynki-ikony architektury 
współczesnej, mapa architektury nowoczesnej Krakowa, 
ochrona i konserwacja architektury współczesnej, rola 
architektury w życiu codziennym mieszkańców miasta.

STORIES OF BUILDINGS 
Classes for secondary school students, reservation needed
Booking: phone 801 007 319, 12 374 73 19
Life and work of Adolf Szyszko-Bohusz; the Krakow school; 
modernism; historicism; iconic buildings of modern archi-
tecture; the map of modern architecture within Krakow; 
protection and conservation of modern architecture; the 
role of architecture in everyday life of city dwellers.

DRUGIE ŻYCIE DOMU
Materiały dydaktyczne do samodzielnego wykorzystania 
przez nauczycieli. Tematem zajęć jest nietypowy dom – 
willa Szyszko-Bohusza w Przegorzałach, który uczniowie 
poznają i będą mieli okazję przeprojektować.
Materiały do pobrania na stronach internetowych: 
www.instytutarchitektury.org, www.muzeum.krakow.pl

SECOND LIFE OF A HOUSE
Self-guided lesson materials for teachers. The topic of the 
lesson is an unusual home –Szyszko-Bohusz’s own villa in 
Przegorzały, which the students will get familiar with, and 
then re-design. 
Downloadable materials available from websites: 
www.instytutarchitektury.org, www.muzeum.krakow.pl  

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1, I piętro
Termin: 23 lutego 2014, godz. 13.00
Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski

CURATOR’S TOUR OF THE EXHIBITION
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, first floor
Date: 23 February 2014, 1.00 p.m.
Hosted by: Dr Michał Wiśniewski

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1, I piętro
Termin: 12 stycznia 2013, godz. 13.00 
Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski

CURATOR’S TOUR OF THE EXHIBITION
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, first floor
Date: 12 January 2013. 1.00 p.m.
Hosted by: Dr Michał Wiśniewski

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1, I piętro
Termin: 17 listopada 2013, godz. 13:00

CURATOR’S TOUR OF THE EXHIBITION
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, first floor
Date: 17 November 2013, 1:00 p.m.

WAWEL I SKAŁKA ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA
Start: Spotkanie przy Kościele p.w. Bożego Ciała
Termin: 2 listopada 2013, godz. 10.00
Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski

WAWEL AND SKAŁKA OF ADOLF SZYSZKO-BOHUSZ
Meeting point: Corpus Christi Church (Bożego Ciała)
Date: 2 November 2013, 10.00 a.m.
Hosted by: Dr Michał Wiśniewski
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Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny
Telefoniczna rezerwacja miejsc: 801 007 319, 12 374 73 19
Program edukacyjny: Dorota Jędruch, Anna Walczyk 

All events are free and held in Polish
Phone bookings: 801 007 319, 12 374 73 19

MODERNISTYCZNY PLAC ZABAW
warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat, wymagana rezerwacja
Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1, sala edukacyjna
Termin: 26 października 2013, godz. 11.00 – 12.30
Koncepcja i prowadzenie: Anna Komorowska 
(Pracownia k)
Warsztaty przybliżą dzieciom przykłady najciekawszych 
placów zabaw z tzw. złotego wieku autorskich placów 
zabaw. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie 
przymuzealnego placu zabaw, który kiedyś mógłby zostać 
zrealizowany przed Gmachem Głównym.

MODERNIST PLAYGROUND
Workshop for children aged 8-12, limited availability
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1, education room
Date: 26 October 2013, 11 a.m. – 12.30 p.m.
Authored and hosted by: Anna Komorowska 
(Pracownia k)
The workshop will showcase the most interesting exam-
ples of playgrounds of the so-called golden age. 
Participants’ task will be to design a museum playground, 
which could one day be built in front of the Main Building.

KRAKÓW ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA
Start: Spotkanie przy Banku PKO, ul. Wielopole 19/21
Termin: 19 października 2013, godz. 10.00
Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski

KRAKOW OF ADOLF SZYSZKO-BOHUSZ
Meeting point: PKO Bank, Wielopole 19/21
Date: 19 October 2013, 10 a.m. 
Hosted by: Dr Michał Wiśniewski
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arKRAKÓW ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA

Gmach Pocztowej Kasy Oszczędności, ul. Wielopole 19
(obecnie Bank PKO BP) 
1922–1925
Postal Savings Bank (today’s Bank PKO BP) 
at Wielopole 19

Monumentalny czteropiętrowy gmach łączył funkcję banko-
wo-biurową oraz mieszkalną. Zrealizowano go w nowo-
czesnej konstrukcji żelbetowej. Gmach ma trzy skrzydła. 
Narożnik budynku od ulicy Wielopole został zaokrąglony 
i tam usytuowano główne wejście. Charakter elewacji jest 
tworzony przez monumentalne korynckie półkolumny, 
profilowane gzymsy, attykę oraz bogatą dekorację rzeź-
biarską. Do najciekawszych pomieszczeń należą: główna 
klatka schodowa, hole oraz sala operacyjna wzorowana na 
rzymskim Panteonie. 

The monumental, four-storey building combined the 
function of a bank and offices with that of residential quar-
ters. The edifice possesses a modern, reinforced concrete 
structure, and it consists of three wings. The corner on the 
side of Wielopole street has been rounded; this is where 
the main entrance is situated. Grandiose Corinthian half-
-columns, profiled cornices, attic and rich sculpted 
decoration combine to give the building’s elevations their 
personality. The most remarkable interiors include the main 
staircase, entrance halls, and the operations room, 
modelled upon the Roman Pantheon.

Dom pracowników PKO, ul. Zyblikiewicza 5
1925–1927
Housing for the Postal Savings Society Employees
at Zyblikiewicza 5/Librowszczyzna 10

Domy mieszkalne pracowników PKO to jeden z najwięk-
szych zespołów mieszkaniowych międzywojennego 
Krakowa. Kompleks składa się z ciągów czteropiętrowych 
bloków – dwóch w zabudowie obrzeżnej ulic oraz kolejne-
go, wewnątrz działki. Na wewnętrzny dziedziniec wchodzi 
się przez kolumnowy pasaż-bramę z sufitem udekorowanym 
rozetami. W elewacjach zastosowano uproszczone klasycy-
zujące formy.

Homes for the Postal Savings Bank employees constitute 
one of the largest housing projects realised in Krakow 
between the two world wars. The estate is made up of con-
tinuous, four-storey blocks – two blocks aligned one with 
each street, and the third, placed on the inside of the plot. 
Entrance to the inner courtyard is through a colonna-
ded gate-passage, its ceiling decorated with rosettes.  In 
the elevations, simplified classicising forms were employed. 

Proponowana lokalizacja Muzeum Narodowego, 
zbieg ul. Westerplatte i ul. Kopernika
1929
Proposed location for the National Museum in Krakow 
at the corner of Westerplatte and Kopernika streets

Pod koniec lat 20. władze miasta, które było właścicielem 
Muzeum Narodowego poszukiwały lokalizacji dla nowej 
siedziby instytucji. Oprócz miejsca przy Alejach Trzech 
Wieszczów brana była pod uwagę parcela u zbiegu ul. 
Kopernika i dzisiejszej Westerplatte. Ekspresyjny projekt dla 
tego miejsca przygotowali w 1929 r. pracujący dla Magi-
stratu Czesław Boratyński i Edward Kreisler.  W zbiorach 
Muzeum Narodowego zachował się szkic do projektu, który 
przypisywany jest Adolfowi Szyszko-Bohuszowi i wskazuje 
na współudział architekta w opracowaniu tej koncepcji.

Towards the end of 1920s, the authorities of the city – the 
owner of the National Museum – started looking for a new 
location of the institution. In addition to the Aleje Trzech 
Wieszczów location, another plot was being considered:  
at the corner of Kopernika and today’s Westerplatte street. 
In 1929, architects Czesław Boratyński and Edward Kreisler, 
working for the city council, developed an expressive 
design for that location. Surviving in the National Museum 
collections is a concept drawing, attributed to Adolf Szysz-
ko-Bohusz, and pointing to his participation in the develop-
ment of the concept.

Kamienica Zgromadzenia Mansjonarzy przy pl. Mariackim 7
1912
Mansioners’ House (Vicarage) at plac Mariacki 7

Jednym z pierwszych projektów zrealizowanych przez 
Adolfa Szyszko-Bohusza w Krakowie stanowiła nowa  ka-
mienica wzniesiona dla Zgromadzenia Mansjonarzy przy 
placu Mariackim 7. Projektując w bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła Mariackiego architekt sięgnął po formy rodzime, 
m.in. attykę dekorowaną przeskalowanym ornamentem 
okuciowym.

One of the first designs that Adolf Szyszko-Bohusz had 
realised in Krakow was a new tenement house built for the 
Congregation of Mansioners (Vicars) at plac Mariacki 7. 
Working in the immediate vicinity of St Mary’s church, the 
architect turned to local forms, such as the attic decorated 
with oversized strapwork ornament. 

Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, 
Rynek Główny 41
1929–1932
Tenement house of the Feniks Insurance Society 
at Rynek Główny 41

Zrealizowany w latach 1931–1932 sześciokondygnacyjny 
budynek stanowił syntezę poszukiwań podjętych przez 
architekta podczas pracy nad różnymi wersjami projektu. 
Forma gmachu jest w pełni nowoczesna, jednak uzyskany 
efekt bliższy był sztuce dekoracyjnej niż radykalnie pojętym 
normom funkcjonalizmu. Parter i pierwsze piętro przezna-
czono na przestrzenie komercyjne: sklepy, kawiarnię i biura 
samego Towarzystwa, wyższe na mieszkania.  Budynek 
wieńczyła ekspresjonistyczna attyka. Obecny kształt Feniksa 
– dach mansardowy, pilastry w wielkim porządku w części 
przylegającej do Rynku Głównego – jest wynikiem hitlerow-
skiej przebudowy z lat 1941–1942.

The final shape of the six-story building, executed in 
1931–1932, was a synthesis of Szyszko-Bohusz’s work upon 
different consecutive versions of the design. Although the 
form is nothing but wholly modern, yet the achieved overall 
effect is more akin to decorative arts than to radical norms 
of functionalism. The ground floor and first floor were 
intended for commercial functions: shops, a cafeteria, and 
offices of the Society, while upper floors were occupied 
entirely with luxury suites for rental. An expressionist attic 
used to crown the building. The present shape of the Feniks 
– with its mansard roof, and the pillars in colossal order on 
the side of the Square – derives from the remodelling 
executed during the Nazi occupation, in 1941-1942.

fot. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHK-4334-N-1)

Bank Przemysłowy, Rynek Główny 
1911
Bank of Industry at Rynek Główny

Projekt konkursowy Szyszko-Bohusza miał charakter history-
zujący. Zakładał stworzenie malowniczej formy, która miała 
dawać wrażenie budynku organicznie wtopionego w tkankę 
urbanistyczną placu, ulegającego stopniowym przekształ-
ceniom stylowym na przestrzeni wieków. Mimo szerokiego 
uznania projekt ostatecznie zajął w konkursie drugie miejsce 
i nie został zrealizowany.

The character of Szyszko-Bohusz’s competition design was 
that of historicism.  His goal was to create a picturesque 
form, producing an impression of a building organically 
blended in the urban fabric of the square, which underwent 
gradual stylistic modifications over the centuries. In spite 
of being widely praised, the design came second and was 
never realised.

fot. czasopismo “Architekt” (1911 Z 4-5 T 15)

Kamienica Czeczotkia – trzeci dom Towarzystwa Feniks, nadbudowa 
trzeciego piętra, ul. Wiślna 2
1935–1936
Czeczotka’s House – the third house for the ‘Feniks’ Insurance Society, 
third floor extension, at Wiślna 2

Architekt zaprojektował przebudowę wraz z nadbudowaniem 
trzeciego piętra kamienicy u zbiegu ulic św. Anny i Wiślnej. 
Z powodu bankructwa towarzystwa ubezpieczeniowego 
nieruchomość została przejęta przez Pocztową Kasę Oszczęd-
ności, natomiast sama przebudowa przeciągnęła się aż do 
pierwszych lat okupacji. Dominującym elementem elewacji 
były monumentalne pilastry korynckie opinające narożnik,  
w pierwszej wersji bogato dekorowane ornamentem grote-
skowym, od którego ostatecznie odstąpiono.

In mid-1930s, the architect designed the remodelling and 
extension – adding a third floor – to the tenement house at 
the corner of Wiślna and św. Anny streets. As a result of the 
Insurance Society going bankrupt, the Postal Savings Bank 
took over the estate, while the remodelling dragged on into 
the first years of German occupation. The dominant element 
consisted of monumental Corinthian pilasters encasing the 
corner – initially they were to be amply decorated with gro-
tesque ornaments, but the decoration was abandoned in the 
final version.

fot. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHK-1648-N-3)

Dom Michaliny Cybulskiej i Maryi Włudarskiej, ul. Zwierzyniecka 15
1911–12 (Projekt wykonany wspólnie z Wiktorem Miarczyńskim)
Tenement house of Michalina Cybulska and Maryia Włudarska 
at Zwierzyniecka 15 (Co-designed with Wiktor Miarczyński)

W 1910 r. Adolf Szyszko-Bohusz przeprowadził się do  
Krakowa, gdzie otworzył własną praktykę architektonicz-
ną. Jednym z pierwszych budynków jakie zrealizował pod 
Wawelem była kamienica przy ul. Zwierzynieckiej 15, dla 
której zaprojektował elewację, współpracując z budowniczym 
Wiktorem Miarczyńskim. Koncepcja elewacji odznaczała się 
prostotą i redukcją dekoracji.

In 1910 Adolf Szyszko-Bohusz moved to Krakow, where he 
started his own architectural practice. One of the first projects 
he completed here was the design for a tenement house 
at Zwierzyniecka 15, for which he fashioned the elevation, 
working jointly with constructor Wiktor Miarczyński. The 
design stood out in its simplicity and reduction of decorative 
detail.

fot. czasopismo “Architekt” (1913 Z 8 T 21)

Gmach Główny Muzeum Narodowego, al. 3 Maja 1
1932
National Museum in Krakow at Aleja 3 Maja 1

W 1931 roku zarząd miasta podjął decyzję o ostatecznej 
lokalizacji gmachu Muzeum Narodowego na parceli po 
północnej stronie alei 3 Maja. Postanowiono rozpisać kon-
kurs architektoniczny, którego podstawę stanowił program 
funkcjonalny opracowany przez dyrektora Muzeum Naro-
dowego, dr. Feliksa Koperę, oraz plany architektoniczne 
sporządzone przez Adolfa Szyszko-Bohusza oraz pracujących 
dla magistratu architektów Czesława i Edwarda Kreislerów. 
Wytyczne konkursowe zakładały, że nowy gmach będzie miał 
żelbetową, szkieletową konstrukcję oraz formę podłużnego, 
czterokondygnacyjnego prostopadłościanu, w którego obło-
żonych piaskowcem elewacjach będą dominować wertykalne 
podziały. Główną nagrodę przyznano pracy warszawskiego 
zespołu Bolesława Szmidta, Juliusza Dumnickiego, Janusza 
Juraszyńskiego, która proponowała jedynie niewielkie korek-
ty wobec wytycznych konkursowych. Adolf Szyszko-Bohusz 
nie uczestniczył w powstaniu ostatecznej wersji projektu, 
który realizowano pomiędzy 1934 a 1939 rokiem, ale wywarł 
kluczowy wpływ na kształt koncepcji konkursowej, od której 
ostateczna wersja różniła się tylko nieznacznie.

In 1931, the city authorities determined the ultimate location 
of the National Museum building, in the plot of land located 
at the northern side of Aleja 3 Maja.  It was decided that 
architectural competition would be called, based upon the 
functional program prepared by the Director of the National 
Museum, Dr Feliks Kopera, and the architectural drawings 
developed by Adolf Szyszko-Bohusz in collaboration with 
the architects employed by the City Council, Czesław and 
Edward Kreisler.  Competition guidelines assumed that 
the new building should have a reinforced concrete frame 
structure, and a form of an elongated, four-storey cuboid, 
with sandstone-clad elevations having dominant vertical di-
visions.  First prize went to a team of architects from Warsaw: 
Bolesław Szmidt, Juliusz Dumnicki, and Janusz Juraszyński, 
who proposed only minor corrections compared to the 
competition guidelines. Although Adolf Szyszko-Bohusz did 
not participate in the development of the final version of the 
design carried out between 1934 and 1939, he still played an 
essential part in shaping the concept plan – and the version, 
which was ultimately realised, differed from that concept in 
but a few details. 

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (PIC_1-K-62-1)

Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego im. marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Oleandry 2
1931–1934 
The Marshal Józef Piłsudski House of Physical Education 
and Paramilitary Training at Oleandry 2

Pierwotna koncepcja zakładała wzniesienie monumentalnego 
funkcjonalistycznego gmachu zwróconego fasadą ku 
Błoniom. Miano w nim pomieścić szereg instytucji związanych 
z wychowaniem fizycznym oraz przysposobieniem wojsko-
wym: w skrzydle wschodnim – dwie duże sale gimnastyczne, 
salę boksu, pływalnię, sale wykładowe, świetlicę oraz siedziby 
Związku Legionistów i Związku Strzeleckiego; w skrzydle 
zachodnim – dużą salę zebrań z szatniami i foyer; w skrzydle 
północnym – w parterze strzelnicę małokalibrową oraz zbiory 
legionowe. Przewidywano budowę dwóch jednakowych 
skrzydeł połączonych z sobą cofniętym, długim skrzydłem 
północnym. Dziedziniec od strony Błoń miała zamykać lekka 
kolumnada. Ostatecznie zrealizowano tylko skrzydło połu-
dniowo-wschodnie.

Initial concept proposed the construction of a monumental, 
functionalist building, its main façade fronting the Błonia 
commons.  It was intended to house a number of institutions 
connected with physical education and paramilitary training: 
in the easterly wing – two large gyms, a boxing ring,  
a swimming pool, lecture halls, a common room, offices of 
Legionnaires Society and of Riflemen’s Association; in the 
westerly wing – a large convention room with cloakrooms and 
a foyer; in the northerly wing – a small-calibre shooting range 
in the ground floor, and the Legion’s collections of memora-
bilia.  The design proposed to construct two identical wings, 
connected with the third: a long northerly wing, set further 
back.  The front yard was to be enclosed with a light colon-
nade on the side of the Błonia commons. Ultimately, only the 
easterly wing was constructed.

WAWEL I SKAŁKA
ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA

Bazylika Bożego Ciała
Kazimierz
1938
Corpus Christi Church in Kazimierz 

W 1938 r. Adolf Szyszko-Bohusz przeprowadził prace konser-
watorskie w jednym z najważniejszych gotyckich zabytków 
krakowskiego Kazimierza, kościele p.w. Bożego Ciała.  
W ramach prac obniżono teren wokół kościoła przeprowa-
dzono remont dachu oraz usunięto tynki we wnętrzu odsła-
niając ściany z kamienia.

In 1938, Adolf Szyszko-Bohusz conducted monument 
conservation works within one of the most important Gothic 
buildings of Krakow’s Kazimierz district, the church of Corpus 
Christi. It included lowering of the surrounding area, 
renovation of the roof, and removing plasters in the interior 
to reveal stone walls beneath.

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-U-2663)

Budynek gimnazjum oraz internatu oo. Paulinów
(obecnie Wyższe Seminarium Duchowne zakonu Paulinów)
ul. Skałeczna 16
1933–1935
Grammar school and boarding house of the Pauline Order 
(today’s Higher Theological Seminary of the Pauline Order) 
at Skałeczna 16

Jeden z najciekawszych budynków szkolnych powstałych 
w Krakowie w okresie międzywojennym. Bryła gmachu jest 
rozczłonkowana i składa się z trzech części: wschodniej 
z biurami, klasami i mieszkaniami, środkowej, z wyższym 
ryzalitem klatki schodowej oraz zachodniej mieszczącej 
salę rekreacyjną oraz kaplicę. Architektura gmachu jest 
harmonijnym odbiciem różnych prądów architektonicznych – 
Bauhausu, twórczości Le Corbusiera oraz modnej w latach 30. 
stylistyki okrętowej.

This is one of the most remarkable school buildings erected 
in Krakow in between the two world wars. The building is 
not in one block, but is composed of many smaller solids, 
subdivided into three sections: the easterly part with offices, 
classrooms and flats; the middle part with a higher projection 
of a stairwell, and the westerly part with a recreational hall, 
and a chapel. The architecture of the building harmoniously 
reflects a number of architectural movements – Bauhaus, Le 
Corbusier’s work, and the naval style so fashionable in 1930s.

fot. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHK-4919-N)

Szpital Garnizonowy, Zamek na Wawelu
Military Hospital at Wawel Royal Castle

Niedługo po zakończeniu wojny Adolf Szyszko-Bohusz 
doprowadził do wyburzenia dwóch austriackich budynków, 
dawnego szpitala rekonwalescentów oraz południowego 
skrzydła szpitala garnizonowego.

Shortly after the war ended, Adolf Szyszko-Bohusz effected 
the demolition of two Austrian buildings: the former 
convalescent hospital, and southerly wing of the garrison 
hospital.  

Baldachim nad wejściem do krypty Marszałka Piłsudskiego
Zamek Królewski na Wawelu
1937
Baldachin over the entrance to Marshal Piłsudski’s crypt at Wawel 

Ten niewielki obiekt stanowi bardzo wyrazistą wizualną 
reprezentację relacji pomiędzy modernistyczną architekturą 
i autorytarną władzą. Fundamentalne znaczenie ma lokaliza-
cja budowli przy murze katedry wawelskiej – królewskiej ne-
kropolii, jednym z filarów narodowej tożsamości. Baldachim 
nad grobem Naczelnika Państwa demonstruje elementy 
oficjalnej propagandy: sakralizację świeckiej władzy, kult 
silnegoprzywódcy, neoromantyczne idee odrodzenia po 
latach niewoli. Poszczególne fragmenty baldachimu zostały 
wykonane ze spoliów – zdobyczy po zaborcach: cokołu pod 
pomnikiem Bismarcka, który stał w Poznaniu do 1918 roku, 
przetopionych austriackich armat, rozebranej warszawskiej 
cerkwi Aleksandra Newskiego.

This small-scale object is a most vivid visual representa-
tion of the relationship between modernist architecture 
and authoritarian power. The location is of fundamental 
importance – it adjoins the wall of Wawel Cathedral, the 
royal necropolis and one of the pillars of national identity. 
The baldachin over the tomb of the Chief of State exem-
plifies elements of official propaganda: the sacralisation of 
lay power, and the neo-Romantic idea of rebirth after years 
of enslavement. Elements of the baldachin are made of 
spoils from the former oppressors: the plinth of Bismarck’s 
monument that had stood in Poznań until 1918, melted Aus-
trian cannons, and fragments of the demolished Alexander 
Nevsky Cathedral of Warsaw. 

Dawne kuchnie królewskie
Zamek Królewski na Wawelu
1940
Former royal kitchens at Wawel Royal Castle

Po wkroczeniu Niemców do miasta Adolf Szyszko-Bohusz 
pozostał czynny na Wawelu, pracując w biurze architekto-
nicznym zorganizowanym w związku z adaptacją zamku na 
rezydencję Hansa Franka. Dzięki jego wskazówkom plano-
wane prace budowlane Niemcy rozpoczęli od inwestycji  
w infrastrukturę wzgórza, których koszt uniemożliwił prze-
budowę budynków historycznych. Największa zmiana była 
związana z przebudową dawnych kuchni królewskich na 
biura Generalnego Gubernatora, którą podjęto w 1940 r. 

After the Germans took the city, Adolf Szyszko-Bohusz 
remained active at Wawel, working in an architectural office 
organised for the purpose of adapting the castle for Hans 
Frank’s residence. Thanks to his directions, the Germans 
started the planned construction works from investing in 
the infrastructure, and the cost of that investment precluded 
remodelling of historical buildings. The biggest change was 
linked to the rebuilding of former royal kitchens to house 
the offices of the General Governor, undertaken in 1940.

Brama Herbowa
Zamek Królewski na Wawelu
1937
Herbowa Gate at Wawel Royal Castle

Tuż po rozpoczęciu pracy na Wawelu w 1916 roku Adolf 
Szyszko-Bohusz opracował projekt północnego wejścia na 
wzgórze, które zyskało kształt rampy o kamiennej na-
wierzchni. W 1921 roku do towarzyszącego rampie muru 
fortecznego zaczęto wmurowywać w układzie szachownico-
wym cegiełki upamiętniające osoby i instytucje wspierające 
odnowienie zamku. W 1921 roku nad odnowionym jeszcze 
przed I wojną światową bastionie Władysława IV ustawiono 
pomnik konny Tadeusza Kościuszki dłuta Leonarda Marco-
niego oraz przebudowano bramę wejściową. Nowa brama, 
tzw. brama Herbowa to wzniesiona z cegły, przysadzista 
konstrukcja przepruta półkolistą arkadą z drewnianą podno-
szoną kratą, którą wieńczy płaska, kamienna płyta.  
Na bramie umieszczono kamienne herby ziem polskich. 
Bramie towarzyszą arkady wychodzące na taras nad kapo-
nierą austriackich umocnień.

Shortly after he started his work at Wawel in 1916, Adolf 
Szyszko-Bohusz developed a project for the northern 
approach to the Castle hill, shaped as a stone-paved ramp.  
In 1921, the wall along the ramp, made of bricks laid in Eng-
lish bond, started to fill with a chequerboard of commem-
orative stone plaques, honouring private persons and insti-
tutions that had made donations for the Castle renovation 
fund. In 1921, equestrian statue of Tadeusz Kościuszko by 
Leonard Marconi was placed atop the bastion of Władysław 
IV, which had been renovated before the First World War, 
and the entry gate was remodelled.  The new gate, so called 
Herbowa (Coat of Arms) Gate is a hefty brick structure with 
an opening of a semi-circular arcade featuring a raisable 
wooden grating, finished with a flat stone slab.  On the gate, 
there are stone-carved emblems of Polish lands. Accompa-
nying the tower are the arcades leading to a terrace above 
the caponier of Austrian fortifications. 

Wieża Duńska
Zamek Królewski na Wawelu
1922–1924
Danish Tower at Wawel Royal Castle

Renowacja XIV-wiecznej Wieży Duńskiej polegała na 
usunięciu wprowadzonej w połowie XIX w. neogotyckiej 
dekoracji oraz nadbudowie przypór. Na wysokości ostatniej 
kondygnacji wzniesiono otwartą loggię krytą wysokim 
dachem wspartym na toskańskich kolumnach.

Restoration of the fourteenth-century Danish Tower entailed 
removal of neo-Gothic decorations, which had been 
introduced in mid-nineteenth century, and extending the 
buttresses. At the topmost level, an open loggia was built, 
covered with a high roof supported on Tuscan columns. 

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-U-2946-1)

WAWEL (WNĘTRZA) ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA
Termin: 14 grudnia 2013, 10.00, wymagana rezerwacja 
Prowadzenie: Piotr Stępień

WAWEL (INTERIORS) OF ADOLF SZYSZKO-BOHUSZ
Date: 14 December 2013, 10.00 a.m. Limited availability
Hosted by: Piotr Stępień

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-G-6142-2)

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-U-2679-1)

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-U-2586-2)

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-P-1648-7)

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-U-2696-13)

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1-U-2949-2)
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fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (2-2783)

fot. Pocztówka, wyd. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie

fot.  Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK: 03-r.a.-017149#001)

POWIEŚĆ MODERNISTYCZNA – Rozdział 1 
Warsztaty dla dorosłych i dla rodzin
kamienica przy ul. Zyblikiewicza 5 
Termin: 25 października 2013, godz. 15.00
Koncepcja i prowadzenie: Kolektyw Palce Lizać
Mobilny stolik. Biały obrus. Kandelabry.
Spotkanie dźwiękowe: wspomnienia i plotki sąsiedzkie.
Nie tylko dla mieszkańców kamienicy.

A MODERNIST NOVEL – Chapter 1
Workshops for adults and for families 
Tenement house at Zyblikiewicza 5
Date: 25 October 2013, 3.00 p.m.
Authored and hosted by: Kolektyw Palce Lizać
Mobile table. White tablecloth. Candelabra.
Audio meeting: memories and neighbourhood gossip.
Not only for the tenants of the house.

POWIEŚĆ MODERNISTYCZNA – Rozdział 2 
Warsztaty dla dorosłych i dla rodzin
Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, ul. św. Jana
Termin: 8 listopada 2013, godz. 15.00
Koncepcja i prowadzenie: Kolektyw Palce Lizać
Wprowadzenie mieszkańców Krakowa w tajemnice legen-
darnego Feniksa. Historie do odsłuchania. Tworzenie  
z mieszkańcami fotograficznych kolaży, wspólnego albu-
mu wspomnień związanych z kamienicą.

A MODERNIST NOVEL – Chapter 2 
Workshops for adults and for families
Feniks Insurance Society building, św. Jana 
Date: 8 November 2013. 3.00 p.m.
Authored and hosted by: Kolektyw Palce Lizać
Initiating the inhabitants of Krakow into the mysteries of 
the legendary Feniks. Stories to listen to. Creating, 
together with the participants: photographic collages, 
memories linked to the house. 

POWIEŚĆ MODERNISTYCZNA – Rozdział 3 
Warsztaty dla dorosłych i dla rodzin
Gmach Główny Muzeum Narodowego, al. 3 Maja 1 
Termin: 15 listopada 2013, godz. 19.00
Koncepcja i prowadzenie: Kolektyw Palce Lizać
Szachy. Maskarada. Muzyka. Taniec. Gmach główny 
zupełnie inaczej. Tajemne przejścia, zakamarki i sekrety. 

A MODERNIST NOVEL – Chapter 3 
Workshops for adults and for families
MNK Main Building, Al. 3 Maja 1
Date: 15 November 2013, 7.00 p.m.
Authored and hosted by: Kolektyw Palce Lizać
Chess. Masquerade. Music. Dance. A very different Main 
Building. Secret passages, nooks and crannies, 
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2. Dom pracowników PKO, ul. Zyblikiewicza
2. Housing for the Postal Savings Bank Employees

8. Kamienica Cybulskiej i Włudarskiej, 
ul. Zwierzyniecka

1. Gmach Pocztowej Kasy Oszczędności, ul. Wielopole
1. Postal Savings Bank

3. Proponowana lokalizacja Muzeum Narodowego, 
ul. Kopernika
3. Proposed location for the National Museum in Krakow 

4. Kamienica przy pl. Mariackim
4. Mansioners’ House (Vicarage) 

5. Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, Rynek 
Główny
5. Tenement house of the Feniks Insurance Society

6. Bank Przemysłowy, Rynek Główny
6. Bank of Industry

7. Kamienica Czeczotki, ul. Wiślna
7. Czeczotka’s House

8. Kamienica Cybulskiej i Włudarskiej, ul. Zwierzyniecka
8. Tenement house of Michalina Cybulska 
and Maryia Włudarska 

9. Gmach Główny Muzeum Narodowego, al. 3 Maja
9. National Museum in Krakow

10. Dom im. Józefa Piłsudskiego, ul. Oleandry
10. Józef Piłsudski’s House

8. Kamienica Cybulskiej i Włudarskiej, 
ul. Zwierzyniecka

12. Budynek gimnazjum oraz internatu oo. Paulinów, 
ul. Skałeczna

12. Grammar school and boarding house of the Pauline Order 

11. Bazylika Bożego Ciała
11. Corpus Christi Basilica

13. Wawel – budynek dawnego szpitala wojskowego
13. Wawel Castle – military hospital

14. Wawel – Baldachim nad wejściem do krypty 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

14. Wawel – Baldachin over the entrance to Piłsudski’s crypt

15. Wawel – budynek dawnych kuchni królewskich
15. Wawel – royal kitchens building

16. Wawel – Brama Herbowa
16. Wawel – Herbowa Gate

17. Wawel – Wieża Duńska
17. Wawel – Danish Tower

KRAKÓW ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA
KRAKÓW OF ADOLF SZYSZKO-BOHUSZ

WAWEL I SKAŁKA
ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA

WAWEL AND SKAŁKA 
OF ADOLF SZYSZKO-BOHUSZ

Twórczość Adolfa Szyszko-Bohusza (1883-1948) ukazuje 
znakomicie kontekst mentalny, kulturowy, artystyczny  
i polityczny, w jakim rodziła się w Polsce architektura nowo-
czesna. To jeden z najważniejszych architektów polskich  
I połowy XX wieku, który w znacznym stopniu ukształtował 
przestrzeń współczesnego Krakowa, będąc jednocześnie 
jednym z twórców narodowego mitu odrodzonej  
II Rzeczypospolitej. Był człowiekiem niezwykle wpływowym, 
piastującym wiele eksponowanych stanowisk i realizującym 
najbardziej prestiżowe zamówienia architektoniczne swoich 
czasów. 

Celem ekspozycji jest prezentacja procesu narodzin nowo-
czesności w polskiej architekturze. Tytułowa „reakcja na mo-
dernizm” może być rozumiana jako odpowiedź architekta 
na najistotniejsze przemiany kulturowe i polityczne epoki 
międzywojennej. Epoki o dwóch twarzach – patrzącej w 
przyszłość z ufnością w dobre intencje przemian moder-
nizacyjnych, a jednocześnie o surowym obliczu reakcji 
- rodzących się dyktatur i przeczucia bliskiej globalnej 
katastrofy.

Dzieło Szyszko-Bohusza rozpięte jest pomiędzy akademi-
zmem a modernizmem. W tym pozornie niemożliwym po-
łączeniu, żadna klasyczna definicja nie pasuje – modernizm 
nie jest aż tak progresywny, akademizm zaś wcale nie tak 
bardzo konserwatywny. Twórczość architekta, zbudowana 
na takim rozdarciu, pomiędzy tradycją a poszukiwaniem 
nowej formy w architekturze, głęboko sięga do istoty pro-
cesów zachodzących w architekturze początku XX wieku.

The oeuvre of Adolf Szyszko-Bohusz (1883 – 1948) is an 
excellent illustration of the psychological, artistic and polit-
ical context, in which modern Polish architecture was being 
born. One of the most important Polish architects of the 
first half of the twentieth century, he played a considerable 
part in shaping the space of contemporary Krakow, while 
co–creating the national myth of the reinstated Second Re-
public. He was extremely influential, held many high-rank-
ing positions, and realised some of the most prestigious 
architectural commissions of his time. 

The goal of this presentation is to reveal the process by 
which modernity was born in the Polish architecture. The 
“reaction to modernism” in the title may be understood 
as the architect’s response to the key cultural and political 
changes occurring in the inter-war period. It was a period 
with two faces – one, looking forward to the future, trusting 
in good intentions of the modernising transformations, and 
the other, a stern countenance of reaction – face of the ris-
ing dictatorships, and the premonition of an approaching, 
global catastrophe.

The oeuvre of Adolf Szyszko-Bohusz is stretched between 
academism and modernism. In this seemingly impossible 
conjunction, no classical definition suffices – neither is the 
modernism exceptionally progressive, nor is the acade-
mism excessively conservative. The architect’s work, found-
ed upon this contradiction, torn between tradition and the 
search for a new form in architecture, is deeply embedded 
in the core processes happening within early twentieth 
century architecture.

REACTION TO MODERNISM
ARCHITECTURE OF ADOLF SZYSZKO-BOHUSZ

www.instytutarchitektury.org www.muzeum.krakow.pl

Wystawa 
„Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza”
23 października 2013–23 lutego 2014
Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny
Exhibition 
‘Reaction to modernism. Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz’
23 October 2013–23 Febr uary 2014
The National Museum in Krakow, Main Building
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