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1. Fragment fasady. Stan obecny. Wszystkie fotografie wykona∏a E. Pop∏awska-Buka∏o.
1. Fragment of the fa¥ade. Present-day state. All photos: E. Pop∏awska-Buka∏o.
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udynek dawnego banku Hipolita Wawelberga1, projektu Józefa Piusa Dziekoƒskiego, po∏o˝ony jest w centrum Warszawy
przy ul. Fredry 6. W 1975 r. wpisany zosta∏ do rejestru zabytków pod
numerem 878. Powsta∏ w 1896 r.
i do czasu remontu oraz prac konserwatorskich przeprowadzonych
w 1997 r. przetrwa∏ w doÊç dobrym
stanie technicznym, choç nie wskazywa∏ na to jego wyglàd zewn´trzny. Elewacja frontowa pozbawiona tynku i detalu architektonicznego (zbite w latach 60. XX w.)
wr´cz zniech´ca∏a do przekroczenia progu budynku (il. 19).
Tymczasem wn´trza kry∏y oprócz
ciekawego, skomplikowanego uk∏adu przestrzennego i zmiennego
poziomu kondygnacji, niezwykle
bogaty, oryginalny wystrój: boazerie, sztukaterie, terakot´, stolark´
okiennà i drzwiowà, skarbce, urzàdzenia techniczne.
Budynek ocala∏ podczas dzia∏aƒ ostatniej wojny Êwiatowej.
Mieszczàce si´ w nim kolejno najrozmaitsze instytucje nie zawsze
respektowa∏y zabytkowe wartoÊci
obiektu, dowolnie przystosowujàc
wn´trza do swoich potrzeb.
Pewnym zmianom uleg∏a nawet
bry∏a i uk∏ad wewn´trzny. Mimo
wtórnych podzia∏ów Êciankami
dzia∏owymi czy bezmyÊlnego poprowadzenia instalacji elektrycznych, uszkadzajàcego zarówno
sztukaterie, jak i p∏ytki terakotowe,
którymi wy∏o˝one by∏y Êciany,
pozosta∏ nadal czytelny pierwotny
wyglàd wn´trz.
Przeprowadzone w latach 1995
-1999 prace remontowo-modernizacyjne i konserwatorskie przywróci∏y budynek do stanu ÊwietnoÊci.
Ku zadowoleniu konserwatorów
zabytków obiekt odzyska∏ nie tylko

dawny wyglàd, ale i pierwotnà funkcj´: bankowomieszkalnà oraz biurowà. Koncepcj´ programowoprzestrzennà jego zagospodarowania i póêniejszy
projekt techniczny opracowa∏ architekt Marek
Wac∏awek. Zakres przekszta∏ceƒ, które nie mog∏y
odbyç si´ kosztem radykalnych zmian formy,
umniejszaç ani deprecjonowaç wartoÊci budynku,
okreÊli∏ konserwator zabytków. Dà˝enie do zachowania autentycznej substancji zabytkowej nale˝a∏o
pogodziç z wymaganiami i oczekiwaniami inwestora
oraz ze wspó∏czesnymi normami budowlanymi.
Przywrócenie budynkowi dawnego splendoru wymaga∏o wi´c kompleksowej wspó∏pracy mi´dzy
specjalistami ró˝nych bran˝, wzajemnych negocjacji
i kompromisu.
Podstawà za∏o˝eƒ i wskazaƒ konserwatorskich
by∏o zbadanie historii budynku banku, skrupulatna
analiza uk∏adu przestrzennego oraz inwentaryzacja
g∏ównych elementów wystroju wn´trz i wartoÊciowanie tych˝e2. Zadanie okaza∏o si´ o tyle trudne, ˝e
budynek zaprojektowany przez znanego architekta
nie by∏ przedmiotem analizy wspó∏czesnych mu historyków architektury, którzy na ∏amach warszawskich periodyków omawiali nowe inwestycje miejskie
w stolicy. Nieznane sà pierwotne plany, opisy i fotografie gmachu. Zainstalowane w nim urzàdzenia
techniczne, nowatorskie jak na owe czasy, nie wzbudzi∏y równie˝ zainteresowania ówczesnych in˝ynierów. Mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e informacje o budowli s∏u˝àcej celom bankowym nie by∏y rozpowszechniane ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa.

Historia
Gmach przy ul. Fredry 6 przeznaczony zosta∏ na siedzib´ Domu Bankowego, za∏o˝onego w 1848 r. przez
Henryka Wawelberga (1813-1891). Ta znana i dobrze prosperujàca firma anga˝owa∏a si´ w najwa˝niejsze przedsi´wzi´cia gospodarcze w Królestwie Polskim, czemu sprzyja∏y koniunktura gospodarcza
i sprawnoÊç w prowadzeniu interesów przez Hipolita,
syna Henryka i Stanis∏awa Rotwanda, jego zi´cia.
Hipolit Wawelberg (1843-1901), o˝eniony
z Ludwikà Bersohn, by∏ wykszta∏conym przedstawicielem warszawskiej finansjery. Pieniàdze przeznacza∏ nie tylko na pomna˝anie majàtku, ale tak˝e na
cele dobroczynne. Czyni∏ to w wielkim stylu: By∏
przez fundacje najbardziej zas∏u˝onym dla oÊwiaty
ludu polskiego w XIX wieku. Zorganizowa∏ tanie
wydawnictwo dzie∏ Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej oraz pierwsze popularne wydanie dzie∏ Mickiewicza i „Bibliotek´ Przemys∏owà”. Finansowa∏ ca∏y
szereg podr´czników nieodzownych w rozmaitych
dziedzinach wiedzy zawodowej. Fundowa∏ tak˝e kolonie letnie w Ciechocinku 3. Razem ze swoim wspól-

2. Fragment planu Warszawy z 1936 r. z zaznaczonà lokalizacjà
banku przy ul. Fredry.
2. Fredry Street – fragment of a plan of the capital city of Warsaw
in 1936.

nikiem i szwagrem, Stanis∏awem Rotwandem (18391916), znanym prawnikiem, za∏o˝y∏ Wy˝szà Szko∏´
Handlowà, Szko∏´ Technicznà i wybudowa∏ koloni´
tanich mieszkaƒ dla robotników i rzemieÊlników.
W 1910 r. w∏aÊcicielami firmy byli: Micha∏ Wawelberg i Jadwiga Bersohn (dzieci Hipolita); Stanis∏aw Rotwand, Andrzej Rotwand (syn Stanis∏awa
i Anny Marii z domu Wawelberg) oraz Ignacy Szebeko, zi´ç Stanis∏awa Rotwanda4 . W 1912 r. Dom
Bankowy H. Wawelberga przekszta∏ci∏ si´ w dwie
spó∏ki akcyjne. Filia petersburska usamodzielni∏a si´
otrzymujàc nazw´ Petersburski Bank Handlowy S.A.,
natomiast warszawska centrala przekszta∏ci∏a si´
w Bank Zachodni S.A. z kapita∏em 7, 5 mln rubli.
WielkoÊç kapita∏u uczyni∏a go czwartym (spoÊród
dziewi´ciu) co do wielkoÊci bankiem akcyjnym Królestwa Polskiego5. Prowadzone inwestycje i zaanga˝owanie kapita∏u banku w najwa˝niejsze przedsi´wzi´cia gospodarcze ugruntowa∏y jego pozycj´. Nie
zachwia∏a jej nawet Êmierç Stanis∏awa Rotwanda
w 1912 r. Interesy i prowadzenie banku przejà∏ po
nim wtedy syn Andrzej, który okaza∏ si´ równie zdolnym finansistà, stajàc si´ w okresie mi´dzywojennym
jednà z czo∏owych postaci polskiej bankowoÊci.
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Wyglàd pierwotny
Dom Bankowy H. Wawelberga zbudowany zosta∏
w 1895 lub na poczàtku 1896 r. na parceli o numerze
hipotecznym 612 C. Wkrótce potem zabudowano sàsiednià parcel´ 612 D, wznoszàc tam nowà siedzib´
Banku Dyskontowego, przeniesionego z pa∏acu Tarnowskich na Krakowskim PrzedmieÊciu. Zaprojektowa∏ jà Kazimierz Loeve, a zbudowa∏a znana w Warszawie firma znakomitego arch. Karola Koz∏owskiego.
Dzia∏ka H. Wawelberga przy ul. Hrabiego
Kotzebue (obecnej Fredry) mia∏a regularny, prostokàtny kszta∏t. Jej po∏o˝enie mi´dzy innymi dzia∏kami
sprzyja∏o zabudowie obrze˝nej z podwórzem poÊrodku. Wybrano jednak inny wariant – z podwórzem
i przejazdem usytuowanym z boku. Powsta∏ zatem
budynek o planie zbli˝onym do litery U z otwarciem
na sàsiednià parcel´ (il. 2). Sk∏ada∏ si´ z doÊç szerokiej cz´Êci frontowej oraz z dwu w´˝szych; bocznej

3. Etapy budowy gmachu – schematyczny rysunek autorek.
3. Stages of constructing the building - schematic drawing by the
authors.

Bank pod jego zarzàdem przetrwa∏ pierwszà wojn´
Êwiatowà, i choç utraci∏ wschodni rynek finansowy,
sta∏ si´ w odrodzonej Rzeczypospolitej, w latach 20.,
piàtym pod wzgl´dem wielkoÊci6.
Kryzys bankowy 1925 r. Bank Zachodni przetrwa∏
bez wi´kszych strat. Jego obroty spad∏y dopiero podczas Wielkiego Kryzysu, po 1931 r. nie wyp∏aca∏ dywidend. Mimo to w 2 po∏. lat 30. zaliczany by∏ do
„wielkiej szóstki” prywatnych banków polskich. Nie
popad∏ te˝ w zale˝noÊç od kapita∏u obcego.
Wybuch drugiej wojny Êwiatowej nie przerwa∏
funkcjonowania poszczególnych jego oddzia∏ów.
Dzia∏alnoÊç w gmachu przy Fredry 6 uniemo˝liwi∏o
dopiero powstanie warszawskie. Wówczas umieszczono w nim magazyny niemieckiego umundurowania. Stanowi∏y one êród∏o zaopatrzenia powstaƒców.
Budynek by∏ wykorzystywany równie˝ jako kryjówka dla ˚ydów, którym dzi´ki pomocy Polaków
uda∏o si´ prze˝yç do koƒca wojny w skrytkach na jego
strychu7. Gmach strze˝ony przez Niemców okaza∏ si´
miejscem wyjàtkowo bezpiecznym.
W kwietniu 1945 r. decyzjà Rady Ministrów
Bank Zachodni zosta∏ pozbawiony koncesji. Decyzja
ta sta∏a si´ podstawà do podj´cia procesu likwidacji,
trwajàcego a˝ do 1953 r. Dziesi´ç lat póêniej budynek przy ul. Fredry 6 przejà∏ Skarb Paƒstwa.
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4. Widok piwnic znajdujàcych si´ pod powierzchnià podwórza
podczas prac remontowo-modernizacyjnych w 1995 r.
4. Views of cellars below the surface of the courtyard during repair-modernisation in 1995.
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i tylnej. Zosta∏ wzniesiony jako dwupi´trowy, podpiwniczony, o jednakowej wysokoÊci. Tylko pierwszy
trakt od frontu mia∏ dodatkowà niskà kondygnacj´ –
mezzanino.
W historii banku mo˝na wyró˝niç trzy fazy budowlane (il. 3). Pierwsza to wzniesienie siedziby o obrysie opisanym powy˝ej, bez podpiwniczenia pod ca∏à powierzchnià dzia∏ki (piwnice znajdowa∏y si´ tylko pod budynkiem). Druga faza wiàza∏a si´ z rozbudowà od strony zachodniej, która przekroczy∏a granice dzia∏ki (wówczas dobudowano du˝e sale na
wszystkich kondygnacjach). Nastàpi∏o to w 1913 r.
po zakupieniu przez S. Rotwanda sàsiedniej parceli
nr 614 M. Wtedy równie˝ od strony ul. Nieca∏ej
wzniesiono kamienic´ mieszkalnà, zniszczonà podczas II wojny Êwiatowej. Trzecim etapem by∏o
dodanie w koƒcu lat 30. XX w. piwnic pod podwórzem, zwiàzane z rozbudowà sali operacyjnej na
parterze (il. 4).
Budynek wzniesiono z ceg∏y i zaopatrzono w stropy drewniane, ceramiczne i odcinkowe. W jego konstrukcji zastosowano ˝eliwo, m.in. ukryte w rdzeniach kolumn, podtrzymujàcych stropy na parterze,
w sali operacyjnej. Budynek zosta∏ nakryty dachem
dwuspadowym nad cz´Êcià frontowà oraz jednospadowymi nad cz´Êcià Êrodkowà i tylnà (o spadku w kierunku podwórza).
Cz´Êç frontowa zyska∏a dwa ryzality po bokach,
z których jeden – po∏udniowy mieÊci∏ przejazd na
podwórze i wejÊcie na reprezentacyjnà klatk´ schodowà. W drugim ryzalicie mieÊci∏o si´ g∏ówne wejÊcie do banku, prowadzàce do sali operacyjnej na
parterze. Takie rozwiàzanie pozwoli∏o zachowaç
symetryczny podzia∏ fasady z dwoma wejÊciami po
bokach. W tylnej cz´Êci gmachu ulokowano gospodarczà klatk´ schodowà, dost´pnà od podwórza
z przejazdu – sieni. W sumie komunikacj´ wewn´trznà zapewnia∏y cztery klatki schodowe o zró˝nicowanym charakterze u˝ytkowym i dwie windy osobowe.
Uk∏ad wn´trz by∏ skomplikowany.

Piwnice
Przeznaczone zosta∏y na skarbce, mieszkanie dozorcy, kot∏owni´ i pomieszczenia pomocnicze. Skarbiec,
najwa˝niejsze pomieszczenie bankowe, ulokowany
zosta∏ w centralnej cz´Êci piwnic o najgrubszych murach. Podzielono go na trzy kategorie. Najlepiej strze˝ony by∏ skarbiec g∏ówny, do którego prowadzi∏y
schody wiodàce od g∏ównej klatki schodowej. Mia∏
wydzielonà cz´Êç, zwanà safes, przeznaczonà do
przechowywania kosztownoÊci (il. 5). Prowadzi∏o do
niego osobne wejÊcie z sali operacyjnej na parterze.
Drog´ do „safesu” znaczy∏y sztukatorskie wieƒce
z napisem informujàcym o jego przeznaczeniu (lub
bez napisu). W∏aÊcicieli skrytek obs∏ugiwa∏ stra˝nik,
którego dy˝urka mieÊci∏a si´ tu˝ obok wejÊcia.

5. Metalowe skrytki na kasety z kosztownoÊciami w pomieszczeniu
skarbca g∏ównego. Stan w 1995 r.
5. Metal safes for cash boxes in the main strong-room. State in
1995.

W pobli˝u tego pomieszczenia znajdowa∏ si´ te˝
rodzaj specjalnego skarbca-windy opuszczanej w dó∏,
stanowiàcego dodatkowe zabezpieczenie cennych
depozytów. Kolejny skarbiec (byç mo˝e archiwum)
umieszczony by∏ w tylnej cz´Êci budynku i dost´pny
od strony znajdujàcej si´ tam klatki schodowej. Najwa˝niejsze pomieszczenia skarbca oddzielono specjalnymi metalowymi i dekoracyjnymi drzwiami oraz
kratami z inicja∏em „HW”. Ich Êciany i sufit wy∏o˝ono metalowymi p∏ytami uniemo˝liwiajàcymi w∏amanie, a tak˝e zabezpieczajàcymi przed po˝arem. Posadzki w tych pomieszczeniach wykonano z granitowych p∏yt i terakoty.
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Parter
Dwa wejÊcia do budynku od ulicy
spe∏nia∏y ró˝ne funkcje. G∏ówne przeznaczone by∏o dla klientów udajàcych
si´ do sali operacyjnej banku. Drugie,
dost´pne tylko dla pracowników,
stra˝ników, domowników i specjalnych goÊci, prowadzi∏o przez strze˝onà bram´, dalej przez przejazd do
reprezentacyjnego wejÊcia i na g∏ównà klatk´ schodowà, podwórze i do
tylnej cz´Êci, na gospodarczà klatk´
schodowà (il. 6). Brama zosta∏a wykonana solidnie, otrzyma∏a bogate kute detale i inicja∏y za∏o˝yciela banku
(il. 7, 8). W jej bezpoÊrednim sàsiedztwie przebywali stra˝nicy. Sam
przejazd otrzyma∏ bogaty wystrój –
pó∏kolumny, wn´ki po obu stronach
i zdobione prz´s∏a.
G∏ównà cz´Êcià banku na parterze
by∏a sala operacyjna z kantorami, komunikacyjnie po∏àczona z wy˝szymi
kondygnacjami windà i klatkà schodowà. Prowadzi∏y do niej wahad∏owe
drzwi umieszczone od strony ozdobnie opracowanego przedsionka z wygodnà szatnià. Sala ta zajmowa∏a
prawie ca∏à cz´Êç frontowà (nie liczàc
ryzalitów i jednego pomieszczenia dla
stra˝ników przy przejeêdzie) oraz
Êrodkowà. By∏a przestronna i dobrze
oÊwietlona. Kolumny o ˝eliwnych
trzonach dzieli∏y jà na poszczególne
segmenty, a tak˝e stanowi∏y oparcie
dla wy˝szych kondygnacji (il. 9).
Dekoracja sztukatorska na suficie, podzielonym na regularne kasetony, zosta∏a tak zaprojektowana, aby ukryç
belki konstrukcyjne. Kasetony zdobi∏y akantowe (lesbijskie) kimationy.
Wystrój sali mia∏ w wi´kszoÊci charakter klasycyzujàcy, nawet kolumny
wg regu∏ tego stylu zyska∏y entasis.
Z konwencji tej wy∏ama∏y si´ jedynie
kapitele – zamiast porzàdkowych
akantów czy wolut – mia∏y przyklejone modyliony (konsole) i dodatkowo
nasadniki (imposty) (il. 10, 11).
Uk∏ad terakoty w sali operacyjnej
umo˝liwi∏ odtworzenie sposobu komunikacji i dost´pu do kantorów, usytuowanych pomi´dzy kolumnami.
Âciany kantorów musia∏y byç podobne
do tych, które zachowa∏y si´ w innych
bankach. Si´ga∏y zatem do wysokoÊci
1/2 albo 2/3 kolumn i by∏y cz´Êciowo
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6. Pierwotny podzia∏ wn´trz parteru budynku – hipoteza autorek.
6. Original division of the ground floor – a hypothesis of the authors
of the article.
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przeszklone. Usytuowane zosta∏y zapewne dok∏adnie pomi´dzy kolumnami, ale ich fronty by∏y w stosunku do nich wycofane. Przekonuje
o tym zachowana do dziÊ odmienna posadzka
z bordiurà koƒczàcà si´ przed linià kolumn
(pomi´dzy kolumnami po∏o˝ono prostokàty
innych p∏ytek).
Kantory zajmowa∏y front sali operacyjnej
oraz przestrzenie pomi´dzy kolumnami a oknami na podwórze. W naro˝u sali znajdowa∏o si´
te˝ pomieszczenie dla urz´dników nadzorujàcych prac´ kantorów. Zgromadzonych w sali pracowników i interesantów obserwowali stra˝nicy
z pomieszczenia na pó∏pi´trze przez niewielkie,
zakratowane okienko (il. 12). Komunikacj´ mi´dzy kantorami poprowadzono równolegle do Êciany podwórzowej i frontowej. Dalej ciàg komunikacyjny ze Êwietlikiem na górze bieg∏ na ty∏y
budynku, do sali zebraƒ i pomieszczeƒ dla pracowników biurowych (dobudowanych w 1913 r.).
Najwa˝niejsze w hierarchii pomieszczeƒ urz´dniczych wyró˝nia∏o si´ ozdobnie wykoƒczonà
przegrodà w postaci serliany dekorowanej sztukaterià i geometrycznà sztukaterià na suficie (il. 13).

7. Fragment dekoracji bramy: monogram za∏o˝yciela banku flankowany przez gryfy. Stan obecny.
7. Fragment of the gate decoration. Monogram of the bank founder
flanked by gryphons. Present-day state.

Pierwsze pi´tro
Mia∏o charakter najbardziej reprezentacyjny,
a co za tym idzie najbogatszy wystrój. Tutaj ulokowano gabinety w∏aÊcicieli i wy˝szych rangà
pracowników oraz salon dla najznamienitszych
goÊci i klientów banku. Na pi´tro prowadzi∏a bogato zdobiona klatka schodowa (lustra, sztukaterie, kute lampy, marmurowe stopnie itd.). Tu˝
obok znajdowa∏ si´ szyb windy.
Najwa˝niejszym pomieszczeniem by∏ salon,
umieszczony na osi budynku w trakcie frontowym, dla którego wybrano neorokokowà dekoracj´. W takim stylu utrzymano plafon, boazeri´
i ramy malowide∏ z kompozycjami kwiatowymi
(il. 14, 15). Kolejnym reprezentacyjnym pomieszczeniem by∏ gabinet dyrektora, usytuowany mi´dzy klatkà schodowà a naro˝em budynku. Wyró˝nia∏a je zachowana na suficie
sztukateria o ornamencie falowym, motywie zastosowanym jedynie w tym miejscu i w dekoracji fasady. Wi´kszoÊç pozosta∏ych pomieszczeƒ, w tym sekretariat i pokoje biurowe, mia∏y
wystrój sztukatorski w postaci rozet, fryzów, listew. Prowadzi∏y do nich maserowane drzwi, doskonale komponujàce si´ z boazeriami, wyznaczajàcymi stref´ najcz´Êciej oglàdanà i najbardziej dost´pnà.

Drugie pi´tro
Na tym pi´trze znajdowa∏y si´ du˝e luksusowe
apartamenty, z których najwa˝niejszym by∏

8. Przejazd bramny – widok od strony podwórza. Stan obecny.
8. Gateway entrance – view from the courtyard. Present-day state.
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10. Dawna sala operacyjna banku. Stan przed pracami konserwatorskimi.
10. Former bank hall. State prior to conservation.

salon z kominkiem, zlokalizowany od frontu (wtórnie
podzielony przed 1999 r. na dwie cz´Êci) (il. 16). Po
przeciwnej stronie – w wewn´trznym naro˝u budynku z oknami na podwórze – zaprojektowana zosta∏a
jedna z dwóch jadalni. W tej cz´Êci komunikacja zaplanowana by∏a podobnie jak na ni˝szych kondygnacjach. Od frontu system – korytarz mi´dzy traktami,
a w cz´Êci bocznej równoleg∏e dwa ciàgi komunikacyjne: jeden, wzd∏u˝ okien ponad Êwietlikiem dla
s∏u˝by; drugi pomi´dzy pokojami dla mieszkaƒców.
Tylna cz´Êç drugiego pi´tra mieÊci∏a cztery pokoje
z oddzielajàcym je korytarzem, przeznaczone prawdopodobnie na sypialnie. W pobli˝u zaplanowano ∏azienki, z których dwie otrzyma∏y wyjàtkowo ozdobny wystrój.

Trzecie pi´tro
11. Fragmenty kasetonowego stropu dawnej sali operacyjnej. Stan
przed pracami konserwatorskimi.
11. Fragments of the coffer ceiling of the former bank hall. State
prior to conservation.
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Ostatnie pi´tro, z jednoprzestrzennym wn´trzem od
frontu, s∏u˝y∏o zapewne jako archiwum dokumentów.
WejÊcie do niego prowadzi∏o kiedyÊ wy∏àcznie przez
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9. Dawna sala operacyjna banku – widok obecny.
9. Former bank hall – present-day view.

strych. Dodatkowe schody ∏àczàce to pomieszczenie
z ni˝szymi kondygnacjami zosta∏y zaprojektowane po
wojnie, kiedy podwy˝szano mezzanino. Wówczas tak˝e
wn´trze podzielono Êciankami dzia∏owymi i zmieniono wykroje okien zewn´trznych. W tylnej cz´Êci ulokowana zosta∏a kuchnia obs∏ugujàca mieszkaƒców oraz
s∏u˝bówka, dost´pne z gospodarczej klatki schodowej.

Strych
Wydzielono tu jedno ma∏e mieszkanie – s∏u˝bówk´,
dost´pne jedynie z gospodarczej klatki schodowej.

Pó∏pi´tra
Mi´dzy kondygnacjami w Êrodkowej i tylnej cz´Êci
gmachu umieszczono niskie pomieszczenia dla s∏u˝by. Zosta∏y one ulokowane w miejscach, z których
blisko by∏o do mieszkaƒ i salonów. Wyjàtkowe funkcje pe∏ni∏y tylko pomieszczenia na pó∏pi´trze ponad

salà operacyjnà i nad przejazdem bramnym. Pierwsze
przeznaczone by∏o dla stra˝ników, drugie dla klucznika.

Fasada
Fasada banku zosta∏a skomponowana jako siedmioosiowa o podkreÊlonych ryzalitami osiach skrajnych8.
Mia∏a wyraênie zaakcentowane piwnice i wysoki
parter z coko∏em wyodr´bnionym rustykà. Ponad
nimi umieszczono dwie wysokie kondygnacje o odmiennej dekoracji i niskie mezzanino. Parti´ coko∏u
o˝ywia∏y prostokàtne okna zabezpieczone ozdobnie
wygi´tymi kratami.
Na parterze du˝e okna zamkni´to ∏ukiem pe∏nym,
w obramieniach z kluczami w postaci kobiecych g∏ów,
wspierajàcych gzyms mi´dzykondygnacyjny. W skrajnych ryzalitach umieszczono w rustykowanych obramieniach wejÊcia do banku: od zachodu przejazd bramny z ozdobnà bramà, od wschodu g∏ówne wejÊcie dla
interesantów, zabezpieczone daszkiem na wspornikach9.
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Okna pierwszego pi´tra by∏y podobne w charakterze do okien parteru, mia∏y jednak mniejsze wymiary.
Ich boki flankowa∏y kolumny wsparte na coko∏ach, na
których zakomponowano trójkàtne frontony ze stylizowanymi muszlami. W ryzalitach pod oknami umieszczono balkony z tralkowà balustradà (podobnà, tyle
˝e Êlepà za∏o˝ono pod wszystkimi oknami tej kondygnacji). Element ten stanowi∏ jakby fryz obiegajàcy
ca∏oÊç budynku. P∏aszczyzny mi´dzy oknami pokryto du˝ym prostokàtnym boniowaniem, a naro˝niki
ryzalitów tej kondygnacji zaopatrzono w rustyk´.
Drugie pi´tro zosta∏o rozwiàzane znacznie skromniej. Zamkni´te równie˝ pó∏koliÊcie okna wsparto
bezpoÊrednio na gzymsie i uj´to po bokach pilastrami, nad którymi umieszczono odwrócone woluty
wspierajàce pó∏koliste frontony. Âciana tej kondygnacji by∏a boniowana: o ciosach mniejszych i tym samym o drobniejszym rysunku ni˝ na ni˝szej kondygnacji. Okna balkonowe w ryzalitach udekorowano
trójkàtnymi frontonami, a balkony umieszczono nieco ni˝ej ni˝ linia gzymsu. Sam gzyms mia∏ ornament
falowy, zbiegajàcy si´ na osi fasady. Naro˝niki obu
ryzalitów uj´to z obu stron korynckimi pilastrami.
Kondygnacj´ poddasza – mezzanino – zdobi∏ rzàd
owalnych okienek, mi´dzy którymi umieszczono putta i girlandy kwiatowo-owocowe. Ca∏à elewacj´
wieƒczy∏ mocno rozbudowany gzyms zaopatrzony
w akroteriony.

Fasada uzyska∏a cechy wzorowane na renesansowych miejskich pa∏acach rodzinnych przedsi´biorstw
kupiecko-bankierskich. Modelem nie by∏ jednak typowy w takim przypadku wczesnorenesansowy dom
surowy w wyrazie, oszcz´dny w dekoracji, o wysmakowanych proporcjach, lecz póênorenesansowy, bogaty w ró˝norodne detale i ornamentyk´. Fasada dobrze odbija∏a funkcjonalny podzia∏ wn´trz: du˝e okna
piwnicy o wydatnym zdobieniu oraz parter z wielkimi oknami sali operacyjnej o charakterze us∏ugowym, mia∏y dawaç Êwiadectwo solidnych podstaw
banku oraz oferowanego przezeƒ klientom poczucia
bezpieczeƒstwa. Pierwsze pi´tro o charakterze biurowo-reprezentacyjnym otrzyma∏o odmiennà dekoracj´, ni˝ drugie – mieszkalne, utrzymanà w charakterze raczej pa∏acu miejskiego ni˝ surowego oficjalnego banku.
Architekt zaprojektowa∏ fasad´ tak, aby wywo∏aç
wra˝enie budowli ci´˝kiej, solidnej u podstaw, a nabierajàcej lekkoÊci ku górze – l˝ejsze detale na wy˝szych kondygnacjach, coraz drobniejszy, mniej Êwiat∏ocieniowy rysunek. Ca∏oÊç wieƒczy∏ jednak solidny, wydatny gzyms. Fasada dobrze wpasowa∏a si´
w pierzej´ ulicy. By∏a na tyle wyrazista, aby mo˝na
by∏o rozpoznaç z zewnàtrz inne, ni˝ tylko mieszkalne, przeznaczenie budynku i na tyle dostosowana do
otoczenia, by wyraênie si´ z niego nie wybijaç monumentalnoÊcià czy budziç wra˝enie niedost´pnoÊci.

12. Dekoracja sztukatorska sali z serlianà (na parterze budynku). Stan z 1995 r.
12. Stucco decoration of the room with the serliana (ground floor). State in 1995.
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13. Zakratowane okienko w górnej cz´Êci sali operacyjnej, ods∏oni´te w 1995 r. w wyniku badaƒ przeprowadzonych przez autorki artyku∏u.
Dawniej umo˝liwia∏o ukrytym w pomieszczeniu na pó∏pi´trze stra˝nikom obserwowanie przebywajàcych na sali interesantów.
13. Latticed window in the upper part of the bank hall, discovered in 1995 in the course of research conducted by the authors of the article.
Formerly, the window made it possible for guards concealed on the mezzanine to observe the bank client.

Elewacje od podwórza mia∏y ujednoliconà dekoracj´ i by∏y zdecydowanie skromniejsze (il. 17). Poza
szczególnym opracowaniem ryzalitu g∏ównej klatki
schodowej (pilastry) otrzyma∏y boniowane Êciany.
Elementem dekoracyjnym by∏y tu tak˝e balustrady
balkonów i ozdobne obramienia architektoniczne
okien, na ogó∏ prostokàtnych. Obiega∏ je wieƒczàcy
gzyms z zàbkami i wolimi oczami.

Instalacje
Budynek by∏ dobrze, jak na owe czasy, wyposa˝ony
w infrastruktur´ technicznà. Mia∏ oÊwietlenie elektryczne, wentylacj´ i klimatyzacj´ – tak wa˝ne w pomieszczeniach skarbca. Powsta∏a w nim jedna z
pierwszych elektrowni blokowych w Warszawie10.
Dzi´ki temu mo˝na przyjàç hipotez´, ˝e windy dzia∏a∏y w budynku od samego poczàtku11 i pominàç
przypuszczenia o ich gazowym lub hydraulicznym
nap´dzie czy te˝ wtórnym zainstalowaniu.
Ogrzewanie budynku zapewnia∏a instalacja
parowa. W piwnicach znajdowa∏y si´ piece, które produkowa∏y i rozsy∏a∏y par´ do kaloryferów w po-

mieszczeniach. Dodatkowe ogrzewanie stanowi∏y kominki w dwóch salonach pierwszego i drugiego pi´tra. Budynek zaopatrzony by∏ równie˝ w kanalizacj´
i wodociàg.

Stan po pracach modernizacyjno-konserwatorskich
Gmach po przeprowadzonych w nim pracach budowlano-konserwatorskich zachowa∏ zasadniczo
swojà bry∏´. Zmianie uleg∏ jedynie kàt nachylenia dachu, który zosta∏ jednoczeÊnie cz´Êciowo podwy˝szony. W jego po∏aciach wprowadzono dodatkowe
oÊwietlenie oknami i oran˝erie (il. 18).
Zgodnie z postulatami konserwatorskimi i projektem architektonicznym odtworzony zosta∏ pierwotny uk∏ad przestrzenny wi´kszoÊci wn´trz. W du˝ej sali operacyjnej na parterze zlikwidowano wszystkie Êcianki dzia∏owe przywracajàc jej wyglàd z koƒca XIX w. Podobnie postàpiono na innych kondygnacjach, eliminujàc wi´kszoÊç wtórnych podzia∏ów.
Ponadto w budynku zachowano wszystkie klatki
schodowe i niektóre windy.
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14, 15. Dekoracja salonu na
pierwszym pi´trze: neorokokowe sztukaterie i malowid∏a
na desce. Stan przed zabiegami konserwatorskimi.
14, 15. Decoration of the first-floor salon: neo-Rococo stucco and paintings on boards.
State prior to conservation.

16. Kominek w salonie na
drugim pi´trze w 1995 r.
16. Fireplace in the secondfloor salon in 1995.
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Wa˝nym dla charakteru obiektu by∏o zrekonstruowanie brakujàcych elementów dawnego wystroju
i zabezpieczenie zachowanych. Fachowej konserwacji poddano detale sztukatorskie, malowid∏a Êcienne,
boazerie, kute latarnie i inne metalowe elementy.
˚a∏owaç nale˝y jedynie, ˝e nie uda∏o si´ w pe∏ni zachowaç dawnego wystroju skarbca g∏ównego, jako
przyk∏adu rozwiàzania tego typu pomieszczenia
z XIX w. Usuni´to obicie blachà Êcian i sufitu oraz
skrytki na kasetki z kosztownoÊciami. Trudno nie ˝a∏owaç tak˝e usuni´tych ozdobnych kaloryferów,
które pe∏niàc rol´ atrap mog∏yby stanowiç ciekawà
ozdob´ wn´trz. Zachowano natomiast wi´kszoÊç spoÊród pierwotnych drzwi. Niezwykle zró˝nicowane pod
wzgl´dem wymiarów i sposobów wykonania (autorkom uda∏o si´ wyró˝niç ok. 40 zabytkowych drzwi)
po usuni´ciu póêniejszych nawarstwieƒ wyglàdajà
bardzo efektownie. Na uwag´ zas∏ugujà zw∏aszcza
maserowane na czarno drzwi pierwszego pi´tra.

17. Przejazd bramny i fragment elewacji podwórzowej. Stan z 1995 r.
17. Fragment of the courtyard elevation of the front wing of the
building. State in 1995.

18. Fragment elewacji podwórzowej skrzyd∏a frontowego budynku.
Stan obecny.
18. Additional lighting of the building from the courtyard. Present
-day state.
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Ze wzgl´du na wspó∏czesne normy budowlane
w gmachu wzmocniono drewniane stropy belkami
stalowymi, co pozwoli∏o na bezpieczne ich u˝ytkowanie. Zgodnie z przeprowadzonymi wczeÊniej
ekspertyzami zmodernizowano stare i wprowadzono
nowe instalacje (alarm, sygnalizacja, wspó∏czesne
zabezpieczenia).
W oparciu o zachowane przekazy ikonograficzne
zrekonstruowano fasad´ gmachu (il. 19, 20). Jej obecny
wyglàd wyró˝nia jà w krajobrazie ulicy. Wieczorem
odpowiednio podÊwietlona wyglàda bardzo efektownie i nie przypomina tej sprzed czterdziestu lat.
Pozosta∏e elewacje prezentujà si´ skromniej.

Budynek dawnego banku H. Wawelberga po przeprowadzonych pracach remontowo-konserwatorskich i koniecznej modernizacji jest pozytywnym
przyk∏adem koegzystencji nowoczesnej treÊci z zabytkowà formà. Rozsàdna integracja po∏àczona z fachowym wykonawstwem stworzy∏a interesujàcà ca∏oÊç, przysparzajàcà presti˝u i splendoru instytucjom,
które znalaz∏y tam swojà siedzib´ (m.in. Opera Holding sp. z o.o., Deloitte & Tou. Touch sp. z o.o, poprzednio Citi-bank). Adaptacja budynku jest te˝
przyk∏adem odmiennych, od ostatnio popularnych
w Warszawie, radykalnych posuni´ç, tj. zachowania,
a nie ca∏kowitego wyburzenia zabytku z pozostawieniem tylko fasady i zaprojektowanie w to
miejsce „makiety” historycznego obiektu, zgodnego ze wspó∏czesnymi normami.
Na koniec wypada jeszcze raz podkreÊliç, ˝e dokonana adaptacja budynku
wymaga∏a rozwagi i wiedzy, poszanowania zaleceƒ konserwatorskich, umiaru w ingerencji w formy historyczne,
przy jednoczesnym uwzgl´dnieniu wymagaƒ inwestora, w którego interesie le˝a∏ wysoki standard inwestycji, maksymalne wykorzystanie powierzchni, mo˝liwie najni˝szy koszt realizacji i póêniejszej eksploatacji. Przyk∏ad ten udowadnia, ˝e mo˝na pogodziç wszystkie
te czynniki.
Mgr Barbara Chmielarska-¸oÊ, konserwator zabytków, absolwentka Wydzia∏u Sztuk
Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu. Pracownik Wydawnictwa Naukowego PWN.

19. Fasada dawnego banku Wawelberga – widok z 1995 r.
19. Fa¥ade of the former Wawelberg Bank – view from 1995.

Mgr Ewa Pop∏awska-Buka∏o, konserwator
zabytków, absolwentka Wydzia∏u Sztuk
Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu. Pracownik KOBiDZ.

Przypisy
1. Artyku∏ zosta∏ oparty na opracowaniu autorek z 1995 r. pt.
Wytyczne konserwatorskie do projektu adaptacji na bank budynku
przy ul. Fredry 6 w Warszawie, mps przechowywany w zbiorach
SOZ.
2. Dla poznania historii zapoznano si´ z Dokumentacjà historyczno-architektonicznà E. Pusto∏a-Koz∏owskiej, którà nast´pnie
uzupe∏niono. Pomocnà przy opracowaniu wytycznych by∏a tak˝e
Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wn´trz wykonana przez PKZ Zamek w 1990 r. Jà tak˝e rozszerzono.
3. Mateusz Mieses, Z rodu ˝ydowskiego. Zas∏u˝one rodziny polskie
krwi niegdyÊ ˝ydowskiej, Warszawa 1991 [reprint], s. 210.
4. Ibidem, s. 217.
5. W. Morawski, op. cit.
6. Ibid.
7. Wg relacji ostatnich mieszkaƒców banku – paƒstwa Trzaskowskich.
8. Pierwotny wystrój elewacji frontowej opisano na podstawie:
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najstarszej fotografii budynku z 1920 r. reprodukowanej (w:)
M. Kwiatkowski, Wspomnienie dawnej Warszawy, Warszawa
1993, fot. 85: Ulica Kotzebuego, póêniejsza Fredry; fotografii
z 1946 r. repr. w pracy W. Baraniewskiego, Kwerenda ikonograficzna dla dawnego Banku Hipolita Wawelberga przy ul.
Fredry 6 w Warszawie, przeprowadzona na zlecenie Konserwatora
Zabytków m.st. Warszawy, 1978, [archiwum PKZ, sygn. 3154];
zachowanych detali.
9. Pochodzi∏y z firmy Szewczykowskiego, co potwierdza tabliczka
umieszczona na drzwiach.
10. M. Gajewski, op. cit.
11. Windy te by∏y ju˝ wówczas znane. Pisa∏ o nich: K. Otr´bowicz:
O windach elektrycznych osobowych, „Przeglàd Techniczny”,
1892, XXIX, s. 165, 166.
12. Chocia˝ nap´d hydrauliczny by∏ ju˝ wówczas stosowany, por.
K. Otr´bowicz, O windach hydraulicznych osobowych, „Przeglàd
Techniczny”, 1882, XXIX, s. 224-229.
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20. Zrekonstruowana fasada gmachu. Stan obecny.
20. Reconstructed building fa¥ade. Present-day state.

THE WAWELBERG BANK

T

he building of the former Hipolit Wawelberg
Bank, designed by Józef Pius Dziekoƒski, is
situated in 6 Fredry Street, in the very centre of
Warsaw. In 1975 it was listed in the register of historical monuments (no. 878). The object was erected
in 1896 and up to the repairs and conservation conducted in 1997 it survived in a rather good technical
state, albeit not evidenced by its outer appearance.
The front elevation, devoid of plaster and architectural detail (removed in the 1960s), was by no means the
highlight of the building and outright discouraged
entering it. Meanwhile, the interior concealed an
interesting and complicated spatial configuration, a

variable level of storeys as well as extraordinarily
rich and original outfitting: panelling, stucco, terracotta, window and door woodwork, technical facilities and strong-rooms.
The building survived the second world war, but
the successive institutions using it did not always
respect the historical qualities of the object which
they adapted to their own requirements. The solid
of the building and its internal configuration were
subjected to assorted changes. Despite divisions with
partition walls or a thoughtlessly installed wiring
system which damaged the stucco and the terra-cotta
walls, the original appearance remained legible.
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The repair-modernisation and conservation conducted in 1995-1999 restored the former splendour of
the building. Fortunately for the object and the conservators of historical monuments it not only
regained its old appearance but also its original
function: bank, residential and office. The programme-spatial conception of development and the subsequent technical project were devised by the architect
Marek Wac∏awek. The range of the transformations,
which could not be conducted at the price of a radical
change of form and could not deprecate or reduce the
value of the building, were outlined by the authors of
this article. The prime principle of preserving the
authentic historical substance had to be coordinated
with the requirements and expectations of the
investor and contemporary construction norms. The
restoration of former excellence called for a complex

co-operation of specialists representing assorted
branches as well as mutual negotiations and
compromises.
The building of the former H. Wawelberg Bank is
a positive example of the co-existence of modern
contents with historical form. Sensible integration
associated with professional execution produced an
interesting whole, a source of prestige and distinction
to the institutions housed therein (i. a. the Opera
Holding Co., the Deloitte & Tou. Touch Co. and previously Citibank). The adaptation of the building is
also an example quite different from the radical decisions recently popular in Warsaw, i.e. of a preservation of an historical building and not its total dismantling followed by the retention of the façade and
designing a replica in accordance with contemporary
norms.

