PRACE, STUDIA I MATERIA(Y

GMACH IZBY PRZEMYS(OWO-HANDLOWEJ W WARSZAWIE
AGATA SZMITKOWSKA

OKOLICZNO CI POWSTANIA GMACHU
Wzniesiony w latach trzydziestych XX wieku
gmach Izby Przemys!owo-Handlowej w Warszawie (il. 1), obecnie siedziba Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, usytuowany przy ul. Senackiej, róg Wiejskiej jest jedn" ze spektakularnych
realizacji polskiej architektury okresu modernizmu.
Ze wzgl#du na niewystarczaj"ce i niejasne dane
dotycz"ce okoliczno$ci powstania i ukszta!towania
gmachu, a szczególnie brak wiarygodnie udokumentowanych i pewnych dat budowy, by! on dot"d
niedoceniony i ma!o uwzgl#dniany w publikacjach1.
Wyja$nienie naros!ych przez lata w"tpliwo$ci umo%liwi! wgl"d w archiwum domowe rodziny projektanta budynku - Zdzis!awa M"cze&skiego2.
Moc" rozporz"dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. izbom przemys!owohandlowym powierzono reprezentowanie interesów
1
Dotychczas okres powstania projektu i budowy pierwszej cz#$ci gmachu okre$lano na lata 1927-1929 (Por.: K. Stefa&ski,
Twórczo ! architektoniczna Zdzis"awa M#cze$skiego w latach
1918-1939, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. XXXV:
1990, z. 3-4, s. 225; M. Le$niakowska, Architektura w Warszawie. Lata 1918-1939, Warszawa 2006, s. 52); Czas budowy
drugiej cz#$ci gmachu okre$lano na lata 1937-1939 (Por. M.
Le$niakowska, op. cit., s. 52) lub te% s!usznie na lata 1938-1939
(Por. K. Stefa&ski, op. cit., s. 225). Z. M"cze&ski podaje, %e nad
ca!ym projektem pracowa! w latach 1927-1939: Z. M"cze&ski,
Curriculum vitae. Warszawa 1949. Maszynopis w Archiwum
Politechniki Warszawskiej, Akta osobowe, sygn. 20/1; Jaros!aw
Zieli&ski za gmach Izby Przemys!owo-Handlowej autorstwa
M"cze&skiego uzna! pobliski budynek, po!o%ony po przeciwnej
stronie ul. Senackiej (Por.: J. Zieli&ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, T. 3, Warszawa 1997, s. 157-158,
160, 245).
2
Rodzinie Zdzis!awa M"cze&skiego, a szczególnie Panu prof.
Markowi Kisilowskiemu, pragn# serdecznie podzi#kowa' za
udost#pnienie archiwum i wszelk" pomoc w korzystaniu ze
zbiorów.
3
Dziennik Ustaw (Dz.U.) 1927 nr 67 poz. 591.
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gospodarczych polskiego przemys!u i handlu. Okr#gowe izby sta!y si# odt"d instytucjami samorz"du
gospodarczego i organizacjami publicznoprawnymi,
nad którymi nadzór sprawowa! Minister Przemys!u
i Handlu3. Zgodnie z zalecanym w rozporz"dzeniu
podzia!em Izby na okr#gi, który mia! by' przeprowadzony z uwzgl#dnieniem struktury administracyjnej pa&stwa, jesieni" 1928 roku zosta!a powo!ana do
%ycia Izba Przemys!owo-Handlowa (IPH) w Warszawie. Pierwsz" siedzib" warszawskiej izby sta! si#
wynaj#ty w tym celu lokal w prywatnym, nieistniej"cym dzi$ budynku przy ul. Czackiego 124. W 1929
roku zakupiono dzia!k# pod budow# w!asnego gmachu, przy ul. Wiejskiej 10, le%"c" w obr#bie poddanego wówczas parcelacji ogrodu Frascati5.
Czynno$ci poprzedzaj"ce proces budowlany podj#to w roku 1933, zapraszaj"c pi#' zespo!ów do
opracowania koncepcji zabudowy6. Projekt mia! zak!ada' etapowo$' prac realizacyjnych. Po zapozna4

Tekst aktu erekcyjnego pierwszej cz#$ci gmachu, Warszawa
1933, Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego. W latach
1928-1939 prezesem Izby Przemys!owo-Handlowej w Warszawie, a w latach 1929-1939 tak%e Zwi"zku Izb Przemys!owo-Handlowych by! in%. Czes!aw Klarner, prawdopodobnie
ten sam, z którym M"cze&ski wspó!pracowa! w czasie swojego
pobytu w Moskwie w latach 1915-1918, przygotowuj"c podr#czniki do nauczania przedmiotów technicznych dla wy%szych
uczelni w Polsce. Z. M"cze&ski, AutobiograÞa, Warszawa 1960.
Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego.
5
Parcel# nabyto za sum# 102 515 dolarów ameryka&skich. Tekst
aktu erekcyjnego pierwszej cz#$ci gmachu. Archiwum domowe
rodziny Z. M"cze&skiego.
6
G. Jonkajtys-Luba, Uwagi o konkursach architektonicznych
z lat 1918-1939 dotycz#cych tematyki warszawskiej, w: Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, „Studia Warszawskie”, z.
3, PWN, Warszawa 1971, s. 411. W rozstrzygni#tym w lipcu
1929 r. konkursie przyznano nagrody: I – Z. M"cze&ski, II – Cz.
Duchnowski i J. Kukulski, III równorz#dna – J. Gelbard, R. Sigalin, G. Sigalin, III równorz#dna – S. Colonna Walewski i T.
Le$niewski.

1. Warszawa, gmach d. Izby Przemys!owo – Handlowej przy ul. Senackiej, róg Wiejskiej, stan obecny. Fot. Autorka
1. Warsaw, the former Chamber of Industry and Commerce building on the corner of Senacka and Wiejska St., present day.
Photograph: Author

niu si# i analizie przedstawionych przez architektów
propozycji, sporz"dzenie dokumentacji wykonawczej oraz kierownictwo robót zdecydowano si# powierzy' Zdzis!awowi M"cze&skiemu7. Projekt absorbowa! architekta na przestrzeni wielu nast#pnych,
bo a% siedmiu lat (ostatnie rysunki sporz"dza! M"cze&ski ju% w czasie II wojny $wiatowej – w 1940 r.)
i zajmuje szczególne miejsce w jego twórczo$ci.

rzy' budynek g!ówny, co zaznaczone zosta!o w rysunku frontowej elewacji. Charakterystyczny motyw
wspólnej fasady stanowi! wg!#bny portyk wej$cia
zlokalizowanego na !uku !"cz"cym obie cz#$ci. Sposób opracowania wej$cia i trójdzielna kompozycja
wszystkich elewacji wskazuj" na estetyk# klasycyzuj"cej wersji modernizmu, dominuj"cej wówczas
w Polsce w budowlach centralnych urz#dów zwi"zanych z w!adz" pa&stwow".

PROJEKT KONKURSOWY
Projekt pierwszej cz !ci gmachu
Najstarsze zachowane rysunki ca!ego gmachu,
uwzgl#dniaj"ce wszystkie etapy przysz!ej realizacji, pochodz" z kwietnia 1933 r. i s" to prawdopodobnie szkice konkursowe8. Wed!ug widniej"cej na
nich koncepcji frontowe skrzyd!o przysz!ego obiektu mia!o si# sk!ada' z trzech cz#$ci, z których ka%da
wyposa%ona by!a w krótkie skrzyd!o poprzeczne,
skierowane na po!udnie, ku terenom sejmowym (il.
2). Dwa segmenty bli%sze ul. Wiejskiej mia!y utwo7

Tekst aktu erekcyjnego pierwszej cz#$ci gmachu. Archiwum
domowe rodziny Z. M"cze&skiego.
8
Rysunki w archiwum domowym rodziny Z. M"cze&skiego.
9
Roboty budowlane powierzono Þrmie „Biuro budowlane T.
Czosnowski i Ska”. Koszt inwestycji wyniós! 754 851 z!. Tekst

W pierwszej kolejno$ci, mi#dzy wrze$niem 1933
roku (wmurowanie w fundamenty aktu erekcyjnego)
a pa)dziernikiem 1934 roku, zrealizowany zosta!
fragment budynku g!ównego po!o%ony na rogu ul.
Wiejskiej i Senackiej – siedziba prezydium Izby9.
Architekt wykona! projekt koncepcyjny tej cz#$ci
gmachu, a nast#pnie, pocz"wszy od sierpnia 1933
roku, pracowa! nad jego dokumentacj" wykonawaktu erekcyjnego pierwszej cz#$ci gmachu, Warszawa 1933. Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego; Tekst aktu erekcyjnego drugiej cz#$ci gmachu, Warszawa 1938. Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego.
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2. Z. M"cze&ski, projekt konkursowy gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy ul. Senackiej, róg Wiejskiej – elewacja frontowa, rzut parteru. Rys. datowane: 26.IV.1933. Archiwum domowe rodziny architekta
2. Z. M"cze&ski, an architecture competition design of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw on the corner of
Senacka and Wiejska St.; front elevation, ground ßoor plan. Drawings dated 26/4/1933. The architect’s family archive

3. Z. M"cze&ski, projekt koncepcyjny pierwszej rozbudowy gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy ul. Senackiej,
róg Wiejskiej – rzut parteru. Rys. datowany: 30.XII.1937. Archiwum domowe rodziny architekta
3. Z. M"cze&ski, the preliminary design of the Þrst extension of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw on the
corner of Senacka and Wiejska St.; ground ßoor plan. Drawing dated 30/12/1937. The architect’s family archive
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cz". Zarówno w zakresie estetyki, jak i funkcji, zastosowane przez M"cze&skiego rozwi"zania, poza
drobnymi zmianami dotycz"cymi m.in. podzia!ów
stolarki okiennej, rozmieszczenia $cian dzia!owych
wydzielaj"cych pomieszczenia w obr#bie traktów
i prawdopodobnie utworzenia dodatkowej sali zebra& na IV pi#trze, stanowi!y kontynuacj# za!o%e&
przyj#tych w szkicach konkursowych10.

Szczup!o$' pomieszcze& dla rozrastaj"cych si#
agend Izby Przemys!owo-Handlowej oraz konieczno$' stworzenia lokum dla nowo powo!anej do %ycia
Rady Handlu Zagranicznego RP sta!y si# bod)cem
do rozbudowy gmachu. Do zwi"zanych z drugim
etapem realizacji kompleksu IPH prac projektowych
przyst"piono w 1937 r.11. Obiekt wzniesiono w latach 1938-193912.
Pierwsze zapewne, niedatowane szkice rozbudowy wskazuj" na ch#' rezygnacji architekta z pocz"tkowo zak!adanego wygi#cia budynku zgodnego
z lini" ul. Senackiej oraz z umieszczenia wej$cia
g!ównego na styku cz#$ci istniej"cej z nowo projektowan"13. Koncepcja ta nie by!a jednak w przysz!o$ci kontynuowana.
Tymczasowe, pilne potrzeby IPH wymusi!y
konieczno$' pomieszczenia w nowo projektowanej cz#$ci gmachu trzech sal wystawowych o powierzchni 500 m2 ka%da14. IPH od co najmniej 1935
roku planowa!a budow#, w nieznanej bli%ej lokalizacji, rodzaju centrum wystawowego. Wiadomo, %e
zamierzenia te do 1937 r. nie mia!y szans realizacji.
Wspomina o nich, jako o wci"% aktualnych, tekst
aktu erekcyjnego do drugiej cz#$ci gmachu g!ównego15. W kolejnych projektach szkicowych M"cze&ski powróci! zatem do lokalizacji wej$cia g!ównego
zgodnego z koncepcj" konkursow" gmachu. Móg!
dzi#ki temu przeznaczy' pozosta!", maksymalnie
du%" cz#$' powierzchni zabudowy pod wielopozio-

mow" cz#$' ekspozycyjn". Wynikiem tej decyzji
by!y trzy koncepcje rozbudowy – jedna z wrze$nia
i dwie z grudnia 1937 roku16.
Naczeln" ide" pierwszej z koncepcji by!o oparcie,
na sposób corbusierowski, po!owy sali wystawowej
wysokiego parteru na s!upach. Architekt utworzy! w
ten sposób na osi przestrzeni ekspozycyjnej rodzaj
zadaszonego tarasu, skierowanego ku ogrodom Sejmu, którego walory rekreacyjne i estetyczne podkre$la' mia!a obecno$' niewielkiego basenu (il. 3).
W pó)niejszych propozycjach zmaksymalizowa!
jednak powierzchni# zabudowy poprzez rezygnacj#
z funkcji rekreacyjnej (il. 4).
Poszukuj"c najkorzystniejszych rozwi"za& funkcjonalno-przestrzennych architekt proponowa! te%
zmiany w pocz"tkowo zak!adanym wygl"dzie zewn#trznym budynku. Poprzez $ci#cie, a nie wyokr"glenie naro%nika mieszcz"cego wej$cie g!ówne rozwa%a! wielokrotnie odej$cie od koncepcji powielania przez budynek linii ulicy. Tak%e oprawa wej$cia
by!a przedmiotem dyskusji - architekt proponowa!
zredukowanie wysoko$ci Þlarów do $rodkowej wielkoporz"dkowej cz#$ci fasady i zrezygnowa! z historyzuj"cych pó!kolistych !uków wie&cz"cych otwory
wej$ciowe (il. 5). Adaptuj"c motywy nowoczesnej
architektury, M"cze&ski wyposa%y! elewacje sali
wystawowej w poziome pasma okienne.
Punktem wyj$cia dla wersji wykonawczej by! ten
z powy%szych projektów koncepcyjnych, w którym
architekt pozosta! przy idei wyokr"glenia strefy wej$cia do gmachu, i w którym sal# wystawow" i westybul zamyka!y od po!udnia pó!koli$cie ukszta!towane $ciany (il. 6). W kolejnych, bardziej szczegó!owych rysunkach M"cze&ski próbowa! zmniejszy'
obrys ostatniej kondygnacji cz!onu wystawowego
na rzecz okalaj"cego j" tarasu, by ostatecznie ujednoli' na powrót obrys skrzyd!a, a na ca!ym jego dachu urz"dzi' przestrze& rekreacyjn"17 w duchu zasad
architektury modernistycznej sformu!owanych przez
Le Corbusiera.

10

14

Projekt drugiej cz !ci gmachu

Rysunki w archiwum domowym rodziny Z. M"cze&skiego.
Tekst aktu erekcyjnego drugiej cz#$ci gmachu, Warszawa
1938. Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego.
12
Wykaz zatwierdzonych budów (Warszawa), „Biuletyn Przetargowy”, 1938, poz. 182; Akt erekcyjny jest datowany na lipiec 1938 roku. Roboty budowlane powierzono ponownie Þrmie
„Biuro budowlane T. Czosnowski i Ska”. Przewidywano, %e
koszt inwestycji wyniesie 1 000 000 z!. Tekst aktu erekcyjnego
drugiej cz#$ci gmachu, Warszawa 1938. Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego.
13
Rysunki w archiwum domowym rodziny Z. M"cze&skiego.
11

Po wzniesieniu centrum wystawowego, pomieszczenia te mia!y by' przekszta!cone na bibliotek# oraz sal# walnych zebra&
Izby.
15
Tekst aktu erekcyjnego drugiej cz#$ci gmachu, Warszawa
1938. Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego; lady
niezrealizowanych z powodu wybuchu wojny planów budowy
centrum, w postaci koncepcyjnych rysunków projektowych (trzy
warianty budynku), odnale)' mo%na te% w archiwum domowym
rodziny Z. M"cze&skiego.
16
Rysunki w archiwum domowym rodziny Z. M"cze&skiego.
17
Rysunki w archiwum domowym rodziny Z. M"cze&skiego.
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4. Z. M"cze&ski, projekt koncepcyjny pierwszej rozbudowy gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy ul. Senackiej,
róg Wiejskiej – rzut parteru. Rys. datowany: 30.XII.1937. Archiwum domowe rodziny architekta
4. Z. M"cze&ski, the preliminary design of the Þrst extension of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw on the
corner of Senacka and Wiejska St.; ground ßoor plan. Drawing dated 30/12/1937. The architect’s family archive

5. Z. M"cze&ski, projekt koncepcyjny pierwszej rozbudowy gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy ul. Senackiej,
róg Wiejskiej – elewacja frontowa. Rys. datowany: 30.XII.1937. Archiwum domowe rodziny architekta
5. Z. M"cze&ski, the preliminary design of the Þrst extension of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw on the
corner of Senacka and Wiejska St.; front elevation. Drawing dated 30/12/1937. The architect’s family archive
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6. Z. M"cze&ski, projekt koncepcyjny pierwszej rozbudowy gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy
ul. Senackiej, róg Wiejskiej – elewacja po!udniowa, plan sytuacyjny. Rys. datowany: 30.XII.1937.
Archiwum domowe rodziny architekta
6. Z. M"cze&ski, the preliminary design of the Þrst extension of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw on the
corner of Senacka and Wiejska St.; south elevation, location plan. Drawing dated 30/12/1937.
The architect’s family archive

7. Z. M"cze&ski, projekt koncepcyjny drugiej rozbudowy
gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy ul.
Senackiej, róg Wiejskiej – plan sytuacyjny. Rys. niedatowany
– oko!o 1940 roku. Archiwum domowe rodziny architekta
7. Z. M"cze&ski, the preliminary design of the second extension
of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw
on the corner of Senacka and Wiejska St.; location plan. Drawing not dated – circa 1940. The architect’s family archive

8. Z. M"cze&ski, projekt koncepcyjny drugiej rozbudowy
gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy ul.
Senackiej, róg Wiejskiej – elewacja frontowa. Rys. niedatowany – oko!o 1940 roku. Archiwum domowe rodziny architekta
8. Z. M"cze&ski, the preliminary design of the second extension
of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw
on the corner of Senacka and Wiejska St.; front elevation. Drawing not dated – circa 1940. The architect’s family archive
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Projekt trzeciej cz !ci gmachu
Prace nad niezrealizowanym w przysz!o$ci projektem trzeciej - biurowej cz#$ci zabudowa& IPH
prowadzi! architekt oko!o 1940 r.18. Jej kszta!t zdeterminowa' mia!y w du%ym stopniu zmiany wprowadzone do pierwotnej koncepcji kompleksu przy
okazji wykonywania dokumentacji projektowej
cz#$ci drugiej. Mia!a by' ona odsuni#ta od budynku g!ównego na szeroko$' prze$witu w zabudowie
po przeciwnej stronie ulicy. Umieszczenie w $rodkowym skrzydle poprzecznym wielkopowierzchniowych przestrzeni ekspozycyjnych skutkowa!o znacznym jego powi#kszeniem i uniemo%liwi!o realizacj#
cz#$ci wschodniej wg rzutu naszkicowanego w 1933
r. Trzeci cz!on poprzeczny mia! by' wi#c zsuni#ty
ku granicy dzia!ki i zredukowany do w"skiej, parterowej zabudowy gara%owej (il. 7).
Budynek istniej"cy !"czy' si# mia! z nowo projektowanym za pomoc" zadaszonego, historyzuj"cego w formie, mostu przerzuconego pomi#dzy
pierwszymi pi#trami (il. 8). Cz!on przyuliczny nowo
projektowanej cz#$ci, wbrew pierwotnym za!o%eniom, mia! by' o jedn" kondygnacj# ni%szy od ju%
zrealizowanej frontowej zabudowy. Kompozycja
fasady bazowa!a na sposobie rozwi"zania bocznych
cz#$ci fasady budynku g!ównego, cho' sposób rozmieszczenia pionowych pasm okien nada!by jej wyra)niejszych cech osiowo$ci i symetrii.
BUDYNEK ZREALIZOWANY
Pierwsza cz#$' gmachu zosta!a za!o%ona na tradycyjnie rozwi"zanym regularnym rzucie o kszta!cie litery „T” (il. 9). Parti# $rodkow" jej dwu- i pó!traktowych skrzyde! zajmuj" korytarze, a po obu ich
stronach rozlokowane s" poszczególne pomieszczenia. W miejscu zbiegu skrzyde! urz"dzony zosta!
hall z otwart" klatk" schodow" o %elbetowych balustradach pokrytych boazeri". Do czasu uko&czenia
ca!o$ci funkcj# wej$cia g!ównego pe!ni!o wej$cie od
strony ul. Wiejskiej. ciany i pod!oga westybulu pokryte zosta!y zatem marmurowymi p!ytami. Sale posiedze& zdobi!a niegdy$ indywidualnie zaprojektowana boazeria oraz obrazy. Budynek charakteryzuje
18

Rysunki w archiwum domowym rodziny Z. M"cze&skiego.
By' mo%e zastosowanie wewn"trz budynku szeregów Þlarów
zamiast pe!nych $cian no$nych mia!o dla M"cze&skiego (i inwestora?) wymiar ekonomiczny.
19
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tradycyjny, cho' wizualnie nawi"zuj"cy do konstrukcji szkieletowej schemat konstrukcyjny - stropy
opieraj" si# na podci"gach podtrzymywanych przez
Þlary mi#dzyokienne i odpowiadaj"ce im Þlary oddzielaj"ce korytarze od pomieszcze&19.
Zrealizowan" w drugim etapie cz#$' siedziby
IPH podzieli' mo%na ze wzgl#dów funkcjonalnych
na trzy zasadnicze fragmenty – klin strefy wej$cia
(ponad któr" znajdowa!y si# halle-poczekalnie), rozwi"zan" na trzech kondygnacjach cz#$' wystawow"
oraz stref# biur zlokalizowan" na pi#trach 2-4 (il.
10). Najwa%niejszy w#ze! komunikacyjno-recepcyjny stanowi westybul wraz z hallem I pi#tra, których
rang# podkre$la niemal w ca!o$ci zachowana do czasów wspó!czesnych marmurowa i alabastrowa ok!adzina posadzki, $cian i schodów (il. 11, 12). Architekt wykorzysta! trzy rodzaje krajowego marmuru.
Cz#$' coko!ow" $cian wyko&czy! brunatn" odmian"
„Rac!awice” i oddzieli! j" od alabastrowej ok!adziny w"skim ciemnym pasem odmiany „D#bnik”. Na
stopniach schodów zastosowa! jasn" odmian# „Zalas”, a na podstopniach – „Rac!awice”20. Równie%
posadzka mia!a wzór skomponowany z tych trzech
rodzajów kamiennej ok!adziny. Zachowa!a si# dolna, pe!na cz#$' balustrady schodów wyko&czona alabastrem. Jej górna a%urowa partia, zaprojektowana
przez architekta z chromoniklowanych elementów
stalowych lub anticorodalu, ma dzi$ form# zbli%on"
do projektowanej. Rozsuwane, %elazne kraty w wej$ciach g!ównych do budynku ozdobione by!y stylizowanym logo IPH. Posadzka westybulu wyniesiona jest nieznacznie nad przyleg!y teren i znajdowa!a
si# mniej wi#cej na poziomie pó!pi#tra pierwszego
poziomu nieistniej"cej dzi$ sali wystawowej21. Dzi#ki temu dost#p na pierwszy i drugi poziom wystawowy, poprzez otwarte schody umieszczone w krótkim
!"czniku, by! u!atwiony i nie wymaga! od u%ytkownika pokonywania znacznych wysoko$ci. Zlokalizowan" w g!#bi westybulu klatk" schodow" dosta'
si# mo%na by!o na trzeci poziom cz#$ci wystawowej.
Wszystkie sale ekspozycyjne by!y ze sob" dodatkowo po!"czone wyznaczaj"cymi centrum wystawienniczej przestrzeni ozdobnymi schodami z metalow"
balustrad" i stopniami wyk!adanymi gum". Jastrychowa posadzka sal wyko&czona zosta!a ksylolitem.
20
Gmach mia! by' zrealizowany z u%yciem wy!"cznie krajowych
materia!ów. Tekst aktu erekcyjnego pierwszej cz#$ci gmachu.
Warszawa 1933. Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego.
21
Zarys cz#$ci wystawowej widoczny jest na fotograÞach lotniczych z 1945 roku. Obecnie na jej miejscu znajduje si# powojenna dobudówka.

9. Z. M"cze&ski, projekt koncepcyjny pierwszej cz#$ci gmachu Izby Przemys!owo – Handlowej w Warszawie przy ul. Senackiej,
róg Wiejskiej – rzut parteru. Rys. niedatowany – pomi#dzy IV 1933 a VIII 1933. Archiwum domowe rodziny architekta
9. Z. M"cze&ski, the preliminary design of the Þrst part of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw on the corner
of Senacka and Wiejska St.; ground ßoor plan. Drawing not dated – between April 1933 and August1933.
The architect’s family archive

Na dachu sali I pi#tra urz"dzono taras, którego powierzchni# pokryto klinkierowymi p!ytkami. Wej$cie i klatka schodowa, prowadz"ce do cz#$ci biurowej, zlokalizowane zosta!y po stronie wschodniej.
Na pi#trach 2-4 po obu stronach korytarzy zosta!y
rozlokowane pokoje biurowe. Zarówno z westybulu,
jak i z bocznej klatki schodowej dost#pny by! d)wig
osobowy. Pod wzgl#dem konstrukcyjnym nowo dobudowana cz#$' zbli%ona by!a do cz!onu istniej"cego. Jedynie w skrzydle wystawowym, ze wzgl#du
na konieczno$' stworzenia rozleg!ej przestrzeni, architekt zastosowa! nowoczesny %elbetowy szkielet,
który znalaz! swe odzwierciedlenie w elewacjach
budynku (pasma przeszkle&)22.
Obie zrealizowane cz#$ci kompleksu utworzy!y
spójn" architektonicznie ca!o$' - budynek g!ówny

IPH, którego modernistyczn", prost" bry!# i symetrycznie ukszta!towane elewacje dziel" gzymsy na
trzy klasyczne cz#$ci: pasmowo boniowany cokó!,
wielkoporz"dkow" cz#$' $rodkow" oraz wysokie
zwie&czenie (il. 1, 13). Z uwagi na presti%owe s"siedztwo Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, zak!adano na pocz"tku, %e wszystkie elewacje budynku
b#d" wyko&czone kamienn" ok!adzin"23. Ostatecznie zastosowano j" jedynie na elewacjach widocznych od strony ulic Wiejskiej i Senackiej, pozosta!e
wyka&czaj"c terrazytem. Swoistym t#tnem elewacji s" ugrupowane w zró%nicowany sposób lizeny
– echo klasycznych pilastrów. Stanowi" one t!o dla
serii wy%szych, zdwojonych Þlarów wej$ciowego
portyku, umieszczonego na g!ównej osi elewacji,
w miejscu charakterystycznego, zgodnego z prze-

22

23

Rysunki w Archiwum domowym rodziny Z. M"cze&skiego.

Tekst aktu erekcyjnego pierwszej cz#$ci gmachu, Warszawa
1933. Archiwum domowe rodziny Z. M"cze&skiego.
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10. Rzut wysokiego parteru drugiej cz#$ci gmachu Izby Przemys!owo-Handlowej w Warszawie przy ul. Senackiej, róg Wiejskiej. Rys.
Autorki na podstawie projektu wykonawczego Z. M"cze&skiego w zbiorach Archiwum domowego rodziny architekta. Rys. oryginalny
datowany –1/6/1938
10. Raised ground ßoor plan of the second part of the Chamber of Industry and Commerce building in Warsaw on the corner of Senacka and Wiejska St.; The Author’s drawing based on the Þnal design by Z. M"cze&ski stored in the architect’s family archive. Original drawing dated 1/6/1938

biegiem ulicy, Þnezyjnego wygi#cia budynku (il.
14). Wprawdzie wygi#cie ulicy by!o okoliczno$ci"
obiektywn", ale decyzja umieszczenia tam g!ównego wej$cia i uzyskania monumentalnego portyku
o „mi#kkim” przebiegu kojarzy si# z najnowszymi
tendencjami tzw. „mi#kkiego funkcjonalizmu” lat
30. XX wieku. M"cze&ski w mistrzowski sposób
wyzyska! swe „wyczucie” konwencji klasycznej
w dostosowaniu do nowej estetyki. Zag#szczenie
i uwypuklenie rytmu tworzonego przez elementy
wertykalne s!u%y uzasadnionemu zaakcentowaniu
$rodkowej, wej$ciowej partii fasady. T# sam" rol#
pe!ni kontrastowa gra $wiat!ocieniowa, programowa
w obiektach tzw. architektury pa&stw totalitarnych,
uzyskana poprzez nieprzypadkowe zastosowanie
okre$lonego typu portyku (wg!#bnego) oraz umiej#tne u%ycie materia!ów elewacyjnych. Wysoki portyk
o licowanych polerowanym czarnym granitem Þlarach, stanowi siln" dominant# w kompozycji fasady

warszawskiej IPH. Czer& Þlarów kontrastuje z jasnym odcieniem piaskowca u%ytego do wyko&czenia
$cian, a jednocze$nie stapia si# optycznie z cieniem
wej$ciowej wn#ki, co przy okre$lonym o$wietleniu
wywo!uje efekt „rozerwania” fasady i sprawia iluzj#
istnienia monumentalnej bramy24.
Dba!o$' architekta o artystyczny, wysokiej klasy
detal wyrazi!a si# w rozwi"zaniach elementów wn#trza gmachu, a tak%e w widniej"cych nad wej$ciem
g!ównym dwóch alegorycznych p!askorze)bach (il.
15) autorstwa Józefa Belowa, w tym m.in. znanym
i cenionym obecnie przedstawieniu postaci robotnika25. Na belkowaniu podtrzymywanym przez Þlary portyku widnia! niegdy$ literowy fryz z nazw"
mieszcz"cej si# w budynku instytucji. Ca!o$' wywo!uje wra%enie podnios!o$ci i powagi. „Stylistycznie” wpisuje si# w mi#dzynarodowy nurt tzw. „stylu
1937 r.”26. W elewacjach gmachu szuka' te% mo%na
odniesie& do klasycyzuj"cej architektury skromnych

24

25

Efekt ten przypomina fasad# budynku poczty w Neapolu z lat
1932-1936 projektu Gino Franzi i Giuseppe Vaccaro. Wyokr"glon", $rodkow" cz#$' frontow" tego budynku podkre$la od
strony ulicy ciemna, wysoka wn#ka wej$cia.
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M. Tomiczek, Józef Below, artysta zapomniany, „Spotkania
z zabytkami”, 2007, nr 2, s. 38-39.
26
A. K. Olszewski, Styl 1937 w wietle krytyki i historii, w: My l
o Sztuce, Materia!y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1974, Warszawa 1976, s. 205-227.

13. Warszawa, gmach d. Izby Przemys!owo - Handlowej przy
ul. Senackiej, róg Wiejskiej, stan obecny – widok od strony ul.
Wiejskiej. Fot. Autorka
13. Warsaw, the former Chamber of Industry and Commerce
building on the corner of Senacka and Wiejska St – view from
Wiejska St., present day. Photograph: Author

11. Warszawa, gmach d. Izby Przemys!owo - Handlowej przy
ul. Senackiej, róg Wiejskiej - westybul, stan obecny.
Fot. Autorka
11. Warsaw, the former Chamber of Industry and Commerce
building on the corner of Senacka and Wiejska St. - vestibule,
present day. Photograph: Author

12. Warszawa, gmach d. Izby Przemys!owo - Handlowej przy
ul. Senackiej, róg Wiejskiej – widok z westybulu w stron# dawnej cz#$ci wystawowej, stan obecny. Fot. Autorka
12. Warsaw, the former Chamber of Industry and Commerce
building on the corner of Senacka and Wiejska St. – view from
the vestibule onto the former exhibition section, present day.
Photograph: Author

14. Warszawa, gmach d. Izby Przemys!owo - Handlowej w
Warszawie przy ul. Senackiej, róg Wiejskiej – portyk wej$cia
g!ównego, stan obecny. Fot. Autorka
14. Warsaw, the former Chamber of Industry and Commerce
building in Warsaw on the corner of Senacka and Wiejska St.
– main entrance’s portico, present day.
Photograph: Author
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15. Warszawa, gmach d. Izby Przemys!owo - Handlowej przy
ul. Senackiej, róg Wiejskiej – p!askorze)by nad wej$ciem, stan
obecny. Fot. Autorka
15. Warsaw, the former Chamber of Industry and Commerce
building in Warsaw on the corner of Senacka and Wiejska St
– bas-reliefs above main entrance, present day. Photograph:
Author

domków szwajcara i dozorcy autorstwa J. Kubickiego lub Ch.P. Aignera, z lat 1819-20, usytuowanych
przy ul. Wiejskiej, pozosta!ych po istniej"cej tu w
czasach Królestwa Kongresowego rezydencji Miko!aja Nowosilcowa. Mog!y by' one )ród!em dla przyj#tego przez M"cze&skiego typu boniowania oraz
podsun"' pomys! wykorzystania p!askorze)b.
W gmachu Izby Przemys!owo-Handlowej w
Warszawie znalaz!y odbicie osobiste preferencje
i zalety projektanta. Zdzis!aw M"cze&ski nale%a! do
architektów ch#tnie si#gaj"cych po wzory klasyczne. Posiada! !atwo$' kreowania efektu podnios!o$ci
i monumentalizmu – uznanych symboli w!adzy, które na przestrzeni ca!ego dwudziestolecia mi#dzywojennego by!y szczególnie po%"dane w architekturze
warszawskich gmachów rz"dowych27. Poprzez wyraz dostoje&stwa architektura mia!a oddzia!ywa'
wizualnie i by' znakiem trwa!o$ci i pot#gi struktur

pa&stwowych. W warszawskich rz"dowych gmachach uwidoczni! si# odwieczny zwi"zek pomi#dzy
monumentalizmem a budownictwem s!u%"cym kreowaniu pozytywnego wizerunku w!adzy, niezale%ny od wyznawanych przez w!adz# idei, jej postaw
politycznych i gospodarczych28. Oprócz uznania dla
majestatyczno$ci klasycyzmu, w jego formach dostrzegano w Polsce dodatkowo narodow" tradycj#,
przywodz"c" na my$l echa $wietno$ci architektury
epoki stanis!awowskiej i potem Królestwa Kongresowego, reprezentowanej przez wielkie dzie!a autorstwa Christiana Piotra Aignera, Antonio Corazziego
czy te% Jakuba Kubickiego. Nacjonalistyczny pierwiastek i aspekty propagandowe w pewnym stopniu zbli%a!y klasycyzuj"cy modernizm niektórych
polskich gmachów rz"dowych do architektury kultywowanej w nazistowskich W!oszech, Hiszpanii
i Rzeszy Niemieckiej, cho' ideowo$' i symbolika
budownictwa w Polsce nie dominowa!a. Widoczne
formalne podobie&stwo gmachu warszawskiej Izby
Przemys!owo-Handlowej do oÞcjalnej architektury faszystowskiej, z upodobaniem akcentuj"cej si!#
i monumentalizm, jest wynikiem powszechnego na
terenie ca!ej Europy lat 30. zespolenia „mi#kkiego”
funkcjonalizmu lat 30. z radykalnie zredukowanymi, uniwersalnymi formami i regu!ami klasycznymi
w jednym nowym nurcie o powszechnym, mi#dzynarodowym zasi#gu – w Polsce nazwanym „stylem
1937 r.”. Gmach Izby Przemys!owo-Handlowej nale%y uzna' za jedn" z najwybitniejszych polskich
realizacji reprezentuj"cych t# nieawangardow", lecz
jak%e istotn" w historii europejskiej architektury XX
wieku odmian# modernizmu.
Agata Szmitkowska, dr in%. arch.
Pracownia Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Katedra Projektowania Architektonicznego
Wydzia" Architektury Politechniki Bia"ostockiej
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J. Roguska, Modernizm w architekturze urz&dów i instytucji
pa$stwowych i miejskich w Warszawie w drugiej po"owie lat
dwudziestych i w latach trzydziestych XX wieku, w: Aktualne
problemy konserwatorskie Gda$ska, Materia!y z Sesji Naukowej na Wydziale Architektury Politechniki Gda&skiej, Gda&sk
2004, z. 2, s. 66-70.
28
S. Giedion, In Search of a New Monumentality, „Architectural
Review”, 104/621, 1948, s. 117-128. Cytat w V. M. Schindler,
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Manifestacja pot&gi: zachodnie i chi$skie tradycje architektoniczne na Placu Tienanmen - Muzeum Historii Chin i Rewolucji
Chi$skiej oraz Wielka Hala Ludowa, w: Naród, styl, modernizm, Materia!y z konferencji pod patronatem Comité international d’histoire de l’art (CIHA), zorganizowanej przez Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium oraz Mi#dzynarodowe
Centrum Kultury w Krakowie, wrzesie& 2003, Kraków 2006, s.
356.

THE CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE BUILDING IN WARSAW
SUMMARY
The ediÞce located in Warsaw on the corner of Senacka and
10 Wiejska Street currently being in the possession of the Chancellery of the President of the Republic of Poland, was originally erected in the twentieth century between the two world wars
as a seat of the Chamber of Industry and Commerce. The designer of the building, the famous and esteemed Warsaw architect - Zdzis!aw M"cze&ski, was selected as the result of a closed
architectural competition in 1933. The building was constructed
in two stages, in 1933-1934 and 1938-1939. Its architectural
expression is a result of combining the “soft” functionalism of
the 1930s with the radically reduced universal Classical forms
and rules. The building reveals visible formal similarity to the

ofÞcial fascist architecture, which relished in accenting power
and monumentality, and is a remarkable example of Monumental Classiczing Modernism, the so called “1937 Style” in Polish
architecture. The study of the archive materials being in the possession of Z. M"cze&ski’s family enabled the author to determine the exact dates of the ediÞce’s construction process, which
had previously been imprecise, and also allowed her to learn the
circumstances and the chronology of the formation of the design’s documentation. Furthermore, numerous design drawings
assembled in the family’s archive afforded an insight into the
process of modelling the solid and the crystallization of the Þnal
architectural solutions.
Translation by the Author

81

