Krążownik „Wielopole”,
czyli amerykański sen
Mariana Dąbrowskiego

P

owiada się, że tysiącletni Kraków ma wszystko, no, może prawie wszystko, gdyż brakuje mu na przykład bezpośredniego
dostępu do morza i własnej floty. Chociaż… czym w takim ra-

zie jest krążownik „Wielopole”? Znający swoje miasto krakowianin wyjaśni, że to masywny gmach u zbiegu ulic Starowiślnej i Wielopole, pięć
minut spacerem od Rynku Głównego, o tak nietypowym zwężającym się
„do dziobu” kształcie, że istotnie może nasuwać skojarzenie z sylwetką
okrętu wojennego. Ważniejsze wydaje się jednak tłumaczenie drugie.
Gmach „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” przy ul. Wielopole, 1928 r.
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Krakowski dziennikarz Olgierd Jędrzejczyk w swej książce poświęconej
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temu gmachowi, przywołując encyklopedyczne określenie bogato wyposażonego i uzbrojonego krążownika, konstatuje, że takie właśnie było „Wielopole” – z drukarnią oraz redakcjami. Przez pokłady, nawigatornię i maszynownię «Wielopola» – powiada metaforycznie
– przeszły trzy pokolenia polskich dziennikarzy. Ten dom, który stał się okrętem, jest ważny,
bardzo ważny!
Historia „krążownika” zaczęła się w początku lat 20. zeszłego stulecia, gdy w miejscu
niewielkiego wzniesienia zwanego dawniej Psią Górką dwaj znani architekci, Tadeusz
Stryjeński i Franciszek Mączyński, zaprojektowali w stylu klasycyzmu i funkcjonalizmu
gmach dla luksusowego domu towarowego Bazar Polski. Jego plan dostosowali do kształtu parceli, a więc trapezu z krótszym bokiem skierowanym ku małemu placowi i bardzo
wąską fasadą przy placu. Bazar Polski jednak po pewnym czasie zbankrutował i w 1924
roku gmach odkupił Marian Dąbrowski, redaktor naczelny „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, a zarazem właściciel i prezes całego koncernu IKC-a, na starcie zawodowym
skromny nauczyciel gimnazjalny, przemieniony w magnata prasowego. Budynek ten,
w którym znalazły się liczne redakcje czasopism, specjalistyczne pracownie pozwalające
na szybką obróbkę zdjęć i wszelkich materiałów graficznych oraz bardzo nowoczesna jak

Dział stenotypistek i telefonów, 1929 r.

na owe lata drukarnia (dwie maszyny rotacyjne o wydajności 60 tys. egzemplarzy na godziRedaktor naczelny
Marian Dąbrowski,
1934 r.

nę oraz drukująca w czterech kolorach techniką heliograwiurową maszyna o wydajności
24 tys. egzemplarzy na godzinę), zaadaptowano do nowej funkcji, ze względu na ciężki
Wnętrze drukarni
w Pałacu Pracy, 1926 r.

sprzęt wzmacniając m.in. jego konstrukcję i stropy.
W tym czasie „Ilustrowany Kurier Codzienny” był już wysokonakładowym dziennikiem ogólnopolskim, 130 tys. egzemplarzy w dni powszednie, a 180 tys. w niedziele to
były wielkości bezkonkurencyjne, biorąc pod uwagę ówczesny poziom wykształcenia społeczeństwa i stan czytelnictwa. Z IKC-em współpracowali czołowi polscy dziennikarze
i publicyści, a także ludzie kultury i nauki, przy czym mimo bliskich koneksji z kręgami
sanacji, jego szef przyciągał autorów wszystkich orientacji, od narodowców na prawicy
do skrajnej lewicy. „Była to dziwna formacja – zauważa Olgierd Jędrzejczak – daleko
wykraczająca w swych wpływach poza piłsudczykowsko-sanacyjną jednostronność. Dziennik miał sześć mutacji terenowych i kilkanaście dodatków tematycznych, wśród których
wyróżniały się „Kurier Literacko-Naukowy” i „Kurier Kobiecy”. Na jego bazie powstał
cały koncern wydawniczy, z pięcioma ilustrowanymi tygodnikami wydawanymi w jednorazowym łącznym nakładzie 200 tys. egzemplarzy, a były to: popularny ciekawostkowy „Światowid”, podróżniczo-naukowy „Na Szerokim Świecie”, satyryczny „Wróble na
Dachu”, sportowy „Raz, Dwa, Trzy” i sensacyjny „Tajny Detektyw”, zastąpiony później
przez „Asa”. Największy koncern prasowy w Polsce i całej Europie Środkowej zatrudniał
ponad tysiąc osób.
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Gdzie tkwił sekret sukcesu IKC-a? Na pewno w sposobie redagowania, podawania

Szef IKC-a Marian Dąbrowski udzielał się na wielu polach, przez lata był radnym Kra-

wiadomości i komentarzy, ale także w nowoczesnym rozumieniu znaczenia ilustracji,

kowa i posłem na Sejm II RP, ufundował w swym mieście pomnik Nieznanego Żołnierza

w metodach pozyskiwania informacji, wreszcie w kolportażu. Otóż w redakcji głównej

i wsparł finansowo budowę nowej siedziby dla Muzeum Narodowego, propagował rozwój

i oddziałach terenowych korzystano już z dalekopisów, dysponowano własną radiostacją

sportu masowego, organizując Biegi Okrężne i wyścigi kolarskie na trasie Kraków-Kato-

do odbioru wiadomości, korespondenci przekazywali swoje teksty telefonicznie, a Pałac

wice-Kraków, aktywnie prezesował także Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych. Kiedy

Prasy odbierał je w specjalnie wytłumionych kabinach. Od 1929 roku zaczęto korzystać

wybuchła wojna, upadło jego dzieło, natomiast on sam wyjechał do Francji, a potem do

z przesyłania fotografii drogą radiową, co nazywano wówczas fultografią. Dzisiaj, w epo-

Stanów Zjednoczonych, gdzie zapomniany przeżył w biedzie do osiemdziesiątego roku

ce Internetu, może to budzić uśmiech, ale wtedy było milowym krokiem do nowoczesno-

życia, aby powrócić dopiero w urnie, na Cmentarz Rakowicki. W Pałacu Prasy ulokowały

ści. IKC miał rozstawionych po całej Polsce świetnych i operatywnych fotoreporterów,

się po wojnie redakcje gazet wydawanych przez podporządkowany partii koncern RSW

a potem założył agencję fotograficzną „Światowid”, skupującą też atrakcyjne zdjęcia,

„Prasa”, długi czas drukując swoje wydania wciąż na tych samych maszynach poligraficz-

a zarazem sprzedającą je prasie krajowej oraz zagranicznej; w reklamach podawano, że

nych IKC-a. Po transformacji ustrojowej z gmachu wyprowadzały się kolejne redakcje,

obsługiwała ona 35 pism krajowych i 66 zagranicznych. Zachowane do dziś w Narodo-

a jako ostatni w październiku 2011 roku opuścił go „Dziennik Polski”. Krążownik „Wie-

wym Archiwum Cyfrowym 188 tys. zdjęć z zasobów IKC-a – szklanych negatywów i pozy-

lopole” odpłynął do historii – z nutą nostalgii odnotowały krakowskie publikatory. Dziś

tywów na papierze matowym, negatywów na błonie, pozytywów na papierze błyszczącym

spełnia prozaiczne funkcje biurowe.

– stanowi teraz bezcenną dokumentację wszystkich dziedzin życia w II Rzeczypospolitej.
Wielkim atutem IKC-a był od początku jego kolportaż, pozwalający bić na głowę konkurentów. O ile inne krakowskie gazety docierały na prowincję z jedno-, dwu-, a nawet
trzydniowym opóźnieniem, o tyle IKC pojawiał się w dniu wydania. Posortowane paczki
świeżo wydrukowanych gazet przewożono natychmiast na dworzec kolejowy, gdzie trafiały do wagonów pocztowych, na docelowych stacjach odbierali je upoważnieni agenci
i natychmiast przekazywali do kiosków oraz ulicznym sprzedawcom. Tak zorganizowany
kolejowy kolportaż utrzymał się do końca istnienia gazety – tyle, że później zyskał wsparcie taboru samochodowego. „Kurier” był też jedynym polskim dziennikiem dostępnym
w ciągłej sprzedaży za granicą, w ponad 1,8 tys. miejscach w Europie, a także po drugiej
stronie Atlantyku, m.in. w Nowym Jorku.
Pałac Prasy lub jak kto wolał Krążownik „Wielopole”, stał się ważnym punktem na
mapie Krakowa. Życie toczyło się w nim przez okrągłą dobę, w ciągu dnia na wysokich
obrotach pracowała większość redakcji, zjawiali się liczni goście krajowi i zagraniczni: politycy, dyplomaci, literaci, artyści, wojskowi, w interesach albo po prostu dlatego, że IKC-a
odwiedzić wypadało. Chętnie ciągnęły tu również wycieczki turystyczne i szkolne, w gigantycznym holu reprezentacyjnym zawsze było ruchliwie, a ultraszybkie windy dowoziły wielu
do tarasu na dachu, skąd roztaczała się rozległa i piękna panorama Krakowa i gdzie warto
było na pamiątkę się sfotografować. Przed gmachem stały zawsze grupki ludzi czytających
najświeższe wiadomości wywieszane w witrynach informacyjnych, a zagorzali kibice mogli
tu znaleźć najnowsze wyniki sportowe. W latach 30. na frontonie zainstalowano dodatkowo elektryczną tablicę, na której serwowano aktualności także nocą, zaś rozświetlony
parter odsłaniał za oknami prace drukarzy przy nowym numerze gazety.
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Pracownicy IKC
na klatce schodowej
w Pałacu Pracy,
grudzień 1935 r.
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