Odkryto kolejne polichromie przy Rynku Głównym 29
2019-07-24
Trwające od maja prace przyniosły niespodziewany rezultat. Podczas działań
konserwatorskich w sieni kamienicy „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29 odkryto
najpewniej XIX wieczne polichromie.

W 2018 roku przeprowadzono remont konserwatorski klatki schodowej. To właśnie
wtedy ujawniono pierwsze polichromie. Wiadomo, że klatka schodowa została
przebudowana podczas drugiej wojny światowej i również wtenczas został zmieniony
układ schodów – tak, że odkryte polichromie nie pokrywają się z jego przebiegiem.
Zabytkowa kamienica, która od XIX wieku w obecnym kształcie zlokalizowana jest w
ścisłym centrum Krakowa, doczekała się remontu nawierzchni podwórka, instalacji
kanalizacyjnej, wiaty śmietnikowej i niezwykle ciekawej historycznie sieni. Tym razem
to właśnie w sieni ujawniono kolejne znaleziska. Zarząd Budynków Komunalnych
zlecił odkrycie polichromii, uzupełnienie pęknięć i niezbędną konserwację techniczną.
W przyszłym roku planowane jest pozyskanie dofinansowania na konserwację
estetyczną. Koszt remontu wynosi 364 411,13 zł i w całości został pokryty przez
Gminę Miejską Kraków.
Kamienica "Pod Blachą" pochodzi z XV wieku, zachowało się w niej wiele gotyckich
portali, a także późniejsze dekoracje stiukowe wykonane przez Baltazara Fontanę.
Według źródeł historycznych nazwa tej kamienicy pochodzi z XVI wieku, ponieważ w
tamtych czasach jej właścicielami byli Fischauserowie majętni zarządcy kopalni i huty
w Olkuszu. Mogli oni sobie pozwolić na pokrycie dachu swojej kamienicy miedzianą
blachą. Żony późniejszych właścicieli budynku - Lipnickich, słynęły z rozrzutności
powodując szybkie zniknięcie miedzi z dachu i dom zaczęto nazywać "domem bez
blachy". Ostatnia przebudowa tej kamienicy została dokonana w XIX stuleciu,
utrzymując historyczny blaszany dach.
Późniejszym właścicielem był Franciszek Milewski. To dla niego projekt klatki
schodowej wykonał w 1862 r. znany polski architekt Filip Pokutyński, znany m.in. z
projektów pałacu Pokutyńskich czy neogotyckiej kruchty w kościele franciszkanów.
Niegdyś w budynku znajdowała się siedziba Klubu Federacji Konsumentów, a także
swoje miejsce miała Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, dzisiejszy Instytut
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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