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Środowisko architektoniczne

Tuż przed rokiem 1914 Kraków stał się niekwestionowanym centrum polskiej myśli archi
tektonicznej. Fakt ten wynikał przy tym nie z przesłanek ekonomicznych (Warszawa, Lwów, Łódź 
i Poznań przeżywały wówczas znacznie silniejszą koniunkturę), lecz z wyjątkowej pozycji Krakowa 
w życiu narodowym i kreatywności jego środowiska artystycznego. Prowadzone na łamach 
wydawanego przez Władysława Ekielskiego czasopisma „Architekt” dyskusje, liczne konkursy 
architektoniczne, wreszcie zorganizowana w r. 1912 na Oleandrach „Wystawa Architektury 
i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym” przyczyniły się do uformowania jeszcze przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej tzw. „szkoły krakowskiej” .

Lata dwudzieste były dla architektów krakowskich naturalną kontynuacją i kulminacją 
linii obranej jeszcze przed r. 1914. Została ona dodatkowo wzmocniona impulsem odzys
kanej niepodległości oraz naturalnym dążeniem młodego państwa do manifestowania własnej 
tożsamości także w architekturze. Oznaczało to również automatyczne wyhamowanie na pewien 
czas czytelnych już w Krakowie przed 1914 r. tendencji modernistycznych. (W zjawisku tym 
Kraków nie był wcale odosobniony, czego stosunkowo odległym przykładem jest architek
tura Lubiany).

„Szkoła krakowska”, trafiając w potrzeby nowego państwa, rozwijała się na bardzo podatnym 
gruncie —  historyzm i poczucie narodowo-patriotycznej misji sztuki były w Krakowie szczególnie 
dobrze zakorzenione. Na swoistym zerwaniu z awangardą zaciążyła może również „mieszczań- 
skość” Krakowa, skład społeczny i charakter miasta. Znaczenie miał również kontynuowany jeszcze 
po odzyskaniu niepodległości młodopolski mit Krakowa jako kolebki narodowej tradycji i istniejąca 
ciągle potrzeba stylu narodowego, za którego stworzenie krakowscy architekci, prowadzący także 
liczne prace konserwatorskie w mieście, czuli się szczególnie odpowiedzialni. Równocześnie siła 
środowiska i jego niejednorodność sprzyjały rozwinięciu się w Krakowie w latach dwudziestych 
bardzo różnych nurtów.

U progu niepodległości Kraków posiadał w pełni ukształtowane, silne środowisko architek
toniczne. Uformowało się ono —  mimo braku własnej uczelni kształcącej architektów —  na 
przełomie XIX i XX wieku, w okresie szybkiego rozwoju urbanistycznego miasta. Środowisko to 
tworzyli w r. 1918 architekci dwóch generacji. Do starszego pokolenia należeli urodzeni jeszcze 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych wieku XIX, schodzący już ze sceny: Sławomir 
Odrzywolski (1846-1933). Tadeusz Stryjeński (1849-1943), Józef Sare (1850-1929), Jan Zawiejski 
(1854-1922), Władysław Ekielski (1855-1927) i Józef Pokutyński (1859-1929). Było to pokolenie



dobrze wykształconych w obcych uczelniach architektów, którzy rozwijali swój warsztat twórczy 
w epoce dojrzałego i późnego historyzmu, by około 1900 r. przejść przez lekcję secesji i wczesnego 
modernizmu. Odrzywolski kształcił się w Berlinie, Stryjeński w Zurychu i Paryżu, pozostali byli 
absolwentami politechniki w Wiedniu. Wszyscy —  z wyjątkiem Józefa Sarego, który pełnił przez 
długie lata funkcje architekta rządowego i wiceprezydenta miasta —  odegrali zasadniczą rolę 
w poszukiwaniu z końcem wieku narodowych form ekspresji w architekturze. Odrzywolski, 
Stryjeński i Ekielski prowadzili też liczne prace konserwatorskie w Krakowie. Wspólnie z Janem 
Zawiejskim tworzyli trzon środowiska architektonicznego Krakowa starszej generacji w pierwszej 
dekadzie XX wieku.

Młodszą generację stanowili architekci urodzeni w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XIX wieku, którzy rozwinęli swą działalność twórczą po r. 1900. Wymienić tutaj trzeba przede 
wszystkim: Teodora Hoffmanna (1874-1959), Franciszka Mączyńskiego (1874-1947), Ludwika 
Wojtyczkę (1874-1949), Kazimierza Wyczyńskiego (1876-1923), Józefa Gałęzowskiego (1877— 
-1963), Wacława Krzyżanowskiego (1881-1954), Adolfa Szyszko-Bohusza (1883-1948), Woj
ciecha Jastrzębowskiego (1884-1963) i Jerzego Struszkiewicza (1885-1948). Wszyscy osiągnęli już 
wysoką pozycję zawodową przed pierwszą wojną światową. W znacznie mniejszym stopniu —  niż 
generacja „starych” —  obciążeni byli balastem historyzmu. Im też —  z wyjątkiem przedwcześnie 
zmarłego Kazimierza Wyczyńskiego —  przypadł decydujący głos w rozwoju architektury 
krakowskiej dwudziestolecia międzywojennego.

Sytuację krakowskiego środowiska u progu niepodległości charakteryzował wyjątkowo silny 
związek architektury z całym środowiskiem artystycznym Krakowa, w tym szczególnie z kręgiem 
malarzy, rzeźbiarzy i projektantów wzornictwa artystycznego, oraz przywiązanie do indywidualiza
cji projektów. W tym też tkwiła zaleta stosunkowo małego i ubogiego Krakowa —  dynamika 
metropolitalnego już rozwoju Warszawy czy Lwowa w naturalny sposób wymuszała tam bardziej 
masową i utylitarną produkcję architektoniczną. Jednym z perspektywicznych zagrożeń było 
natomiast swoiste ignorowanie przez krakowskich artystów zachodzącego wówczas szybkiego 
postępu w technicznej stronie budowania i myśli inżynierskiej.

Rozwój przestrzenny —  kierunki przekształceń, architektura użyteczności publicznej

Rok 1918 przyniósł zasadniczą zmianę w położeniu Krakowa —  otworzył nowe możliwości 
rozwoju przestrzennego miasta. Wiązało się to przede wszystkim z likwidacją twierdzy krakow
skiej, a więc z ostatecznym zniesieniem wynikających z fortecznego statusu miasta ograniczeń, 
które zaciążyły na rozwoju urbanistycznym Krakowa w okresie przed pierwszą wojną światową.

Miasto było do tej zmiany po części przygotowane. W latach 1909-1915 przyłączono do 
Krakowa kilkanaście sąsiednich gmin, w tym prawobrzeżne Podgórze —  dotychczas odrębny 
organizm miejski. Stworzenie tzw. „Wielkiego Krakowa” oznaczało nie tylko kilkakrotne zwięk
szenie powierzchni ścieśnionego dotychczas na obszarze zaledwie 5,77 km2 miasta, ale przede 
wszystkim dawało nowe możliwości ekspansji budowlanej. W latach 1909-1910 przeprowadzono 
konkurs na plan regulacji „Wielkiego Krakowa” . Konkurs —  w którym wzięło udział wielu 
wybitnych architektów polskich —  w sposób czytelny zarysował koncepcję rozwoju urbanistycz
nego na nowo przyłączonych terenach. Choć pierwsze kroki zmierzające do realizacji tej koncepcji



podjęto jeszcze przed wojną (np. konkurs na rozwiązanie wylotu ulicy Wolskiej [dzisiejsza 
ul. Piłsudskiego], budowa kolonii willowych na Salwatorze i przy placu Kazimierza Wielkiego 
[dzisiejszy pi. Axentowicza], niwelacja toru kolei obwodowej i początek wytyczania Alei Trzech 
Wieszczów od mostu Dębnickiego do wylotu ulicy Wolskiej i od wylotu ulicy Krowoderskiej do 
Nowego Kleparza), to realizacja wizji „Wielkiego Krakowa” zarysowanej w planach z r. 1910 
przypaść mogła dopiero na okres pow ojenny1. Wcześniej poza rozszerzeniem granic i przy
stąpieniem do tworzenia pierwszego nowoczesnego planu regulacyjnego miasta, w okresie 
prezydentury Juliusza Leo (1904-1918) uporządkowano także stosunki wodne, kierując w latach 
1907-1912 rzekę Rudawę do nowego koryta i kanalizując przepływającą przez śródmieście 
Młynówkę. Zabezpieczono też brzegi Wisły, budując monumentalne bulwary między Kazi
mierzem a Podgórzem. W ażnym krokiem dla rozwinięcia reprezentacyjnych dzielnic Krakowa 
w kierunku zachodnim stało się też zakupienie przez miasto w r. 1917 Lasu Wolskiego, 
jako naturalnego terenu rekreacyjnego (tam też w 1927 r. założono miejski ogród zoolo
giczny). U progu niepodległości Kraków był więc stosunkowo dobrze przygotowany, dzięki 
okresowi prezydentury Juliusza Leo, do stopniowego integrowania obszaru dawnych gmin 
wiejskich okalających miasto.

Pomimo tych atutów ekspansja na nowe tereny była początkowo słaba. Trudne warunki 
gospodarcze okresu powojennego, brak kredytów inwestycyjnych, także brak szczegółowych 
planów regulacyjnych nowych dzielnic nie sprzyjały szybkiemu rozwojowi budownictwa w strefie 
zewnętrznej. Lata dwudzieste przyniosły natomiast poważne zmiany w historycznym centrum 
miasta w obrębie drugiej obwodnicy. Mimo trudności gospodarczych pierwszego okresu powstała 
spora liczba gmachów użyteczności publicznej. Wiele z nich lokowano w strefie pierwszej 
obwodnicy wokół Plant —  w latach dwudziestych zmieniła ona ostatecznie swój charakter. Była to 
kontynuacja procesu rozpoczętego jeszcze na przełomie wieków. Polegał on na dążeniu do 
ostatecznego zastąpienia rezydencjonalnego charakteru ulicy obwodowej wokół Plant monumental
nym bulwarem podkreślającym wielkomiejski charakter Krakowa i koncentrującym ważne funkcje 
publiczne. Wielkomiejski charakter otrzymały też ostatecznie uformowane wówczas węzły, jak 
przede wszystkim skrzyżowanie pod Pocztą Główną (z podwójnym zamknięciem perspektywicz
nym mostu na Wiśle i banku PKO na W ielopolu), a także skrzyżowania z ulicą Długą, Karmelicką 
i Zwierzyniecką. Zakończono również formowanie wnętrza placu Matejki, na którym ustawiono 
krakowski Grób Nieznanego Żołnierza.

Swój charakter zmieniła ostatecznie ulica Basztowa, przy której zlokalizowano nie tylko 
siedzibę urzędu wojewódzkiego (w nadbudowanym gmachu dawnego starostwa), ale przede 
wszystkim ukończony w 1925 r. monumentalny gmach Banku Polskiego, projektu Kazi
mierza Wyczyńskiego i Teodora Hoffmanna. Równocześnie podmiejskie jeszcze w swoim rodzaju 
jedno- i dwupiętrowe rezydencje przy ulicy Basztowej zastępowano monumentalną architekturą 
łączącą funkcje handlowe i mieszkaniowe, jak  m.in. w przypadku dokonanej w r. 1929 
przez Romana Bandurskiego i Emila Allweila przebudowy domu przy ulicy Basztowej 10. 
Najlepszym tego przykładem stał się ośmiopiętrowy gmach „Feniksa” przy ulicy Basztowej 15 
(1930-1933).

1 J. Rakowicz, O wprowadzaniu w tycie planu regulacji miasta w ogóle i w zastosowaniu do Wielkiego Krakowa, 
Lwów 1913.



Zbieg ulic Starowiślnej, Wielopole, św. Gertrudy i Andrzeja Potockiego (obecnie Westerplatte) 
(Poczta Główna i Pałac Prasy) w latach dwudziestych

Widok z Plant na ulicę Basztową, 1932 r.



Gmach Komunalnej Kasy Oszczędności 
przy p i  Szczepańskim 5, 1934 r.

Wśród innych gmachów użyteczności publicznej, które zlokalizowano w okresie między
wojennym w strefie Plant, wymienić trzeba: „Bazar Polski” u zbiegu ulic Starowiślnej i W ielo
pole —  pierwszy nowoczesny dom towarowy Krakowa wzniesiony w latach 1920-1921 przez 
Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego. Co charakterystyczne dla mieszczańskiego 
Krakowa, ten „żelazobetonowy kolos” —  ozdobiony przez architektów monumentalnymi „dwor
kowymi” półkolumnami —  szybko przekształcono (wg projektu Jerzego Struszkiewicza) w „Pałac 
Prasy”, siedzibę ogólnopolskiego koncernu IKC. Gruntownie zmieniła swój wygląd znajdująca 
się w sąsiedztwie Poczta Główna, przebudowana w latach 1930-1931 przez Fryderyka Ta- 
daniera. Nadbudowując i powiększając siedzibę poczty, Tadanier pozbawił ją  neorenesansowego 
kostiumu i wydatnej kopuły w narożniku, wprowadzając silnie zmodernizowane, programowo 
„nowoczesne” elewacje, ozdobione jednak kryształkowym ornam entem 2. Po drugiej stronie 
Plant, na tzw. Gródku przy ulicy św. Tomasza 43, Ludwik Wojtyczko ukończył w 1925 r. 
budowę potężnego gmachu Banku Przemysłowego i Giełdy, którego architektura znajduje się 
wyraźnie pomiędzy tradycją dekoracyjności Polskiej Sztuki Stosowanej, klasycyzowaniem lat

2 A. Siwek, Poczta Główna w Krakowie — z dziejów gmachu, Teki Krakowskie. T. 2: 1995, s. 35-38.



dwudziestych a czytelnym dążeniem do modernistycznej formy. W sąsiedztwie Plant umieściło 
swoje siedziby jeszcze kilka innych instytucji finansowych. Stefan Strojek i Fryderyk Tadanier 
ukończyli w r. 1936 przy placu Szczepańskim 5 nowoczesny, siedmiopiętrowy gmach Kra
kowskiej Kasy Oszczędności. Nieopodal, i o pięć lat wcześniej, w oficynie przy ulicy Du
najewskiego 3 Wacław Nowakowski wzniósł nowoczesną siedzibę Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Przy tej samej ulicy pod numerem 8, w miejsce rozebranego tuż 
przed wojną neogotyckiego Hotelu Krakowskiego, Wacław Krzyżanowski zaprojektował w 1938 r. 
wielokondygnacyjną bryłę Banku Rolnego, która organizować miała na nowo zbieg ulic Du
najewskiego, Garbarskiej i Basztowej. Gmach ten ukończono dopiero w roku 1953 i odbiega 
on od pierwotnego projektu. Bank Rolny stanowił ostatni element przedwojennej akcji zmierza
jącej do nadania ulicy Basztowej i jej sąsiedztwu „metropolitalnego” charakteru i funkcji 
centrum finansowego. Trzeba też dodać, iż wiele banków ulokowało swoje siedziby przy samym 
Rynku Głównym. W ten sposób średniowieczne centrum miasta i otaczająca je ulica obwo
dowa w dalszym ciągu pełniły funkcję krakowskiego city. Przyniosło to też pierwsze usiło
wania wprowadzenia —  nie znanego dotychczas w Krakowie —  wysokiego budownictwa do 
centrum miasta. Próby te wywoływały każdorazowo kontrowersje, żywe dyskusje i ostre protesty,

Gmach Giełdy Pieniężnej 
przy ul. iw. Tomasza 43, 
ok. 1930 r.



Budynek Izby Skarbowej przy ul. Skarbowej 1, ok. 1929 r.

Zakład ks. Kuznowicza przy ul. Skarbowej
(Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej), 1938 r.



Gmach krakowskiej YMCA przy ul. Krowoderskiej. 1927 r.

jak np. w wypadku budowy gmachu Giełdy na Gródku i „drapacza chmur” KKO przy placu 
Szczepańskim.

Przy pierwszej obwodnicy —  na zewnątrz Plant —  zlokalizowano też dwie nowe, ważne sale 
widowiskowe Krakowa: teatr „Bagatela” w narożniku ulic Karmelickiej 2 -4  i Krupniczej oraz 
Katolicki Dom Ludowy w narożniku ulic Zwierzynieckiej 1 i Straszewskiego. Gmach teatru 
„Bagatela” zaprojektował w r. 1918 Janusz Zarzecki, projektantem postsecesyjnych wnętrz był 
Henryk Uziembło. Zostały one całkowicie zniszczone w czasie pożaru w r. 1928, po którym nowy 
kształt nadali „Bagateli” architekci Stanisław Filipkiewicz i Tadeusz Tombiński. W 1938 r. 
Fryderyk Tadanier przebudował „Bagatelę” na eleganckie kino, jeszcze bardziej modernizując 
i upraszczając bryłę budynku3. Znacznie mocniejszym akcentem urbanistycznym jest wyraźnie 
jeszcze historyzujący Katolicki Dom Ludowy, otwarty w 1930 r. Było to ostatnie dzieło Józefa 
Pokutyńskiego, ucznia Heinricha von Ferstela. Przywiązanie do tradycji wiedeńskiego neobaroku 
widoczne jest w ogólnej dyspozycji gmachu, którego fasada frontowa została charakterystycznie 
„ugięta” i nakryta „malowniczym” dachem mansardowym.

3 K. Nowacki, Architektura krakowskich teatrów, Kraków 1982, s. 370-386.



Stosunkowo wiele monumentalnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowano w latach 
dwudziestych na ostatnich wolnych jeszcze działkach w strefie pomiędzy Plantami a drugą 
obwodnicą, wśród nich: Izbę Skarbową (1921-1925) i Bursę Młodzieży Rękodzielniczej (1920— 
-1939) przy ulicy Skarbowej 1 i 2, siedzibę YMCA przy ulicy Krowoderskiej 8 (1925-1927) — 
wszystkie projektu Wacława Krzyżanowskiego, Kasę Chorych przy ulicy Batorego 3, wzniesioną 
ostatecznie według planów Wacława Nowakowskiego z roku 1925, gmach Zarządu Okręgowego 
Kolejowców Polskich, projektu Stanisława Juszczyka przy ulicy św. Filipa 6 (1929-1931), siedzibę 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Pędzichowie i wreszcie najbardziej spektakularny gmach 
Banku PKO przy ulicy W ielopole 19 (1922-1925), dzieło Adolfa Szyszko-Bohusza. Inwestycje te 
wiązały się z ostatnimi poważnymi regulacjami urbanistycznymi, jakie przeprowadzano na 
początku lat dwudziestych w obrębie drugiej obwodnicy (m.in. w związku z kanalizacją Młynówki 
otwarto ulicę Krupniczą do alei Mickiewicza). W architekturze większości z wymienionych 
gmachów uderza dążenie do patosu i monumentalności, uzyskiwane najczęściej poprzez za
stosowanie masywnych form klasycznych. Jest to szczególnie czytelne w przypadku gmachów 
Banku PKO i Izby Skarbowej. Wyjątek w tej grupie stanowić może tylko niezwykle interesujący 
Dom Kolejowców. Debiutujący wówczas Stanisław Juszczyk (1903-1977) pragnął nawiązać 
w swym projekcie do tradycji architektury chicagowskiej. W istocie pobrzmiewają w nim również 
echa twórczości Petera Behrensa.

Klasycyzowanie i kolejna faza zmodernizowanego historyzmu były czytelne również w no
wych obiektach lokalizowanych w zespole klinik na Wesołej, a szczególnie we wzniesionych przez 
Jerzego Struszkiewicza i Maksymiliana Burstina gmachach: szkoły pielęgniarek przy ulicy

Pocztowa Kasa Oszczędności, ul. Wielopole 19, widok od strony Plant Dietlowskich, ok. 1928 r.



Kopernika 25 (1923-1924) i odznaczającej się szczególną szlachetnością form potężnej kliniki 
ginekologicznej przy ulicy Kopernika 23 (1920-1932). Struszkiewicz był też autorem otwartej 
w 1929 roku „dworkowej” kliniki urologicznej przy ulicy Grzegórzeckiej 18, a także wzniesionego 
w sąsiedztwie wspólnie z Burstinem na początku lat trzydziestych Domu Studentów Medycyny przy 
ulicy Grzegórzeckiej 20. Na Grzegórzkach otwarto również, tuż przed wybuchem wojny, 
nowoczesną i bardzo funkcjonalną Miejską Halę Targową.

W obrębie drugiej obwodnicy zlokalizowano także kilka obiektów szkolnych, w tym gimnazja: 
Urszulanek wraz z internatem przy ul. Starowiślnej 3 (Teodor Hoffmann 1930-1931) i Hebrajskie 
przy ul. Podbrzezie 8-10 (1931), oraz Żydowski Dom Akademicki projektu Adolfa Siódmaka przy 
ulicy Przemyskiej 3, a przede wszystkim aż trzy wyróżniające się wysoką kulturą projektową 
gmachy seminariów duchownych: Śląskiego przy alei Mickiewicza 3, Częstochowskiego przy ulicy 
Bernardyńskiej 3 i Paulinów przy ulicy Skałecznej 16. Autorami obu wzniesionych w tym samym 
czasie (1928 r.) seminariów diecezjalnych byli Franciszek Mączyński i Zygmunt Gawlik. 
„Umiarkowany” modernizm obu gmachów —  mimo silnego uproszczenia brył i elewacji czytelne 
reminiscencje historyzmu, mocno zaakcentowane kamienne portale wejściowe, wydatne gzymsy, 
wreszcie umieszczone na fasadach obu gmachów kompozycje figuralne (autorem rzeźb na gmachu 
Seminarium Śląskiego był sam Xawery Dunikowski) —  jest dobrym odbiciem specyfiki krakow
skiego środowiska architektury u schyłku lat dwudziestych. Znacznie bliższe funkcjonalistycznym 
dążeniom architektury europejskiej przełomu lat dwudziestych i trzydziestych jest w założeniu 
„nowoczesne” i pozbawione odniesień do tradycji Niższe Seminarium Duchowne Paulinów na 
Skałce z r. 1933, projektu Adolfa Szyszko-Bohusza.

Trwający przez cały okres międzywojenny proces ostatecznego wypełniania i przekształcania 
strefy śródmieścia w obrębie drugiej obwodnicy (obszaru administracyjnego miasta sprzed 1909 r.) 
przyniósł też szereg zmian w urbanistyce. W obrębie Plant ograniczyły się one w zasadzie do

Model Miejskiej Hali Targowej przy ul. Grzegórzeckiej, 1938 r.



Śląskie Seminarium Duchowne przy al. Mickiewicza, 1929 r.

wymiany substancji, m.in. wikarówka kościoła Mariackiego przebudowana w latach trzydziestych 
przez Franciszka Mączyńskiego, gmach „Feniksa” przy Rynku Głównym, Instytut Geografii UJ przy 
ulicy Grodzkiej 64, projektu Stanisława Filipkiewicza (1927-1928), dom księży emerytów przy ulicy 
św. Marka 10. Poważniejszą ingerencją w zabytkowy układ były wspomniane już wysokie gmachy na 
Gródku i przy placu Szczepańskim. W latach dwudziestych uregulowano też ostatecznie i rozpoczęto 
zabudowę bloku ulic: św. Krzyża, św. Marka i św. Tomasza. Przeprowadzano też nadbudowy wielu 
kamienic. Próbą zamknięcia procesu porządkowania śródmieścia w obrębie Plant, ale i przy
stosowania go do funkcji nowoczesnego centrum miasta —  był ogłoszony w 1937 r. konkurs na 
uporządkowanie Rynku w Krakowie. Przyniósł on wiele propozycji wyraźnie zmieniających 
zabytkowy charakter głównego placu miasta. Swoistym znakiem czasu były zgłoszone wówczas 
projekty m.in. obniżenia powierzchni Rynku, przebudowy Sukiennic, usunięcia pomnika Mic
kiewicza, a nawet budowy tunelu komunikacyjnego pod Rynkiem, na osi ulic Szewskiej i Siennej4.

Większe zmiany, czy raczej uzupełnienia, wprowadzono na stosunkowo gęsto już zur
banizowanym obszarze pomiędzy pierwszą a drugą obwodnicą. Były one ściśle podporządkowane 
zasadzie placu i ulicy, które zabudowywano najczęściej dwu- i trzykondygnacyjnymi kamienicami. 
Wśród regulowanych w okresie międzywojennym ulic wymienić trzeba m.in. rejon: Krupnicza,

4 „Architektura i Budownictwo" 1937 nr 3, s. 74-82.



Rynek Główny, budowa gmachu „Feniksa", ok. 1928 r.

Wenecja, Cybulskiego oraz plac Jabłonowskich (Sikorskiego); Retoryka— plac Kossaka; plac 
Biskupi— Sereno Fenna, Żuławskiego— Długa; św. Łazarza— Bujwida. Do końca lat trzydziestych 
plombowano też większe wolne parcele, m.in. przy ulicach: Grabowskiego, Batorego, Szlak, 
Warszawskiej— Pawiej, Sarego. Największe możliwości do parcelacji pod budownictwo miesz
kaniowe istniały jeszcze na Kazimierzu i Grzegórzkach. Na Grzegórzkach otwarto w miejsce 
zasypanego koryta Wisty szeroką aleję Daszyńskiego, która wraz z sąsiednimi nowymi ulicami 
stopniowo zabudowywana była domami mieszkalnymi. Na Kazimierzu intensywnie zabudowywano 
przede wszystkim tereny nad Wisłą od wylotu ulicy Starowiślnej po Stradom. Szczególnie 
kontrowersyjna i krytykowana była wysoka zabudowa nabrzeża wiślanego pomiędzy Wawelem 
a Skałką5. Problem uporządkowania urbanistycznego otoczenia Wawelu próbowano rozwiązać tuż 
przed wojną, rozpisując w tym celu w 1939 r. specjalny konkurs.

Ważną zmianą w urbanistyce centrum miasta było otwarcie w 1933 r. nowego mostu 
drogowego na Wiśle pomiędzy Kazimierzem a Podgórzem. Wzniesiono go w miejsce rozebranego

5 S. Świszczowski, Nowoczesność czy wyrzeczenie się sztuki (O tak zwanym modernizmie w Krakowie), „Głos Plastyków” 
1934 nr 7-8.



Most im. Marszalka J. Piłsudskiego na Wiśle, 1933 r.

mostu drewnianego u wylotu ulicy Mostowej, w latach 1926-1931, w osi —  przebitej w tym celu 
w kierunku rzeki —  ulicy Krakowskiej. Jego projekt przygotował zespół warszawskich inżynierów 
pod kierunkiem profesora tamtejszej politechniki Andrzeja Pszenickiego. Nowy most zmienił także 
sytuację po podgórskiej stronie rzeki, wymuszając rozebranie hali targowej.

Również w starym Podgórzu lata dwudzieste i trzydzieste były okresem wypełniania istniejącej 
tkanki plombami mieszkaniowymi, dzielnica ta przeżywała jednak wówczas wyraźny regres. Co 
charakterystyczne, nie lokowano tutaj w zasadzie nowych gmachów użyteczności publicznej. 
Wyjątkiem jest może rozpoczęty jeszcze przed pierwszą wojną światową gmach Wydziału 
Odlewnictwa Akademii Górniczej (wcześniej planowany jako budynek gimnazjum) przy ulicy 
Krzemionki 8, według projektu Jerzego Struszkiewicza6.

Trudności okresu powojennego oraz konieczność ponoszenia przez miasto dużych wydatków 
związanych z tworzeniem nowej infrastruktury urbanistycznej na obszarach przyłączonych w latach 
1909-1915 (w pierwszej kolejności brukowanie ulic, wodociągi i kanalizacja) spowodowały, iż 
gmina krakowska była mało aktywna jako bezpośredni inwestor budowlany —  zarówno w stosunku 
do okresu przedwojennego, jak i do innych miast, które tworzyły wówczas programy mieszkań 
socjalnych dla najuboższych. Odbiło się to również na słabości miejskiego urzędu budowlanego, 
któremu po śmierci Jana Zawiejskiego brakowało wybitnych osobowości w zakresie urbanistyki 
i architektury. W latach trzydziestych sytuację poprawiło w pewnym stopniu zatrudnienie jako 
architektów miejskich Czesława Boratyńskiego i, może przede wszystkim, Edwarda Kreislera. Cały 
rozwój budowlany związany był z architektami wolno praktykującymi. Wielu z nich prowadziło 
duże biura i prywatne firmy budowlane. Wśród największych wymienić można m.in. firmy 
Struszkiewicza i Burstina, Wojtyczki i Żeleńskiego, Stryjeńskiego, Mączyńskiego i Koma, 
Birkenfelda i Silbersteina oraz Józefa Kaczmarczyka.

6 G. Niewiadomski, Wykaz nowych budowli państwowych i większych przebudowłi wykonanych w Krakowie w okresie 
czasu od r. [I]880 do chwili obecnej, 1933, Archiwum PAN w Warszawie, rkps HI-135, vol. 2, fol. 150.
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Aleja Krasińskiego, lala trzydzieste

Nakreślona przez plan Wielkiego Krakowa wizja wyznaczyła nowe obszary ekspansji. Na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych Kraków posiadał już ogólny plan regulacji i roz
budowy, który przesądzić miał o charakterze rozwoju miasta na przyłączonym obszarze. Plan został 
przygotowany przez specjalnie do tego celu powołane Biuro Regulacji, którym kierował radca 
budownictwa miejskiego Andrzej Kłeczek. Przygotowanie planu wymagało m.in. przeprowadzenia 
nowych prac pomiarowych, a także uporządkowania katastru i hipoteki. Ten rodzaj prac 
wykonywanych z konieczności przez Biuro Regulacji i konsekwencje finansowe nowych regulacji 
dla gospodarki miejskiej zaciążyły na ostatecznym kształcie wypracowanej wizji urbanistycznej 
nowych dzielnic1.

W zespole pracującym w latach dwudziestych nad regulacją Krakowa znaleźli się dwaj wybitni 
pionierzy nowoczesnej polskiej myśli urbanistycznej: Ignacy Drexler ze Lwowa i wykształcony 
w Berlinie Jan Rakowicz. Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład Jana Rakowicza — jednego 
z laureatów konkursu na plan Wielkiego Krakowa z 1910 r. —  który odegrał ważną rolę m.in.

7 A. Kłeczek. O planach regulacji miasta Krakowa. Wygłoszone jako referat na I Konferencji Urbanistów Polskich 
w Krakowie, dnia 3 X 1930 roku. „Architekt” 1932, s. 8-42.



Widok od ul. Karmelickiej na wylot ul. Pomorskiej, ok. 1930 r.

w ukształtowaniu strefy Alei Trzech Wieszczów. Historia powstawania Alei ilustruje równocześnie 
czytelny wówczas konflikt pomiędzy ich wymiarem urbanistycznym i kształtem artystycznym 
z jednej strony a reprezentowanym przez inżyniera Andrzeja Kłeczka doraźnym interesem 
finansowym miasta. To właśnie dlatego pełne rozmachu wizje urbanistyczne Rakowicza zostały 
ostatecznie mocno zredukowane i poświęcone na ołtarzu prowadzonej przez magistrat w latach 
dwudziestych spekulacji gruntami pofortecznymi. Odbiło się to m.in. na znacznym ograniczeniu 
szerokości pasa Alei.

Mimo tych poważnych ograniczeń Aleje Trzech W ieszczów stały się największym sukcesem 
urbanistycznym i architektonicznym międzywojennego Krakowa. Były one w pewnym sensie 
echem dziewiętnastowiecznej koncepcji wiedeńskiego Ringu. Ich funkcja polegała także na 
harmonijnym powiązaniu jądra miasta ze strefą zewnętrzną. Aleje otrzymały formę szerokiego, 
reprezentacyjnego bulwaru o dwóch jezdniach oddzielonych od siebie pasem zieleni (pierwotnie 
traktem spacerowym), poprowadzonego wzdłuż łagodnie załamującej się linii dawnego pasa 
fortyfikacji. Duże znaczenie przywiązywano do artystycznego uformowania węzłów u wylotu 
prowadzących od centrum promienistych ulic: Wolskiej (Piłsudskiego), Karmelickiej i Długiej. Tak 
np. wylot ulicy Wolskiej zamknięty został ostatecznie perspektywą Błoń i wytyczoną wzdłuż ich 
południowej granicy aleją Marszałka Focha, wyosiowaną na dominantę kopca Kościuszki; wylot 
ulicy Karmelickiej zamknięto zaś reprezentacyjnym placem, przy którym zlokalizowano monumen
talne zespoły luksusowej architektury mieszkaniowej.

Jeszcze w latach dwudziestych ostatecznie przesądzono o lokalizacji najbardziej prestiżowych 
gmachów użyteczności publicznej w tworzącej się reprezentacyjnej dzielnicy zachodniej przy 
Alejach Trzech Wieszczów pomiędzy Błoniami a parkiem Krakowskim i w ich najbliższym 
sąsiedztwie na zewnątrz drugiej obwodnicy. Były to: realizowany od początku lat dwudziestych



monumentalny zespół Akademii Górniczej przy alei Mickiewicza 30 (1921-1936), Biblioteka 
Jagiellońska przy alei Mickiewicza 22 (1928-1939), Muzeum Narodowe przy alei 3 Maja 1 
(1934-1938), a w ich sąsiedztwie przy Oleandrach: Dom im. Józefa Piłsudskiego (1931-1934), 
Miejski Dom Wycieczkowy (1932) i Państwowe Gimnazjum Żeńskie oraz dom studencki: II Dom 
Akademicki „Żaczek” przy alei 3 Maja 5 (1924-1936). Z architektonicznego punktu widzenia 
gmachy te stanowią dobry przegląd dominujących w okresie międzywojennym w architekturze 
krakowskiej kierunków. Sięgający swoją genezą jeszcze roku 1913 gmach Akademii Górniczej — 
największa inwestycja naukowa Krakowa międzywojennego —  dzieło Sławomira Odrzywolskiego 
i Wacława Krzyżanowskiego, zaliczyć trzeba do charakterystycznego dla pierwszej połowy lat 
dwudziestych nurtu klasycznego. Przesądza o tym przede wszystkim rozwiązanie ryzalitu głównego 
zaopatrzonego w monumentalne kolumny jońskie na bazach. Podobnie jak w wypadku gmachu 
Akademii Górniczej, również plany Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Narodowego, dwóch 
najbardziej prestiżowych inwestycji Krakowa lat trzydziestych, były efektem konkursów. Architek
tem gmachu Biblioteki Jagiellońskiej był autor zwycięskiego projektu konkursowego Wacław 
Krzyżanowski. Pierwszy etap budowy obiektu zaplanowanego na rzucie litery T zakończono tuż 
przed wybuchem wojny. Gmach Biblioteki Jagiellońskiej ze względu na jego walory funkcjonalne 
i wysoką wartość artystyczną uznać trzeba za najwybitniejsze dzieło monumentalne architektury 
krakowskiej okresu międzywojennego. Wacław Krzyżanowski przez zastosowanie rytmu wertykal
nych podziałów fasady umiejętnie splótł w architekturze gmachu Biblioteki szlachetność nowoczes
nych linii z elegancką stylizacją, którą odczytać można jako dalekie echo uprawianego chętnie 
wcześniej przez Krzyżanowskiego klasycyzmu. O ile gmach Biblioteki uznać trzeba za dzieło 
w pełni krakowskie, o tyle sąsiedni gmach Muzeum Narodowego takim na pewno nie jest. 
W rozstrzygniętym w r. 1934 konkursie zwyciężył i został wskazany do realizacji projekt

Model Akademii Górniczej na alei Mickiewicza, ok. 1926 r.



Makieta Muzeum Narodowego, ok. /930-1932

Model Muzeum Narodowego, ok. 1932 r.



warszawskiego zespołu, w składzie: Bolesław Schmidt, Janusz Juraszyński i Juliusz Dumnicki. 
Choć autorami ostatecznej wersji, zrealizowanej do 1938 r. (I etap budowy), byli obok Bolesława 
Schmidta krakowianie: Czesław Boratyński i Edward Kreisler, a zamierzeniem zarówno orga
nizatorów konkursu, jak  i autorów projektu było uzyskanie w efekcie architektury narodowej, 
gmach Muzeum Narodowego uznać trzeba za wybitny przykład nowoczesnego monumentalizmu 
końca lat trzydziestych, nie wolnego od wrażenia architektury autorytarnej, bliższej znacznie 
gmachom rządowym Warszawy niż tradycji krakowskiego modernizmu. Na podkreślenie zasługuje 
nie tylko forma architektoniczna gmachu, ale jego bogaty program funkcjonalny i ideowy, którego 
autorem był wieloletni dyrektor Muzeum Feliks Kopera. W  specjalnie zaprojektowanej, lecz nie 
zrealizowanej z powodu wybuchu wojny rotundzie, dekorowanej witrażami według kartonów 
Wyspiańskiego, znaleźć się miały pamiątki ilustrujące walkę Polaków o niepodległość —  od 
Legionów Dąbrowskiego po Legiony Piłsudskiego, a w specjalnej krypcie urna z sercem generała 
Henryka Dąbrowskiego. Ta późnoneoromantyczna wizja Muzeum Kopery miała wzmocnić funkcję 
Krakowa jako „świętego miejsca Polaków” . Łączyła się ona również z rozwijającą się w latach 
trzydziestych w Krakowie legendą Legionów, które wymaszerowały w sierpniu 1914 r. z pobliskich 
Oleandrów, i narastającym kultem osoby Józefa Piłsudskiego. Symbolem tego kultu stała się 
budowa kopca Piłsudskiego na Sowińcu.

Pewne dążenie do klasycyzowania i monumentalizmu zdradzał jeszcze wykonany przez 
W acława Krzyżanowskiego w pierwszej połowie lat dwudziestych projekt II Domu Akademickiego. 
W trakcie jego długiej realizacji ostateczna forma architektoniczna została znacznie uproszczona 
w latach trzydziestych przez głównego architekta UJ Stefana Piwowarczyka, laureata prestiżowego 
konkursu na Pałac Ligi Narodów w Genewie. Pozostałe gmachy przy krakowskich Oleandrach 
zwrócone już były programowo ku nowoczesności. Najbardziej bliski tradycji Bauhausu był Miejski 
Dom Wycieczkowy, projektu Edwarda Kreislera, skomponowany na zasadzie przenikania się 
dwóch brył (podłużnej i poprzecznej). Ku tradycji krakowskiego modernizmu bardziej ciążył 
sąsiedni gmach Państwowego Gimnazjum Żeńskiego, projektu Stefana Żeleńskiego. Najbardziej 
efektowny w zamierzeniu miał być zwrócony ku Błoniom kompleks prestiżowego Domu im. Józefa 
Piłsudskiego, projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Dwa wybiegające ku Błoniom skrzydła osiowego 
założenia miały zostać związane pergolą wprowadzającą na dziedziniec. Pochodzący z r. 1931 
projekt został tylko w części zrealizowany. Istniejące skrzydło wschodnie dowodzi, iż Adolf 
Szyszko-Bohusz —  lider krakowskiego klasycyzmu lat dwudziestych i konserwator Wawelu —  
równie swobodnie operował formami nowoczesnymi.

Wśród innych realizacji monumentalnych w strefie zewnętrznej Alei Trzech Wieszczów 
wymienić jeszcze trzeba kolejne gmachy przeznaczone dla instytucji naukowych i kulturalnych, 
m.in.: Dom Śląski przy ulicy Pomorskiej 2 (1931-1937), projektu Ludwika Wojtyczki, gmachy 
Akademii Handlowej przy ulicy Sienkiewicza 4 i 5 (1926-1928 i 1930-1934), projektu Teodora 
Hoffmanna i Józefa Gałęzowskiego, oraz Dom Studentek „Nawojka” przy ul. Reymonta, ukończony 
w 1939 r.

W  ten sposób wzdłuż Alei, pomiędzy wylotem ulicy Piłsudskiego a wylotem ulicy Kar
melickiej, uformowała się nowoczesna, reprezentacyjna dzielnica, podkreślająca zarówno swoim 
charakterem, jak  i skupionymi w niej funkcjami metropolitalne ambicje Krakowa jako ośrodka 
nauki, kultury i turystyki, a także „świętego miejsca” Polaków. Ważnym osiągnięciem było też 
zachowanie i rekompozycja dużych kompleksów zieleni publicznej w zachodniej części miasta,
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Miejski stadion sportowy przy al. 3 Maja, amfiteatr, 1938 r.

Wyższe Studium Handlowe 
przy ul. Sienkiewicza, ok. 1928 r.



wyprowadzających zielonym klinem doliny Rudawy w kierunku Lasu Wolskiego i kopca Józefa 
Piłsudskiego na Sowińcu, oraz uporządkowanie tych terenów jako strefy rekreacyjnej: Błonia, parki 
Jordana i Krakowski, boiska sportowe, w tym nowoczesny kompleks miejskiego stadionu 
sportowego przy alei 3 Maja, projektu Marcina Bukowskiego.

Szczęśliwe połączenie monumentalnego założenia Alei Trzech Wieszczów, grupującego 
ważne gmachy użyteczności publicznej o ponadlokalnym znaczeniu, z wyjątkowej klasy zespołem 
krajobrazowym i zielenią publiczną stało się wizytówką międzywojennego Krakowa i dowodem na 
częściową realizację koncepcji biorących swój początek w konkursie z roku 1910.

Przedstawiony w r. 1930 przez Andrzeja Kłeczka plan regulacyjny dzielnic znajdujących się na 
zewnątrz tworzonej właśnie drugiej obwodnicy rozwijał, ale i uściślał główne kierunki ekspansji 
budowlanej, wprowadzając czytelny podział funkcjonalny nowych dzielnic8. Tak np. wyraźnie 
wskazał funkcję mieszkaniową dla dzielnic zachodnich od Dębnik po linię kolejową Kraków— 
— Katowice na północy. Podkreślano też przemysłowy charakter dzielnic wschodnich od ulicy 
Mogilskiej po Zabłocie i Płaszów. Plan ten szybko jednak okazał się niewystarczający. W latach 
1934-1939, w obliczu szybko rozwijającej się koniunktury gospodarczej, zespół urbanistów 
i architektów pod kierunkiem Kazimierza Dziewońskiego przygotował nowy plan, określony jako 
plan inwestycyjny na lata 1937/38-1943/449. Plan ten —  zwany planem Dziewońskiego, uznać 
należy za wybitne osiągnięcie metodologiczne i szczytowy moment w rozwoju planowania 
urbanistycznego Krakowa przed drugą wojną światową (stanowił także podstawę późniejszych 
planów z czasów wojny i z okresu powojennego). Plan Dziewońskiego zakładał kontynuację 
istniejącego układu urbanistycznego opartego na systemie promieniście-koncentrycznym. Wskazy
wał też nie tylko strefy rozwoju, ale i zachowywał kliny zieleni wybiegające od linii drugiej 
obwodnicy i otaczające nowe dzielnice mieszkaniowe. Plan Dziewońskiego proponował też m.in. 
przeniesienie centrum miasta w kierunku wschodnim, w okolice ronda Mogilskiego.

Rozwój urbanistyczny Krakowa w jego strefie zewnętrznej (poza drugą obwodnicą) był 
w okresie międzywojennym wypadkową tworzonych wówczas koncepcji i spontanicznych pro
cesów urbanizacyjnych. Architektura mieszkaniowa rozwijała się w tej strefie wyraźnie w kilku 
promieniście rozchodzących się kierunkach: Półwsiu Zwierzynieckim, Czarnej i Nowej Wsi 
(m.in. wzdłuż ulic Lea i Kazimierza Wielkiego), Krowodrzy (ul. Wrocławska), Olszy (ul. 
Beliny-Prażmowskiego), Grzegórzkach, Krzemionkach i Dębnikach. Przy stosunkowo wolnym 
wzroście demograficznym Krakowa oznaczało to stopniowe zabudowywanie i integrowanie tych, 
a także innych terenów. Poza bowiem prowadzoną szczególnie intensywnie na wymienionych 
obszarach planową zabudową trzeba zwrócić uwagę na rozpoczęty już na początku lat dwudziestych 
proces „małej urbanizacji” terenów przyłączonych w latach 1909-1915. Polegał on na żywiołowym 
procesie parcelacji gruntów rolnych i wznoszeniu tanich, zwykle parterowych lub piętrowych 
i dwupiętrowych domów na obszarach wówczas jeszcze tradycyjnie wiejskich, jak np.: Kawiory, 
Nowa Wieś, a także na wymianie dawnej wiejskiej zabudowy. Ten charakter budownictwa 
rozszerzył się również na obszar sąsiednich gmin wiejskich, znajdujących się poza granicami 
administracyjnymi ówczesnego Krakowa, np. Bronowice, Azory, Prokocim, Wola Duchacka.

8 Tamże s. 28-36.
9 Program inwestycyjny stoi. król. miasta Krakowa za okres 1937/38-1943/4. Kraków 1938.



Ulica Juliusza Lea, 1928 r.

Ulica Kazimierza Wielkiego od strony ulicy Łobzowskiej, 1935 r.



Dominantę nowych założeń mieszkaniowych stanowiły niekiedy kościoły. Najbardziej spek
takularnym tego przykładem jest realizacja w latach 1931-1938 monumentalnego kościoła 
parafialnego św. Stanisława Kostki na Dębnikach, projektu Wacława Krzyżanowskiego. Potężnych 
rozmiarów, zwieńczona krzyżem ażurowa wieża dębnickiej świątyni stała się jednym z trwałych 
akcentów panoramy Krakowa. Jej formę odczytać można z jednej strony jako kontynuację 
dekoracyjnej tradycji „szkoły krakowskiej”, z drugiej już jako śmiałe zwrócenie się ku konstruk
tywizmowi. Ważnym akcentem urbanistycznym stała się też lekka, żelazobetonowa bryła kościoła 
parafialnego Matki Boskiej Zwycięskiej na Górze Borkowskiej, przy ulicy Zakopiańskiej 86, 
zaopatrzona w efektowną dzwonnicę i wielką rozetę nad portalem od strony zachodniej. Kościół ten 
jest dziełem warszawskiego architekta Tadeusza Ruttiego i został zrealizowany w latach 
1937-1939. Należy uznać go za jedno z najlepszych dzieł nowoczesnej architektury w Krakowie 
okresu międzywojennego, o czym poza „czystością” formy architektonicznej decyduje też jego 
częściowo zrealizowane wyposażenie, projektu Wacława Taranczewskiego (witraże) i Konstantego 
Laszczki (rzeźba w ołtarzu głównym). Wieżowy akcent miał posiadać również kościół parafialny 
św. Kazimierza w innej robotniczej dzielnicy —  na Grzegórzkach. Prowadzona od 1934 r. według 
planów Franciszka Mączyńskiego i zakończona dopiero po wojnie budowa ostatecznie tylko 
w części zrealizowała projekt. Po wojnie ukończono również, rozpoczęty w r. 1934 według planów 
Zygmunta Gawlika i Izydora Stelli-Sawickiego, kościół parafialny w Prokocimiu. Stosunkowo 
długo trwała też budowa kościoła parafialnego św. Szczepana w sąsiedztwie jednej z pierwszych 
krakowskich kolonii willowych przy placu Axentowicza. Autorami planów powstającego w dwóch 
fazach kościoła byli kolejno Zdzisław Mączeński i Franciszek Mączyński, który nadał ostateczny 
kształt ukończonemu w r. 1938 kościołowi.

Kościół katolicki był też inwestorem kilku wzniesionych na nowych terenach siedzib 
zgromadzeń zakonnych (m.in. Misjonarze na Nowej Wsi, Salezjanie i Salwatorianie na Dębnikach, 
Sercanie w Płaszowie, Pijarzy na Rakowicach), a także prowadzonych przez zgromadzenia 
zakładów dobroczynnych: szpital Sióstr Miłosierdzia przy ul. Pawła Popiela (Kronikarza Galla), 
Zakład im. ks. Siemaszki przy ul. Prądnickiej. Przy ulicy Prądnickiej powstał też w latach
1930-1934 największy i najnowocześniejszy obiekt medyczny międzywojennego Krakowa —  Szpi
tal Ubezpieczalni Społecznej im. Gabriela Narutowicza, projektu Wacława Krzyżanowskiego. 
W ten sposób na północnych obrzeżach Krakowa rozwinął się duży kompleks szpitalny, ciągnący 
się od wzniesionego tuż przed pierwszą wojną światową nowego szpitala wojskowego przy ulicy 
Wrocławskiej po ukończony już po pierwszej wojnie szpital epidemiczny przy ul. Prądnickiej 
(obecnie im. Jana Pawła II) i wzniesiony w latach 1928-1929, również przez Wacława 
Krzyżanowskiego, zespół szpitala jaglicznego w Witkowicach.

W latach dwudziestych uformowały się też ostatecznie dzielnice przemysłowe. Skupiły się 
one na obszarach posiadających już pewne tradycje przemysłowe w okresie wcześniejszym 
oraz mających bezpośredni dostęp do linii kolejowej. Po wschodniej stronie miasta umożliwiała 
to tzw. kolej kocmyrzowska, z dobrze rozwiniętym systemem torowym i stacjami Grzegórzki 
i Dąbie. Tam też rozbudowywały się m.in. wcześniej już zlokalizowane zakłady Zieleniewskiego 
i Peterseima, a także nowe: m.in. fabryki Sucharda, Wandera, Semperit, Państwowa Wytwór
nia W ódek przy ulicy Fabrycznej i wielkie młyny przy ulicy Mogilskiej. Rozległa strefa 
przemysłowa powstała też po drugiej stronie Wisły, w sąsiedztwie stacji kolejowych Płaszów 
i Podgórze— Wisła na Zabłociu i w Płaszowie. Wykorzystała ona uformowaną już wcześniej



Kościół parafialny św. Stanisława Kostki na Dębnikach, 1937 r.

strefę produkcyjno-magazynową austriackiej twierdzy Kraków. Przemysłowy charakter utrzymały 
też Podgórze z Bonarką i Ludwinów. W sąsiedztwie, wzdłuż drogi do Wadowic i Zakopanego, 
rozwijała się też położona już poza nowymi rogatkami osada przemysłowa w Borku Fałęckim. 
W pobliskich Łagiewnikach powstała również tuż przed wojną nowa zajezdnia tramwajowa. 
Miasto rozbudowywało i modernizowało też w okresie międzywojennym kompleks przemysłowy 
gazowni i elektrowni miejskiej znajdujący się na terenie historycznego Kazimierza. Trzeba 
też odnotować, iż jeszcze w latach dwudziestych właściciel znanej fabryki czekolady Adam 
Piasecki zlokalizował produkcję swej firmy w centrum miasta przy ulicy Szlak, by nieco później 
przenieść produkcję do kompleksu przy ulicy Wrocławskiej. Oba zakłady Piaseckiego stanowiły 
część północnego zespołu przemysłowego, który rozwijał się wzdłuż osi ulic: Długa— Prądnicka, 
i wzdłuż linii kolejowej do Katowic. Lokowano tutaj głównie mało uciążliwe dla otoczenia zakłady, 
m.in. kompleks Zjednoczonych Fabryk Tutek i Bibułek „Herbewo” przy alei Słowackiego, 
zaprojektowany w r. 1923 przez Józefa Pokutyńskiego i aż do końca lat trzydziestych sukcesywnie 
rozbudowywany.



Szpital Ubezpieczaliii Społecznej im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka, 1936 r.

W okresie międzywojennym podejmowano też prace nad modernizacją systemów komu
nikacyjnych miasta. Przygotowany wówczas projekt przebudowy krakowskiego węzła kole
jowego —  obejmujący m.in. koncepcję budowy tzw. „małej linii obwodowej” omijającej Dworzec 
Główny — realizowany był przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. Budowa Alei 
Trzech Wieszczów oraz ulicy Konopnickiej na Dębnikach i Ludwinowie otwarły też moż
liwość wyprowadzenia tranzytu samochodowego zachodnią częścią realizowanej przez cały okres 
międzywojenny (lecz nie dokończonej) drugiej obwodnicy. W okresie międzywojennym nie 
podjęto kontynuacji prac nad kanalizacją Wisły pod Krakowem, prowadzonych intensyw
nie przed 1918 r. przez rząd austriacki. Jedyną większą inwestycją w tym zakresie była 
budowa portu zimowego w Płaszowie. Odnotować trzeba natomiast powstanie w niewiel
kiej odległości od centrum miasta nowoczesnego portu lotniczego w Czyżynach (m.in. monumen
talne hangary), który zapewniał Krakowowi wysoki —  jak na owe czasy —  standard połączeń 
lotniczych.



Mimo spontaniczności ówczesnego ruchu budowlanego, można mówić o zrównoważonym 
rozwoju urbanistycznym Krakowa w okresie międzywojennym. Odbywał się on w dwóch 
wyraźnych fazach przerwanych na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych kryzysem gospodar
czym. W latach dwudziestych budownictwo w dużej mierze koncentrowało się jeszcze na 
obszarze tradycyjnej zabudowy i zgodnie z wcześniej już ustalonymi zasadami. Boom lat 
trzydziestych, który oznaczał szybką urbanizację strefy zewnętrznej, odbywał się już pod kontrolą 
planów regulacyjnych. Generalne kierunki rozwoju przestrzennego w tym czasie były zgodne 
z wynikami konkursu na plan z roku 1910. Mimo wielu niekorzystnych czynników, Kraków zdołał 
w krótkim okresie dwudziestolecia rozwinąć się jako wyposażony w nowoczesną infrastrukturę 
ośrodek regionalny oferujący stosunkowo wysoki standard życia. Potwierdzają to zarówno 
stworzona w okresie międzywojennym architektura monumentalna, jak i powstała wówczas 
zabudowa mieszkaniowa.

Architektura mieszkaniowa

W zakresie architektury mieszkaniowej okres międzywojenny można uznać w Krakowie za 
kontynuację ukształtowanej w drugiej połowie XIX wieku tradycji. Fundamentem tej tradycji była 
dwu- i trzypiętrowa kamienica (dopiero tuż przed pierwszą wojną światową pojawia się w Krakowie 
typ „wielkomiejskiej” kamienicy czteropiętrowej) pomiędzy ulicą a ogrodem. Na tym module, 
podporządkowanym ściśle tradycyjnej zasadzie placu i ulicy, oparty był rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w Krakowie w latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych. Stefan 
Swiszczowski —  wówczas architekt młodszego pokolenia —  pisał w roku 1934: „To, co się dzisiaj 
robi, jest właściwie rozwinięciem secesji. Rzuty domów pozostały takie same, konstrukcja niemal 
taka sama, odrzucono tylko ornamenty z gipsu i papendeklu sprowadzane z Wiednia, przylepiane 
przy gzymsach i balkonach. Wartość artystyczna została niezmieniona” l0. Nawiązując do dobrej 
tradycji okresu poprzedniego, w wielu wypadkach starano się indywidualizować fasady projekto
wanych kamienic. W obrębie Plant dotyczy to m.in. „neobarokowej” kamienicy przy ulicy 
Mikołajskiej 6, projektu Franciszka Mączyńskiego (1922-1924), czy też nieco późniejszego zespołu 
kamienic w narożniku ulic św. Krzyża i św. Tomasza (projektu Ludwika Wojtyczki). Jed
nym z najlepszych tego typu przykładów na obszarach „peryferyjnych” jest kamienica przy 
ulicy Lea 17 z lat 1928-1929, projektu Zygmunta Gawlika, wyróżniająca się nie tylko indywidual
nym potraktowaniem podziałów architektonicznych elewacji frontowej, ale i wydatnym, rzeźbiar
skim portalem.

Szybka ekspansja architektury funkcjonalnej w Europie lat trzydziestych, połączona z umaso- 
wieniem i standaryzacją budownictwa mieszkaniowego, wpłynąć też musiała na kształt kamienicy 
krakowskiej w okresie największego boomu mieszkaniowego w latach trzydziestych. W odróż
nieniu jednak od Warszawy, a także innych ośrodków w Polsce, Kraków nie poddał się wówczas 
dyktatowi Le Corbusiera i Bauhausu bezwarunkowo. Wręcz przeciwnie, wypracowany w latach 
trzydziestych typ krakowskiej kamienicy, który zdominował krajobraz kulturowy wielu dzielnic 
międzywojennego Krakowa, zachował pewne charakterystyczne elementy tradycji.

10 S. Swiszczowski, op. cit.



Pozbawiona oficyn, posiadająca płaski dach, duże, horyzontalne wykroje okienne i uprosz
czoną bryłę krakowska kamienica została równocześnie wyposażona w wydatny okap, indywidual
nie rozwiązany portal wejściowy z obowiązkowym rzeźbiarskim godłem domu, a nierzadko 
w indywidualnie przeprowadzone podziały architektoniczne fasady frontowej (m.in. gzymsy 
podokienne, podziały lizenowe, ryzality, balkony i wykusze). Te właśnie zabiegi nie tylko nadały 
wielu ciągom krakowskiej architektury mieszkaniowej z lat trzydziestych zindywidualizowany 
charakter, ale i zdeterminowały nastrój tej części miasta poprzez wrażenie dominacji „umiar
kowanego”, ciągle zwróconego ku tradycji modernizmu. Była to w istocie swoista forma 
kontynuacji doświadczeń „szkoły krakowskiej”. Dbałości o szlachetne efekty fakturowe fasad 
towarzyszył też wysoki standard rozwiązań wnętrz, w tym także hallów wejściowych i klatek 
schodowych, niewolnych od tradycji art deco.

Dobrym przykładem obecności tego nurtu w centrum Krakowa jest kamienica „Pod 
Pszczółkami” przy ulicy św. Marka 8, projektu Fryderyka Tadaniera (1938 r.). Wśród wielu 
wybitnych przykładów architektury kamienic krakowskich z lat trzydziestych w typie „umiar
kowanego modernizmu” wymienić można dom w narożniku ulic Retoryka i Smoleńsk 25a, projektu 
Wacława Krzyżanowskiego z r. 1930, kamienicę przy ulicy Lea 15a, projektu Teodora Hoffmanna 
z r. 1932, czy też kamienicę narożną firmy „Ćmielów” przy ulicy Sereno Fenna 2, projektu 
Fryderyka Tadaniera z r. 1938. Wiele najlepszych tego typu przykładów powstało też wzdłuż 
reprezentacyjnego bulwaru miasta: Alei Trzech Wieszczów (m.in. domy projektu Stanisława 
Nebenthala przy al. Słowackiego 11 a i 15a z lat 1935-1938).

Z końcem lat trzydziestych zauważyć też można w Krakowie bardziej odważne próby 
lansowania prostej, funkcjonalistycznej architektury mieszkaniowej. Najbardziej „bauhauzowski” 
charakter posiadały kamienice z końca lat trzydziestych projektowane przez architektów młodszego 
pokolenia, często Żydów wykształconych w Niemczech, którzy projektowali tuż przed wojną 
kamienice mieszkalne dla bogatego mieszczaństwa żydowskiego emigrującego z hitlerowskich 
Niemiec do Polski. W Krakowie był to m.in. tzw. „mały Berlin” w okolicach parku Krakowskiego. Do 
najwybitniejszych przykładów tego typu architektury zaliczyć można kamienicę przy ulicy Lenar
towicza 13, projektu Jakuba Spiry z lat 1938-1940, liczne domy przy ulicach Szopena i Szymanows
kiego, a w obrębie drugiej obwodnicy także zespoły przy ulicach Cybulskiego, Wenecja i Bujwida.

Wiele cech charakterystycznych dla architektury krakowskich kamienic lat trzydziestych 
przejęła też w zredukowanej formie „mała urbanizacja”, rozwijająca się żywiołowo na przedmieś
ciach w postaci parterowych i piętrowych, rzadziej dwupiętrowych domów.

Choć kamienica pozostała przez cały okres międzywojenny podstawową formą budownictwa 
mieszkaniowego —  dominując w latach trzydziestych krajobraz kulturowy nowych dzielnic — 
okres międzywojenny przyniósł nowe na gruncie krakowskim formy tego rodzaju budownictwa 
w postaci zespołów monumentalnych. Pierwsze tego typu próby pojawiły się w związku 
z rozpoczęciem regulacji Alei Trzech Wieszczów jeszcze przed pierwszą wojną światową (J. Pakies 
i W. Krzyżanowski, 1913-1914). Za ich kontynuację można uznać zarówno pochodzący z lat 
dwudziestych kompleks przy Nowym Kleparzu (róg Alei i ulicy Prądnickiej), jak i zespół 
w narożniku Alei i placu Inwalidów 7-8 , projektu Fryderyka Tadaniera z r. 1930.

Jedną z pierwszych prób wznoszenia kompleksów mieszkaniowych w Krakowie był zespół 
domów przy północnej pierzei placu Jabłonowskich —  obecnie Sikorskiego 2, 3, 4, zrealizowany



w latach 1924-1929 przez architektów Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego dla 
kooperatywy mieszkaniowej. Najbardziej spektakularnym tego typu przedsięwzięciem na gruncie 
krakowskim stał się monumentalny kompleks mieszkaniowy dla pracowników PKO u zbiegu ulic 
Zyblikiewicza i Librowszczyzna, zrealizowany w latach 1925-1927 przez Adolfa Szyszko-Bohusza. 
Stanowi on udaną próbę połączenia tradycji miejskiej zabudowy w linii ulicy ze swoistą „maszyną 
do mieszkania” .

Wśród innych pracowniczych założeń mieszkaniowych wymienić jeszcze trzeba kamienice dla 
urzędników Miejskiej Kasy Oszczędności w narożniku ulic Szpitalnej 13 i św. Tomasza, z r. 1928, 
projektu Wacława Krzyżanowskiego; zespół osiedla dla oficerów i podoficerów w trójkącie ulic 
Lubelskiej, Śląskiej i Wrocławskiej, wzniesiony w latach 1928-1929 według projektu warszawskich 
architektów Bolesława Targowskiego i Jana Perkowskiego; dwa monumentalne domy mieszkalne 
Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych zbudowane przez Wacława Nowakowskiego przy 
alei Słowackiego 32, 34, 36, narożnik Mazowieckiej 2 (1926-1927), i przy placu Inwalidów 6, 
narożnik ulic Sienkiewicza 2/2a i Pomorskiej 1 (1927-1928), oraz domy profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przy placu Inwalidów 4 z lat 1927-1928, projektu zespołu krakowskich architektów 
Ludwika Wojtyczki, Stefana Żeleńskiego i Piotra Jurkiewicza, oraz przy alei Słowackiego 15a, 
projektu Ludwika Wojtyczki.

Wszystkie wymienione realizacje mieszkaniowe projektowane przez wybitnych architektów 
otrzymały zindywidualizowane formy architektoniczne i reprezentują wysokie walory artystyczne. 
Są nie tylko odbiciem siły i pozycji środowiska architektów, ale także „mieszczańskiego” 
charakteru Krakowa i prosperity drugiej połowy lat dwudziestych.

W grupie monumentalnych rozwiązań mieszkaniowych tego czasu wyróżniały się również 
inwestycje Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Feniks” . Towarzystwo dbało nie tylko o prestiżowe 
lokalizacje swoich domów, ale także o ich niebanalną, a przy tym nowoczesną formę architek
toniczną. Przeprowadzona w latach 1928-1932 budowa pierwszego domu „Feniksa” w narożniku 
Rynku Głównego i ulicy św. Jana wywołała w Krakowie burzę. Zaangażowany przez „Feniksa” 
architekt Adolf Szyszko-Bohusz odważył się zaproponować nowoczesną, programowo awangar
dową bryłę, która miała spełnić funkcję wiedeńskiego Looshaus przy krakowskim Rynku. 
Kontrowersje i protesty ze strony środowisk konserwatorskich zostały przerwane osobistą interwen
cją zaprzyjaźnionego z Szyszko-Bohuszem prezydenta Ignacego Mościckiego. Nie ulega wątpliwo
ści, iż Szyszko-Bohusz stworzył przy Rynku dzieło wybitne (nie istnieje ono niestety w pierwotnej 
postaci). Nowoczesność „Feniksa”, czy też „Domu pod Kominami”, jak  nazwali go krakowianie (ze 
względu na stylizowaną attykę), nie ograniczała się tylko do awangardowej formy. Był to pierwszy 
w Krakowie budynek, w którym eleganckie mieszkania otrzymały klimatyzację. Mniej kontrowersji 
wzbudził wielki dom „Feniksa” przy ulicy Basztowej 15, utrzymany w formie wielkomiejskiego, 
żelazobetonowego „drapacza chmur”, który miał pomieścić nie tylko apartamenty mieszkalne, ale 
i rozbudowane funkcje usługowe (m.in. sala kinowa i restauracja), zrealizowany w latach
1931-1933 przez spółkę krakowskich architektów Jerzego Struszkiewicza i Maksymiliana Burstina. 
Zaadaptowali oni i „ufunkcjonalnili” pochodzący z roku 1930 projekt wykonany dla Krakowa przez 
jednego z najwybitniejszych wiedeńskich architektów, Leopolda Bauera. Wersja zrealizowana 
pozbawiona została niestety charakterystycznego dla Bauera ekspresjonistycznego w yrazu11.

11 Por. Oberbaurat Professor Leopold Bauer. Seine Anschauung in Wort und Werk, Wien-Leipzig 1931, s. 21.



Dom Pracowników PKO przy ul. Zyb- 
likiewicza i Librowszczyzna, 1930 r.

Budowa domu czynszowego przy al. Sło
wackiego i ul. Mazowieckiej dla Zakładu 
Pensyjnego we Lwowie, 1930 r.

177

12 —  D zie je K rak o w a t. IV



W odróżnieniu od Wiednia, a także innych miast środkowej Europy, gmina miasta Krakowa 
w zasadzie nie angażowała się bezpośrednio w realizacje budownictwa mieszkaniowego. Było to 
pośrednio odbiciem sytuacji mieszczańskiego Krakowa. Wśród wyjątków od tej reguły zwraca 
uwagę zespół czterech domów wzniesionych przez gminę w latach 1929-1931 przy ulicy 
Pasterskiej (dzisiaj Bobrowskiego 8-14). Przenoszą one na grunt krakowski rozpowszechniony 
w socjalnym budownictwie mieszkaniowym Wiednia lat dwudziestych typ domów galeriowych. 
Miasto budowało natomiast mieszkania dla pracowników komunalnych, czego przykładem jest 
zespół domów dla pracowników elektrowni miejskiej wzniesiony w latach 1927-1928 przez Jana 
Rzymkowskiego przy ulicy Słonecznej 2 i 4.

W sąsiedztwie ulicy Słonecznej na Półwsiu Zwierzynieckim zostało również zlokalizowane 
jedno z pierwszych w Krakowie osiedli bloków mieszkalnych. Powstało ono w latach 1930-1933 
w ramach ogólnopolskiej akcji mieszkaniowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest zapewne 
pierwszym na gruncie krakowskim importem funkcjonalistycznych koncepcji „szkoły warszaw
skiej”. Architektem bloków przy ulicy Fałata 9, 11-14 był warszawianin Roman Piotrowski, m.in. 
autor osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu.

Najlepszym i największym przykładem taniego budownictwa socjalnego w międzywojennym 
Krakowie jest zespół osiedla jedenastu piętrowych bloków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Praca” przy ulicy Czarodziejskiej (obecnie ul. Praska) na Dębnikach. Powstało ono według projektu 
Fryderyka Tadaniera i Michała Zakrzewskiego w latach 1935-1939. Socjalny charakter osiedla pod
kreślał też zrealizowany według projektu Tadaniera w latach 1937-1938 programowo funkcjonali- 
styczny Dom Społeczny, mieszczący obok sklepów przedszkole, bibliotekę i salę widowiskową.

Ta forma budownictwa należała jednak w Krakowie do rzadkości, a próby systemowego 
uregulowania budownictwa socjalnego należy uznać za sporadyczne, mimo poważnego głodu 
mieszkaniowego wśród uboższej ludności miasta. Symptomatyczne są w tej kwestii —  w porów
naniu choćby z Warszawą —  stosunkowo skromne efekty działalności związanej z Polską Partią 
Socjalistyczną Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą założono w r. 1930. Jesienią tego 
roku rozpoczęła ona realizację funkcjonalistycznego bloku projektu Czesława Boratyńskiego 
i Edwarda Kreislera przy ulicy Parkowej 15 w Podgórzu. Z powodu braku środków finansowych 
budynek ukończono dopiero w r. 1939.

Przyłączenie i otwarcie terenów na zewnątrz drugiej obwodnicy umożliwiło rozwój budownic
twa willowego, które przed 1909 r. należało w Krakowie do rzadkości. Już początek lat 
dwudziestych przyniósł dużą popularność tej formy rozwiązywania problemów mieszkaniowych 
wśród zamożniejszych krakowian. W latach 1920-1927 kontynuowano budowę osiedla profesor
skiego w sąsiedztwie placu Axentowicza na Nowej Wsi, rozpoczętego jeszcze przed r. 1914. 
Autorem większości zrealizowanych tam wówczas willi był Wacław Krzyżanowski, który nadał 
niektórym ze swoich projektów modne wówczas formy dworkowe. Kostium dworku polskiego 
zdominował także —  zgodnie z zaleceniem inwestora —  architekturę Oficerskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Olszy, która parcelowała od początku lat dwudziestych rozległe obszary 
pofortyfikacyjne na północny wschód od linii niedawnego noyau w trójkącie: aleja Beliny- 
-Prażmowskiego, ulica Mogilska, rzeka Białucha. Dobrym przykładem wczesnej, „dworkowej” fazy 
rozwoju osiedla Oficerskiego są bliźniacze wille przy al. Beliny-Prażmowskiego 8-10, projektu 
Alfreda Kramarskiego z lat 1925-1926. Osiedle Oficerskie —  przeznaczone dla mniej wymagającej
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klienteli niż mieszkańcy rezydencji projektowanych po zachodniej stronie centrum przez Wacława 
Krzyżanowskiego —  było największym założeniem willowym międzywojennego Krakowa. Jego 
realizacja odbywała się etapami i trwała do drugiej wojny światowej. Tzw. drugie osiedle Oficerskie 
rozwinęło się wzdłuż ulicy Misiołka. Późniejsze realizacje osiedla Oficerskiego —  odrzucając 
narodowe akcenty —  skłaniały się ku funkcjonalizmowi. Za w pełni funkcjonalistyczne uznać 
należy trzecie osiedle willowe międzywojennego Krakowa —  „Cichy Kącik”, zrealizowane 
z inicjatywy Powiatowej Kasy Oszczędności w latach 1936-1937 na dawnych terenach wyścigów 
konnych. Autorem całego —  bardzo symetrycznie rozwiązanego —  założenia „Cichy Kącik” był 
Wacław Nowakowski. Dwie największe, bliźniacze wille —  flankujące dojście do osiedla od strony 
specjalnie do niego doprowadzonej linii tramwajowej (ul. Domeyki 1 i 2) —  zostały zaprojek
towane przez Adolfa Szyszko-Bohusza.

Grupa funkcjonalistycznych willi powstała także przy wytyczonej wzdłuż Błoń alei Focha na 
Półwsiu Zwierzynieckim. Większość wzniesionych wówczas w Krakowie willi została rozrzucona 
w różnych częściach miasta, także poza jego granicami (m.in. na przyłączonej dopiero w 1941 r. 
Woli Justowskiej). Tylko w niewielu wypadkach były to reprezentacyjne rezydencje projektowane 
na indywidualne zamówienie przez najlepszych architektów. Wśród najciekawszych realizacji tego 
typu wymienić można m.in. pochodzące z lat dwudziestych wille malarzy: Vlastimila Hofmana przy

Willa „Odyniec" Adolfa 
Szyszko-Bohusza w Prze- 
gorzalach



ulicy Lasota 16 (obecnie Hofmana) i W ojciecha Weissa przy ulicy Krupniczej 31 —  projektu 
Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego, oraz rodziny Lewalskich przy ulicy Krupni
czej 42 —  projektu Izydora Goldberga, Bieniarzów przy alei Daszyńskiego 17 —  projektu Józefa 
Pokutyńskiego, Lewkowicza przy ulicy Smoleńsk 14, Rosenhaucha przy ul. Lea 10, dwór Potockich 
na Olszy przy ulicy Bolesława Chrobrego 53 oraz willę własną przy ulicy Sienkiewicza 25 —  
projektu Wacława Krzyżanowskiego. Adolf Szyszko-Bohusz przebudował dwór Komornickich 
na Dębnikach przy ulicy Tynieckiej 6 oraz wzniósł w latach 1928-1929 własną willę na skale 
w Przegorzałach, która jest może najbardziej spektakularnym przykładem prywatnej rezydencji 
międzywojennego Krakowa. Do najbardziej efektownych willi wzniesionych w latach trzydziestych 
należy dopełniająca kolonię na „Salwatorze” willa fabrykanta mydła Smiechowskiego, przy alei 
Waszyngtona 23a, ukończona w 1939 roku.

Ewolucja architektury krakowskiej i jej miejsce w historii architektury 
okresu międzywojennego

W pierwszych latach powojennych szczególnie czytelne było trwanie charakterystycznego 
dla Krakowa przed r. 1914 zmodernizowanego historyzmu. Jego kontynuacja widoczna jest nie 
tylko w budowlach rozpoczętych jeszcze przed pierwszą wojną światową i teraz dopiero 
wykańczanych (np. kościół Jezuitów na Wesołej —  projektu Franciszka Mączyńskiego, budynek 
szkolny przy ulicy Krzemionki w Podgórzu), ale przede wszystkim w architekturze mieszkaniowej 
okresu tużpowojennego. Za przykłady służyć mogą neobarokowa kamienica przy ulicy Mikołaj
skiej 6, projektu Franciszka Mączyńskiego, klasycyzujący dom przy ulicy św. Gertrudy 20, projektu 
Jana Zawiejskiego, czy też neobarokowa willa Lewalskich przy ulicy Krupniczej 42, projektu 
Izydora Goldberga. Za wybitny przykład trwania tego kierunku w architekturze monumentalnej 
Krakowa uznać trzeba przede wszystkim klinikę ginekologiczną przy ulicy Kopernika, projektu 
Jerzego Struszkiewicza, ukończoną dopiero na początku lat trzydziestych. Kierunek ten szybko 
jednak ustąpił miejsca trzem innych nurtom, które święcić miały swój triumf w latach dwu
dziestych. Wszystkie one miały również swoje korzenie jeszcze w okresie przedwojennym.

Z tradycji m.in. wystawy roku 1912 na Oleandrach wywodził się „styl dworkowy”, który 
zrobił zawrotną karierę w okresie powojennej odbudowy i tworzenia państwowości na całym 
obszarze państwa polskiego, w tym na kresach wschodnich. „Dworek polski” był w pewnym sensie 
wyrazem romantycznej nostalgii za szlachecką tradycją i podkreślał jej narodowo-patriotyczny 
wymiar. Zaangażowani w odbudowę wielu zniszczonych w latach wojny wsi i małych miasteczek 
architekci krakowscy (m.in. Tadeusz Stryjeński, Wacław Krzyżanowski, Władysław Klimczak 
i Józef Gałęzowski) szybko przenieśli formę dworku jako podstawowy moduł powstających 
w Krakowie w latach dwudziestych założeń willowych: dzielnicy profesorskiej przy placu Axen- 
towicza i osiedla Oficerskiego. Wśród rozsianych po mieście licznych pojedynczych przykła
dów —  jako wczesny —  przytoczyć można pochodzącą z r. 1920 willę Weissów przy ulicy 
Krupniczej 31, projektu T. Stryjeńskiego i F. Mączyńskiego, zaopatrzoną w dwie surowe ko
lumny doryckie na bazach. Ten sam „dworkowy” wielki porządek Stryjeński i Mączyński 
zaadaptowali do projektu fasady wzniesionego przez nich w tym samym czasie na Wielopolu 
gmachu Bazaru Polskiego.
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Popularność wielkiego porządku kolumn łączy się jednak już z innym rozwijającym się 
w latach dwudziestych w Polsce i Krakowie nurtem, określanym mianem akademickiego 
klasycyzmu. Potrzeba monumentalizmu, podkreślającego siłę i solidne podstawy młodego państwa, 
zaznaczyła się przede wszystkim w architekturze użyteczności publicznej. Najwybitniejszym 
przedstawicielem tego nurtu był w Krakowie wychowanek Akademii Petersburskiej Adolf 
Szyszko-Bohusz, który wcześniej, przed pierwszą wojną światową, dał się poznać jako jeden 
z pionierów modernizmu. Masywny akademicki klasycyzm odpowiadał w Krakowie przede 
wszystkim potrzebom powstających tutaj instytucji finansowych. Zaprojektowany przez Szyszko- 
-Bohusza gmach Banku PKO na Wielopolu, rytmiką i szlachetnością plastyki monumentalnej 
palladiańskiej kolumnady oraz „rozsadzających” ją  wciśniętych pomiędzy kolumny wielkich 
prostokątnych okien, już współcześnie zdobył sobie opinię najwybitniejszego dzieła klasycyzmu 
akademickiego lat dwudziestych w Polsce. Zwykle pomija się przy tym szlachetność klasyki 
wnętrza umieszczonej na pierwszym piętrze sali operacyjnej banku, odwołującej się do formy 
rzymskiego Panteonu, która w tym wypadku sakralizować miała świątynię pieniądza. Motyw 
masywnych kolumn i obfitych girland powtórzył architekt, w znacznie jednak bardziej oszczędnej 
formie, w sąsiednim domu mieszkalnym pracowników PKO.

Klasycyzm akademicki był też ważnym etapem rozwoju drogi twórczej Wacława Krzyżanow
skiego. Najwybitniejszym jego dziełem w tym nurcie jest elegancka bryła Izby Skarbowej. Wielki 
porządek jońskich kolumn Krzyżanowski zastosował także w monumentalnym gmachu Akademii 
Górniczej. Zasługą Krzyżanowskiego było również przeniesienie klasycy stycznego kostiumu do 
architektury willowej w Krakowie. Wśród innych dzieł monumentalnych należących do nurtu 
akademickiego klasycyzmu lat dwudziestych w Krakowie wymienić trzeba jeszcze siedzibę Banku 
Polskiego przy ulicy Basztowej, projektu Kazimierza Wyczyńskiego, ukończoną po jego przed
wczesnej śmierci przez Teodora Hoffmanna. Motyw monumentalnej kolumnady przechodzącej 
przez cztery piętra budynku zastosował też Ludwik Wojtyczko w fasadzie od strony Plant gmachu 
Banku i Giełdy na Gródku. Kolumny te jednak wydają się mało przekonywające i są swoistym 
dodatkiem do architektury, która ciąży raczej ku czwartemu i najważniejszemu nurtowi: polskiej 
odmianie art deco, jaka narodziła się i rozwinęła w Krakowie, stanowiąc istotę „szkoły 
krakowskiej” oraz decydując o jej ponadlokalnym znaczeniu.

Ludwik Wojtyczko bowiem był może najbardziej konsekwentnym zwolennikiem stylizacji 
i dekoracyjności w architekturze krakowskiej lat dwudziestych. Widoczne to już było w silnie 
zmodernizowanych elewacjach ukończonej w roku 1920 wspólnie z Kazimierzem Wyczyńskim 
siedziby Banku Przemysłowego przy Rynku Głównym 31, które pokryte zostały stylizowanym na 
motywach ludowych, płaskim ornamentem geometrycznym. Ta jeszcze nieśmiała próba znalazła 
swoje pełne rozwinięcie w zaprojektowanym w 1927 r. przez W ojtyczkę wspólnie ze Stefanem 
Żeleńskim i Piotrem Jurkiewiczem domu profesorów UJ przy placu Inwalidów. Jego fasada — 
ruchliwa, oparta na grze załamań i wypukłości zbliżających się do formy kryształu —  została 
dodatkowo gęsto pokryta stylizowanym ornamentem sgraffitowym. Programowa dekoracyjność 
oparta na charakterystycznych trójkątnych formach kryształu zastosowana też została przez 
Wojtyczkę w późniejszym o trzy lata drugim domu profesorskim przy alei Słowackiego. Sgraffito 
zastąpione zostało w tym wypadku geometrycznym ornamentem z czarnego klinkieru.

Kryształowe, pełne załamań i światłocieniowej gry, ostre, trójkątne formy otrzymał też 
wzniesiony przy placu Inwalidów, również w latach 1927-1928, monumentalny budynek mieszkał-



Pocztowa Kasa Oszczędności, 
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ny pracowników ZUPU, projektu Wacława Nowakowskiego. Motyw ostro rżniętych w bryle 
gmachu trójkątnych form powtarza się na wszystkich jego kondygnacjach —  od trójkątnie 
wyciętych otworów sklepowych parteru (m.in. analogia do form zastosowanych na stacji S-Bahnu 
W annsee w Berlinie) po ceglaną plecionkę fryzu wieńczącego budynek. Doszukać się tu 
można wyraźnych wpływów niemieckiego ekspresjonizmu, choć zestawienie przez Andrzeja 
K. O lszewskiego12 krakowskiego domu ZUPU z ekspresjonistycznym Chilehaus projektu Fritza 
Hogera w Hamburgu jest raczej zbyt daleką analogią. Niemniej oryginalność i ekspresja 
zastosowanych przez Wacława Nowakowskiego form wymagają badań nad ich relacją do 
architektury Republiki Weimarskiej. Dekoracyjność i ekspresja architektury stworzonej przez 
Wojtyczkę i Nowakowskiego w obu domach wzniesionych przy placu Inwalidów u schyłku lat 
dwudziestych, a także wysoka kultura projektowania i wykonawstwa są najlepszą wizytówką 
i szczytowym osiągnięciem nurtu dekoracyjnego pod Wawelem i swoistym podsumowaniem 
osiągnięć „szkoły krakowskiej” .

„Szkoła krakowska” ukształtowała się więc jako wypadkowa tradycji Arts and Crafts, 
secesji i modernizmu, szukając poprzez rozwijanie form dekoracyjnych i ich modernistyczną 
stylizację lokalnej tożsamości narodowej. Od czasów Stanisława Wyspiańskiego środowisko

12 Por. A.K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925, Wroctaw-Warszawa-Kraków 1967, s. 158-159.



Bank Polski przy ul. Basztowej 20, 1928 r.

krakowskich architektów ściśle współpracowało z kręgiem malarzy, rzeźbiarzy, projektantów 
skupionych wokół towarzystwa Polska Sztuka Stosowana i wokół Warsztatów Krakowskich. 
Swoiste piętno dekoracyjności „szkoły krakowskiej” zbiegło się ze wzrostem zapotrzebowania na 
ten rodzaj architektury w warunkach odzyskanej po r. 1918 niepodległości i wpłynąć miało na fakt, 
iż wiele najbardziej znanych dzieł „szkoły krakowskiej” zrealizowano w latach dwudziestych także 
poza Krakowem.

Za kulminację osiągnięć „szkoły krakowskiej” uważa się Wystawę Sztuki Dekoracyjnej 
w Paryżu w 1925 r„ na której polski pawilon projektu Józefa Czajkowskiego (1882-1947) 
otrzymał Grand Prix. Nagrodami obsypano też liczne prace prezentowane w ramach polskiej 
ekspozycji przez grupę artystów związanych z Warsztatami Krakowskimi, m.in.: Wojciecha 
Jastrzębowskiego, Karola Stryjeńskiego, Zofię Stryjeńską i Jana Szczepkowskiego. Sukces paryski, 
który zaowocował m.in. licznymi realizacjami poza Krakowem, symbolizuje nie tylko kulminację 
artystycznego rozwoju „szkoły krakowskiej”, ale i zenit ponadlokalnego oddziaływania miej
scowego środowiska architektonicznego. Nigdy wcześniej, ale także nigdy później, zaczynając już 
od lat trzydziestych, krakowscy architekci nie odnieśli tylu prestiżowych sukcesów poza swoim 
rodzinnym miastem. Można tutaj wymienić przede wszystkim takie realizacje lat dwudziestych, jak 
m.in.: gmach Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach —  projektu zespołu: Kazimierz 
Wyczyński, Piotr Jurkiewicz, Stefan Żeleński i Ludwik Wojtyczko; katedrę i kurię biskupią 
w Katowicach —  projektu Zygmunta Gawlika; łazienki mineralne w Krynicy —  projektu 
Władysława Klimczaka; pałacyk prezydenta RP w Wiśle —  projektu Adolfa Szyszko-Bohusza,



Dom Profesorów UJ, ul. Ruska (pi. Inwalidów 4), ок. 1930 r.

który w tym czasie zrealizował także m.in.: kaplicę w zespole klasztornym Paulinów na Jasnej 
Górze i pocztę w Częstochowie oraz mauzoleum generała Józefa Bema w Tarnowie. Architekci 
krakowscy byli też wówczas zapraszani do prestiżowych rozstrzygnięć w stolicy (m.in. udział Jana 
Zawiejskiego w r. 1919 w konkursach na Gmach Sejmowy i Teatr Rozmaitości), a także zdobywali 
nagrody w prestiżowych konkursach za granicą (wyróżnienie Stefana Piwowarczyka w konkursie na 
Pałac Ligi Narodów w Genewie).

Charakterystyczne dla „szkoły krakowskiej” : stylizacja motywów wemakularnych i dekoracyj
ność oparta na grze geometrycznych form trójkątnokrystalicznych, zrobiły też sporą karierę 
w środowisku warszawskim. Propagatorami tej maniery dekoracyjnej byli m.in. Wojciech 
Jastrzębowski i Karol Stryjeński, wywodzący się ze środowiska krakowskiego profesorowie 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak np. Jastrzębowski dekorował w Warszawie m.in. 
wnętrza gmachów Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego oraz Teatru Ateneum. Narodo
wy ekspresjonizm „szkoły krakowskiej” został wreszcie przejęty przez najwybitniejszych architek
tów działających w środowisku warszawskim, wśród nich przede wszystkim przez Oskara 
Sosnowskiego (kościół św. Rocha w Białymstoku) i Jana Koszczyca-Witkiewicza (Wyższa Szkoła 
Handlowa w Warszawie). Jednym z ostatnich triumfów wywodzącego się z doświadczeń „szkoły 
krakowskiej” stylu „kozikowego” był pawilon Związku Hut Szklanych na wystawie w Poznaniu 
w r. 1929 (Jan Goliński i Henryk Łagowski).



Dom czynszowy Lwowskiego Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, pi. Inwalidów 6 
(zbieg ul. Pomorskiej i Sienkiewicza), 1930 r.



Dwubiegunowość polskiej architektury lat dwudziestych i ponadlokalne znaczenie „szkoły kra
kowskiej” —  dostrzeżone i opisane już w okresie m iędzywojennym 13 —  nie trwały jednak długo.

Pozycja środowiska krakowskich architektów w latach trzydziestych była już zasadniczo inna. 
Szybki rozwój funkcjonalizmu i jego dominacja w środowisku warszawskim przeniosły wyraźnie 
punkt ciężkości rozwoju architektury polskiej do stolicy. Towarzyszył temu proces gwałtownego 
wzrostu Warszawy (w tym drenażu artystów z prowincji) i spadku znaczenia kulturotwórczej roli 
Krakowa w skali kraju. Ważnym faktem, który poważnie osłabił pozycję krakowskiego środowiska, 
była przegrana walka o wydział architektury. Jego organizację w oparciu o Akademię Sztuk 
Pięknych rozpoczęto jeszcze w 1913 r., by w latach 1924-1927 otworzyć tam samodzielny kierunek 
studiów. Profesorami wydziału byli m.in. Adolf Szyszko-Bohusz i Józef Gałęzowski, m.in. 
późniejszy autor Instytutu Balneologicznego przy alei Focha 33 (1936-1948). Biurokratyczny spór 
z ministerstwem doprowadził jednak do szybkiego zamknięcia wydziału i tym samym utraty 
możliwości kształcenia młodych architektów w Krakowie.

Naturalną cezurę w historii architektury krakowskiej stanowi kryzys gospodarczy przełomu lat 
dwudziestych i trzydziestych, a także nowa sytuacja miasta i inny charakter ruchu budowlanego po 
wyjściu z depresji.

Wyraźne kurczenie się wpływów środowiska krakowskiego w latach trzydziestych widoczne 
było na prowincji. W tradycyjnych miejscach dominacji architektów krakowskich w latach 
dwudziestych: Katowicach, Zakopanem i Krynicy, krakowian coraz częściej zastępowali w latach 
trzydziestych warszawiacy. Architekci warszawscy zaznaczyli też wówczas po raz pierwszy swoją 
obecność w Krakowie zarówno realizacjami: bloki ZUS przy ulicy Fałata (Roman Piotrowski), 
kościół na Górze Borkowskiej (Tadeusz Ruttie), jak i sukcesami w konkursach na: Muzeum 
Narodowe (Bolesław Schmidt, Janusz Juraszyński, Juliusz Dumnicki); otoczenie kopca Piłsud
skiego (Romuald Gutt); urbanistyczne zakomponowanie otoczenia Wawelu i Skałki (Władysław 
Szwarcenberg-Czerny). Miarą stopniowego spadku znaczenia Krakowa jako centrum polskiej myśli 
architektonicznej była też wówczas stosunkowo znikoma liczba konkursów architektonicznych, 
którymi Kraków żył u progu niepodległości, a także zanik drenażu krakowskich architektów i ich 
projektów przez Warszawę w tym czasie.

Swoiste „zamykanie” się w latach trzydziestych środowiska krakowskiego, w którym 
dominującą pozycję posiadali w dalszym ciągu architekci „szkoły krakowskiej” pierwszej ćwierci 
stulecia (A. Szyszko-Bohusz, W. Krzyżanowski, F. Mączyński, L. Wojtyczko, czy przybyły 
w 1924 r. W. Nowakowski), sprzyjało zachowaniu w Krakowie —  w opozycji do promieniującego 
z Warszawy funkcjonalizmu w duchu CIAM-u —  bardziej tradycyjnego języka form. Było to także 
naturalną konsekwencją narastających tendencji centralistycznych w państwie i spychania Krakowa 
przez Warszawę na pozycje ośrodka prowincjonalnego, dla którego po raz kolejny szansą stawało 
się pielęgnowanie tradycji, czego ważnym symbolem była przez cały okres międzywojenny 
restauracja Wawelu. W tej sytuacji pietyzm dla przeszłości stawał się dodatkowym hamulcem dla 
nowoczesności, a stylizacja szansą w poszukiwaniu własnej tożsamości.

13 Por. m.in.: L. Niemojewski, Dwie szkoły polskiej architektury nowoczesnej, „Przegląd Techniczny” 1934, s. 808-816.



Swoista samowystarczalność środowiska krakowskiego, jego konserwatyzm i wyizolowanie 
w latach trzydziestych objawić się więc musiały dominacją „umiarkowanego modernizmu”, ciągle 
poszukującego związku z tradycją Krakowa i jego historycznym kontekstem. Stąd dążenie do umiar
kowania w rozwoju architektury funkcjonalnej, naturalna skłonność do stylizacji, przy większych 
zadaniach projektowych także do nowoczesnego monumentalizmu, czego najlepszym przykładem stał 
się gmach Biblioteki Jagiellońskiej Wacława Krzyżanowskiego. W tym duchu wypowiadało się też 
wielu młodszych adeptów „szkoły krakowskiej” , jak np. Zygmunt Gawlik, Stefan Strojek, Fryderyk 
Tadanier czy Stefan Żeleński. Dobrym przykładem tej tendencji jest gmach Wydziału Powiatowego 
przy alei Słowackiego 20, wzniesiony w latach 1935-1936 przez Fryderyka Tadaniera.

Motorem środowiska był wówczas głównie potencjał twórczy pojedynczych indywidualności, 
przede wszystkim Wacława Krzyżanowskiego i Adolfa Szyszko-Bohusza. Obaj wykazali się już 
u progu lat trzydziestych —  cechującą mistrzów —  bardzo szeroką gamą rozwiązań formalnych, 
w tym łatwym przechodzeniem od tradycji klasycznej do architektury na wskroś awangardowej. 
„Klasycysta” Krzyżanowski jest już bliski przełamania tradycji w bardzo nowoczesnej bryle Banku 
Rolnego. Jeszcze bardziej elastyczny był w tym względzie Adolf Szyszko-Bohusz, który już 
u schyłku lat dwudziestych zaprojektował „bauhauzowski” Dom Plastyków przy ulicy Łobzow
skiej 3 (1928-1934) i programowo awangardowy dom „Feniksa” przy Rynku, a później m.in. wille 
dyrektorskie w Cichym Kąciku.

Najsilniej powiew awangardy zaznaczył się w architekturze krakowskiej schyłku lat trzydzies
tych w obiektach o mniejszym ciężarze gatunkowym. Architektura monumentalna Krakowa lat 
trzydziestych (m.in. Muzeum Narodowe i Biblioteka Jagiellońska) —  również z uwagi na długi 
proces realizacyjny —  była jeszcze mocno osadzona w tradycji lat dwudziestych. Najbardziej 
funkcjonalna —  ze względu na swój charakter, a także szybki proces realizacyjny —  okazała się 
architektura mieszkaniowa i przemysłowa. „Odświeżające” było w tym kontekście pojawienie się 
w Krakowie w latach trzydziestych grupy młodszych architektów, w tym wielu wspomnianych już 
żydowskich budowniczych dobrze zaznajomionych z niemieckim Bauhausem. Bracia Silberstein, 
Jakub Spira, Izydor Goldberg, Juliusz Eintracht, Zygmunt Grünberg, Alfred Düntuch, Samuel 
Manber, Stanisław Nebenthal, Stanisław Wexner czy Józef Wetzstein należeli do projektantów 
i realizatorów najbardziej „nowoczesnych” kamienic, które w szybkim tempie powstawały 
w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej.

Wśród najbardziej awangardowych przykładów architektury przemysłowej z końca lat 
trzydziestych wymienić trzeba -— za Marią Jolantą Żychowską —  m.in.: Kasyno Urzędnicze przy 
zakładach „Solvay”, projektu Wacława Nowakowskiego, budynek administracji zakładów Ziele- 
niewski-Fitzner-Gamper przy ulicy Grzegórzeckiej 61, projektu Jerzego Struszkiewicza, oraz garaż 
samochodów osobowych przy ulicy Kotlarskiej 34, projektu Jana Zarzyckiego.

Wszystkie te realizacje potwierdzają jednak fakt, iż w odróżnieniu od twórczego charakteru lat 
dwudziestych, u schyłku lat trzydziestych środowisko krakowskie miało już tylko charakter 
odtwórczy i straciło pozycję przodującego ośrodka architektury. Opisywana jeszcze w r. 1934 
przez Niemojewskiego dwubiegunowość architektury polskiej stawała się w drugiej połowie lat 
trzydziestych coraz bardziej jednobiegunowa. Siłą Krakowa pozostało świadome swej misji silne 
i twórcze —  choć konserwatywne —  środowisko lokalne (mimo iż w odróżnieniu od Warszawy 
i Lwowa Kraków stracił ostatecznie możliwość posiadania własnej uczelni), uwzględniające w swej 
twórczości historyczny i kulturowy kontekst miasta.


