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Obudowanie ulic arkadami było kompleksowym (jednocześnie utylitarnym i kompozycyjnym) 

pomysłem władz niemieckich dla historycznej części miasta. Koncepcję częściowo zrealizowano, 

przebijając podcienia w istniejącej zabudowie na linii biegnącej wzdłuż Traktu Królewskiego – od Rynku 

Głównego, przez ulicę Grodzką, na Wawel – i dalej ulicą Krakowską. Pojedyncze przykłady arkad 

powstałych w okresie okupacji znajdują się przy ulicy Księcia Józefa, niedaleko klasztoru Sióstr 

Norbertanek. Projekty i szkice wizualizujące przygotowywał Miejski Urząd Budowlany kierowany przez 

Georga Stahla. Nowe podcienia miały się znaleźć na Rynku Głównym przemianowanym na Adolf Hitler 

Platz. Projekt z początku 1941 roku zakładał połączenie odwachu i wieży ratuszowej z Sukiennicami 

przez dobudowanie arkad. Liczne zachowane szkice tej jednokondygnacyjnej konstrukcji z tarasem nad 

przełączem są zgodne co do kostiumu stylistycznego – obiekt tworzą arkady o podwyższonym łuku, 

które nawiązują do oryginalnych podcieni Sukiennic zarówno skalą, jak i kształtem wybranym przez 

Komisję Estetyczną w XIX wieku. Projekty niemieckie, formalnie zachowując profil nawiązujący do 

tradycji renesansowych, dokładają do niego cechy germanizujące. Pałac pod Baranami otrzymał 

podcienia z lunetami po dwóch stronach dziedzińca wewnętrznego już w 1940 roku, w ramach 

przebudowy na siedzibę szefa dystryktu krakowskiego Otto Wächtera. Główną osią programu, 

w  którym łuk arkadowy występuje jako wiążący element zespołu zabytkowego, była część Traktu 

Królewskiego biegnąca ulicą Grodzką. Na jej środku znajduje się plac Wszystkich Świętych z budynkiem 

pałacu Wielopolskich, w którym w czasie okupacji mieściły się biura starosty miejskiego i urzędów 

miejskich. Projekty różnych wersji rozbudowy ratusza z 1942 roku przy placu Wszystkich Świętych 

dotyczyły rozplanowania zarówno całego tego obszaru, jak i poszczególnych budynków nowego 

magistratu. Niezmienna we wszystkich projektach pozostaje obecność arkadowych loggii. Znalazły się 

one również w szkicach dotyczących zabudowy po przeciwnej stronie Traktu, gdzie zamierzano 

wkomponować je w istniejące, usytuowane zbyt blisko jezdni budynki przy ulicy Dominikańskiej 1 i 3. 

Zrealizowano natomiast fragment planu obejmujący numery 40, 42 i 44 przy ulicy Grodzkiej. Na 

kolejnym odcinku – od kościoła św. Marcina aż do wylotu Grodzkiej – podcienia były zaprojektowane 

po parzystej stronie ulicy. Zamknięciem ich linii miał być przepruty parter dawnego Arsenału 

Królewskiego według szkiców Georga Stahla z lat 1941–1942. Po drugiej stronie ulicy odpowiedzią na 

takie rozwiązanie miały być półkoliste segmenty wyrzeźbione w narożnym domu przy Grodzkiej 65, 

otwierającym się na kościół św. Idziego. Jeden z rogów dawnego domu kapitulnego przy tej świątyni 



u  stóp Wawelu niemal przylega do jezdni, dlatego przez jego parter również przebito przejście, 

wzmocnione potężnymi drewnianymi belkami pułapu, które wspiera przysadzista kolumna. Ze 

wszystkich arkad zbudowanych w czasie okupacji w Krakowie największą realizacją pod względem 

zakresu prac były podcienia wzdłuż ulicy Krakowskiej. 
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Czarno-białą fotografię wykonał w październiku tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku 

Ewald Theuergarten. Jest ona szeroka na dwanaście centymetrów i wysoka na siedemnaście 

centymetrów. Pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.  

Jesienny dzień. Tunel budowanych podcieni przy ulicy Krakowskiej. Na końcu tunelu – blask światła, 

kraty. Stoimy przodem do wylotu tunelu. Na lewo – łuki arkad i słupy od strony ulicy. Na prawo – ściana 

budynku. W podcieniach pracuje dwóch mężczyzn. Podłoże podcieni to ziemia lub piasek. Obok 

mężczyzn stoją taczki. 

Sklepienie podcieni jest półokrągłe. Ściany są odrapane. W głębi, na podłożu piętrzą się zwały gruzu. 

Jeden z mężczyzn stoi na wprost nas. Znajduje się bliżej arkad od strony ulicy. Nosi kapelusz i ciemny 

garnitur, zakurzone półbuty. Trzyma grabie lub łopatę. Narzędzie jest w ruchu. Fotografia w tym 

miejscu jest nieostra. Ułożenie sylwetki mężczyzny wskazuje na to, że grabi on pokruszoną ziemię na 

podłożu. Inna możliwość - że zbiera ją na łopatę. Mężczyzna patrzy w dół, w swoją lewą stronę. Prawą 

ręką trzyma koniec trzonka, lewą – środek. Tułów lekko pochyla w swoją lewą stronę.  

Drugi mężczyzna stoi bliżej ściany kamienicy. Jest ustawiony swoim prawym bokiem do nas. Ma ciemne 

włosy. Nosi ciemny płaszcz i spodnie. Trzyma grabie lub łopatę. Tutaj również fotografia jest nieostra. 

Mężczyzna pochyla się w stronę ściany. Patrzy w dół. 

Podcienia te powstawały w ten sposób, że wyburzano część parteru kamienic stojących wzdłuż ulicy. 

Frontową ścianę na wysokości parteru wyburzano tak, że zostawały słupy połączone łukiem. Ściany 

wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami i kamienicami na parterze także wyburzano. Tak utworzone 

przejście wykładano płytami chodnikowymi. W ten sposób powstawał tunel na chodnik dla pieszych.    


