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Maćku, 

 
 
Na wstępie serdecznie dziękuję za Twoją cierpliwość w oczekiwaniu  
na wiadomość ode mnie. Chciałbym wytłumaczyć, że długi czas jakiego 
potrzebowałem na odniesienie się do Twojej prośby, tj. skomentowania 
korespondencji stowarzyszenia z Panem Burmistrzem Wacławem 
Gregorczykiem – prócz wiadomych Ci przyczyn osobistych – wynikał  
z niemałego dysonansu, który wywołała u mnie jej treść. 
 
Pozwól więc, że – aby nie pominąć żadnego aspektu tej niełatwej  
i wielowątkowej sprawy, nim podzielę się z Tobą wiedzą jaką posiadam  
– na wstępie pozwolę sobie przedstawić wnioski, które nasunęły mi się  
po egzegezie, zarówno złożonego przez Ciebie w trybie dostępu do informacji 
publicznej wniosku z dnia 9 sierpnia 2022 roku, jak i odpowiedzi na ten wniosek, 
której w dniu 23 sierpnia 2022 roku udzielił Pan Burmistrz Wacław Gregorczyk. 
 
W podkreślonym fragmencie skierowanego przez Ciebie wniosku możemy 
przeczytać „W szczególności proszę o informację na temat powodów,  
dla których w 2022 roku Gmina Krzeszowice nie złożyła w Ministerstwie Kultury 
 i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie projektu: Rudno, Ruiny 
Zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane.  
 
W odpowiedzi na ów wniosek, Pan Burmistrz Wacław Gregorczyk wskazał,  
że „Gmina Krzeszowice nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości 
zabudowanej zamkiem Tenczyn, tym samym nie mogła złożyć wniosku  
o jakiekolwiek dofinansowanie do realizacji prac związanych z zamkiem 
Tenczyn”. 
 
I trudno byłoby mi się dziwić treści odpowiedzi Pana Burmistrza, gdyż  
- na tak postawione pytanie – jest ona prawdziwa. Mój dysonans wynika 
głównie ze sformułowanej w ten sposób treści pytania, w kontekście tego, że 
do zaprzestania występowania przez Gminę Krzeszowice o środki  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego doszło już w roku 2021.  
O czym Stowarzyszenie – w Twojej, Maćku, osobie – wiedziało. Informowałem 



Cię o tym osobiście, w rozmowie telefonicznej w listopadzie 2021 roku. 
Zastanawiam się więc - dlaczego Twoje pytanie pojawia się właśnie teraz…? 
 
Ta subtelna różnica jednego roku może wydawać się niewielką w kilkusetletniej 
historii Zamku Tenczyn, przynosi ona jednak odnośne skutki: W okresie 
przyjmowania wniosków w programie Ochrona Zabytków w roku 2021, Gmina 
Krzeszowice dysponowała tytułem prawnym do nieruchomości zabudowanej 
Zamkiem Tenczyn. Tytuł ów wynikał z umowy użyczenia zawartej w roku 2019  
– czyli już po decyzji Pana Burmistrza Wacława Gregorczyka o wydaniu 
nieruchomości spadkobiercom Adama hr. Potockiego. Gmina mogła więc 
złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „Ochrona Zabytków”,  
co więcej – na spotkaniu Pana Burmistrza z Panem Janem Potockim,  
w drugim kwartale 2021 roku – Pan Burmistrz złożył deklarację, że tak długo, 
jak projekt zabezpieczenia Zamku Tenczyn wykonany przez Państwa 
Filipowiczów nie zostanie zrealizowany, tak długo współpraca pomiędzy 
Gminą i Janem Potockim – już wtedy będącym jedynym właścicielem Zamku 
– będzie kontynuowana. Dla mnie – jako krzeszowiczanina, blisko związanego 
z Rudnem i zawodowo, i emocjonalnie związanego z zamkiem czarę goryczy 
przelewa fakt, że o fakcie niewystąpienia przez Gminę z wnioskiem  
w programie Ochrony Zabytków MKiDN pełnomocnik Pana Potockiego została 
poinformowana przez pełnomocnika Gminy Krzeszowice w ostatnim dniu 
składania wniosków w tymże programie.  
 
W pełni popieram zaprezentowane w Twoim wniosku do Pana Burmistrza 
stanowisko – fakt niezłożenia wniosku o dofinansowanie bezpowrotnie 
pozbawił Tenczyn szansy na uzyskanie dotacji. Dodatkowo - negatywnie 
odbije się na takiej możliwości w latach następnych, gdyż kontynuowane 
projekty zawsze otrzymują dodatkowe punkty w ministerialnej punktacji.  
To przykre i bardzo krótkowzroczne, tym bardziej, że olbrzymi rozwój zamku, 
wzrost jego popularności i rozpoznawalności oraz pozytywne oddziaływanie na 
Gminę Krzeszowice nie może uchodzić uwadze włodarzy Krzeszowic.  
Za sprawą ciekawej i rozmaitej oferty kulturalnej oraz sprawnym działaniom 
marketingowym Tenczyn zyskuje z roku na rok rzeszę coraz liczniej 
odwiedzających go turystów (w 2020 roku – średnio siedemset osób każdego 
dnia funkcjonowania trasy turystycznej – wzrost o ponad 300% względem 
sezonu 2017)., stanowiąc swoistą przeciwwagę dla podobnych obiektów 
znajdujących się w śląskiej części Jury. To niezwykły magnes na turystów oraz 
olbrzymia szansa dla lokalnej przedsiębiorczości – czego pozytywną emanacją 
jest choćby powstanie „Muzeum Agatów” czy „Zamkowej Zagrody” 
 
 



 
Co spowodowało taki obrót spraw? Hipotez można postawić wiele. Osobiście, 
trudno przychodzi mi uwierzyć w tę, z którą spotkałem się kilkukrotnie 
rozmawiając z pracownikami Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,  
że zadecydowały o tym względy natury finansowej. Warto przypomnieć, że od 
2012 roku cała wartość wkładu własnego, wykazywanego przez Gminę 
Krzeszowice na podstawie zawieranych porozumień finansowych była 
zabezpieczana przez Pana Jana Potockiego (było tak również wówczas, gdy 
do kręgu właścicieli zamku zaliczali się wszyscy spadkobiercy po Adamie hr. 
Potockim.) Prócz wynagrodzenia za nadzór inwestorski czy koszty 
ubezpieczenia, był to także m.in. „zryczałtowany koszt obsługi przez 
pracowników Gminy prac związanych z przygotowaniem i prowadzeniem 
robót”. W połączeniu z informacją, że Gmina Krzeszowice wystąpiła przeciwko 
Panu Janowi Potockiemu z pozwem o zwrot środków wydatkowanych przez 
Gminę Krzeszowice z otrzymanych uprzednio dotacji celowych (z Programu 
Ochrona Zabytków), hipotetycznie – gmina mogłaby się nawet wzbogacić (i 
cóż, że bezpodstawnie?) 
 
W związku z takim obrotem spraw, Pan Jan Potocki wystąpił do Starosty 
Krakowskiego z wnioskiem o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę  
i przeniesienie takie otrzymał. Udało się także pozyskać od Gminy Krzeszowice 
dokumentację związaną z prowadzonymi pracami. Aktualnie procedowane 
jest pozyskanie pozwolenia konserwatorskiego, które umożliwi ukończenie 
Projektu zabezpieczeń zamku autorstwa Państwa Marii i Aleksandra 
Filipowiczów. Równolegle wystąpiliśmy do Małopolskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków o pozwolenie na prowadzenie szeroko zakrojonych 
nieinwazyjnych badań, które pozwolą odpowiedzieć na wiele ciągle 
nurtujących pytań dotyczących historii Tenczyna, ale i jego przyszłości. 
Pozwolą one także głębiej zastanowić się nad potrzebami zamkowych murów 
u progu nowej ery jego zabezpieczenia. We współpracy z wybitnymi 
fachowcami, zarówno z sektora akademickiego jak i prywatnego, stworzyliśmy 
bardzo szczegółowy model zamku, który doskonale udokumentował 
substancję zabytkową oraz roztacza ciekawe możliwości związane z jego 
rozwojem. 
 
Równolegle pracujemy nad kolejnymi projektami, które umożliwią rozszerzenie 
trasy turystycznej, jak i częściową adaptację niektórych przestrzeni Zamku. 
Tenczyn – ze swoim olbrzymim wkładem w polską historię i kulturę, oraz jako 
obiekt, który – dzięki staraniom Fundacji NEW ERA ART - w ostatnich latach 
mocno zaznaczył się jako ośrodek kulturotwórczy - zasługuje na przestrzeń 
muzealną i wystawienniczą z prawdziwego zdarzenia. Na szczęście, mamy w 



tym obszarze duże wsparcie – zarówno od regionalnych,  
jak i ponadregionalnych instytucji kultury. Organiczna praca sprawia, że – 
mimo niełatwego startu – ciągle powiększa się grono podmiotów 
doceniających i chcących wspierać działania podejmowane od kilku lat na 
zamku.  
 
 
Kończąc - przypominam, że o wszystkich informacjach dotyczących zamku – 
zarówno jego historii, jak i bieżącego funkcjonowania – w tym także 
prowadzonych prac – informujemy poprzez naszą stronę w serwisie Facebook: 
„Zamek Tenczyn w Runie” (www.facebook.com/ZamekTenczyn) gdzie na 
przestrzeni kilku lat udało nam się zgromadzić społeczność niemal 20 000 
zaangażowanych użytkowników – miłośników Tenczyna.  
 
O wynikach wspomnianych powyżej badań będziemy informowali także 
poprzez powstający serwis internetowy: www.zamektenczyn.pl W chwili 
obecnej już znajduje się tam wtyczka, umożliwiająca zapisanie się na 
newsletter – obowiązkowy dla wszystkich, którzy informacje o zamku chcą 
otrzymywać z pierwszej ręki.    
 
 

 
                                     z serdecznymi pozdrowieniami, 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


