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JAN ZAWIEJSKI W KRYNICY
W 150. ROCZNICĘ URODZIN ARCHITEKTA*

Jan Zawiejski (1854-1922) jest niewątpliwie jedną z najwybitniejszych indywidualności w dziejach architektury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Był architektem formatu europejskiego. Potrafił wyjść poza ramy własnego środowiska, projektując m.in.
dla Wiednia, Meranu, Paryża i Hagi. Równocześnie był twórcą silnie zakorzenionym w
swoim rodzinnym mieście - Krakowie. Tutaj też pozostawił swe najważniejsze dzieło,
które przyniosło mu międzynarodowy rozgłos: wzniesiony w latach 1891-1893 gmach
krakowskiego Teatru Miejskiego (dzisiaj Teatr im. Juliusza Słowackiego). W zestawieniu z innymi działającymi w tym czasie pod Wawelem architektami, jego twórczość
odznacza się korzystnie różnorodnością. Na liczący około 120 projektów i realizacji
dorobek twórczy Zawiejskiego składają się m.in. takie gatunki architektoniczne, jak:
teatry, kościół, banki, hotele, muzea, dom zdrojowy, ratusz. Jako architekt miejski w
latach 1901-1914 wzniósł w Krakowie wiele charakterystycznych budynków szkolnych
oraz okazały gmach Akademii Handlowej. Zawiejski służył też krakowskiemu
mieszczaństwu, a projektowane przez niego około roku 1910 monumentalne kamienice, jak np. dom Ohrensteina u zbiegu Plant Dietlowskich i Stradomia, czyjego własny
„Jasny Dom" są tego najlepszym przykładem. Domy te należą do najwybitniejszych
przykładów krakowskiej architektury mieszkaniowej początku XX wieku.
Krakowski architekt, działając w epoce późnego historyzmu, secesji i modernizmu,
próbował utrzymywać się na fali przemian, jakim podlegała architektura przełomu XIX
i XX wieku. Stąd jego twórczość przeszła znamienną ewolucję stylistyczną od neorenesansu włoskiego i północnego lat osiemdziesiątych, poprzez neobarok i pompierski
eklektyzm, po eksperymenty z tworzeniem stylu narodowego i epizod secesji. W
pierwszych latach dwudziestego stulecia Zawiejski zaczął ulegać modernizmowi, by w
końcu, poprzez epizod klasycyzowania, powrócić do języka form historycznych. Formy
te bowiem najlepiej wyczuwał i rozumiał. Jak dla większości architektów
dziewiętnastowiecznych, jego działalność artystyczna polegała przede wszystkim na
poszukiwaniu i twórczym rozwijaniu nowych oryginalnych motywów. Jak pisał Cesar
Daly: „Dostrzeżenie motywu jakiejś nowej kompozycji we fragmencie stanowiącym
część jakiegoś układu danego zabytku i wydobycie go - jest w pewnym sensie
naprawdę aktem twórczym"1. To swoiste credo artystyczne przyświecało również i
Zawiejskiemu.
*) Niniejszy tekst oparłem na mych wcześniejszych publikacjach, a przede wszystkim na monografii książkowej: Jan
Zawiejski. Architekt przełomu XIX i XX wieku. PWN Warszawa 1986. Tam też szczegółowa podstawa źródłowa i
literatura przedmiotu.
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Twórczość Jana Zawiejskiego wyrosła na gruncie wiedeńskiego historyzmu. Swoją
architektoniczną edukację zdobywał w latach 1873-1878 w Politechnice Wiedeńskiej,
pod kierunkiem Heinricha von Ferstla, w okresie największego rozkwitu dojrzałego
historyzmu w architekturze. Wiedeńska Ringstrasse stawała się wówczas symbolem
triumfu epoki, a wznoszone w sercu habsburskiej stolicy monumentalne gmachy były
punktem orientacyjnym dla
architektów z całej monarchii.
Nie przypadkiem więc związki
Zawiej skiego ze środowiskiem
wiedeńskim trwały przez cały
okres jego działalności na polu
architektury. Nie ograniczyły się
przy
tym
wyłącznie
do
bezpośredniego wpływu szkoły
Ferstla, w którego atelier młody
krakowski architekt odbył w
latach 1880-1882 praktykę, a po
śmierci swego wielkiego mistrza
brał udział, w latach 1883-1884,
w końcowej fazie budowy
neorenesansowego
gmachu
Uniwersytetu
Wiedeńskiego,
jednego z największych dzieł
Ferstla. Wówczas też Zawiejski
poznał bliżej innego ga-licjanina
Grupa budowniczych Uniwersytetu Wiedeńskiego, 1884.
działającego w Wiedniu na polu
W środku popiersie nieżyjącego już wówczas Heinricha
architektury
Juliana
von Ferstla. Jan Zawiejski pierwszy z lewej. Museum der
Stadt Wien, sygn. HM, nr inw. 133.885.
Niedzielskiego. Starszy od Zawiej skiego Niedzielski - uważany za „prawą rękę" Ferstla - piastował po śmierci mistrza odpowiedzialną funkcję kierownika artystycznego budowy Uniwersytetu.
Pierwszym ważnym etapem samodzielnej działalności zawodowej Zawiej skiego
stać się jednak miała Krynica. W roku 1884 ogłoszono międzynarodowy konkurs na
projekt domu zdrojowego dla tej miejscowości. Wpłynęły 24 projekty, a wśród nich opatrzony godłem „Tatry" - projekt architektów: Juliana Niedzielskiego i Jana Zawiejskiego z Wiednia. Projekt ten otrzymał I nagrodę i został przeznaczony do realizacji. Tak więc Zawiejski, opuszczając w listopadzie 1884 roku Wiedeń, zaczynał swą
samodzielnąkarieręod sporego sukcesu. Budowa domu zdrojowego, której zakończenie planowano początkowo na sezon letni 1887, dobiegła końca dopiero w czerwcu
1889 roku, przeto Zawiejski spędzić miał aż cztery kolejne sezony budowlane w
Krynicy, wpływając w zasadniczy sposób na ukształtowanie oblicza uzdrowiska.
Krynica przeżywała wówczas okres dynamicznego rozwoju, przekształcając się z
niewielkiej i trudno dostępnej wioski uzdrowiskowo-letniskowej w znany i uczęszczany kurort.
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Jan Zawiejski i Julian Niedzielski, projekt konkursowy Domu Zdrojowego w Krynicy, 1884.
Fasada frontowa. Architekt. R.7: 1906, tabl. 54.

Początek tym przeobrażeniom dał jeszcze w latach pięćdziesiątych XIX wieku niestrudzony Józef Dietl. Przełomowe znaczenie dla rozwoju uzdrowiska miało otwarcie w
1876 roku Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej i wybudowanie dwa lata później drogi bitej,
łączącej Krynicę z leżącą przy tej linii kolejowej Muszyną. Skróciło to wydatnie i
ułatwiło dojazd do Krynicy, który do tego czasu trwał z Krakowa pełne dwa dni (najbliższą stacją kolejową była Bochnia). Do Krynicy zaczęły przybywać rzesze kuracjuszy
z całej Galicji, a także spoza jej granic. Tej wzmożonej frekwencji musiała towarzyszyć
rozbudowa i unowocześnienie uzdrowiska. Jeszcze w latach 1866-1868 krakowianin
Feliks Księżarski wzniósł nowe łazienki mineralne. W roku 1880 zbudowano nowe
łazienki borowinowe, a w 1884 roku otwarto zakład wodoleczniczy. Powstało szereg
prywatnych willi i pensjonatów. Do pełnej nobilitacji brakowało jeszcze Krynicy domu
zdrojowego, czy - jak wówczas mówiono - kurhauzu.
Problem ten rozwiązano za dyrekcji Józefa Glanza. Od roku 1873 administracja krynickiego Zakładu Zdrojowego spoczywała w rękach Dyrekcji Domen i Lasów Państwowych z siedzibą w Bolechowie, a później we Lwowie. Dyrekcja Domen podlegała
bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa w Wiedniu, co przyczyniło się do rozwoju uzdrowiska. Z propozycją budowy domu zdrojowego wystąpił, jeszcze we wrześniu 1881
roku, ówczesny namiestnik Galicji Alfred Potocki, pełniący równocześnie funkcję prezydenta Dyrekcji Domen i Lasów Państwowych. W następnych latach toczyły się w
Wiedniu rokowania o niezbędne fundusze. W roku 1883 Dyrekcja Domen wystąpiła do
Ministerstwa Rolnictwa z oficjalnym wnioskiem o rozpisanie konkursu na plany
„dworca leczniczo-zdrojowego" w Krynicy, preliminując na ten cel znaczącą sumę 200
tysięcy złotych reńskich. W lutym 1884 roku rozpisano konkurs międzynarodowy z
terminem nadsyłania prac do 1 czerwca tegoż roku. Był to jeden z pierwszych konkursów architektonicznych w Galicji. Jego warunki zostały bardzo szczegółowo sprecyzowane w specjalnej broszurce pt. „Program na budowę domu gościnnego (Kurhaus)
w c.k. zakładzie zdrojowym w Krynicy wydanej przez Dyrekcję Domen i Lasów we
Lwowie". Koszty budowy gmachu określono na 100 do 150 tys. złr. W składzie jury
znaleźli sięm.in. najwybitniejsi lwowscy architekci: Julian Zachariewicz, Juliusz Hoch-
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berger i Karol Setti. Komitet powołany do oceny projektów konkursowych ukończył
pracę 17 lipca 1884 roku, a dnia następnego, na posiedzeniu pod przewodnictwem
namiestnika, przyznano nagrody. Obok wyróżnionych I miejscem i pokaźną kwotą 1400
złr. Niedzielskiego i Zawiej skiego, przyznano II nagrodę architektom Teodorowi
Bachowi i Leopoldowi Simonowi oraz III nagrodę Janowi Dolińskiemu.
Rok następny upłynął Niedzielskiemu i Zawiej skiemu na przygotowaniach do budowy. Trzeba było sporządzić plany szczegółowe, kosztorysy, wybrać ostateczną lokalizację gmachu. W celu ustalenia jego dokładnego położenia Julian Niedzielski przebywał
na początku sierpnia 1885 roku przez kilka dni w Krynicy. Dzięki tej wizji lokalnej
postanowiono zmienić nieco usytuowanie kurhauzu. Pierwotnie przewidywano, iż stanie
on w środku uzdrowiska, w miejscu ogrodu zakładowego. Koncepcja ta była krytykowana. Niedzielski postanowił przesunąć nieco lokalizację i ustawić dom zdrojowy na
miejscu istniejącej od 1810 roku słynnej restauracji „Pod Barankiem". Dnia 13 sierpnia
1885 roku architekci złożyli ostatecznie opracowane plany, wraz z kosztorysem, w wiedeńskim Ministerstwie Rolnictwa. Po zatwierdzeniu i pozytywnej ocenie, plany te przesłano we wrześniu do Lwowa, do Dyrekcji Domen i Lasów Państwowych. Budową
domu zdrojowego osobiście interesował się nowy namiestnik Galicji Filip Zaleski, który
w paźa^ierniku 1885 roku odbył w towarzystwie Józefa Glanza i Jana Zawiejskiego
podróż do Krynicy, celem ustalenia ostatecznej lokalizacji gmachu.
Już jesienią 1885 roku praktycznie wszystkimi pracami związanymi z przygotowaniem robót budowlanych zajmował się młodszy ze spółki architektów - Zawiejski. Jego
starszy kolega Julian Niedzielski, osiadły na stałe w Wiedniu, był w tym czasie zajęty
powierzoną mu w 1885 roku restauracją tamtejszego kościoła szkockiego. W roku następnym związał się na stałe autorską współpracą z architektem Hansem Mikschem, stąd
domyślać się należy, iż nie był on - w zaistniałej sytuacji - zainteresowany prowadzeniem budowy w odległej Krynicy i czynności te scedował wyłącznie na młodszego
kolegę. Zawiejski został więc artystycznym kierownikiem budowy, mając do pomocy
działającego z ramienia namiestnictwa inżyniera Rayskiego, kierującego techniczną
stroną przedsięwzięcia. Fakt ten zadecydował o kilku następnych latach życia architekta.
Zawiejski osiedlił się we Lwowie, by być blisko instytucji finansujących i nadzorujących
budowę. W galicyjskiej stolicy spędzał jednak tylko miesiące zimowe, przebywając w
sezonie budowlanym w samej Krynicy, gdzie bezpośrednio nadzorował prace
budowlane. Po przygotowaniu placu i zabezpieczeniu materiałów jesienią 1885 roku,
budowa ruszyła wiosną roku 1886, postępując - jak pisała ówczesna prasa - „żwawo".
Zatrudniono przy niej około 100 robotników2. Dnia 4 czerwca 1886 roku odbyło się
uroczyste poświęcenie rozpoczętej budowy. Prowadzone z energią prace zostały jednak
zahamowane wskutek trudności finansowych i organizacyjnych. Dopiero w czerwcu
1889 roku Krynica otrzymała swój kurhauz.
Był to monumentalny i na ówczesne stosunki luksusowy trzykondygnacyjny gmach,
założony na planie podłużnym z trzema ryzalitami i dwoma skrzydłami bocznymi. Reprezentacyjną część budowli stanowił szeroki i wydatnie wysunięty do przodu ryzalit
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Jan Zawiejski na budowie Domu Zdrojowego w Krynicy, ok. 1886.
Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. MI-39, p. 11. Fot. M. Poręba.

środkowy. Mieścił on na piętrze dużą salę balowo-koncertową, do której prowadziła z
westybulu na parterze główna klatka schodowa3. Dom zdrojowy w Krynicy uważany
był za jedną z najlepszych pod względem architektonicznym budowli wzniesionych z
końcem XLX wieku w Galicji. W roku 1887 Zawiejski zaprezentował krynicki kurhauz na Wystawie Sztuki Polskiej w Krakowie, zaś w 1892 roku plany domu
zdrojowego prezentowano na Wystawie Przemysłu Budowlanego we Lwowie, gdzie
zdobyły bardzo pochlebne opinie.
Prowadzący budowę najważniejszego gmachu w rozwijającym się kurorcie architekt stał się osobą znaną w krynickim światku. Stąd nic dziwnego, że otrzymał tutaj
kilka innych zamówień. Wykonał więc m.in. projekty willi i pensjonatów dla miejscowych lekarzy, Bolesława Skórczewskiego i Henryka Ebersa. Zwłaszcza wzniesione w
roku 1888 przez inżyniera Bronisława Babla przy Bulwarze Dietla wille „Witoldówka" i „Tatrzańska" - należące przez długie lata (aż do spłonięcia „Tatrzańskiej" i przebudowy „Witoldówki") do najlepszych krynickich przykładów drewnianej architektury uzdrowiskowej z wieku XLX - uznać należy za ciekawe przykłady przeniesienia
form ówczesnego murowanego budownictwa hotelowego (np. hotel „Habsburgerhof'
w Meranie, przy którego wzniesieniu pracował wcześniej Zawiejski) do architektury
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drewnianej. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że Bronisław
Babel, budując wille dra Skórczewskiego, opierał się na przygotowanych przez Zawiej
skiego planach, zmieniając je w szczegółach. Potwierdzała to również - w pewnym
sensie - architektura willi „Tatrzańska", która była prostym przełożeniem „na język
drewna" projektowanych wcześniej przez Zawiej skiego neorenesansowych willi dla
Meranú i Lubeki.
Przede wszystkim jednak Zawiejski wzniósł jeszcze w Krynicy pierwszy kościół
parafialny. Krynica, przekształcająca się w coraz bardziej znany i uczęszczany kurort,
nie miała przez długi czas własnego kościoła rzymskokatolickiego. W połowie lat osiemdziesiątych, działający pod protektoratem księżny Sapieżyny, Komitet
Budowy Kościoła w Krynicy
skłaniać się zaczął, ze względu na
trudności
finansowe,
do
prowizorycznego rozwiązania tej
kwestii
przez
rozszerzenie
istniejącej w parku kaplicy zdrojowej. Przedłużająca się od lat
sprawa budowy kościoła w Krynicy nabrała realnego kształtu w
dużej mierze dzięki Zawiejskiemu. 14 sierpnia 1886 roku
wziął on udział w posiedzeniu
komitetu budowy, na którym
skrytykował zamierzone przez
komitet rozszerzenie parkowej
kaplicy. Zaproponował budowę
skromnego, zupełnie nowego
kościoła kosztem 40 tys. złr. oraz
wyraził gotowość bezinteresownego dostarczenia projektu i kosztorysu. Argumenty te przekonały komitet, który podjął decyzję
budowy świątyni, powierzając
Zawiej skiemu funkcję architekta
i kierownika budowy kościoła.
Jan Zawiejski, projekt kościoła parafialnego w Krynicy. Fasada
Jeszcze w tym samym roku
boczna, 1886. Archiwum Państwowe w Krakowie, T.A.U., sygn.
MI-39, p.17. Fot. M. Poręba.
Zawiejski wykonał projekt, który
- po zatwierdzeniu w czerwcu
roku
1887
przez
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konsystorz biskupi w Tarnowie - zaczęto latem tego roku realizować. Już późną jesienią budowlę doprowadzono do stanu surowego, lecz z powodu trudności finansowych
wykończono ją dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Zawiejski prowadził osobiście
budowę krynickiego kościoła do sierpnia 1889 roku. Jeszcze w październiku roku
1891 wykonał projekt ołtarza głównego. Sama budowla, stopniowo wykańczana,
została pobłogosławiona przez biskupa Karola Hryniewieckiego w roku 1892, a
konsekracji dokonano dopiero w roku 1902.
Zawiejski zaprojektował dla Krynicy niewielki, jednonawowy kościół na planie
krzyża łacińskiego. W skrzyżowaniu nawy i transeptu umieścił kopułę na
pendentywach. Symetryczny plan przełamywała diagonalnie umieszczona,
sześcioboczna wieża nakryta spiczastym dachem namiotowym, która nadawała
budowli wyrazu malowniczości. Po przeciwległej stronie nawy znajdowała się okrągła
wieżyczka, mieszcząca schody prowadzące na chór muzyczny. Kościół otrzymał
kostium stylowy, nawiązujący do form „wczesnego renesansu włoskiego". Budowla ta
utraciła swój pierwotny wygląd w wyniku przebudowy przeprowadzonej w okresie
międzywojennym przez Franciszka Mączyńskiego. Wówczas też zatarto efekt
malowniczości kościoła, nadając mu „nowoczesne", silnie zmodernizowane formy.

Jan Zawiejski, Projekt kościoła parafialnego w Krynicy, Przekrój podłużny, 1886.
Archiwum Państwowe w Krakowie, T.A.U., sygn. MI-39, p. 19. Fot. M. Poręba
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Choć do Krynicy Zawiejski powracał, projektując m.in. w roku 1903 w formach
„secesyjno-zakopiańskich" niezrealizowane łazienki hydropatyczne, to budowlą, która
do dzisiaj pozostaje w Krynicy pomnikiem jego pierwszego wielkiego sukcesu, jest
gmach dzisiejszego Starego Domu Zdrojowego. To klasyczne dziś już dzieło architektury neorenesansowej wyznacza zarazem początek ewolucji stylistycznej, jaką miał
przejść krakowski architekt w ciągu czterdziestu lat swej twórczej działalności.
Krynicki Stary Dom Zdrojowy jest podręcznikowym przykładem dojrzałego historyzmu w architekturze, w redakcji wiedeńskiej szkoły Ferstla. Jest przy tym, w stosunku do ostatniego okresu działalności wiedeńskiego architekta, dziełem nieco zapóźnionym stylistycznie. Pamiętać jednak trzeba, że w środowisku galicyjskim neorenesans
włoski z różnych względów był w latach osiemdziesiątych XLX wieku ciągle
„najmodniejszym kostiumem stylistycznym". We Lwowie w formach włoskiego
renesansu wypowiadali się najwybitniejsi, jak choćby Julian Zachariewicz i Juliusz
Hochberger -jurorzy w konkursie na krynicki kurhauz. Równocześnie budowa domu
zdrojowego była stosunkowo nietypowym zadaniem architektonicznym. Przyjęta
lokalizacja oraz wymogi użytkowe dodatkowo ograniczały swobodę architektów, zaś
program konkursu wymagał przy tym, by kurhauz wzniesiony został „według układu
nowszego, w stylu stosownym", i aby „architektoniczny ustrój gmachu" był
wprawdzie skromny, lecz miał „wszelako sprawiać wrażenie przyjemne, a to nie tylko
frontem głównym..."4.
Krynicki Dom Zdrojowy w pełni realizuje obowiązujący w okresie dojrzałego
histo-ryzmu postulat „czystości stylowej". Niedzielski i Zawiejski stworzyli dzieło
niewątpliwie indywidualne, wykorzystujące jednak wyraźnie, w sposób eklektyczny,
wcześniejsze osiągnięcia architektury XIX wieku, głównie szkoły wiedeńskiej.
Harmonijne grupowanie budowli, konsekwentne zachowanie symetrii, oszczędnie
skomponowane fasady i wystrój wnętrza - to wszystko wynieśli architekci ze szkoły
Ferstla. Motyw żeliwnych ganków, zastosowanych zarówno w elewacji głównej od
strony „gościńca", jak i elewacji od strony „deptaku", należał również do
rozpowszechnionych i chętnie stosowanych w środowisku wiedeńskim. Współcześnie

Jan Zawiejski i Julian Niedzielski, projekt konkursowy Domu Zdrojowego w Krynicy.
Widok perspektywiczny, 1884. Archiwum Państwowe w Krakowie, T.A.U., sygn. MI-39, p.l.
Fot. M. Poręba.

Jan Zawiejski w Krynicy

13

Zawiej skiemu sięgnął do niego m.in. Karl Hasenauer we wzniesionej w latach 18821884 dla cesarzowej Elżbiety willi Hermesa w Lainzer Tiergarten.
Sam układ Starego Domu Zdrojowego, jako podłużnego założenia z ryzalitem
głównym pośrodku i ryzalitami bocznymi, jest bardzo charakterystyczny dla tego typu
rozwiązań. W bryle gmachu widoczne są również wyraźnie reminiscencje modnej
jeszcze w 1 połowie XIX wieku willi włoskiej. Szczególnie zastosowane w ryzalicie
głównym pawilony wieżowe uznać można za kontynuację rozwiązań stosowanych
często w kręgu Schinkla, a na gruncie polskim reprezentowanych m.in. przez
Franciszka Marię Lan-ciego, choćby w podkrakowskich Krzeszowicach. Tak więc
echa romantyzmu łączą się w fasadach krynickiego Starego Domu Zdrojowego z
rozwiązaniami wiedeńskich pałaców dojrzałego historyzmu. Budowla ta znalazła
uznanie już wśród współczesnych, najlepszym zaś tego dowodem jest fachowa ocena
dzieła przez innego „wiedeńczyka", Władysława Ekielskiego, w związku z
zaprezentowaniem
projektu
na
krakowskiej

Jan Zawiejski i Julian Niedzielski, projekt konkursowy Domu Zdrojowego w Krynicy.
Przekrój porzeczny przez ryzalit środkowy, 1884. Archiwum Państwowe w Krakowie,
T.A.U., sygn. MI-39, p.7. Fot. M. Poręba.
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Wystawie Sztuki Polskiej w roku 1887: „Fasady w stylu renesansu włoskiego mają o
tyle charakter monumentalny, o ile wypływa to z planu, zresztą mają cały wdzięk
dobrze wynalezionych stosunków otworów, płaszczyzn itd. i tę pewną miarę, którą
należało zachować przy budowie w miejscu kąpielowym. Będzie to zresztą, jeśli środki, jakimi nasi architekci rozporządzają będą dość obfite, jedna z najpiękniejszych budowli naszych czasów...5
Krynicki Stary Dom Zdrojowy - obok gmachu Sejmu Krajowego we Lwowie i Zakładu Fundacji Helclów w Krakowie - i dzisiaj uznać trzeba zajedno z najwybitniejszych dzieł architektury neorenesansowej w Galicji. Wyjątkowość tej budowli w historii architektury galicyjskiej wynika przy tym z wyjątkowości funkcji, charakteru
1 lokalizacji pierwszego nowoczesnego „kurhauzu" galicyjskiego. Stary Dom Zdrojowy odczytać można nie tylko jako symbol złotej ery kurortów, ale i jeden z pomników
cywilizacji Europy Środkowej przełomu XIX i XX wieku - pomnik epoki, w której
Krynica znajdowała się nie tylko w orbicie wpływów Krakowa, ale także Wiednia i
Lwowa.
Owoc jednego z pierwszych konkursów w historii architektury polskiej stał się przy
tym dla Jana Zawiejskiego początkiem jego zawodowej kariery. Choć największym
osiągnięciem twórczym architekta stał się niewątpliwie gmach krakowskiego Teatru
Miejskiego, to w Krynicy Zawiejski zdobył sławę i doświadczenie, które otwarło mu
drogę do triumfalnego powrotu do rodzinnego Krakowa.
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