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Ewa Pop∏awska-Buka∏o 
konserwator zabytkoznawca
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

GMACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARSZAWIE

ARCHITEKTURA

1. Hol na I pi´trze, katalog dzia∏u zasadniczego, 1930 r. (zbiory Archiwum Biblioteki
Publicznej – dalej ABP, sygn. F.I.35, H. Podd´bski).
1. Hall on the first floor, catalogue of the fundamental department, 1930 (collections 
of the Archive of the Public Library – further as: ABP, call no. F.I.35, H. Podd´bski).

Zabytkowy gmach przy ul. Koszy-
kowej 26 w Warszawie jest sie-

dzibà za∏o˝onej, dzi´ki inicjatywie 
Towarzystwa Biblioteki Publicznej
(TBP)1, niemal 100 lat temu Biblio-
teki Publicznej miasta sto∏ecznego
Warszawy. Ta szacowna instytucja od
1907 r. nieprzerwanie gromadzi oraz
udost´pnia zbiory naukowe i beletry-
styczne. W 2007 r. obchodziç b´dzie
swój jubileusz2. 

Jej poczàtki wià˝e si´ z niewielkà
warszawskà czytelnià o charakterze
prywatnym, mieszczàcà si´ przy ul.
˚urawiej, którà w naukowà ksià˝nic´
przekszta∏ci∏a w 1890 r. Jadwiga ze
Szczawiƒskich Dawidowa3. Wkrótce
ksi´gozbiór przej´∏o TBP, przenoszàc
go do nowego lokalu znajdujàcego si´
przy ul. Rysiej, w którym mieÊci∏ si´
do czasu wybudowania specjalnego
gmachu bibliotecznego. Gmach ów
zbudowany zosta∏ dzi´ki funduszom 
i staraniom Eugenii Kierbedziowej 
z domu Kierbedê, córki Stanis∏awa,
wybitnego in˝yniera komunikacji 
i twórcy pierwszego warszawskiego
sta∏ego mostu na WiÊle. 

W 1910 r. Eugenia po Êmierci m´-
˝a Stanis∏awa, bratanka ojca, ca∏ko-
wicie poÊwi´ci∏a si´ dzia∏alnoÊci fi-
lantropijnej, przyczyniajàc si´ do po-
wstania jeszcze dwóch innych budyn-
ków w Warszawie: gmachu Szko∏y
Sztuk Pi´knych przy Wybrze˝u KoÊ-
ciuszkowskim i Dom Popierania
Przemys∏u Ludowego im. Stanis∏a-
wów Kierbedziów przy ul. Tamka4.

Twórcy biblioteki 
Gmach biblioteki powsta∏ w latach
1912-1914 przy ul. Koszykowej, a je-
go projektantami byli znani architekci:
Jan Heurich junior oraz wspó∏pracujà-
cy z nim W∏adys∏aw Marconi i Artur
Gurney. WÊród najwa˝niejszych 
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realizacji pierwszego z wymienionych architektów
mo˝na wymieniç Bank Towarzystw Spó∏dzielczych
przy zbiegu ul. Jasnej i Zgoda (popularnie zwany Do-
mem pod Or∏ami) i gmach Towarzystwa Higienicz-
nego przy ul. Karowej – obydwa w Warszawie. Drugi
ze wspó∏twórców biblioteki, podobnie jak Heurich,
pochodzi∏ z artystycznej rodziny, prowadzàcej o˝y-
wiona dzia∏alnoÊç architektonicznà na terenie ca∏ego
kraju. Jako architekt i konserwator wyda∏, wspólnie 
z bratem Janem, tzw. album Marconich5, umiesz-
czajàc w nim zdj´cia warszawskich i podwarszaw-
skich zabytków. W samej Warszawie zaprojektowa∏
m.in. hotel Bristol i dom Towarzystwa Ubezpieczeƒ
„Rosja”, a poza nià: koÊció∏ ewangelicko-reformowany
w Kucowie (powiat Piotrków) i koÊció∏ w Mogielnicy.
Ostatni z trójki architektów, Artur Gurney, jest naj-
mniej znany spoÊród autorów biblioteki. Przebywa∏
w Warszawie krótko, prawdopodobnie tylko w la-
tach 1903-1915. Na sta∏e mieszka∏ w Londynie,
gdzie nale˝a∏ do Królewskiego Instytutu Architek-
tów6. SpoÊród jego warszawskich realizacji, oprócz
gmachu biblioteki, wymieniç mo˝na jeszcze tylko
dwie kamienice znanych firm budowlanych: „Drze-
wieckiego i Jezioraƒskiego” w Al. Jerozolimskich 57
i „Horna i Rupiewicza” przy ul. Lwowskiej 15.

Eugenia Kierbedziowia poczàtkowo planowa∏a
og∏osiç konkurs architektoniczny na projekt bibliote-
ki, którego organizatorem mia∏o zostaç warszawskie
Ko∏o Architektów7. Z nieznanych przyczyn wycofa∏a

si´ jednak z tego zamiaru. Niewykluczone ˝e nie od-
powiada∏y jej warunki postawione przez stowarzy-
szenie, np. regulamin konkursu, d∏ugi termin oczeki-
wania na projekt, wysokie wynagrodzenie dla zwy-
ci´skiej pracy lub sk∏ad jury8. Ostatecznie wybra∏a
architektów pr´˝nie dzia∏ajàcych we wspomnianym
Kole. 

Pierwsze szkice koncepcyjne biblioteki wykona∏
prawdopodobnie w grudniu 1911 r. Jan Heurich ju-
nior wspólnie z W∏adys∏awem Marconim, który to
przygotowa∏ tak˝e zestawienia powierzchni i wst´p-
ny kosztorys9. Kolejnà wersj´ projektu uwzgl´dnia-
jàcego uwagi i ˝yczenia fundatorki, dotyczàce za-
równo uk∏adu funkcjonalnego, jak i wyglàdu ze-
wn´trznego, przygotowano pó∏ roku póêniej. Na pod-
stawie tych szkiców trzeci z architektów, Artur Gur-
ney, wykona∏ rysunki wykonawcze (il. 2), zachowane
do dziÊ w zbiorach archiwum biblioteki10. 

Plan budynku wymaga∏ starannego zaprojekto-
wania ze wzgl´du na wàskà posesj´ przy ul. Koszy-
kowej. Dzia∏ka ta (nr hipoteczny 6228)11 po∏o˝ona by-
∏a w kwartale ulic: Pi´kna, Krucza, Koszykowa, Mo-
kotowska i Marsza∏kowska. DoÊç g∏´boka (w kszta∏-
cie wyd∏u˝onego prostokàta) wymusza∏a intensywnà
zabudow´. Sàsiadowa∏a z czynszowà zabudowà z po-
czàtku XX w., która, podobnie jak uk∏ad sieci dro˝-
nej, kszta∏t posesji i ówczesne przepisy budowlane,
zadecydowa∏a o gabarytach i planie przestrzennym
projektowanego budynku. 

2. Plany parteru (a) i I pi´tra
(b) budynku Biblioteki Pu-
blicznej, podpis na rysunku 
A. Gurney, czerwiec 1912 r.
(zbiory ABP, sygn. A-196).
2. Plans of the ground floor (a)
and the first floor (b) of the
building of the Public Library,
inscription on a drawing by 
A. Gurney, June 1912 (col-
lections of ABP, call no. 
A-196).
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3. Pierwotny projekt fasady biblioteki, 
Jan Heurich junior, ok. 1912 r. Repr. za: 
S. Noakowski, Jan Heurich jako architekt-
artysta „Architektura i Budownictwo”,
1926, nr 12, s. 17.
3. Original project of the Library facade,
Jan Heurich junior, about 1912. Reprod.
after: S. Noakowski, Jan Heurich jako ar-
chitekt-artysta (Jan Heurich as an architect-
artist), “Architektura i Budownictwo”,
1926, no. 12, p. 17.

4. Fasada gmachu biblioteki – lata 30. XX w. (zbiory ABP, sygn.
F.I.30).
4. Facade of the Library building – 1930s (collection of ABP, call
no. F.I.30).

Wyglàd pierwotny gmachu
Wzniesiony gmach sk∏ada∏ si´ z g∏ównej, dwupi´tro-
wej cz´Êci zajmujàcej ca∏à szerokoÊç frontu posesji
oraz ze znajdujàcej si´ na ty∏ach pi´trowej oficyny,
po∏àczonej z nim wàskim, tak˝e pi´trowym pasa˝em,
ustawionym prostopadle na osi pó∏noc-po∏udnie. 

Najbardziej reprezentacyjne by∏y cz´Êç frontowa
i pasa˝ o rzucie zbli˝onym do litery T, które przezna-
czone zosta∏y na cele biblioteczne. Przylegajàca do
pasa˝u oficyna o dwóch skrzyd∏ach ró˝nej szerokoÊci
i wysokoÊci (na rzucie litery L) mieÊci∏a magazyny
ksià˝ek. Wed∏ug pierwotnej koncepcji oficyny znaj-
dujàce si´ na ty∏ach posesji mia∏y zamykaç jà z czte-
rech stron. Ostatecznie na skutek decyzji Kierbe-
dziowej pn.-zach. cz´Êç terenu pozosta∏a niezabudo-
wana do 1938 r. Powsta∏e podwórze komunikacyjnie
powiàzane by∏o z mniejszym, tzw. przechodnim, do
którego prowadzi∏ wjazd od strony ul. Koszykowej.
Trzecie z podwórzy (studnia) zaprojektowane zosta∏o
od wschodu pomi´dzy budynkiem g∏ównym z pasa-
˝em i oficynà a murami sàsiedniej kamienicy. Wed∏ug
wczeÊniejszych szkiców i intencji fundatorki mia∏o
ono byç zabudowane i przeszklone Êwietlikami12.

Prostokàtna cz´Êç frontowa ustawiona zosta∏a ka-
lenicà do ul. Koszykowej. By∏a dwutraktowa, o bryle
zamkni´tej jednospadowym dachem i elewacjach za-
projektowanych w nurcie zmodernizowanego klasy-
cyzmu. ¸àczy∏a si´ z magazynami równie˝ dwutrak-
towym pasa˝em, zwieƒczonym dwuspadowym da-
chem. Przylegajàce do pasa˝u poprzeczne skrzyd∏o
oficyny otrzyma∏o siedem kondygnacji, dwa trakty 
i p∏aski dwuspadowy dach. Natomiast drugie ze skrzy-
de∏ – tylko cz´Êciowo tej samej wysokoÊci (od pó∏-
nocy liczy∏o trzy kondygnacje) – w ca∏oÊci by∏o jed-
notraktowe i zwieƒczone jednospadowym dachem.

Cz´Êç g∏ówna budynku mieÊci∏a w suterenach
kot∏owni´, sk∏ady i mieszkania dla ni˝szych rangà
pracowników. Na parterze znajdowa∏y si´: sieƒ, wes-
tybul, hol klatki schodowej, przy nim szatnia, pa-
larnia i toalety, a od zachodu czytelnia, zwana salà
pism13, i dalej mieszkanie s∏u˝bowe, zajmowane przez
dyrektora instytucji Faustyna Czerwijowskiego. Do

mieszkania tego prowadzi∏o oddzielne wejÊcie z prze-
jazdu bramnego, usytuowanego w zachodnim naro˝-
niku gmachu. Sk∏ada∏o si´ ono z niewielkiego salonu,
kuchni, pomieszczenia dla s∏u˝àcej, jadalni, sypialni,
∏azienki, gabinetu oraz kancelarii. Cz´Êç pomiesz-
czeƒ znajdowa∏a si´ w trakcie tylnym i ∏àczniku.
Gabinet dyrektora mia∏ bezpoÊrednie po∏àczenie je-
dynie z kancelarià biblioteki, a od cz´Êci magazynów
oddziela∏ je drugi z przejazdów, prowadzàcy na pod-
wórze-studni´. 



60

Najwa˝niejsze sale biblioteczne zajmowa∏y pierw-
sze pi´tro, na które prowadzi∏a dwubiegowa klatka
schodowa. Tu˝ przy niej znalaz∏y si´ w projekcie
tzw.: galeria dla odpoczynku, dzia∏ sztychów i karto-
grafii wraz z czytelnià sztychów oraz najwi´ksza sala
czytelni g∏ównej, wysokoÊci dwóch kondygnacji.
Umiejscowiona w trakcie frontowym od zachodu, zo-
sta∏a przykryta ozdobnym stropem ze Êwietlikami.
Na ty∏ach znajdowa∏y si´ pozosta∏e pomieszczenia:
katalogi, toalety, palarnia, a w cz´Êci magazynowej
na tej kondygnacji równie˝ gabinety do pracy. DoÊç
skomplikowany uk∏ad wewn´trzny charakteryzowa∏
si´ ró˝norodnoÊcià rozwiàzaƒ komunikacyjnych.
Oprócz kilku klatek schodowych i schodów mia∏

równie˝ wyst´pujàce w oficynach wind´ osobowà
i szeÊç transportowych. 

Gmach otrzyma∏ starannie opracowanà monu-
mentalnà fasad´ (il. 4) i skromne, prawie pozbawione
detalu pozosta∏e elewacje oraz jednolity stylizacyjnie
wystrój architektoniczny wn´trz, który przewidziano
jedynie dla cz´Êci frontowej. Siedmioosiowa fasada
zaprojektowana przez Jana Heuricha odwo∏ywa∏a si´
do zasad architektury klasycyzmu. By∏a oszcz´dna 
i zachowywa∏a podstawowe prawa symetrii. W skraj-
nych osiach mia∏a wejÊcie g∏ówne (od wschodu) 
i przejazd bramny (po stronie przeciwnej). 

Boniowany w tynku parter zdobi∏y du˝e prosto-
kàtne okna. Na wy˝szych kondygnacjach architekt
zastosowa∏ wg∏´bny portyk w joƒskim porzàdku,
flankowany p∏ytkimi ryzalitami. Mi´dzy kanelowa-
nymi kolumnami, dêwigajàcymi belkowanie, kry∏y
si´ okna czytelni g∏ównej. Ca∏oÊç wieƒczy∏ p∏aski,
trójkàtny fronton, którego wewn´trzne pole zdobi∏
napis „MCMXIII”, wskazujàcy dat´ powstania gma-
chu. Pierwszy z projektów rozwiàzania fasady, nie-
zaakceptowany przez E. Kierbedê zapewne ze
wzgl´dów finansowych i estetycznych, przewidywa∏
w tym miejscu rzeêbiarskà dekoracj´ reliefowà o mo-
tywach zaczerpni´tych ze sztuki antycznej: centralnie
umieszczonà sow´ (symbol màdroÊci, wiedzy i woj-
ny – atrybuty bogini Ateny) w otoczeniu centaurów 
i ludzi14 (il. 3). Elementy rzeêbiarskie dekorowa∏y te˝
wierzcho∏ki ryzalitów. Ponadto przekszta∏cony póê-
niej projekt fasady charakteryzowa∏ si´ innym opra-
cowaniem faktury Êciany: kamiennymi, rustykalnymi
p∏ytami; odmiennym rozmieszczeniem otworów wej-
Êciowych (g∏ówne wejÊcie do budynku zakompono-
wano na osi Êrodkowej); dekoracjà okien (z kratami
w parterze i suterenach) itp.

5. Podwórze I biblioteki, z lewej strony brama do podwórza II 
i wejÊcie do wypo˝yczalni, 1931 r. (zbiory ABP, sygn F.I.40, 
H. Podd´bski).
5. Courtyard I of the Library, to the left: gate to courtyard II and
entrance to the lending library, 1931 (collections of ABP, call no.
F.I.40, H. Podd´bski).

6. Podwórze III z wi-
dokiem na magazyny
ksià˝ek, 1931 r. (zbio-
ry ABP, sygn. F.I.41,
H. Podd´bski).
6. Courtyard III with
view of book store-
rooms, 1931 (collec-
tions of ABP, call no.
F.I.41, H. Podd´bski).
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Pozosta∏e elewacje gmachu nie by∏y ju˝ tak oz-
dobne, a ich wyglàd wynika∏ z przeznaczenia poszcze-
gólnych cz´Êci biblioteki. O ile elewacje tylne frontu
rozwiàzano, stosujàc jeszcze elementy dekoracyjne 
w postaci boniowania w tynku czy prostych obra-
mieƒ okiennych, o tyle magazyny ca∏kowicie pozba-
wiono detali architektonicznych (il. 5, 6). Wertykalne
okna przedzielone wàskimi filarami uzewn´trznia∏y
struktur´ wewn´trznà: ˝elbetowà konstrukcj´ obiektu.

Wystrój wn´trz
Wystrój wn´trz biblioteki zaprojektowano w jednoli-
tym charakterze, harmonizujàcym z wystrojem fasa-
dy. Jedynie cz´Êç frontowa, a w szczególnoÊci hol,
klatka schodowa, galeria na pi´trze i czytelnia g∏ów-
na uzyska∏y efektowny wyglàd. Pozosta∏e pomiesz-
czenia rozwiàzano stosownie do funkcji, jakà pe∏ni∏y.
Hall klatki schodowej po∏àczony z szatnià przestrzen-
nie wydziela∏y filary i kolumny, które wspiera∏y pro-
filowane belkowanie, dzielàce strop na du˝e prosto-
kàtne i kwadratowe pola.

Marmurowe schody o bogatej, stylizowanej ba-
lu-stradzie (il. 15) prowadzi∏y do znajdujàcej si´ na
wy˝szej kondygnacji arkadowej galerii, poprzedzajà-
cej czytelnie (il. 1). Arkady podtrzymywa∏y toskaƒ-
skie kolumny, a poszczególne prz´s∏a – korynckie
pilastry, umieszczone równie˝ na Êcianach. Sufit
galerii dekorowa∏o belkowanie analogiczne do zasto-
sowanego w holu. 

Wn´trze najwa˝niejszego z pomieszczeƒ biblio-
teki – g∏ównej czytelni – cechowa∏y interesujàce or-
namentyka i wyposa˝enie. Prostokàtne okna naprze-
miennie umieszczone w Êcianach pod∏u˝nych pod-
kreÊla∏y joƒskie pilastry. Horyzontalnie p∏aszczyz-
n´ Êcian na trzy partie dzieli∏y listwy, belkowanie 
i gzymsy. Ponad pasem wysokiego coko∏u znajdo-
wa∏a si´ partia Êrodkowa zamkni´ta plastycznym bel-
kowaniem, powy˝ej którego wprowadzono ró˝nej
wielkoÊci p∏yciny (il. 7). Strop tej sali podzielono na
prz´s∏a i przeszklono du˝ymi Êwietlikami. Na wypo-
sa˝enie ruchome sk∏ada∏y si´ m.in. charakterystyczne
sto∏y dla czytelników, projektowane przez Artura
Gurneya15. 

W aran˝acj´ wn´trz by∏a bardzo zaanga˝owana
sama Eugenia Kierbedziowa. Decydowa∏a o rodzaju
materia∏ów, z jakich wykonane mia∏y byç meble, do-
biera∏a ˝yrandole itp. Jej wk∏ad w budow´ gmachu
by∏ zresztà ogromny i nie ogranicza∏ si´ tylko do prac
wykoƒczeniowych. Jako fundatorka i osoba bywa∏a
w Êwiecie narzuca∏a tak˝e architektom preferowane
przez siebie rozwiàzania, podpatrzone w bibliotekach
w Rzymie i Berlinie16. 

Oficjalne przekazanie gmachu Towarzystwu Bi-
blioteki Publicznej mia∏o miejsce 1 czerwca 1914 r.17

Zgodnie z wolà Kierbedziowej zosta∏ on nazwany
imieniem Stanis∏awów Kierbedziów18. Fakt ten upa-
mi´tniono w rok po zakoƒczeniu prac wykoƒczenio-
wych19, tj. w 1916, wmurowujàc w holu biblioteki
marmurowà tablic´20 .

ARCHITEKTURA

7. Czytelnia g∏ówna,
1930 r. (zbiory ABP,
sygn. F.I.37, H. Pod-
d´bski).
7. Main reading room,
1930 (collections of
ABP, call no. F.I.37,
H. Podd´bski).
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8. Hall z szatnià w nowym pawilonie biblioteki, 1938 r. (zbiory
ABP, sygn. F.I.58, S. Turski).
8. Hall with cloakroom in the new Library pavilion, 1938 (col-
lections of BP, call no. F.I.58, S. Turski).

9. Czytelnia m∏odzie˝owa w nowym pawilonie biblioteki, 1938 r.
(zbiory ABP, sygn. F.I.60, S. Turski).
9. Young people’s reading room in the new Library pavilion, 1938
(collections of BP, call no. F.I.60, S. Turski).

10. Zniszczone magazyny, 1945 r. Repr. za: S. Tazbir, Dzieje
Biblioteki Publicznej miasta sto∏ecznego Warszawy w ilustracjach
1907-1957, Warszawa 1961, s. 61, fot. K. Szczeciƒski.
10. Destroyed storerooms, 1945. Reprod. after: S. Tazbir, Dzieje
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w ilustracjach 1907-1957
(Illustrated History of the Public Library of the Capital City of Warsaw
1907-1957), Warszawa 1961, p. 61, photo: K. Szczeciƒski.

Poczàtki funkcjonowania biblioteki
Pierwsze lata dzia∏alnoÊci biblioteki przypad∏y na trud-
ny okres wkrótce po zakoƒczeniu I wojny Êwiato-
wej. Instytucji grozi∏o zamkni´cie z braku funduszy.
Na jej funkcjonowanie nie wystarcza∏y dary i zapisy
testamentowe osób prywatnych oraz dotacje warszaw-
skiego magistratu. Po trwajàcych kilka lat pertrak-
tacjach w dniu 28 marca 1928 r. nastàpi∏o przej´-
cie biblioteki przez gmin´ miasta st. Warszawy21.
Uchwalono nowy statut i zmieniono nazw´ instytucji
na obecnà. 

Zmiany organizacyjne, powi´kszony ksi´gozbiór
i stale rosnàca liczba czytelników unaoczni∏y ko-
niecznoÊç rozbudowy gmachu. Ze wzgl´du na ogra-
niczone rozmiary posesji przy ul. Koszykowej pla-
nowano przeniesienie zbiorów bibliotecznych do 
innego budynku. W ramach wspó∏pracy biblioteki 
z Wydzia∏em Architektury Politechniki Warszaw-
skiej Zygmunt Konrad, student tej˝e uczelni, przygo-
towa∏ projekt nowego gmachu22. Wybra∏ lokalizacj´
korzystnà jak na owe czasy, z dala od ruchliwych 
arterii miejskich, przy ulicach Suchej (obecnie ul. 
L. Krzywickiego) i Wawelskiej. Zaprojektowa∏ kil-
kuskrzyd∏owy budynek w otoczeniu zieleni, który
jednak nie powsta∏. 

Dalsze plany rozbudowy zakoƒczy∏y si´ po∏o-
wicznym sukcesem w latach 1936-1938. Po wielolet-
nich staraniach dyr. Czerwijowskiego na terenie nie-
ruchomoÊci bibliotecznej wzniesiony zosta∏ pawilon,
w którym umieszczono czytelnie. Projekt przygoto-
wa∏ architekt Tadeusz åwierdziƒski23. Dwuskrzyd∏o-
wy, pi´trowy pawilon stanà∏ na obrze˝ach dzia∏ki, za-
mykajàc jej tylne podwórze24. Tym samym po wielu
latach zosta∏ zrealizowany pierwotny zamys∏. Parter
budynku zajmowa∏y m.in. wypo˝yczalnia ksià˝ek be-
letrystycznych, sieƒ, obszerny hol z szatnià (il. 8),
klatka schodowa i sala konferencyjna na 150 osób.
Na pi´trze znajdowa∏y si´ m.in. czytelnie dla m∏o-
dzie˝y gimnazjalnej i licealnej na 80-100 osób (il. 9),
czytelnia dla dzieci, magazyn. 

Rozbudowana biblioteka cieszy∏a si´ du˝à popu-
larnoÊcià wÊród mieszkaƒców Warszawy. Jej po-
myÊlny rozwój przerwa∏ niestety wybuch II wojny
Êwiatowej, podczas której wi´kszoÊç cennych zbio-
rów zosta∏a rozgrabiona25. Sam gmach ucierpia∏ do-
piero pod koniec wojny. WczeÊniej, w sierpniu 1944 r.,
uszkodzony zosta∏ tylko budynek frontowy.

Najtragiczniejsze dla dziejów biblioteki okaza∏y
si´ wydarzenia z 14-16 stycznia 1945 r., kiedy to
uciekajàcy z Warszawy hitlerowcy podpalili magazy-
ny biblioteczne26. Zakres zniszczeƒ ilustrujà fotogra-
fie (il. 10). Analiza tych materia∏ów pozwala na oce-
n´ strat, która przedstawia si´ nast´pujàco: prawie 
w 100 proc. zniszczono skrzyd∏o pod∏u˝ne, w ok. 80
proc. poprzeczne (ocala∏o do wysokoÊci pierwszego
pi´tra z wyjàtkiem wschodniej cz´Êci traktu fron-
towego), nieznacznie uszkodzony zosta∏ budynek
przyuliczny, najcenniejszy z zespo∏u zabudowy. 
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pozosta∏ych budynkach.
Przedstawiona koncepcja Norwertha nie docze-

ka∏a si´ realizacji i rozwini´cia przede wszystkim ze
wzgl´du na nag∏à Êmierç projektanta oraz zmiany 
w zagospodarowaniu przestrzennym tej cz´Êci miasta
(budowa MDM), a tak˝e z powodu trudnoÊci finan-
sowych29. Niemniej na przylegajàcej do biblioteki po-
sesji nr 28 rozpocz´to budow´ nowych magazynów,
którà wkrótce wstrzymano. 

W powojennej historii gmachu wielokrotnie jesz-
cze planowano tak potrzebnà rozbudow´. Jednak na
skutek m.in. niesprzyjajàcych warunków zewn´trz-
nych i ciàg∏ych zmian programowych zamierzenia te
koƒczy∏y si´ fiaskiem30 lub tylko cz´Êciowà realizacjà.

WÊród wa˝niejszych i ostatecznie ukoƒczonych po-
czynaƒ nale˝y wymieniç kontynuacj´ budowy maga-
zynów w 1954 r. Mieszczàcy je gmach zajà∏ znacznà
powierzchni´ posesji nr 28 i liczy∏ dziesi´ç pi´ter.
Najprawdopodobniej w tym samym czasie odbudo-
wano te˝ i dawne magazyny (w innym kszta∏cie ni˝
pierwotnie) oraz pawilon z lat 30. ub. stulecia.

W 1973 r. otwarto nowy budynek, tzw. plomb´,
usytuowany od strony ul. Koszykowej 28 obok ma-
gazynu wzniesionego wczeÊniej na ty∏ach tej posesji
oraz przedwojennej kamienicy nr 30. Projekt sporzà-
dzili architekci Adrianna K∏osiƒska, Wies∏aw Rzepka
i Lech Gruszczyƒski31. Budynek ten mieÊci do dziÊ
czytelnie tematyczne.
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Powojenna odbudowa
Odbudow´ biblioteki rozpocz´to wkrótce po
zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych. W pierw-
szym rz´dzie przeprowadzono prace zabez-
pieczajàce i porzàdkujàce. Zrekonstruowano
wyglàd fasady budynku frontowego (usu-
ni´to wyrw´ w Êcianie, pozosta∏à po pocisku
artyleryjskim) i wn´trza tego obiektu, co
umo˝liwi∏o w 1946 r. oddanie do u˝ytku
czytelni g∏ównej27.

Odbudow´ zniszczonych magazynów
od∏o˝ono na póêniej, zamierzajàc po∏àczyç jà
z rozbudowà za∏o˝enia biblioteki. Na mocy
dekretu Boles∏awa Bieruta z 1945 r. sàsiadu-
jàce z nià nieruchomoÊci – zachodnia (przed
wojnà kamienica S. Bigielmana) i pó∏nocna
(teren ambasady niemieckiej) przesz∏y na w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa i zosta∏y przeznaczo-
ne pod u˝ytecznoÊç publicznà. Oczyszczone
z zabudowy posesje28 stworzy∏y nowe mo˝li-
woÊci. Wykorzysta∏ je architekt prof. Edgar
Norwerth, któremu zlecono wykonanie pro-
jektu rozbudowy gmachu, zrealizowanego
póêniej tylko w cz´Êci. Kilka ocala∏ych ry-
sunków, wykonanych ró˝nymi technikami
plastycznymi – akwarelà, tuszem i piórkiem
– obrazuje rozmach przedsi´wzi´cia, ale i pe-
wne jego niedoskona∏oÊci. Szkice przedsta-
wiajà widoki biblioteki od strony ulic Koszy-
kowej i Piusa XI (obecnie Pi´knej). Pierwsze
stanowià raczej nieudanà prób´ po∏àczenia
starego gmachu z nowo zaprojektowanym
(il. 11a). Pozosta∏e szkice zwracajà uwag´
swoim rozmachem (il. 11b). Obrazujà prze-
ciwnà stron´ za∏o˝enia, cofni´tego w g∏àb
ul. Piusa XI. Na zabudow´ tej cz´Êci sk∏a-
daç si´ mia∏y trzy ró˝nej wielkoÊci gmachy,
okalajàce wewn´trzny dziedziniec – efetow-
nie rozwiàzany z elementami ma∏ej architek-
tury. Punkt centralny wyznacza∏ monumen-
talny gmach przylegajàcy bezpoÊrednio do
istniejàcego. Uzyska∏ on podcinia w przy-
ziemiu, zaprojektowane tak˝e w dwóch

11. Rysunki architekta E. Norwertha ilustrujàce planowanà przebudow´ bi-
blioteki, widok budynku od ul. Koszykowej i od strony ul. Piusa XI (obecnie
ul. Pi´knej), 1948-1949 r. (zbiory ABP, sygn.127/185).
11. Drawings by architect E. Norwerth illustrating the planned reconstruction of
the Library; view of the building from Koszykowa Street and Piusa XI Street
(today: Pi´kna Street), 1948-1949 (collections of ABP, call no.127/185).

a

b
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Stan obecny 

Zabudow´ Biblioteki Publicznej tworzà obecnie
obiekty powsta∏e w ró˝nym czasie, niejednorodne
stylizacyjnie. Zajmujà teren posesji nr 26 i do∏àczonà
do niej po II wojnie Êwiatowej posesj´ nr 28, na któ-
rej stojà wspó∏czeÊnie wzniesione budynki. 

Budynek najstarszy i najlepiej zachowany po II
wojnie Êwiatowej usytuowany jest od frontu dzia∏ki

nr 26 i ma plan odwróconej litery T. Sk∏ada si´ 
z cz´Êci frontowej i pasa˝u, który ∏àczy si´ z odbudo-
wanà w nowym kszta∏cie oficynà dawnych magazy-
nów o podobnym do pierwotnego uk∏adzie (plan li-
tery L). Podwórze zamyka zrekonstruowany dwu-
skrzyd∏owy pawilon z lat 30. ub. stulecia. 

Ze wzgl´du na wartoÊci historyczne, naukowe 
i artystyczne gmach wpisany zosta∏ w ca∏oÊci do re-
jestru zabytków32. Jego cz´Êç frontowa, zwana popu-

12. Czytelnia g∏ówna, 2005 r. Fot. autorka.
12. Main reading room, 2005. Photo: author.

13. Fragment holu parteru i galerii I pi´tra gmachu g∏ównego,
2005 r. Fot. autorka.
13. Fragment of the ground-floor hall and the first-floor gallery
in the main building, 2005. Photo: author.

larnie Kierbedziem, ma nadal czytelny uk∏ad pier-
wotny, chocia˝ w kilku miejscach zatarty wtórnymi
podzia∏ami wewn´trznymi (np. zmniejszona po-
wierzchnia dawnej szatni). Dominujà reprezentacyj-
na klatka schodowa i obszerny hol (il. 13), z których
wejÊcia prowadzà do poszczególnych pomieszczeƒ
czytelni (il. 12). Na pi´trze wejÊcie do czytelni po-
przedza arkadowa, bogato zdobiona galeria (il. 16).
Jej wystrój architektoniczny utrzymany jest w jedno-
litym charakterze i nie zmieni∏ si´ od 1914 r. 

Obecne koncepcje rozbudowy
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy niemal od mo-
mentu powstania boryka si´ z problemami lokalowy-
mi. Kolejne zmiany tylko na krótki czas zaspokaja∏y
rosnàce potrzeby instytucji. Jej obecna dzia∏alnoÊç
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ograniczona jest powierzchnià niewystarczajàcà dla
tak du˝ej instytucji publicznej. Dlatego, mimo licz-
nych niepowodzeƒ, na które wskazuje dotychczaso-
wa historia, do dziÊ nie zrezygnowano ze staraƒ 
o mo˝liwoÊç jej rozbudowy i modernizacji. 

W grudniu 2005 r. rozstrzygni´ty zosta∏ konkurs
og∏oszony przez SARP. Pierwszà nagrod´ za koncep-
cj´ powi´kszenia biblioteki otrzyma∏a pracownia
Bulanda, Mucha Architekci sp. z o.o.33 Jej autorzy
proponujà scaliç wewn´trznà przestrzeƒ z∏o˝onà 

z kilku niezwiàzanych ze sobà organizmów34 w jednà
ca∏oÊç. Wewn´trzne podwórza zamierzajà zamknàç
przeszklonym dachem. Pierwsze z nich, zwane prze-
chodnim, ma pe∏niç rol´ informatorium z katalo-
gami. Wokó∏ drugiego (zachodniego) zaplanowane 
sà czytelnie z ∏atwym dost´pem do ksi´gozbioru.
Dotychczasowà komunikacj´ z najstarszà cz´Êcià
(Kierbedziem) usprawniç ma zewn´trzna winda, usta-
wiona od tej strony. Natomiast planujà podwy˝szenie
oficyn zamykajàcych trzecie, tylne podwórze .
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14. Fasada gmachu g∏ów-
nego biblioteki, 2005 r.
Fot. autorka. 
14. Facade of the main
Library building, 2005.
Photo: author. 
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Radykalnie zmianiç si´ ma wyglàd wszystkich
elewacji, z wyjàtkiem najbardziej okaza∏ej fasady
gmachu Kierbedzia (il. 14), jak ju˝ wspominaliÊmy,
wpisanego do rejestru zabytków. Przylegajàcà do niej
od wschodu szpetnà, bràzowà fasad´ budynku czytel-
ni, dostawionego w latach 70. XX w., pokryje ok∏a-
dzina z p∏yt piaskowca. Wertykalna artykulacja Êcia-
ny ma zostaç powiàzana z zabytkowym gmachem
biblioteki. 

Autorzy projektu przewidujà wprowadzenie
zmian zasugerowanych i zaakceptowanych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Adaptacja zespo∏u budynków biblioteki przebie-
gaç ma etapami, a jej zakoƒczenie zaplanowano na
2007 r.35 Czy zostanie przeprowadzona z poszano-
waniem substancji zabytkowej, czy b´dzie udanà

integracjà starego z nowym, a w koƒcu czy uÊwietni 
jubileusz stulecia instytucji – tego jeszcze nie wiado-
mo. Ju˝ teraz jednak, mimo odmiennych uwarunko-
waƒ, jest ona przyrównywana z innà realizacjà lat
ostatnich – Bibliotekà Uniwersytetu Warszawskiego
na PowiÊlu.

Artyku∏ powsta∏ w oparciu o monografi´ gmachu opracowanà
przez autork´ na zlecenie Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy.

Przypisy

Mgr Ewa Pop∏awska-Buka∏o, absolwentka Instytutu Za-
bytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydzia∏u Sztuk Pi´k-
nych UMK w Toruniu, jest pracownikiem Dzia∏u Badaƒ
Zabytków Warszawy i Mazowsza Krajowego OÊrodka
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków.

1. Cz∏onkami Towarzystwa powsta∏ego 26 wrzeÊnia 1906 r. byli: 

Samuel Dickstein, Stanis∏aw Krzemiƒski, Ludwik Krzywicki, Sta-

nis∏aw Leszczyƒski, Stanis∏aw Michalski, Rafa∏ Radziwi∏∏owicz, Jó-

zefa Sawicka, W∏adys∏aw Smoleƒski, Seweryn Smolikowski i Ste-

fan ˚eromski. Podaj´ za: S. Tazbir, Dzieje Biblioteki Publicznej
mia∏o na celu nie tylko popularyzacj´
czytelnictwa czy integracj´ Êrodowi-
ska, ale i przypomnienie sylwetki fun-
datorki gmachu biblioteki, Eugenii
Kierbedziowej.

3. H. Zarachowicz, Biblioteka Publicz-
na m.st. Warszawy. Dzieje, stan obec-
ny, perspektywy rozwoju, „Rocznik
Warszawski”, R. XIII, Warszawa 1975,
s. 214; J. Szczawiƒska-Dawidowa, 
O potrzebie za∏o˝enia publicznej bi-
blioteki w Warszawie, „Przeglàd Peda-
gogiczny”, 1897, nr 10, s. 12.

4. Polski S∏ownik Biograficzny, t. XII,
Warszawa 1960, z. 54, s. 418, has∏o 
Eugenia Kierbedê. Ju˝ wczeÊniej, 
w 1903 r., przyczyni∏a si´ ona do pow-
stania szpitala w Drewnicy pod War-
szawà, a w kilka lat póêniej ufundowa∏a
jeden z jego pawilonów. Ponadto za-
anga˝owa∏a si´ w budow´ Domu Lu-
dowego w Cz´stochowie, którego reali-
zacj´ udaremni∏ wybuch I wojny Êwia-
towej.

5. Album architektoniczny dawnych
pamiàtek i zabytków przesz∏oÊci, b.m. 
i r.w.

6. Dzia∏ Starych Druków i R´kopisów
Biblioteki Publicznej (dalej DSDiR
BP), spuÊcizna po Eugenii Kierbedzio-
wej (sygn. 3524) – korespondencja ar-
chitekta z pe∏nomocnikiem fundatorki,
Stanis∏awem Brzozowskim. 

miasta sto∏ecznego Warszawy w ilustracjach 1907-1957, War-
szawa 1961, s. 20 i n. 

2. Cykl uroczystoÊci zwiàzanych z tym wydarzeniem rozpoczà∏ si´
ju˝ w maju 2006 r. tzw. Dniem Kierbedziów – Âwi´tem
Bibliotekarzy i Bibliotek. Spotkanie mazowieckich bibliotekarzy

15. Reprezentacyjna klatka schodowa, frag-
ment balustrady, 2005 r. Fot. autorka.
15. Representative staircase, fragment of
balustrade, 2005. Photo: author.
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budowlana w lutym 1913 r., podczas której dosz∏o do zawalenia si´
zwieƒczenia cz´Êci frontowej budynku) oraz trudnych warunków
ekonomicznych (wybuch I wojny Êwiatowej). O katastrofie pisa∏a
ówczesna prasa, np. „WiadomoÊci Budowlane”, 1913, nr 5, s. 76 
i nast´pne numery.

20. ABP, Tow. Bibl. Publ., Sprawozdanie za rok 1916, k. 265
(sygn. A-175). 

21. H. Zarachowicz, Biblioteka Publiczna…, jw.

22. Z. Konrad, Projekt nowego gmachu Biblioteki Publicznej m. st.
Warszawy, Warszawa 1932/33.

23. Trzydziestolecie Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 1907-
1937, Warszawa 1938, s. 3-5.

24. Pawilon ten planowano zbudowaç w dwóch etapach: zakoƒcze-
nie pierwszego przewidziano na jesieƒ 1937 r., zaÊ drugi, polegajàcy
na nadbudowie kolejnego pi´tra, od∏o˝ony zosta∏ na lata póêniejsze
(z jego realizacji zrezygnowano).

25. Z pó∏milionowego zasobu woluminów pozosta∏o oko∏o 87 tys.,
gdy˝ wi´kszoÊç z nich zosta∏a rozgrabiona lub zniszczona.

26. R. Przelaskowski, Zarys dzia∏alnoÊci BP w okresie drugiej
wojny Êwiatowej, (w:) Z dziejów  ksià˝ki i bibliotek w Warszawie,
Warszawa 1961, s. 636.

27. Czytelnia otrzyma∏a zbli˝ony do przedwojennego wystrój wn´trz;
dopiero kilka lat póêniej zosta∏a powi´kszona przez zaprojektowany
od pó∏nocy aneks.

28. Zniszczonà kamienic´ przy ul. Koszykowej 28 rozebrano 
w 1946 r.

29. Prawdopodobnie wg tej koncepcji rozpocz´to budow´ tylko
wschodniej oficyny o arkadowych podcieniach. Âlady po arkadach
sà czytelne do dnia dzisiejszego.

30. Np. koncepcja rozbudowy opracowana przez Miastoprojekt
Stolica w l. 1954-1955 (autorzy: arch. E. Sekrecka, B. Jezierski, 
M. Borzecki i A. Góec).
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16. G∏owice pilastrów w holu I pi´tra, 2005 r.
Fot. autorka.
16. Pilaster capitals in the first-floor hall, 2005.
Photo: author.

7. Konkurs na gmach biblioteki publicznej 
w Warszawie, „WiadomoÊci Budowlane”,
1911, nr 6, s. 1 i 120.

8. Patrz: M. Rudowska, Warszawskie kon-
kursy architektoniczne w latach 1864-1898,
Warszawa 1972.

9. Archiwum Biblioteki Publicznej (dalej
ABP), korespondencja fundatorki i jej pe∏-
nomocnika z architektami (mat. bez sygn.).

10. ABP, sygn. A-196.

11. Zakupiona przez Kierbedziowà  w 1911 r.
za sum´ 106 tys. Rb. Podaj´ za: DSDiR BP, jw.

12. ABP, jw.

13. Podpis na planie parteru biblioteki (ABP,
sygn. A-196).

14. Wed∏ug innych jeszcze szkiców w miej-
scu tym zamierzano umieÊciç ∏aciƒski napis
LIBRARIA KIERBEDè lub LIBRARIA
PUBLIKA oraz rok budowy.

15. DSDiR BP, jw.

16. Kierbedziowa wiele lat sp´dzi∏a w Rzy-
mie. Mieszka∏a blisko Centralnej Biblioteki
Narodowej im. Wiktora Emanuela II, za∏o˝o-
nej w 1876 r. Przebywajàc zaÊ w Berlinie,
odwiedza∏a tamtejszà bibliotek´.

17. ABP, Tow. Bibl. Publ., Akta statutów,
ustawy i korespondencja z w∏adzami 1905-
1919 (sygn. A-165, k. 9 i n.).

18. By∏ to jeden z warunków postawionych
przez fundatork´ i zawartych w akcie notar-
ialnym, podpisanym w kancelarii Zdzis∏awa
Wasiutyƒskiego 1 czerwca 1914 r. Patrz: 
J. Jagielska Dzia∏alnoÊç Eugenii Kierbedzio-
wej na rzecz Biblioteki Publicznej w War-
szawie, (w:) Dzia∏alnoÊç filantropijna ho-
norowej obywatelki m.st. Warszawy Eugenii
Kierbedziowej w 50. rocznic´ Êmierci, mate-
ria∏y z sesji pod tym samym tytu∏em, zorga-
nizowanej przez Bibliotek´ Publicznà m.st.
Warszawy w 1997 r., Warszawa 1998, s. 25.

19. Budowa biblioteki przebiega∏a dosyç
d∏ugo i wiàza∏a si´ z wieloma rozmaitymi
problemami. Wynika∏y one z niedostateczne-
go nadzoru technicznego i kiepskich wyko-
nawców (wynikiem czego by∏a katastrofa



The historical building in 26 Koszykowa Street is
the seat of a Public Library established almost 

a hundred years ago for the capital city of Warsaw. In
2007 this institution will be celebrating its round
anniversary. Created in 1907 thanks to the initiative
of the Public Library Society, it has been almost 
uninterruptedly gathering and rendering available 
scientific collections and the belles lettres. From 1914
it is housed in an object erected due to the funds and
efforts of Eugenia Kierbedê, born Kierbedê, the
daughter of Stanis∏aw, an outstanding communica-
tions engineer and the author of the first permanent
bridge across the Vistula in Warsaw. The Library was
designed by acclaimed architects: Jan Heurich  Junior
and his collaborators – W∏adys∏aw Marconi and Artur
Gurney. 

The building is composed of the two-storey main
part which occupies the whole width of the front of
the lot, and a single-storey outbuilding in the back,
connected by means of a narrow and also one-story
passage, perpendicular to the north-south axis. The
most representative is the front fragment and the 
passage built on  a ground plan similar to the letter 
T, which originally served predominantly library 
purposes. It still houses the large reading room 
featuring lavish architectural outfitting, harmonious-
ly corresponding to the monumental facade which
refers to the principles of Classical architecture. The

outbuilding adjoining the passage and granted two
wings of different width and height (on the ground
plan of the letter  L) formerly contained book store-
rooms, which burnt down during the second world
war.  

Almost from its very outset the Library has been
forced to tackle assorted problems involving avail-
able space. Successive postwar transformations
(such as the erection of a new reading rooms building
on the spot of a non-extant house in 28 Koszykowa
Street) managed to meet the constantly growing
needs of this institution for only a brief space of time.
This is the reason why despite numerous failures, up
to this day the Library has not resigned from efforts
to expand and modernise its facilities. The results of
a competition organised by SARP have been an-
nounced  in December 2005. First prize for a concep-
tion of enlarging the Library went to the Bulanda,
Mucha Architekci Sp. z o.o. studio. 

The adaptation of the  Library buildings complex
will be carried out in stages, and its completion is
foreseen for 2007. Will it be conducted with due
respect for the historical substance, or shall it assume
the form of a successful integration of the new with
the old; finally, will it add splendour to the an-
niversary of the hundred-years old institution? We
still do not know the answer.
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31. Konstrukcj´ projektowa∏i Wies∏aw K∏osiƒski i Janusz Grusz-
czyƒski. Podaj´ za: Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 61.

32. Nr rej. 687 z 01.07.1965 r.

33. Zespó∏ autorski w sk∏adzie: arch. arch. Andrzej Bulanda, W∏o-
dzimierz Mucha, Paulina Utratna, Dorota Sekulska, Ilona Bitel,

Aleksandra Wrzosek, Ma∏gorzata Trybulska, student Tomasz Szediw.

34. Wypowiedê A. Bulandy za: A. Bartoszewicz, Nowa Koszyko-
wa, „Gazeta Sto∏eczna” z dnia 06.10.2005 r., s. 1.

35. Na razie odnowiona zosta∏a fasada gmachu Kierbedzia (ul. Ko-
szykowa 26, 2005 r.).

BUILDING OF THE PUBLIC LIBRARY IN WARSAW


