HISTORIA SIEDZIBY
Małopolskiego Oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża
PRZY UL. STUDENCKIEJ 19

1. POCZĄTKI
Małopolski Oddział Okręgowy PCK mieści się w kamienicy przy ul. Studenckiej 19 w Krakowie od 1938
roku. Zakupu kamienicy dokonał za 89 tysięcy złotych w złocie, w dniu 22 stycznia 1938 roku
pełnomocnik Polskiego Czerwonego Krzyża, Pan Stanisław Żułkiewicz. Sprzedawcą była Pani Maria
Halina z Odrzywolskich Pozniakowa, córka znanego architekta krakowskiego, budowniczego i
pierwszego właściciela nieruchomości przy ul. Studenckiej 19 (wówczas ul. Pierackiego1) - Sławomira
Odrzywolskiego. Wcześniej, krakowski oddział PCK mieścił się w budynku Starego Arsenału przy ul.
Grodzkiej 642 . Polski Czerwony Krzyż korzystał z pomieszczeń pod Wawelem do 1927 roku, czyli do
czasu gdy budynek przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na sale dydaktyczne, w których
ulokował się Instytut Geografii, który mieścił się tam do 2005 roku.
Ulica Studencka, przy której mieści się nasza siedziba, istniała prawdopodobnie już w średniowieczu. Prowadziła przez ogrody od murów
miejskich do cmentarza żydowskiego. W 1893 r. ulicę wytyczono w obecnym biegu. Przez lata zmieniały się nazwy 1:
1

1850-1934 – Studencka
1934-1939 – Bronisława Pierackiego
1939-1945 – Diethar Gasse
1945-1951 – Bronisława Pierackiego
1951-1990 – Karola Świerczewskiego
1990 – obecnie – Studencka
Ulica Grodzka, dom nr 64 - Arsenał Królewski nazywany inaczej Domus Munitionis został zbudowany w pierwszej połowie XVI wieku
na zlecenie króla Zygmunta I Starego. Pełnił on funkcję arsenału i odlewni dział. Budynek należał do systemu fortyfikacji miejskich. Był on
jednym z dwóch arsenałów znajdujących się w obrębie miasta Krakowa. Drugi z nich to Arsenał Miejski, znajdujący się przy ul. Pijarskiej.
Od 1675 Arsenał był siedzibą ludwisarni, w 1818 roku został zamieniony w magazyn, a po przebudowie w 1846 r. - na koszary.
2

.

Kopia aktu notarialnego dot. zakupu kamienicy przez Polski Czerwony Krzyż
(strona pierwsza i ostatnia).

2. DOM WŁASNY ARCHITEKTA SŁAWOMIRA ODRZYWOLSKIEGO

a. SŁAWOMIR ODRZYWOLSKI
Budynek przy ul. Studenckiej wybudował jako dom własny znany krakowski architekt Sławomir
Odrzywolski. Odrzywolski był architektem i konserwatorem zabytków, restauratorem katedry na
Wawelu, autorem publikacji „Wawel” (1880) i „Renesans w Polsce” (1899).W latach 1860-1866
studiował w Instytucie Technicznym w Krakowie. Następnie przeniósł się do Berlina, gdzie kontynuował
naukę na tamtejszej Bauakademie. W 1878 roku osiadł na stałe w Krakowie, gdzie powstało wiele
zaprojektowanych przez niego budynków, a kilka cennych zabytków odzyskało dzięki niemu świetność.
W latach 1878-1909 był profesorem w krakowskim Instytucie Technicznym. W 1879 nawiązał
współpracę z Komisją do Badań Sztuki w Polsce, powołaną przez Akademię Umiejętności. W latach
1887-1913 pełnił funkcję konserwatora drugiego okręgu Galicji. Należał m.in. do Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jego
najważniejszym dziełem jako konserwatora zabytków jest renowacja katedry na Wawelu, prowadzona
w latach 1884-1904.

(ur. 1846 w Zakrzówku – zm. 1933 w Krakowie)
b. DZIAŁALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA S. ODRZYWOLSKIEGO
Odrzywolski był aktywnym architektem, projektował w stylu eklektycznym, a z czasem zwrócił się ku
secesji i modernizmowi. Budował domy mieszkalne, kamienice, kościoły i gmachy użyteczności
publicznej. Najwięcej jego realizacji powstało w Krakowie, m.in. kamienice przy ulicy Basztowej, ul.
Józefa Piłsudskiego i Studenckiej, gmachy Akademii Górniczo-Hutniczej (1923-35, wspólnie z
Wacławem Krzyżanowskim) i siedziba Towarzystwa Rolniczego (1909). Poza Krakowem wzniósł kilka
kościołów, m.in. w Albigowej, Mrowli, Rabce, Rudawie i Równem. Zdobył pierwszą nagrodę w
konkursie na kościół św. Elżbiety we Lwowie (1903). Zaprojektował też budynek gimnazjum w Jaśle i
pałac w Partyniu oraz szafy muzealne dla Muzeum Czartoryskich i prospekt organów w kościele Bożego
Ciała w Bieczu.

Z problematyką architektury renesansowej zetknął się Odrzywolski już w czasie nauki w
krakowskim Instytucie Technicznym w latach 1860—66. Wykłady z budownictwa i rysunku
architektonicznego prowadził tam wówczas Filip Pokutyński, absolwent berlińskiej Bau-Akademie,
autor kilku neorenesansowych projektów architektonicznych, jeden z pionierów inwentaryzacji
zabytków w Polsce. Zapewne za jego to radą Odrzywolski zdecydował się na dalsze studia
architektoniczne w Berlinie, w tej samej uczelni. Spośród grona architektów berlińskich 2 poł. XIX w.
projektujących budowle neorenesansowe, takich jak Friedrich A. Stuler (1800—1865), Theodor Stein
(1802—1876), Friedrich Hitzig (1811—1881), Gustaw Stier (1807—1880), Richard Lucae (1829—1877),
Wilhelm Neumann (1826—1907), Karl von Grossheim (1841—1911) czy Heinrich Kayser (1842—1917)
największy wpływ na twórczość Odrzywolskiego wywarł kierunek reprezentowany przez Richarda
Lucae. Współpraca z Wilhelmem Neumannem m.in. przy wznoszeniu neorenesansowego pałacu
Poselstwa Wirtemberskiego (1873—74), nawiązującego do florenckich pałaców Quattrocenta,
uwrażliwiła naszego architekta na wytworne formy późnej szkoły berlińskiej, wyraźne w szlachetnych
proporcjach bryły i starannie opracowanym bogatym detalu.
Zainteresowanie epoką renesansu pogłębiła tradycyjna dla młodych artystów podroż do Italii,
którą Odrzywolski odbył na przełomie 1876 i 1877 r. Było to — jak później wspominał —ostatnie
święcenie na samodzielnego artystę. (…) Reminiscencją włoskiej podroży Odrzywolskiego była też jego
pierwsza samodzielna budowla — willa Hoffmanna w Vietz (1878), założona na nieregularnym rzucie,
uwidocznionym w swobodnej kompozycji brył.
c. DOM WŁASNY
(…) Prawdziwym credo artystycznym Odrzywolskiego był jego dom własny w Krakowie przy ulicy
Studenckiej 19 — urocza neorenesansowa kamieniczka, wzniesiona po powrocie do kraju, w 1885 r.
Założona na typowym rzucie kamienicy z jedną oficyną, który odzwierciedla artykulacja czteroosiowej
fasady, jest budowlą dwupiętrową o zwartej bryle, zwieńczonej gzymsem konsolkowym. Główna część
fasady jest symetryczna, z portalem kolumnowym i balkonowymi porte-fenetre’ami na osi. Skrajna oś
budynku zapowiada położoną w głębi oficynę. Horyzontalny pas sgraffita łączy całość kompozycji,
równocześnie zaś, przedstawiając bliskie właścicielowi domu postacie symbolizujące Architekturę,
Rzeźbę i Literaturę, odpowiada zasadom dziewiętnastowiecznej architecture parlante. Podobnie jak w
willi w Vietz lico muru nie zostało otynkowane, co wzbogaciło kompozycję o subtelne kontrasty
kolorystyczne i fakturowe.
Fasada owego „pałacyku miejskiego” nawiązuje do architektury rzymskiego Cinquecenta, a
zwłaszcza do typu budowli wywodzących się od Palazzo Farnese (altemujące naczółki, okna w formie
aediculi, boniowane naroża, bogato opracowana kondygnacja pierwszego piętra). Podobne
rozwiązania, jednakże bardziej kameralne, a więc bliższe krakowskiej kamieniczce niż monumentalny
Palazzo Farnese, odnaleźć można we florenckiej architekturze dojrzałego i późnego renesansu, czego
przykładem może być Palazzo Pandolfini (powstał niemal równocześnie z Palazzo Farnese, a jego
współtwórcą był również architekt z rodziny Sangallo), Palazzo Bartolini-Salimbeni czy Palazzo
Larderel.(…)
Nieco skromniejsze w dekoracji są sąsiednie neorenesansowe kamieniczki przy ul. Studenckiej
(nr 21 i 23), wzniesione w latach 1885—87. Przypisać je można Odrzywolskiemu na podstawie danych
archiwalnych (był kierownikiem budowy) oraz analizy stylistycznej. Repertuar form wzbogacony został
m.in. o boniowania parteru, charakterystyczne klińce z maskami oraz półkoliście zwieńczony portal o
rodowodzie sięgającym florenckiego Quattrocenta, podobnie jak konsolowe gzymsy wieńczące.
Na budowę domu własnego Odrzywolski przy ul. Studenckiej uzyskał zgodę w 1884 r. Kamienica
wzniesiona w 1885 r., stanowiła niejako wizytówkę architekta, fotografia wykonana wkrótce po ukończeniu

budowy opublikowana została nawet we lwowskim wydaniu Czasopisma Towarzystwa Technicznego z 1886 r.3

Dwupiętrową budynek z czteroosiową fasadą i reprezentacyjnym wejściem zaznaczonym portalem z
kamiennymi kolumnami udekorowano sgraffitami ornamentalnymi i alegorycznymi, wykonanymi przez malarza
Tucholskiego, z dużą sprawnością i swobodą artystyczną. Malarz wykonał również dekoracje w mieszkaniu
Odrzywolskiego, o czym dowiadujemy się z listu polecającego artystę do realizacji we wnętrzach Uniwersytetu
Jagiellońskiego.4
Sam architekt w taki sposób reklamował swoje dzieło5:
„Dom mieszkalny w Krakowie. Ulica Studencka l.7
Projektując dom ten dla siebie, przeznaczyłem parter i drugie piętro do wynajmowania —
pierwsze piętro zastosowałem wyłącznie do własnych potrzeb. Ztąd przyjąłem dwa przedpokoje po obu
Czasopismo Towarzystwa Technicznego Lwowskiego, Cytat z „ Czasopisma Technicznego” lwowskiego, 1886, R. IV,
nr.6, fotografia po s.96.
3

List Sławomira Odrzywolskiego z lutego 1887; Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, teczka S II 1027, skoroszyt Aula 18871888. [Cyt. za:] M. Bogdanowska, M. Bogdanowska, Sgraffita Krakowa, „Teki Konserwatorskie” t. XIII, 2001, s.20
4

Cytat z „ Czasopisma Technicznego” lwowskiego, 1886, R. IV, nr.6, s.94. gdzie Sławomir Odrzywolski zareklamował dom
własny.
5

stronach klatki schodowej — jeden dla właściwego pomieszkania, drugi wyłącznie dla mojej pracowni
i biura. Północne światło od strony podwórca spowodowało wybudowanie pracowni malarskiej na 3.
piętrze, po nad klatką schodową, garderobą i przedpokojem
a. Przedpokoju
b. na 2. piętrze użyłem na schody wiodące do pracowni malarskiej, oświetlając je z góry.
Poziemie i 2. piętro mają po 4.0 m, 1. piętro 4.30 na wysokości od podłogi do podłogi. Skromne
środki, jakie mogły być na budowę tego domu obrócone i wzgląd, aby tenże w razie sprzedaży mógł
choć w przybliżeniu wykazać rentę przyjętą przeciętnie w Krakowie, wskazywały wszelką oszczędność.
Mimo to , o ile tylko względy powyższe pozwalały, starałem się o osiągnięcie możebnej trwałości w
wykonaniu i urządzeniu wewnętrznem, a zarazem nadanie facyacie pewnego artystycznego piętna. Ta
ostatnia jest wykonana w robocie testowanej, z wyprawionemi obramieniami, okiennicami i gzymsami.
Jako przeważny moment dekoracyjny używałem sgrafitta; portal i wsporniki balkonowe
2.
piętra wykonano z piaskowca dobczyckiego i kamienia wapiennego,inne części ozdobne facyaty
z
wapna hydraulicznego. Z wyjątkiem krat balkonowych z żelaza kutego, które niestety nie mogły być
wykonane przez siły krajowe i sgrafitta, wszystkie inne roboty wykonali rzemieślnicy miejscowi. Do
sgrafitta wezwany był p. Tucholski, malarz dekoracyjny, rodak, z Berlina. Wewnętrzne urządzenie
mieszkań wskutek skromnych wymogów miejscowych i względów już wyżej wskazanych, jest dosyć
proste. Wszystkie pokoje frontowe i pokój jadalny od tyłu, mają posadzki dębowe a lepsze pokoje piece
modelowane, kolorowe.
Prawdziwy urok tego domu, jak i innych dwupiętrowych ulicy Studenckiej, stanowi piękny
i
otwarty widok na przedmiejskie ogrody, Wawel i mogiłę Kościuszki, a w dalszym planie podgórze
Karpackie i Tatry. Koszta całej budowy wyniosą, nie wiele po nad 30000 zł., — przeciętna cena jednego
m2 zabudowanej powierzchni 90 zł. nie wliczając ceny gruntu.
S. Odrzywolski.
3. SIEDZIBA Małopolskiego Oddziału Okręgowego OO PCK
Odrzywolski, a po jego śmierci jego córka mieszkali w domu do 1938 r, do czasu sprzedaży
nieruchomości na rzecz PCK. Krakowski, potem Małopolski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża ma
swoja siedzibę w kamienicy przy ul. Studenckiej 19 od 1938 roku. Przez okres prawie 80 lat działalności
w tym miejscu, nasza organizacja prowadziła nieprzerwanie swoja działalność statutową, niosąc pomoc
potrzebującym w Krakowie, Małopolsce, w kraju i za granicą.
W czasie tych 80 lat działalności PCK miały miejsce ważne wydarzenia historyczne.
a. HARCERSKA POCZTA PCK.
1939- 1945
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść pełną pomoc bliźnim i być
posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Temu przyrzeczeniu harcerskiemu byli wierni kurierzy Harcerskiej Poczty PCK w Krakowie, z których
ośmiu potwierdziło to najwyższą ceną – ofiarą życia. Harcerską Pocztę PCK w Krakowie powołał w
pierwszych dniach września 1939 roku płk Stanisław Plappart, Pełnomocnik Zarządu Głównego PCK na
Okręg Krakowski, a jej utworzenie powierzył dh. Edwardowi Poradziszowi, który jako instruktor
harcerski zwrócił się z apelem do harcerzy z Krakowa o bezinteresowne podjęcie służby Polsce i jej
mieszkańcom.

Wejście do kamienicy MOO PCK (obecnie ul. Studencka 19).
Przy rowerze widoczny dh Bolesław Wójcik.
Zgłoszeni harcerze z różnych drużyn w Krakowie utworzyli konspiracyjną drużynę nazwaną
Harcerską Pocztą PCK, dla władz okupacyjnych nazwana „Biurem Poszukiwania Osób Zaginionych”, a
jej członkowie – nazwani gońcami, Komendant – Drużynowy – Kierownikiem Biura przy Okręgu PCK w
Krakowie. Każdy goniec otrzymał legitymację w języku polskim i niemieckim podpisaną przez dyrektora
PCK praz przedstawiciela policji niemieckiej, potwierdzaną co miesiąc. Gońcy nosili opaski Czerwonego
Krzyża z pieczęcią z orłem niemieckim potocznie zwanym „gapą”.
Praca w Harcerskiej Poczcie PCK była społeczna. Spełniała ona wiele zadań. Do PCK
w
Krakowie przychodziło wiele listów przesyłanych do Polski przez jeńców wojennych z obozów
koncentracyjnych poprzez Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Genewie. Gońcy sortowali te listy
i
każdy, w określonym dla siebie rejonie Krakowa, miał je doręczyć adresatowi. Często nie była
to
sprawa prosta. Wielu mieszkańców zostało rozproszonych przez działania wojenne lub pozostało na
terenach na wschód od Bugu, wielu zmieniło miejsce zamieszkania lub schroniło się u rodzin, stąd wielu
listów nie można było doręczyć. Ponieważ listy były pisane na pojedynczych kartkach, gońcy mieli
możliwość poznać treść niedoręczonych listów. Często były to pierwsze wiadomości dla rodzin o
miejscu pobytu nadawców w niewoli, czy szpitalach. Były bodźcem do prób odszukania adresatów, na
przykład przez Biura Ewidencji Ludności, wypytywanie sąsiadów o rodzinach adresatów
i
odszukiwanie ich adresów – co wymagało dużego zaangażowania. Nagrodą dla gońca była radość
rodzin, gdy otrzymywali wiadomość, że syn czy ojciec żyje i gdzie się znajduje. Niestety, zdarzały się też
wiadomości o ich śmierci.

Inną dziedziną było odszukiwanie i identyfikowanie osób poszukiwanych, bowiem
w
pierwszych dniach i tygodniach września 1939 r. masy ludzi uciekały przed Niemcami na wschód,
straszeni informacjami o używaniu przez Niemców – Polaków jako żywe tarcze w walce z wojskiem. Po
17 września 1939 r. uciekali na zachód po napaści Rosji na wschodnie tereny polskie. W drodze ludzie
chorowali, umierali, ginęli pod bombami, byli więzieni lub koczowali na granicach. Działalność
konspiracyjna Harcerskiej Poczty PCK polegała na tym, że była skrzynką przekaźnikową poczty
organizacji podziemnych. Następną znaną skrzynką był Skład Apteczny przy ul. Czarnowiejskiej 30, po
śmierci właściciela prowadzony przez p. Chodura. Jednym z odbierających pocztę z tej skrzynki był dh
Marian Hampel, były drużynowy II PG.
Gońcy przed wstąpieniem do Harcerskiej Poczty PCK, wykonywali w Krakowie różne zadania.
Na przykład dh Czesław Bednarz wraz z druhem Edwardem Poradziszem, przy udziale Henryka
Lancmańskiego organizowali szpital Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie przy ul. Skarbowej w
Bursie ks. Kuznowicza, a następnie pracowali w nim jako sanitariusze zbierając rannych żołnierzy
z
ulic miasta do szpitala.
Po wkroczeniu Niemców i uzyskaniu informacji, że po wyleczeniu żołnierze ci zostaną zabrani
do obozu jeńców wojennych, organizowali od mieszkańców ubrania cywilne i w ten sposób około 120
żołnierzy uratowali przed niewolą. Dh Roman Ciesielski dostarczał do więzienia w Wiśniczu paczki
z
żywnością i ciepłą odzieżą dla krakowskich profesorów, którzy zostali aresztowani w okresie letnim.
Paczki te dostarczały do PCK rodziny. Dh Henryk Lancmański wraz z członkami swojego zespołu
harcerskiego uczestniczył w pracach na Wawelu przy ochranianiu workami z piaskiem katedry oraz
wynoszeniu ewakuowanych skrzyń ze skarbami wawelskimi na galary na Wiśle. Dh Bolesław Wójcik
wraz z dh. Zdzisławem Morejko i Stanisławem Janią, po ewakuacji Urzędów Miejskich z Krakowa,
pełnili w Magistracie w Podgórzu dyżury zapewniające łączność telefoniczną z Urzędem Miejskim w
Śródmieściu.

Lista gońców drużyny Harcerskiej Poczty PCK w Krakowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Czesław Bednarz – były drużynowy III DH Podgórskiej; członek Szarych Szeregów,
Wojciech Beliczyński – były hufcowy Hufca Podgórskiego,
Zdzisław Ćwik – były instruktor w Hufcu Podgórskim,
Karol Benko,
Roman Ciesielski,
Adam Dobrowolski – członek Szarych Szeregów,
Stanisław Gorczyca,
Zdzisław Morajko – harcerz I DH Podgórskiej,
Henryk Lancmański – harcerz I HD Podgórskiej,
Andrzej Meissner – harcerz III Krakowskiej DH,
Jerzy Meissner – harcerz III Krakowskiej DH,
Wiesław Tomaszkiewicz – członek Szarych Szeregów,
Marian Szwarga,
Bolesław Wójcik – harcerz I DH Podgórskiej,
Stefan Teleżyński,
Jan Piechota,
Adam Jaworski,
Józef Lebiest,
Wojciech Krudowski,
Mieczysław Andrzejowski,
Zdzisław Poradzisz,
Edward Poradzisz – drużynowy Harcerskiej Poczty PCK, były drużynowy III DH Podgórskiej,
były Namiestnik Zuchowy.

Dh Bolesław Wójcik.

Głównym zadaniem kurierów było przenoszenie listów i innych dokumentów przez granicę na
Bugu, poza którą znalazła się duża ilość Polaków odcięta granicą od swoich rodzin, w tym także
aresztowanych i wywiezionych do łagrów. Poza listami i wiadomościami dla polskich rodzin, także o
osobach poszukiwanych oraz o zabitych w czasie wojny, kurierzy byli kontaktem między organizacjami
podziemnymi po obu stronach granicy, na przykład między członkami Szarych Szeregów a
Komendantem mającym siedzibę w Krakowie.

Gablota pamięci o Harcerskiej Poczcie PCK – ul. Studencka 19, Kraków.
Działalność kurierów była zakonspirowana, ale ich praca była powiązana z bazą, to jest
Harcerską Pocztą PCK w Krakowie przy ulicy Pieradzkiego 19 (obecna Studencka 19). Dużym sukcesem
kurierów było dostarczanie wiadomości z obozów w Ostaszkowie i Kozielsku. Kurierów z terenów
wschodniej Polski było 15, ale znamy nazwiska tylko ośmiu, zamordowanych w trakcie pełnienia swoich
obowiązków w latach 1939 i 1940, przy przekraczaniu granicy na Bugu. Pozostali są nadal
zakonspirowani i nie udało się ich odnaleźć.
Lista nazwisk kurierów zamordowanych przy przekraczaniu granicy na Bugu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Henryk Brodawski z Chyrowa
Jan Budoń ze Stanisławowa
Leszek Garbek z Diloku – Delatynia
Alojzy Grzybek z Nowego Targu
Stanisław Paluch z Krakowa
Bolesław Siemianowicz z Baranowicz
Stanisław Smoleń ze Lwowa
Władysław Widerski z Krakowa.

Gońców, pracowników Harcerskiej Poczty PCK w Krakowie było 22. Organizatorem i
drużynowym był dh Edward Poradzisz. Działalność Harcerskiej Poczty PCK została upamiętniona tablicą
odsłoniętą 27 września 2003 roku na budynku przy ul. Studenckiej 19. Akt odsłonięcia był bardzo
uroczysty, z udziałem około 500 osób. Byli to żyjący członkowie Harcerskiej Poczty PCK, przedstawiciele
Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP, Małopolskiego Zarządu PCK, członkowie Harcerskiego Kręgu
Seniorów Kombatantów - inicjatorów tablicy, przedstawiciele krakowskich Szarych Szeregów,
Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej oraz delegacje drużyn harcerskich i Hufców ZHP.

Tablica upamiętniająca Harcerską Pocztę PCK na budynku siedziby MOO PCK, ul. Studencka 19,

Coroczna zbiórka harcerska i Apel Poległych (2017r)
b. SKRZYNIE KATYŃSKIE.
Wiosną 1940 roku NKWD dokonało mordu na tysiącach polskich oficerów, jeńcach wojennych,
przetrzymywanych w rosyjskich obozach w Kozielsku, niedaleko Smoleńska, w Starobielsku w rejonie
Charkowa i Ostaszkowie, w obwodzie twerskim. Polski Czerwony Krzyż miał swój niezaprzeczalny
udział w ujawnieniu masowych mordów na ofiarach czystek politycznych Stalina.
Ofiary dokonanej zbrodni sowieckiej były pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu
pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa. Zbrodnia była
przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu, co dało
początek długiej drodze dochodzenia do prawdy. Początkowo z internowanymi w/w obozach można
było korespondować. Więź ta urwała się bezpowrotnie wiosną 1940 roku. Wówczas zaginął ślad
po ogromnej większości uwięzionych. 13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili: „Ze Smoleńska donoszą,
że miejscowa ludność wskazała władzom niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych,
wykonywanych przez bolszewików, gdzie wymordowano 10 000 polskich oficerów”.
W okresie od 15 kwietnia do 7 czerwca 1943 r. 12-osobowa Komisja Techniczna Polskiego
Czerwonego Krzyża brała udział w ekshumacji polskich oficerów zamordowanych i pochowanych
w masowych grobach w Katyniu. W tamtym czasie, w warunkach wojny, nie było możliwości założenia
cmentarza składającego się z grobów indywidualnych, dlatego też pochówek odbył się w mogiłach
zbiorowych. Powstały dzięki Komisji PCK w czasie ekshumacji katyńskiej wykaz, sporządzony
przez Delegaturę PCK w Szwajcarii w 1944 r., obejmujący 2805 nazwisk oficerów, przez długi czas był
jedyną podstawą do wystawiania zaświadczeń rodzinom pomordowanych. Stanowi też materiał
wyjściowy do opracowania pełnej listy osób zamordowanych w Lesie Katyńskim.
W czerwcu 1991 r. w wyniku wspólnych ustaleń podjęto decyzję o wyjeździe do Charkowa,
Katynia i Miednoje polskich ekspertów, którzy wzięli udział w ekshumacjach. Ekshumacje były
prowadzone w roku 1991 oraz w 1994 i 1995. We wszystkich uczestniczyli przedstawiciele Polskiego
Czerwonego Krzyża.

Po wielu latach o temacie skrzyni katyńskiej w Krakowie wspominał działacz opozycyjny
w PRL-u i profesor AGH Jan Sentek. Jego relację w 1991 roku nagrał Adam Macedoński, twórca
Instytutu Katyńskiego. Profesor opisywał nieznaną przez lata akcję zorganizowaną przez żołnierzy AK,
których celem było zdobycie rzeczy z Katynia przywiezionych przez hitlerowców. W ich ukryciu mieli
uczestniczyć pracownicy krakowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
Owe skrzynie (bo według wielu relacji było ich kilka) miałyby pochodzić z tzw. archiwum Robla.
Mogą tam być dokumenty potwierdzające tożsamość ofiar, obrączki, papierośnice i inne cenne
przedmioty. Pamiątki po polskich żołnierzach mieli zebrać członkowie Komisji Technicznej Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz niemieccy urzędnicy. Rzeczy zostały wykradzione przez Polaków
najprawdopodobniej gdy w 1944 roku Niemcy, przed sowiecką ofensywą zdecydowali się przewieźć
katyńską ekspozycję do Drezna. Transport nigdy nie dotarł do tego miasta. Historycy utrzymują,
że część z eksponatów mogła zostać skradziona z wystawy (-> skrzynia zakopana na terenie siedziby
krakowskiego Czerwonego Krzyża).

W związku z relacją profesora Jana Sentka, Instytut Pamięci Narodowej zdecydował się
wszcząć śledztwo poszukiwawcze. Na ich zlecenie, naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej
przebadali częściowo georadarem podwórko kamienicy Małopolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża, jednak w pierwszym etapie badanie nie przyniosło pozytywnych
rezultatów.
Jednakże, aby uznać badania za prawidłowe i kompletne, należy przeprowadzić je
wykorzystując sprzęt o głębszym zasięgu. W toku zbierania różnego rodzaju wiadomości, Małopolski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uzyskał informację, iż w latach osiemdziesiątych, bądź
dziewięćdziesiątych, nawieziono dodatkowo od 1,5 do 2 m ziemi oraz gruzu na podwórzu, co
dodatkowo utrudnia przeprowadzenie badań. Problematyczna jest również obecność skalniaka
znajdującego się na tym terenie oraz zasypana studnia. Ponadto, duże pomieszczenie służące obecnie
ratownikom MOO PCK jako skład sprzętu, dawniej było drewnianą szopą. Ze względu na ogromną ilość
rzeczy, obszar ten został zbadany jedynie w dwóch miejscach, zaś metalowe pomieszczenie
usytuowane w rogu ogrodu nie zostało sprawdzone w żaden sposób ze względu na zbyt duże
zakłócenia związane z materiałem z jakiego jest stworzone.
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował 27 kwietnia 2017
roku konferencję prasową pod tytułem: „Tajemnica skrzyń katyńskich”, której pretekstem było
śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie owych skrzyń, nowe fakty w temacie poszukiwań
oraz rola pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża w odkrywaniu zbrodni katyńskiej. Wtedy też
MOO PCK wnioskował do Instytutu Pamięci Narodowej o kontynuację śledztwa poszukiwania „skrzyń
katyńskich” zarówno na terenie ogrodu, jak i we wszystkich piwnicach znajdujących się na terenie
budynku, wyrażając zgodę na przeprowadzenie na terenie krakowskiego oddziału kontynuacji badań

geologicznych jak i archeologicznych, oraz zadeklarował wszelką pomoc w ich prowadzeniu, oddając
do dyspozycji ogród wewnętrzny, podwórko, piwnice – zgadzając się na gotowość naruszenia ziemi
i architektury ogrodu.
a. REMONT KONSERWATORSKI KAMIENICY.
W 2016 roku Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął remont
konserwatorski kamienicy. Głównym celem jest przywrócenie splendoru i blasku kamienicy przy ul.
Studenckiej 19. W 2016 roku ze środków własnych i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa odnowiono kamienny portal bramy wejściowej, a w 2017 roku rozpoczęto remont elewacji,
ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego sgraffito. Horyzontalny pas sgraffita łączy całość
kompozycji na elewacji, równocześnie zaś, przedstawiając bliskie właścicielowi domu postacie
symbolizujące Architekturę, Rzeźbę i Malarstwo.
Nadzór konserwatorski nad pracami powierzono Pani dr. Bożenie Opiłło, która dokonała
niezwykłego odkrycia. W trakcie prac odkryto, że sgraffita dekorujące elewację - uznawane dotychczas za
autentyczne - okazały się rekonstrukcją prawdopodobnie z lat powojennych XX wieku. Odkrycia
dokonano poprzez porównanie zdjęć kamienicy z roku 1887 i współczesnych. Obecnie trwa
konserwacja sgrafitto, a tam gdzie jest to niemożliwe przywrócenie sgraffitto z czasów końca XIX w. Po
zakończeniu remontu elewacja naszej kamienicy będzie niezwykłą atrakcją dla historyków sztuki –
można będzie zobaczyć dwie epoki tworzenia sztuki sgraffito.

Różnice przedstawiają zdjęcia historyczne i współczesne.

Na przyszłe lata zaplanowano dalszy remont konserwatorski. Szczególnie zaakcentowane
będzie wyeksponowanie walorów dekoracyjnych sieni i klatki schodowej oraz pomieszczeń I piętra
stanowiącego mieszkanie architekta, gdzie planowane jest zorganizowanie muzeum poświęconego
historii PCK oraz osobie znamienitego architekta, właściciela i budowniczego obiektu
S. Odrzywolskiego. Planowana jest również rewitalizacja pomieszczeń piwnicznych i wykorzystanie tej
dodatkowej przestrzeni na cele rekreacyjno-kulturalne powiązane ze społeczno-charytatywną
działalnością PCK. Realizowany obecnie remont konserwatorski elewacji frontowej uzupełnieniowy
będzie o renowację elewacji tylnych, oficynowych oraz rekultywację ogrodu w obrębie podworca.

Zdjęcie sklepienia sieni wejściowej – ul. Studencka 19.

Zdjęcia kamienicy przy ul. Studenckiej na przestrzeni lat.
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