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W wyniku panujących braków lokalowych, mieszkaniowych oraz koszarowych hotele były stale 

przepełnione. Wielu urzędników i oficerów zamieszkiwało w nich przez dłuższy czas. Funkcja hoteli jako 

wielkomiejskich nowoczesnych miejsc noclegowych dla przyjezdnych praktycznie upadła. W wyniku 

tak wysokiego zapotrzebowania w 1940 roku zorganizowano konkurs na budowę hotelu przy placu 

Inwalidów, który jednak nigdy nie wyszedł poza fazę przygotowawczą. Udział w konkursie wziął 

renomowany wiedeński architekt i designer Oswald Haerdtl. Zaprojektowany przez Wacława 

Krzyżanowskiego oddział Państwowego Banku Rolnego, którego budowę przy ulicy Dunajewskiego 

rozpoczęto przed wojną, zdecydowano przerobić na hotel dla wojskowych. Nad architektonicznym 

przystosowaniem budynku do nowych funkcji oraz wymogów formalnych pochylali się kolejno: Hubert 

Ritter (1940), spółka Koettgen und Horstmann (1940–1941) oraz wyznaczony przez nią Adolf Szyszko-

Bohusz, a ostatecznie – z ramienia Kajetana Mühlmanna – Oswald Haerdtl, który objął pieczę nad 

projektem jesienią 1941 roku. Zmniejszono wysokość istniejącej już konstrukcji, ale zwiększono jej 

powierzchnię. Planowany obiekt hotelowy miał liczyć ponad dwieście pięćdziesiąt pokoi (przeważnie 

jednoosobowych), a lokale gastronomiczne (restauracja i winiarnie) mieścić około tysiąca osób. Ze 

względu na kosztowność inwestycji, niekończące się pertraktacje międzyurzędowe oraz zmieniające 

się wytyczne rządu sprawa budowy hotelu – który w pierwotnych planach do 1941 roku figurował jako 

hotel Banku Rolnego (Hotel der Agrarbank), a potem jako Osthotel – pozostała w czasie okupacji 

właściwie w punkcie wyjścia. Budowę gmachu Banku Rolnego dokończono po wojnie według 

zaktualizowanego w 1949 roku projektu Wacława Krzyżanowskiego. 

 

Audiodeksrypcja obiektu z działu: Jak u siebie w domu. Hotele 

Tytuł: Szkic hotelu Banku Rolnego - Hotel der Agrarbank na rogu ulic Dunajewskiego i Garbarskiej. 
Elewacja. 

 

Rok powstania – tysiąc dziewięćset czterdziesty  

projekt biura F. Koettgen und E. Horstmann 

Rysunek ołówkiem, węglem i kredką na kalce – szkicówce. 



Wymiary – sto centymetrów szerokości, siedemdziesiąt dwa centymetry wysokości  

Szkic prezentuje frontową ścianę okazałego, trzyczęściowego gmachu przy ulicy Dunajewskiego, na 

rogu z ulicą Garbarską. Wszystkie części mają płaskie dachy. Środkowa jest najwyższa – ma dziewięć 

pięter. Na prawo i na lewo  przylegają do niej symetryczne części sześciopiętrowe. Przedstawia styl 

modernistyczny. Gmach jest monumentalny i surowy. Wynika to z założeń tego nurtu w architekturze, 

który zakładał, że funkcja budynku jest ważniejsza, niż jego forma. Elewację hotelu charakteryzuje 

geometryczny układ linii okien. Są one prostokątne. Prostokąty te mają różne wielkości i proporcje.  

Brama wejściowa znajduje się w  środkowej części. Na prawo i na lewo od niej znajdują się po dwa 

okna. Nad bramą rozmieszczono w poziomym rzędzie trzy okna. Powyżej biegną cztery filary. Zajmują 

centrum środkowej części gmachu. Sięgają do wysokości ósmego piętra. Pomiędzy filarami znajdują się 

pionowe okna. Na każdym piętrze po pięć. Są ułożone blisko siebie, w głębokich wnękach 

wyznaczonych przez filary. Wzdłuż bocznych krawędzi środkowej części znajdują się poziome okna. 

Wzdłuż górnej krawędzi środkowej części budynku przez całą szerokość dziewiątego piętra ciągnie się 

pas okien. 

Boczne części mają na parterze i piętrze poziome rzędy bardzo wąskich okien. Na pozostałych piętrach 

– równe szeregi standardowych okien. 

Przed hotelem narysowano kępy drzew. W lewym górnym obszarze projektu jest odręczny, staranny 

napis: Skizze 1/100. [jeden do stu]. 

Wzdłuż dolnej krawędzi szkicu wykaligrafowano napis: Vorderansicht des hotels der Agrarbank Krakau. 

Gmach został ukończony dopiero po wojnie. Był siedzibą Państwowego Banku Rolnego w Krakowie. 

Stoi do dziś. Mieści się tutaj krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentowany szkic nie 

oddaje tego, że środkowa część gmachu jest wygięta w łuk. Boczne, niższe części natomiast stoją 

ukośnie – jedna wzdłuż ulicy Dunajewskiego, druga – wzdłuż ulicy Garbarskiej. Frontowa brama 

znajduje się dokładnie na rogu ulic. Gmach stoi na działce w kształcie trapezu. 

 

 

 


