
Niebotyk „Prudential” –  
wspaniale zaleczona rana

Keim
Farby Mineralne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20C
53-609 Wrocław
tel.: 71 750 00 51
www.keim.pl

Historia obiektu
Budynek powstał w latach 1931–33 na pod-

stawie autorskich projektów architekta Marcina 
Weinfelda oraz konstruktorów Stefana Bryły 
i Wenczesława Poniża. Nowatorskim rozwią-
zaniem była wsparta na żelbetowych stopach 
fundamentowych spawana stalowa konstrukcja 
budowli, mająca ciekawie opracowane profile. 
Wyjątkowy jak na tamte czasy szkielet budyn-
ku spowodował, że podczas budowy zastoso-
wano specjalny sposób wznoszenia z przesu-
wanych, w miarę pięcia się w górę, pomostów, 
bez użycia okalającego obiekt rusztowania.

Budynek otrzymał wyjątkową lokalizację, 
przy jednym z najważniejszych placów w sto-
licy, ówcześnie placu Napoleona 9 (obecnie 
pl. Powstańców Warszawy). Od połowy XIX wie-
ku plac ten stawał się coraz ważniejszy dla 
miasta i jego mieszkańców. Wokół placu po-
wstawało wiele wspaniałych kamienic dla bo-
gatych mieszczan. Przylegająca do placu ulica 
Świętokrzyska uzyskiwała coraz większą rangę 
i piękniała w oczach. W północno-zachodnim 

Warszawski niebotyk angielskiego Towarzystwa Ubezpieczeń PRUDENTIAL 
(PRZEZORNOŚĆ), a po II wojnie światowej hotel WARSZAWA jest wyjątkowym 
gmachem, na trwale wpisanym w historię Polski i przede wszystkim w historię miasta. 
Jest niewątpliwie ikoną polskiej myśli architektonicznej z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, ikoną Powstania Warszawskiego w 1944 roku oraz ikoną 
podwójnej rewitalizacji konserwatorsko-architektonicznej: powojennej oraz ostatniej, 
zakończonej w 2018 roku.
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na plakacie 
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narożniku placu stał niepozorny, niski dom z wy-
sokim dwuspadowym dachem. Postanowiono 
go usunąć i stworzyć budynek zgodny z najnow-
szymi trendami architektonicznymi i artystycz-
nymi. Dla uzyskania odpowiedniej dominan-
ty nad otoczeniem zaprojektowano 16 pięter 
o wysokości 66 metrów. Do budowy użyto 
półtora miliona kilogramów stali, dwa milio-
ny cegieł i dwa miliony kilogramów cementu.

PRUDENTIAL powstawał prawie równo-
legle z drapaczem chmur w Antwerpii, ale że 
zakończono go później i był niższy o 20 me-
trów, stał się drugim „niebotykiem” (jak go 
ochrzcili Warszawiacy) w Europie. Pod wzglę-
dem wysokości, konstrukcji, ale i modnego 
stylu modernistycznego (art déco) stał się 
symbolem nowoczesnej, europejskiej stolicy 
w latach 30. XX wieku. 

Niższe piętra budynku zajmowały prze-
strzenie biurowe, a wyższe kondygnacje by-
ły przeznaczone na luksusowe apartamenty. 
Pomiędzy nimi, na szóstym piętrze zlokali-
zowano mieszkania służbowe oraz pomiesz-
czenia gospodarcze. Pomieszczenia biurowe 
zajęło nie tylko towarzystwo PRUDENTIAL, 
ale również inne firmy, w tym Elektrownia 
Warszawska. Najbardziej luksusowe mieszka-
nia miały nawet 240 m² powierzchni. 

Główne drzwi wejściowe skonstruowano 
z patynowanej miedzi, pozostałe drzwi i fra-
mugi okien wykonano z jesionu. Nad wejściem 
do gmachu zamontowano alegoryczne kom-
pozycje rzeźbiarskie Ryszarda Moszkowskiego. 
We wnętrzach zastosowano również najwyż-
szej klasy materiały wykończeniowe, kamien-
ne i artystyczne.

Jednym z budowniczych warszawskiego 
„niebotyku” był dziadek autora niniejszego ar-
tykułu (P. Mądracha), Andrzej Szałek, który do 

1947 roku posiadał przedsiębiorstwo budowla-
ne i wykonywał prace żelbetowe oraz wykoń-
czeniowe we wnętrzach. Po postawieniu gma-
chu urządził w nim swoje biuro, które uległo 
zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.

W 1936 roku na dachu zbudowano kilku-
nastometrowy maszt eksperymentalnej stacji 
telewizyjnej. Profesor Janusz Groszkowski  skon-
struował w budynku i uruchomił pierwszy 
w Europie nadajnik telewizyjny – wcześniej 
niż zrobili to Niemcy z okazji igrzysk olim-
pijskich w Berlinie. Dwa lata później powsta-
ło studio telewizyjne, które już od 1940 roku 
miało nadawać stały program. Niestety wybuch 
wojny pogrzebał te ambitne plany. Na urucho-
mienie pierwszego w Polsce programu telewi-
zyjnego trzeba było czekać aż do 1952 roku. 
Mimo to polscy konstruktorzy w dziedzinie 
prac nad przesyłaniem ruchomych obrazów 
mogą uchodzić za pionierów.

PRUDENTIAL, jako obiekt widoczny 
z odległości 20 kilometrów, był celem dla 
wojsk niemieckich w kampanii wrześniowej 
1939 roku. Został ostrzelany przez artylerię 
i płonął już na samym początku wojny, jed-
nak największą gehennę przeszedł podczas 
Powstania Warszawskiego w lecie 1944 roku. 
Powstanie pod PRUDENTIALEM rozpoczęło 
się o godzinę wcześniej niż planowana godzi-
na W (17:00). Gromadzący się przy pobliskiej 

Pl. Napoleona 
na pocztówce z 1938 r.
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ulicy Jasnej powstańcy z batalionu „Kiliński” 
około godziny 16 wszczęli potyczkę z oddzia-
łem żandarmerii niemieckiej, którą wygrali. 
Akcja ta zakończyła się zdobyciem „nieboty-
ku” i zawieszeniem na maszcie telewizyjnym 
polskiej flagi. Biało czerwona flaga powie-
wała przez 63 dni, do kapitulacji powstania, 
podtrzymując morale warszawskich żołnie-
rzy i cywilów.

Podczas Powstania Warszawskiego bu-
dynek został bardzo poważnie uszkodzony 
w wyniku ostrzału ponad tysiąca pocisków. 
Szczególnie ucierpiał w dniu 28 sierpnia, gdy 
trafiony został pociskiem o masie dwóch 
ton (kalibru 600 mm) z samobieżnego moź-
dzierza typu  KARL-GERÄT o nazwie ZIU, 
który miotał półtoratonowe pociski na od-
ległość ponad trzech kilometrów. Moździerz 
ten został stworzony specjalnie po to, by 

burzyć bunkry i demolować miasta. W sierpniu 
1944 roku został sprowadzony do Warszawy 
i stanął w parku na Woli tuż przy istnieją-
cym do dziś pomniku generała Sowińskiego. 
Moment, gdy potężny ładunek eksploduje na 
szczycie PRUDENTIALU, wzniecając kłęby dy-
mu, uchwycił swoim aparatem, jeden z naj-
lepszych fotografów powstańczych Sylwester 
Braun (pseudonim „Kris”). 

Po II wojnie światowej nieruchomość ode-
brano przedwojennym właścicielom na podsta-
wie „dekretu Bieruta”. Na podstawie umowy 
indemnizacyjnej z Wielką Brytanią otrzymali 
oni później odszkodowanie. 

Biurowiec odbudowano w latach  1950–53, 
na podstawie projektu tego samego architek-
ta Marcina Weinfelda, który nadał mu socre-
alistyczną szatę. Między innymi stworzono 
okazały portyk wejścia głównego ozdobiony 
kariatydami i płaskorzeźbami, w tym herbem 
Warszawy z syrenką.

Budynek otrzymał nową funkcję i w 1954 ro-
ku otwarto w nim hotel WARSZAWA. W hotelu 
było 375 miejsc noclegowych (pokoje jedno-
osobowe, dwuosobowe, jeden apartament), 
200 miejsc w restauracji, 100 miejsc w kawiar-
ni oraz 20 miejsc w lokalu nocnym. Hotel za-
kończył działalność w 2002 roku. W 2005 roku 
spółka Hotele Warszawskie Syrena sprzedała 
budynek spółce POLIMEX-MOSTOSTAL, któ-
ra z kolei, po wykonaniu wstępnych prac bu-
dowlanych, w 2009 roku sprzedała hotel ro-
dzinie Likusów z Krakowa.

Remont, przebudowa i adaptacja

W latach 2010–18, z przerwą na budowę 
drugiej linii metra, budynek przeszedł grun-
towny remont, przebudowę i adaptację na 
cele 5-gwiazdkowego hotelu najwyższej kla-
sy. Projekt przygotowała pracownia Bulanda 
Mucha Architekci, a w trakcie prac nastąpiła 
konieczność dokonania kilku zmian. 

Szczyt PRUDENTIALU 
w 2011 r. 

PRUDENTIAL trafiony 
pociskiem z moździerza 

podczas Powstania 
Warszawskiego 1944. 
Fot.: Sylwester Braun, 
ze zbiorów Muzeum 

Powstania 
Warszawskiego

Niemcy walili w okolice Placu Napoleona. Byłem przekonany, że celem ataku stanie się gmach 
Prudentialu, górujący nad miastem. Na jego górnych piętrach usadowił się punkt obserwacyjny AK. 
Usadowiłem się na dachu kamienicy przy Kopernika 28. Pogoda piękna, czyste poranne słońce, 
czas biegnie. Godzina minęła na oczekiwaniu, gdy oko uchwyciło żółtą smugę pocisku na tle błękitnego 
nieba. W celowniku aparatu zobaczyłem trafienie Prudentialu i rozkwitanie eksplozji. W ciągu trzech 
sekund zrobiłem sześć zdjęć. Mocno oparłem się o komin, gdyż podmuch silnie mną kołysał.

Sylwester Braun „Kris”
fotograf, autor sekwencji zdjęć bombardowania Prudentialu

źródło: Gazeta Wyborcza
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Obecna estetyka elewacji polegająca na ob-
łożeniu ścian piaskowcem jest różna od pier-
wotnej, gdzie między ryzalitami istniały po-
la tynkowane. Jednak wykonane w latach 50. 
XX wieku prace renowacyjne zlikwidowały to 
zróżnicowanie i scaliły materiałowo elewacje 
wieży poprzez pokrycie ich płytami piaskow-
cowymi. Powrót do tynkowanych pół pomię-
dzy ryzalitami byłby nielogiczny (zastępowa-
nie bardziej szlachetnego materiału, jakim jest 
piaskowiec, tynkiem), jak i estetycznie nie do 
obrony. Obecny wygląd elewacji, stanowiącej 
bardzo istotną dominantę Placu Powstańców, 
trwale wpisał się zarówno w świadomość miesz-
kańców, jak i sylwetę jego pierzei. Dlatego po-
zostawienie i jedynie renowacja elementów ka-
miennych były absolutnie uprawnione.

Ważnym aspektem była kwestia gaba-
rytów i detalu części wieżowej. Oczywistą, 
z punktu widzenia logiki wystroju elewacji, 

była likwidacja balustrady ostatniej kondygna-
cji z lat 50. ubiegłego wieku. Był to bowiem 
element wtórny, niepasujący do modernistycz-
nych linii fasady. 

Projekt pierwotny przewidywał również 
obniżenie części wieżowej. Uznano to za nie-
uzasadnione, zwłaszcza że obniżenie takie 
wiązałoby się z koniecznością usunięcia czę-
ści oryginalnej konstrukcji stalowej. Proporcje 
wieży zachowano, a jej obecna, najbliższa pier-
wotnej wysokość pozwala zachować znako-
mite proporcje tego eksponowanego prze-
cież elementu. 

Kolejnym elementem zmienionym w sto-
sunku do pierwotnego projektu są elewacje 
nowo wznoszonej oficyny od strony budynków 
TVP i kształt ich rzutu. Kształt oficyny posta-
nowiono oprzeć na ostatnim rzucie terenu, 
przed rozbiórką jego powojennej zabudowy, 
z charakterystycznym narożnikiem opartym 

WIERZCH 
WITRYN

+3,19

RZĄD 
WITRYN

WEJŚCIE
DO BUDYNKU

WEJŚCIE
DO BUDYNKU

FASADA HOTELU WARSZAWA FASADA BUDYNKÓW SĄSIEDNICH

10 m 10 m

Fasada 
od ul. Świętokrzyskiej

Fragment holu

Hotelowy bar 
i fragment holu
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na ćwiartce koła (dawna rampa). Elewacje 
oficyny ukształtowano w formie osłonowych 
ścian szklanych tak, by nie konkurowały z ist-
niejącą bryłą budynku, stanowiąc dla niej swo-
iste tło i zwierciadło zarazem. Ze względów 
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych 
obniżono zadaszenie wewnętrznego patio na 
poziom nad parterem. Klimatyzowanie pierwot-
nie zakładanej kubatury wymusiłoby montaż 
ogromnej ilości urządzeń na dachu i tarasach 
budynku, co doprowadziłoby do dysharmonii 
tej „piątej elewacji”, jaką jest, o czym często 
się zapomina, dach. 

Na poziomach –2 i –1 odkryto całą żelbe-
tową konstrukcję budynku, w postaci słupów, 
stóp fundamentowych i rygli, prezentujących 
niesamowite formy, uzupełnione o nowe ele-
menty konstrukcyjne, również pozostawione 
w stylistyce surowego betonu. 

Budynek został pozbawiony socrealistycz-
nych detali. Rozebrano portyk z kariatydami 
i herbem Warszawy, wykutymi w kamieniu. 
Z wnętrz usunięto wystrój z lat 50. XX wie-
ku. Do wykończenia wnętrz użyto całej gamy 
okładzin kamiennych z marmurów pocho-
dzących z różnych stron świata, utrzymując 

jednakże modernistyczną estetykę. Podłogi 
oraz posadzki z kamienia i drewna podkre-
ślają charakter wnętrz takich jak restauracje 
czy halle. Drzwi zewnętrzne oraz elementy 
drzwi wewnętrznych w najbardziej reprezen-
tacyjnych przestrzeniach obłożone zostały 
blachą miedzianą, co jest powrotem do pier-
wotnej estetyki drzwi wejściowych wykona-
nych również z miedzi. Projekt wnętrz opie-
ra się na bardzo szczegółowej analizie detalu, 
doborze materiałów, wyposażenia i umeblo-
wania. Wykonano także strefę spa wraz z ba-
senem w marmurowej okładzinie. Malowanie 
wszystkich ścian i sufitów oraz betonowych 
elementów konstrukcyjnych we wnętrzach wy-
konano farbami mineralnymi KEIM. Na zary-
sowanych powierzchniach otynkowanych wy-
korzystano krzemianową, strukturalną farbę 
podkładową KEIM Intact, która wypełniła rysy 
i ujednoliciła fakturę powierzchni. Malowanie 
wierzchnie wykonano farbą zolowo-krzemia-
nową KEIM Innotop. Surowe elementy kon-
strukcyjnego betonu scalono kolorystycznie 
z zastosowaniem półprzejrzystych farb lase-
runkowych KEIM Concretal-Lasur.

Zrewitalizowany hotel stał się jednym 
z najbardziej ekskluzywnych w Warszawie – 
przede wszystkim przez osiągnięty standard, 
który wspaniale i bardzo gustownie nawiązuje 
do międzywojennego funkcjonalizmu, a tak-
że poprzez doskonałe położenie w centrum 
stolicy. Tym samym PRUDENTIAL powrócił na 
piedestał historycznej oraz architektonicznej 
ikony Warszawy.

Piotr Grzegorz Mądrach

dyplomowany konserwator zabytków
rzeczoznawca PIAKDS, SKZ i ZPAP

Marcin Stępniewski-Janowski

architekt

Fotografie: Piotr Grzegorz Mądrach

Fragment pokoju 
hotelowego 

Basen hotelowy
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