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 Pod koniec XIX stulecia nasilił się udział 
Żydów w ruchu budowlanym Krakowa. Inwestowali 
kapitał w działalność budowlaną związaną przede 
wszystkim ze wznoszeniem kamienic, przynoszą-
cych stałe i pewne źródło dochodów. Ponadto Żydzi 
zaczęli coraz częściej wybierać zawód budowniczego 
i architekta. Wynikało to z korzystnych przeobrażeń 
zachodzących w monarchii austrowęgierskiej po 
uchwaleniu 21 grudnia 1867 roku konstytucji, nada-
jącej Żydom pełne prawa obywatelskie. 

 Pierwsi budowniczowie pochodzenia ży-
dowskiego rozpoczęli pracę pod Wawelem w latach 
osiemdziesiątych XX stulecia. Do roku 1918 środo-
wisko to nie było liczne, bo złożone zaledwie z kilku 
osób, ale mimo to odgrywało znaczącą rolę w ruchu 
budowlanym miasta. Wiele kamienic z tego okresu 
zostało bowiem zaprojektowanych przez Żydów. 
Niektórzy spośród nich, w krótkim czasie potrafili 
wznieść nawet parędziesiąt budynków, co nie miało 
analogii wśród chrześcijan. 

 Popularność żydowskich architektów i bu-
downiczych wzrosła w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, a zwłaszcza w latach trzydziestych 
XX wieku. W tym okresie w Krakowie pracowało 
około 80 architektów i budowniczych pochodzenia 
żydowskiego, stanowiąc jedną trzecią ogółu lokal-
nego środowiska branżowego. Do najwybitniejszych 
przedstawicieli tego grona należeli m.in.: Leopold 
Bachner, Ignacy Bierer, Bernard Bierkenfeld, Al-
fred Düntuch, Juliusz Eintracht, Izydor Goldberger, 
Zygmunt Grünberg, Edward Kreisler, Szulem Mehl, 
Adolf Siódmak, Fryderyk Tadanier, Józef Wetzstein. 
Miasto zawdzięcza im przede wszystkim szereg in-
teresujących realizacji z zakresu architektury miesz-
kaniowej. Projekty kamienic, domów i willi, jakie 
powstawały w biurach żydowskich architektów 
i budowniczych były realizowane zarówno na po-
trzeby chrześcijan, jak i Żydów, ale ze znaczącą prze-
wagą tych drugich. Najwięcej kamienic wybudowano 
w latach trzydziestych – zwłaszcza w drugiej połowie 
dekady. W tym dziesięcioleciu Żydzi prowadzili 
w mieście największe przedsiębiorstwa architekto-

niczno-budowlane, wśród których wyróżniały się 
firmy prowadzone przez Leopolda Bachnera 
z Maurycym Stielem, Alfreda Düntucha ze Stefanem 
Landsbergerem oraz Saula Wexnera z Henrykiem 
Jakubowiczem. Z całą pewnością można stwierdzić, 
że żadne z chrześcijańskich przedsiębiorstw nie 
dorównywało firmom żydowskim pod względem 
jakości i ilości wzniesionych budynków. Architekci 
Żydzi projektowali także budynki publiczne, jednak 
ich udział w tym rodzaju architektury był niewielki. 
Nieliczne wyjątki potwierdzają regułę, że takie zlece-
nia w zasadzie nie były im proponowane. 

 Na podstawie liczby architektów i budowni-
czych pochodzenia żydowskiego i zrealizowanych 
przez nich inwestycji, sądzić należy, że cieszyli się oni 
w mieście dużą popularnością. Przypuszczać można, 
że ich sukces wynikał z kilku przyczyn. Po pierwsze 
z dobrego wykształcenia, które przejawiało się profe-
sjonalizmem i solidnością pracy na etapie przygoto-
wania projektu oraz jego realizacji.. Po drugie, słynę-
li z uczciwości. Przede wszystkim jednak oferowali 
atrakcyjne ceny. Nie ulega wątpliwości, że Żydzi byli 
dużą konkurencją dla przedsiębiorstw prowadzonych 
przez chrześcijan. 

 Zdecydowana większość krakowskich archi-
tektów i budowniczych Żydów zginęła podczas II 
wojny światowej. Na początku okupacji, na podsta-
wie rozporządzenia z 18 maja 1940 roku, część z nich 
została wysiedlona poza granice miasta, w ramach 
akcji Judenaussiedlung aus Krakau. Głównym miej-
scem przesiedlenia był dystrykt lubelski, z powiatami 
lubelskim, białopodlaskim i radzyńskim, skąd wy-
wożono ich do obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze 
i Treblince. Wiele osób trafiło do krakowskiego 
getta, a później do obozu Płaszów. Tylko nielicznym 
udało się przeżyć okres Holocaustu. Większość 
z nich opuściła Polskę, udając się do Brazylii, Izraela 
czy Wielkiej Brytanii, by tam nadal pracować 
w zawodzie. 

 Poniżej zaprezentowano kilka opisów kamie-
nic zaprojektowanych przez architektów pochodze-
nia żydowskiego, które – mamy nadzieję – zachęcą 
Państwa do spaceru i bliższego zapoznania się 
z architekturą międzywojennego Krakowa. 



1. Al. Krasińskiego 10
 W 1925 roku Adolf Siódmak przygotował 
projekt kamienicy przy al. Krasińskiego 10. Należała 
ona do Siódmaka i jego ówczesnego wspólnika inży-
niera Henryka Rittermana. Kamienicę zaprojektowa-
no na planie zbliżonym do kwadratu, jako IV piętro-
wą. Jej elewacja frontowa otrzymała klasycystyczne 
elementy, często wykorzystywane w innych projek-
tach architekta. Były to klucze okien I piętra, tralki 
balkonu czy fryz metopowy pod gzymsem, między 
III a IV piętrem. Na osi ostatniej kondygnacji Siód-
mak zaprojektował kartusz o neobarokowej formie 
z łacińską sentencją: SI DEUS NOBISCUM QUIS 
CONTRA NOS – Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam. Elegancki charakter elewacji frontowej kamie-
nicy podkreślała jego okładzina. Parter potrakto-
wany cokołowo obłożono okładziną ze sztucznego 
kamienia imitującą rustykę, a wyższe kondygnacje 
okładziną w formie boniowania. Ważnym elemen-
tem kompozycji fasady był wykusz akcentujący I 
i II piętro. Budowę kamienicy ukończono w grudniu 
1926 roku. W związku z tym, że był to dom własny 
Siódmaka, architekturę kamienicy można potrakto-
wać jako manifest artystyczny autora.

2. pl. Kossaka 3
 Pod koniec lat dwudziestych, krakowscy 
architekci zaczęli projektować w typie umiarkowa-
nego modernizmu. Przykładem takiej tendencji w 
architekturze mieszkaniowej z tego czasu jest naroż-
na kamienica przy pl. Kossaka 3 i ul. Morawskiego 2, 
z lat 1929-1930. Należała do Bernarda i Józefa Laxów 
– dyrektorów lokalnego oddziału fabryki czekola-
dy Suchard. Jej projekt przygotowany został przez 
Bernarda Birkenfelda. Budynek powstał na planie 
zbliżonym do litery „V”. Jego elewacje zaprojektowa-
no w spokojnych formach, bez żadnych elementów 
dekoracyjnych. Otrzymały one charakterystyczne 
podziały horyzontalne – opaski pod i nadokienne, 
którymi zaakcentowano poziomy z otworami okien-
nymi, gzyms oddzielający parter od I piętra oraz IV 
piętro od reszty kondygnacji. Narożnik budynku 
podkreślono wykuszem, przebiegającym przez I, 
II i III piętro. W tej części Birkenfeld zastosował 
okna narożnikowe, które w Krakowie były rzadko 
spotykane. W latach trzydziestych podobny model 
kamienicy w zakresie ukształtowania elewacji będzie 
dominował w pejzażu urbanistycznym miasta. 



3. ul. Sarego 22/24/26
 Jednym z największych kompleksów miesz-
kaniowych z lat trzydziestych XX stulecia są kamie-
nice przy ul. Sarego 22/24/26, zaprojektowane przez 
Saula Wexnera i Henryka Jakubowicza, prowadzą-
cych w Krakowie jedno z najważniejszych przedsię-
biorstw architektoniczno-budowlanych. Kamienice 
wybudowano dla Artura Wohla – miejscowego 
bankiera. Powstały w 1930 roku projekt dotyczył 
budowy sześciopiętrowej kamienicy nr 24 (jednej z 
najwyższych w mieście) oraz pięciopiętrowej kamie-
nicy nr 26. W tym przypadku budowa sześciopię-
trowego domu była możliwa dzięki cofnięciu go o 
prawie 9 metrów od linii regulacyjnej ulicy, co zakła-
dały przepisy ustawy budowlanej Krakowa. Budynki 
nakryto płaskimi dachami. Wybudowane kamienice 
posiadały po dwa mieszkania rozmieszczone na 
każdej kondygnacji. Ich wielkość wynosiła cztery, 
pięć, a nawet sześć pokoi, nie licząc pomieszczeń 
gospodarczych. Był to w tym czasie najbardziej kom-
fortowy zespół mieszkalny w mieście, wyróżniający 
się wielkością lokali i funkcjonalnym sposobem ich 
zaprojektowania. Elewacje budynku zaprojektowano 
w prostych formach umiarkowanego modernizmu. 
Parter budynku obłożono płytami ze sztucznego 
kamienia, natomiast wyższe części wykonano 
w terrabonie. Głównym akcentem ich kompozycji 
były gęsto rozmieszczone duże i szerokie otwory 
okienne, co podyktowane zostało lokalnymi warun-
kami wąskiej i zaciemnionej ulicy Sarego. W latach 
1936-1937 powstała kamienica pod nr 22. Jej elewacje 
zaprojektowano w analogiczny sposób jak kamienicy 
nr 26, więc całość sprawia wrażenie jednoczesnego 
powstania.



4. al. Słowackiego 58
 W nurcie umiarkowanego modernizmu 
zaprojektowano narożną kamienicę przy al. Słowac-
kiego 58 i ul. Śląskiej 1. Powstała w latach 1936-1937 
według projektu Alfreda Düntucha i Stefana Lands-
bergera dla Kurta, Leona i Maurycego Holzerów, 
właścicieli Towarzystwa Handlowo-Węglowego Hol-
zer i Ska, zajmującego się hurtową sprzedażą węgla 
i koksu. Projekt budynku dotyczył budowy obszer-
nej, pięciopiętrowej kamienicy, o tradycyjnej dwu-
spadowej więźbie dachowej. Wielkość mieszkań była 
w niej zróżnicowana, od kawalerek po mieszkania 
czteropokojowe. Elewację kamienicy dopasowano do 
linii regulacyjnej ulicy Śląskiej, w związku z czym 
narożnik domu został lekko wygięty. Tę część bu-
dynku nieznacznie cofnięto i podkreślono osiowo 
i symetrycznie rozmieszczonymi balkonami. Deko-
racyjny rys otrzymały obramienia okienne parteru, 
które zaprojektowano w formie splecionych jaszczu-
rek. Düntuch z Landsbergerem w ciekawy sposób 
zaprojektowali szczegóły wnętrza, w tym klatkę 
schodową, której układ dynamizował przestrzeń 
wnętrza. Status społeczny właścicieli kamienicy 
podkreślały naturalne okładziny kamienne, którymi 
obłożono ściany sieni. Wykorzystano tutaj marmur 
bolechowicki oraz czarny wapień, mocno użylony 
białym kalcytem. Na naturalną okładzinę kamienną 
w Krakowie pozwalały sobie jedynie najzamożniej-
sze osoby. Takich przykładów wbrew pozorom nie 
ma wiele, gdyż w sieniach dominowały tańsze mate-
riały, przede wszystkim ścienne lastryko. 



5. ul. św. Marka 33
 Innym interesującym projektem Düntucha 
i Landsbergera jest kamienica Debory i Jakuba Kron-
goldów w narożniku ul. św. Marka 33 i św. Krzyża 
21a, z lat 1937-1938. 

 Ich projekt dotyczył budowy czteropiętrowej 
kamienicy, która od strony ul. św. Krzyża liczyła trzy 
piętra. Zróżnicowanie wysokości tej części związane 
było z dopasowaniem budynku do historycznego 
kształtu starej zabudowy w okolicy. Również detale 
kamienicy otrzymały historyzujący szlif, rzadko 
występujący w projektach Düntucha i Landsberge-
ra. Wejście umieszczono od strony ul. św. Marka. 
Otrzymało ono monumentalną oprawę w formie 
arkadowego portalu ułożonego z płyt ze sztucznego 
kamienia, imitujących klińce. W części narożniko-
wej zaprojektowano przyporę obłożoną wapieniem 
nawiązującą do wzmocnień osiemnastowiecznych 
kamienic znajdujących się w pobliżu przy ul. św. 
Krzyża. Elewację kamienicy od strony ul. św. Krzyża 
zaakcentowano godłem z przedstawieniem żaglow-
ca – symbolu handlu. Element ten nawiązywał do 
profesji właściciela, który prowadził przedsiębiorstwo 
handlujące zbożem. Żaglowiec pojawił się także jako 
motyw kraty drzwi wejściowych. Innym maryni-
stycznym elementem, również związanym z symbo-
liką handlu, są przestylizowane róże wiatru występu-
jące na karcie głównych drzwi, kratach okiennych 
i balustradzie klatki schodowej.



6. ul. Lenartowicza 13 

 Cechy funkcjonalizmu i tendencje związa-
ne ze stylem międzynarodowym w architekturze 
Krakowa należały do rzadkości. Są one zauważalne 
w kamienicy przy ul. Lenartowicza 13, wybudowanej 
w latach 1938-1940 dla Fabryki Chemiczno-Farma-
ceutycznej Dr A. Wander. Jej projekt jest sygnowa-
ny przez Jakuba Jana Spirę, ale wiadomo, że jego 
autorem był Edward Kreisler. Dotyczył on budowy 
pięciopiętrowej kamienicy o zróżnicowanej bryle. 
W wyższej części liczy ona pięć pięter, a w niższej 
cztery. Zapewne zróżnicowanie jej członów wyni-
kało z chęci uniknięcia zbyt mocnego dysonansu 
z dwupiętrową kamienicą pod numerem 11, po-
chodzącą jeszcze z końca XIX stulecia. Budynek 
nakryto płaskim dachem, rzadko stosowanym pod 
Wawelem. Elewacje kamienicy zdradzały wpływy 
funkcjonalizmu, co przejawiło się m.in. w projek-
cie okien. Niższy, a zarazem szerszy człon budynku 
na każdej kondygnacji podkreślono wstęgowymi 
otworami okiennymi przebiegającymi przez dłuższą 
część elewacji. W nawiązaniu do ich kształtu takie 
same otwory okienne, ale o zredukowanej długości 
pojawiły się w wyższym członie kamienicy. Elewację 
frontową zaakcentowano godłem (w postaci płasko-
rzeźby z przedstawieniem strzelca), które stylistycz-
nie nie pasowało do czystej, funkcjonalistycznej for-
my budynku. Z dużą starannością zaprojektowano 
detale, w tym m.in. bramę, kraty i latarnię w sieni. 



7. ul. Chopina 4
 W przededniu wybuchu II wojny światowej 
krakowscy architekci z upodobaniem eksponowali 
dekoracyjny detal, a nawet historyczne formy. Do-
brym przykładem tej tendencji jest kamienica przy 
ul. Chopina 4, zaprojektowana w latach 1937-1938 
przez Józefa Wetzsteina. Był to dom własny architek-
ta, jego małżonki Reli oraz Henryka Dunkelblaua. 
Elewacja frontowa kamienicy zaprojektowana zosta-
ła w prostych formach. Jej skraje osi, na wysokości 
wszystkich pięter podkreślono niedużymi, półokrą-
głymi balkonami, których formy wywołują ciekawe 
zjawiska światłocieniowe. Parter kamienicy potrak-
towano cokołowo i wyłożono go okładziną ze sztucz-
nego kamienia. Wyższe kondygnacje, w środkowej 
części również obłożono prostokątnymi płytami 
ze sztucznego kamienia, które tworzą charaktery-
styczną siatkę podziałów poziomych i pionowych. 
Mocnym akcentem dekoracyjnym całości jest fryz 
wykonany ze sztucznego kamienia wieńczący coko-
łową strefę parteru. Nawiązywał do fryzu z elewacji 
frontowej kamienicy Cybulskiej i Włudarskiej przy 
ul. Zwierzynieckiej 13, zaprojektowanej w 1912 roku 
przez Adolfa Szyszko Bohusza. Dekoracja domu We-
tzsteina została skomponowana z motywu bujnych i 
falujących liści. Sądzić można, że Wetzstein był zado-
wolony z projektu, bowiem na elewacji kamienicy 
umieścił swoją tabliczkę-wizytówkę o treści: PRO-
JEKT I WYKON. R. 1937-38/INŻ. ARCH. JÓZEF 
WETZSTEIN. 



8. ul. Kremerowska 15
 W latach 1937-1938 Samuel Osiek zaprojek-
tował dla Emeryka Folkmanna – dyrektora Fabryki 
Kabli S.A. w Prokocimiu pod Krakowem narożną 
kamienicę przy ul. Kremerowskiej 15 i ul. Feldma-
na 2. Projekt budynku dotyczył powstania niedużej 
trzypiętrowej kamienicy, o tradycyjnej dwuspado-
wej więźbie dachowej. Mieściła ona zaledwie kilka 
mieszkań, w tym rodziny Folkmannów – zajmujące 
całą powierzchnię I piętra. Elewacje budynku utrzy-
mane były w formach umiarkowanego modernizmu 
z tendencją do dekoracyjności. Dotyczy to formy 
portalu, który otrzymał szerokie obramienia złożone 
ze przestylizowanych motywów roślinnych, o for-
mach ludowo-geometryczych, tworzących ciekawe 
zjawiska światłocieniowe. Elewację od strony ul. 
Feldmana podkreślono godłem z personifikacją elek-
tryczności – co nawiązywało do profesji właściciela 
budynku.



9. pl. Matejki 2
 Inny, późniejszy przykład takiej tendencji to 
kamienica Fabryki Porcelany i Wyrobów Ceramicz-
nych Ćmielów przy pl. Matejki 2, z lat 1938-1940. Jej 
projekt przygotował Fryderyk Tadanier, przy współ-
pracy z Franciszkiem Kalfasem, który był autorem 
rzeźb na fasadzie budynku. Projekt Tadaniera do-
tyczył budowy pięciopiętrowej kamienicy, nakrytej 
tradycyjną dwuspadową więźbą dachową, o niskim 
spadku nachylenia. Na każdym z pięter umieszczono 
po dwa trzypokojowe, symetrycznie zaplanowane, 
funkcjonalne mieszkania. Jej elewacja frontowa 
w środkowej części otrzymała mocne, wertykalne 
podziały lizenami, między którymi umieszczono 
otwory okienne. Zapewne pod wpływem inwestora, 
w projekcie pojawiły się elementy dekoracyjne, które 
można łączyć z wyrobami fabryki porcelany Ćmie-
lów. Cała długość I piętra zaprojektowana została 
w formie szerokiego fryzu. Dwa skrajne okna flan-
kowały dwie płaskorzeźby ze sztucznego kamienia, 
przedstawiające zgeometryzowane wazony z kwia-
tami. Okna środkowej części otrzymały obramienia 
z motywem falujących liści i kwiatów. Tadanier na 
elewacji umieścił tabliczkę-wizytówkę o treści: PRO-
JEKTOWAŁ INŻ. ARCHITEKT/Fryderyk TADA-
NIER/1940. 
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