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POCZÑTKI WYDZIA¸U ARCHITEKTURY POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ W ÂWIETLE NIEZNANYCH DOTÑD DOKUMENTÓW

N

a prze∏omie XIX i XX w. nieliczne Êrodowisko warszawskich architektów, tytu∏owanych
„budowniczymi”, podj´∏o trud
za∏o˝enia organizacji stowarzyszeniowej. Poczàtkowo by∏a to
Delegacja Architektoniczna powsta∏a w 1899 r. i dzia∏ajàca w ramach Sekcji Technicznej Towarzystwa Popierania Przemys∏u
i Handlu, a od 1904 r. warszawskie Ko∏o Architektów przy Stowarzyszeniu Techników. Wielu
architektów niech´tnych zale˝noÊci ko∏a od tego stowarzyszenia
dzia∏a∏o tak˝e w Wydziale Architektoniczno-Inwentaryzacyjnym
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz∏oÊci, za∏o˝onym
w 1906 r.
W tym okresie warszawskie
Ko∏o Architektów zajmowa∏o si´
sprawami zawodowymi, konkursami architektonicznymi i problemami spo∏eczno-przestrzennymi
ówczesnego miasta. Podnosi∏o tak˝e problem kszta∏cenia przysz∏ych
adeptów zawodu w Warszawie,
wielu architektów Królestwa Kongresowego studiowa∏o bowiem na
zagranicznych uczelniach, g∏ównie w Sankt Petersburgu.
W Êrodowisku przewa˝a∏ poglàd o koniecznoÊci utworzenia
Wydzia∏u In˝ynieryjno-Budowlanego ze specjalizacjà architektonicznà. Jedynie architekci skupieni we wspomnianym kole i prowadzàcy kursy architektoniczne1
usilnie dà˝yli do utworzenia samodzielnego wydzia∏u w ramach
Politechniki Warszawskiej. W lutym 1915 r. ich starania doprowadzi∏y do powo∏ania komitetu organizacyjnego Wydzia∏u Architektonicznego. W sk∏ad komitetu

1. Fasada Szko∏y Sztuk Pi´knych, stan obecny. Fot. B. Pop∏awski.
1. Facade of the School of Fine Arts, present-day state. Photo: B. Pop∏awski.

wchodzili architekci: Miko∏aj To∏wiƒski (przewodniczàcy), Rudolf Âwierczyƒski (sekretarz),
Józef Dziekoƒski, Jan Heurich,
Czes∏aw Domaniewski, Karol
Jankowski, Juliusz K∏os, Kazimierz Skórewicz, Tadeusz To∏wiƒski, Jaros∏aw Wojciechowski,
a tak˝e wspó∏pracujàcy z nimi
artysta plastyk Zygmunt Kamiƒski oraz architekci Franciszek
Krzywda-Polkowski, Henryk Czopowski, Apoloniusz Nieniewski
oraz in˝ynierowie Wac∏aw Paszkowski i Ignacy Radziszewski.
Komitet opracowa∏ szczegó∏owy
program wydzia∏u opublikowany
we wrzeÊniu 1915 r., jeszcze
przed zatwierdzeniem statutu
Politechniki 2, a jego cz∏onkowie
w wi´kszoÊci weszli w sk∏ad kadry nauczajàcej.

Wydzia∏ Architektury Politechniki Warszawskiej, zwany
wówczas Wydzia∏em Architektonicznym3, otworzy∏ swoje podwoje 15 listopada 1915 r. Nie
przydzielono mu lokalu w gmachu Politechniki, a zaj´cia rozpocz´∏y si´ w goÊcinnie udost´pnionych pomieszczeniach na poddaszu Warszawskiej Szko∏y Sztuk
Pi´knych na PowiÊlu (il. 1-5)4.
O pierwszych dniach dzia∏alnoÊci wydzia∏u, którego dziekanem zosta∏ prof. Józef Dziekoƒski, pisa∏ we wspomnieniu opublikowanym z okazji 50-lecia
uczelni prof. Zygmunt Kamiƒski, jeden z jego twórców i d∏ugoletni nauczyciel akademicki:
„Nasz Wydzia∏ otrzyma∏ lokal
na Wybrze˝u KoÊciuszkowskim
w nowym gmachu Szko∏y Sztuk
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2. Rzut parteru Szko∏y Sztuk Pi´knych w Warszawie z 1915 r.: A – przysz∏y pawilon architektury (zakreskowany); B – pawilon do malowania
zwierzàt; C – ogród; D – podwórza gospodarcze; E-E – bulwar nadbrze˝ny. Repr. za: A. Gravier, Szko∏a Sztuk Pi´knych w Warszawie,
„Przeglàd Techniczny”, 1915, nr 3-4, s. 242.
2. Ground plan of the ground floor of the School of Fine Arts in Warsaw
in 1915. A – future architecture pavilion (striped); B – pavilion for
painting animals; C – garden; D – courtyards; E-E – riverside boulevard.
Reprod. after: A. Gravier, Szko∏a Sztuk Pi´knych w Warszawie (School
of Fine Arts in Warsaw), “Przeglàd Techniczny”, 1915, no. 3-4, p. 242.

Pi´knych fundacji p. Kierbedziowej. Co wp∏yn´∏o na ten wybór,
trudno mi dziÊ powiedzieç.
Zapewne gmach g∏ówny Politechniki, którego wi´kszoÊç pomieszczeƒ zaj´ta by∏a jeszcze
przez w∏adze niemieckie, nie dawa∏ tych mo˝liwoÊci. Ale mog∏y
tu wp∏ynàç i zarysowujàce si´
tendencje »odÊrodkowe« Wydzia∏u, jakieÊ dà˝enie do trzymania si´ razem »ze sztukami pi´knymi«. Zresztà miejsca by∏o pod
dostatkiem, bo przecie˝ na ca∏ej
Politechnice uruchomiono jedynie
pierwszy rok; liczba naszych studentów nie przekracza∏a, o ile
pami´tam, pi´çdziesi´ciu osób,
a Szko∏a Sztuk Pi´knych bardzo
nielicznie by∏a obsadzona. Rok
trwa∏o to wspó∏˝ycie”5.
W cytowanym powy˝ej fragmencie wspomnieƒ prof. Z. Kamiƒski zada∏ pytanie, co wp∏yn´∏o na wybór lokalu Wydzia∏u
Architektury w gmachu Szko∏y
Sztuk Pi´knych, a nie gmachu Politechniki? WyjaÊnienie znajdujemy w liÊcie architekta Alfonsa
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3. Rzut poddasza Szko∏y Sztuk Pi´knych w Warszawie
z 1915 r.: 1 – schody z do∏u; 2 – korytarz; 3 – zag∏´bienia
wystawowe; 4 – pracownie architektoniczne; 5 – poddasza;
6 – tarasy; 7 – pokój profesorów i biblioteka architektoniczna; 8 – schody gospodarcze; 9-17 – mieszkanie sekretarza.
Repr. za: A. Gravier, Szko∏a Sztuk Pi´knych w Warszawie,
„Przeglàd Techniczny”, 1915, nr 3-4, s. 243.
3. Ground plan of the attic of the School of Fine Arts in
Warsaw in 1915: 1 – staircase; 2 – corridor; 3 – exhibition
niches; 4 – architecture studios; 5 – lofts; 6 – teraces; 7 – staff
room and architecture library; 8 – staircase; 9-17 – secretary’s
flat. Reprod. after: A. Gravier, Szko∏a Sztuk Pi´knych
w Warszawie (School of Fine Arts in Warsaw), “Przeglàd
Techniczny”, 1915, no. 3-4, p. 243.

Graviera6 z 20 sierpnia 1912 r.
skierowanym do Eugenii Kierbedê, fundatorki tego gmachu
(il. 6, 7)7. List ów zachowa∏ si´
w zbiorach Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy, w materia∏ach
stanowiàcych spuÊcizn´ po
E. Kierbedziowej (il. 8)8.
A. Gravier w latach 19121914 projektowa∏ i kierowa∏
budowà Szko∏y Sztuk Pi´knych
przy Wybrze˝u KoÊciuszkowskim, a tak˝e w latach 1912-1913
kierowa∏ budowà Biblioteki Publicznej do czasu katastrofy budowlanej. We wspomnianym liÊcie architekt informowa∏ fundatork´ o kosztach budowy budynku Szko∏y, opracowanym kosztorysie i rysunkach wykonawczych,
post´pie robót na placu budowy.
W koƒcowym fragmencie
prosi∏ o przeznaczenie pomieszczeƒ dla architektury: „Po za
kwestjami natury gospodarczej
chc´ jeszcze z Szanownà Panià
zamieniç kilka myÊli natury spo∏ecznej. Otó˝ oczywiÊcie Szko∏a
Sztuk Pi´knych w Warszawie

b´dzie typowà, dobrze rozwiàzanà. Wszystko w niej przewidziane dla potrzeb naszego Artyzmu,
jedna tylko rzecz jest pomini´ta,
mianowicie wy˝sze wykszta∏cenie architektoniczne. A Sztuka
przecie˝ jest Matkà wszelkich
innych, jest bodaj ˝e najpotrzebniejsza ze wszystkich i ta która
w ka˝dym swym kroku styka si´
z ludnoÊcià, i która nadaje charakter brzydoty lub pi´kna miastom, miasteczkom, krajom... Ona
wyra˝a mo˝e wi´cej ni˝ Malarstwo i Rzeêba wysokoÊç kultury
danego kraju. Sà kraje, oczywiÊcie o wielkim pokroju Artystycznym, gdzie Architektura pochodzi z pokoleƒ Architektów
wytwarzanych nie przez Instytuty
In˝ynieryjne i Politechniki lecz
przez Akademje... Polska nie posiada wy˝szej instytucji Architektonicznej. Kraków co prawda
w zasadzie otworzy∏ przy Akademii Sztuk Pi´knych jednà pracowni´ architektonicznà, ale ta nie
fun[k]cjonuje. ...Warszawa znacznie wy˝ej stoi od Krakowa pod

wzgl´dem si∏ architektonicznych.
...JesteÊmy ju˝ kilkunastu m∏odszych Architektów, którzy chcemy podnieÊç Architektur´ kraju
na wy˝szy poziom Artystyczny,
dlatego z ˝yczeniem studentów
ró˝nych Politechnik i ró˝nych
szkó∏ technicznych widziemy koniecznoÊç stworzenia w Warszawie wykszta∏cenia post In˝ynierskiego dla tych wszystkich, którzy
pokoƒczywszy szko∏y i instytucje
dajàce im wykszta∏cenie matematyczno budowlane chcà wykszta∏ciç si´ jeszcze pod wzgl´dem
Artystycznym. Czy by wi´c nie
mo˝na poÊwi´ciç kilka z sal poddasznych dla Architektury. To
mo˝e jedynie postanowiç Szanowna Pani swoim ˝yczeniem.
Obawiam si´, ˝e póêniej, je˝eli to
zawczasu nie zostanie rozstrzygni´te, Zarzàd Szko∏y, w sk∏ad którego Architekci nie wchodzà
wcale, w razie propozycyi naszej
proszàcej o lokal dla projektowanych studiów, propozycje odrzuci. Pod[d]aj´ myÊl myÊlàc, ˝e
Szanowna Pani dla niej znajdzie
odpowiednià form´”.
Z treÊci listu wynika, ˝e
A. Gravier zacytowa∏ fragment
jakiegoÊ memoria∏u opracowa-

5. Fasada szko∏y, stan obecny. Fot. B. Pop∏awski.
5. School facade, present-day state. Photo: B. Pop∏awski.

nego przez grup´ osób, którà
Z. Kamiƒski okreÊli∏ jako reprezentujàcà tendencje „odÊrodkowe”
i dà˝àcà do trzymania si´ ze
„sztukami pi´knymi”. Kto nale˝a∏
do tej grupy architektów, nie
wiemy. Nie znamy tak˝e pe∏nej
korespondencji w tej sprawie.
Mo˝emy jedynie przypuszczaç,
˝e na list A. Graviera Kierbedziowa odpowiedzia∏a pozytywnie
24 sierpnia 1912 r. 9, proszàc
o dodatkowe wyjaÊnienia, które

4. Elewacja pó∏nocna szko∏y, 1915 r. A. Gravier, Szko∏a Sztuk Pi´knych w Warszawie,
„Przeglàd Techniczny”, 1915, nr 3-4.
4. Northern elevation of the School, 1915. Reprod. after: A. Gravier, Szko∏a Sztuk Pi´knych
w Warszawie (School of Fine Arts in Warsaw), “Przeglàd Techniczny”, 1915, no. 3-4.

architekt nades∏a∏ natychmiast.
Wynika to z jej listu z 30 sierpnia
1912 r. skierowanego prawdopodobnie do architekta Stanis∏awa Brzozowskiego, który pe∏ni∏
rol´ plenipotenta fundatorki.
W liÊcie czytamy: „Pan Gravier twierdzi, ˝e koszt urzàdzenia
pracowni poddaszowych nie przewy˝szy 14 828 rubli. Gdyby tak
by∏o mo˝e i warto te pracownie
budowaç bo si´ otrzyma powierzchni´ 48 sà˝ni, co sporo
miejsca stanowi. Zwróciç jednak
specjalnà uwag´ nale˝y na to czy,
przy wi´kszem obcià˝eniu (jeÊli
te pracownie zamiast na pracownie prywatne na pracownie szkolne dla architektów obróciç) pracownie te b´dà bezpieczne? Od
katastrofy e[g]zystencj´ swojà
szko∏a rozpoczynaç nie mo˝e i nie
powinna. Ca∏à t´ spraw´ prosz´
Kochanego Pana dok∏adnie przedyskutowaç z p. Gravier i ostatecznie zdecydowaç wed∏ug swojego uznania”. I dalej: „A – jeszcze – niech Pan powie p. Gravier
˝e jego myÊl urzàdzenia kursów
architektonicznych przy szkole
bardzo, bardzo mi sympatyczna”10.
Z przytoczonej korespondencji jednoznacznie wynika, ˝e
propozycja udost´pnienia budowanego gmachu Szko∏y Sztuk
Pi´knych tak˝e dla architektów
zosta∏a zaakceptowana przez
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6. Eugenia Kierbedê (1855-1946), fundatorka gmachu Szko∏y Sztuk Pi´knych.
Repr. za: L.T. Jab∏oƒski, Dzieje rodziny
Kierbedziów, Warszawa 2003.
6. Eugenia Kierbedê (1855-1946), founder of the Academy of Fine Arts building.
Reprod after: L.T. Jab∏oƒski, Dzieje
rodziny Kierbedziów (The History of the
Kierbedê Family), Warszawa 2003.

fundatork´. Wynika z niej ponadto, ˝e grupie osób, które reprezentowa∏ A. Gravier, chodzi∏o
o „urzàdzenie kursów architektonicznych przy szkole”, tak jak to
czyniono uprzednio przy Wydziale Technicznym Warszawskiego Towarzystwa Kursów
Naukowych.
Starania A. Graviera i przychylny do nich stosunek E. Kierbedziowej pozwoli∏y projektantowi Szko∏y Sztuk Pi´knych wprowadziç zmiany w planach budowy i uzyskaç dla „przysz∏ego
Wydzia∏u Architektonicznego”
pomieszczenia, a w przysz∏oÊci
osobny pawilon. O tych planach
tak pisa∏ A. Gravier w 1915 r.:
„Drugie pi´tro sk∏ada si´ z pi´ciu
pracowni ze Êwiat∏em bocznem,
s∏u˝yç majàce w przysz∏oÊci
za kreÊlarnie architektoniczne.
Przeznaczenie tego pi´tra dla architektury jest czasowe, poniewa˝ w przysz∏oÊci projektowany
jest osobny pawilon architektoniczny, oznaczony w planie powierzchnià zakreskowanà”.11
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Przedstawione powy˝ej dzia∏ania A. Graviera i warszawskiego Ko∏a Architektów doprowadzi∏y w 1915 r. do rozpocz´cia
na poddaszu nowo wybudowanej szko∏y12 zaj´ç ze studentami
Wydzia∏u Architektury, organizacyjnie podleg∏emu Politechnice
Warszawskiej13. W budynku przy
Wybrze˝u KoÊciuszkowskim wydzia∏ ten dzia∏a∏ tylko przez rok,
do jesieni 1916 r. Symbioza ze
Sztukami Pi´knymi okaza∏a si´
nieudana. Zdecydowa∏y o tym nie
tylko wzgl´dy programowe profilu kszta∏cenia, ale i szczup∏oÊç
miejsca na poddaszu, trudnoÊci
w organizacji pracy administracyjnej (posiedzenia Rady Wydzia∏u odbywa∏y si´ w Stowarzyszeniu Techników przy ul.
Czackiego) oraz brak perspektyw
na szybkà budow´ wspomnianego pawilonu architektury.
Sytuacja ta zmusi∏o grono
profesorskie i rad´ Wydzia∏u
Architektury do pilnego podj´cia

7. Architekt Alfons Gravier (1871-1953),
projektant gmachu. Fot. ze zbiorów prywatnych prof. A. Czapskiej.
7. Architect Alfons Gravier (1871-1953),
designer of the building. Photograph
from the private collections of Prof.
A. Czapska.

staraƒ o uzyskanie w∏asnej siedziby, dajàcej wi´ksze mo˝liwoÊci
rozwojowe. Ostatecznie wydzia∏
otrzyma∏ gmach przy ul. Koszykowej 55 po zlikwidowanym
V m´skim gimnazjum rosyjskim.
Remont przydzielonego budynku
opóêni∏ rozpocz´cie zaj´ç ze studentami do koƒca paêdziernika
1916 r. Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Wydzia∏u w nowej w∏asnej siedzibie odby∏o si´
13 paêdziernika 1916 r. W gmachu tym, po licznych przebudowach i adaptacjach, siedziba wydzia∏u znajduje si´ do chwili
obecnej (il. 9).
Warto wspomnieç tak˝e o opracowanym we wrzeÊniu 1915 r.
programie Wydzia∏u Architektonicznego Politechniki Warszawskiej, gdy˝ by∏ on na owe czasy
bardzo post´powy, integrujàcy
dyscypliny architektoniczne, artystyczne i techniczne. Czytamy
w nim m.in. „program, który tu
kreÊlimy, ma na celu kszta∏cenie
architektów w najwy˝szym tego
poj´cia zakresie – szeroka kultura
artystyczna i powa˝na wiedza
fachowa to jego nici przewodnie,
tak przez ogólny rozk∏ad studiów,
jak w poszczególnych przedmiotach przeprowadzane. Program
ten ma byç pierwszym drogowskazem w pracach nowej uczelni, zaÊ dalsze jej kszta∏cenie to
przyciàganie najlepszych si∏ naszych, dziÊ cz´sto zmuszonych
obcej s∏u˝yç sztuce, zapa∏ i praca
m∏odzie˝y powinny go dalej rozszerzyç, wype∏niç, abyÊmy stan´li z czasem u szczytnych celów
godnych dawnej naszej Êwietnej
kultury i sztuki”.14
W programie du˝o uwagi poÊwi´cono historii sztuki i historii
architektury, tak powszechnej,
jak i polskiej, eksponujàc szczególnie „architektur´ drzewnà”
i po∏àczenie wyk∏adów z wycieczkami po kraju. Wprowadzono
nowy w szkolnictwie architektonicznym przedmiot – program Budowy Miast, obejmujàcy analiz´
historycznà miast i zagadnieƒ
wspó∏czesnoÊci. W projektowaniu architektonicznym, które
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przewidziano od I semestru,
zak∏adano III jego stopnie (projektowanie wiejskie, miejskie
i monumentalne). Du˝o uwagi
poÊwi´cono tematyce architektury wiejskiej („chatom z obejÊciem, dworom, pa∏acom, kapliczkom i boênicom”). Na wy˝szych latach tematami prac projektowych mia∏y byç: dom mieszkalny, budynki u˝ytecznoÊci publicznej i ich wn´trza15.
Program przewidywa∏ nauczanie rysunku na czterech latach
studiów oraz uzyskanie „powa˝nej wiedzy fachowej” w przedmiotach matematycznych (matematyka wy˝sza, geometria wykreÊlna, zasady perspektywy), statyce i wytrzyma∏oÊci materia∏ów,
budownictwie i konstrukcjach
budowlanych, ale tak˝e „ogrzewaniu i przewietrzaniu”, kanalizacji i wodociàgach, kosztorysowaniu i „buchalterii”.
Wi´kszoÊç wyk∏adowców wydzia∏u zwiàzana by∏a z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami
Przesz∏oÊci. Nie by∏o to bez znaczenia w przyj´tym procesie
kszta∏cenia. Indywidualne poglàdy prowadzàcych decydowa∏y

9. Fasada gmachu Wydzia∏u Architektury Politechniki Warszawskiej, stan obecny. Fot.
B. Pop∏awski.
9. Facade of the building of the Department of Architecture at the Warsaw Polytechnic,
present-day state. Photo: B. Pop∏awski.

bowiem o zakresie i treÊci nauczania. Szczególnà uwag´ poÊwi´cano zagadnieniom zwiàzanym z ochronà i konserwacjà zabytków. Nie tylko dyskutowano
nad metodami prac konserwatorskich, ale i starano si´ wprowadzaç

8. Fragment listu A. Graviera do E. Kierbedziowej. Repr. E. Pop∏awskiej-Buka∏o ze zbiorów Dzia∏u Starych Druków i R´kopisów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, sygn. 3524.
8. Fragment of a letter by A. Gravier to E. Kierbedziowa. Reprod.: E. Pop∏awska-Buka∏o
from the collections of the Department of Old Prints and Manuscripts at the Public Library
of the capital city of Warsaw, call no. 3524.

w ˝ycie ÊwiadomoÊç powszechnej ochrony zabytków. Podejmowano wiele przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do rewaloryzacji zabytkowych zespo∏ów, jak i pojedynczych obiektów architektury16.
Wyk∏ady z historii architektury
polskiej prowadzi∏ Kazimierz
Skórewicz, inicjator za∏o˝enia
Towarzystwa i jego aktywny
dzia∏acz. Katedr´ konserwacji
zabytków objà∏ natomiast doÊwiadczony architekt i konserwator Jaros∏aw Wojciechowski.
W wyk∏adach i zaj´ciach studentów Wydzia∏u Architektury
Politechniki, prowadzonych po
raz pierwszy – po pó∏torawiekowej niewoli – oficjalnie w j´zyku
polskim, na goÊcinnym poddaszu Akademii Sztuk Pi´knych,
uczestniczy∏o ok. 50. studentów,
przewa˝nie s∏uchaczy Kursów
Architektonicznych przy warszawskim Kole Architektów.
Byli wÊród nich m.in. Stanis∏aw
Brukalski, Jerzy Grabowski, Tadeusz Gronowski, Edmund John,
Stefan Lier, Kazimierz To∏∏oczko,
Juliusz ˚akowski i inni17.
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Przypisy
1. W Warszawie w latach 1896-1905 dzia∏a∏a rosyjska Politechnika z Wydzia∏em In˝ynieryjno-Budowlanym kszta∏càcym m.in.
architektów, zamkni´ta za udzia∏ w strajku
szkolnym. Politechnika otrzyma∏a gmach
wybudowany ze sk∏adek spo∏ecznych w latach 1899-1901, wg projektu S. Szyllera
i B. Rogóyskiego. Po zamkni´ciu rosyjskiej
Politechniki, w 1907 r. powsta∏o w Warszawie Towarzystwo Kursów Naukowych,
którego Wydzia∏ Techniczny organizowa∏
polskie kursy m.in. architektoniczne. Po wybuchu I wojny Êwiatowej Rada Naukowa
ww. Wydzia∏u Technicznego opracowa∏a
projekt powo∏ania Politechniki z Wydzia∏em In˝ynieryjno-Budowlanym. Szczegó∏owe informacje dot. tego okresu zawarte sà
w: J. Roguska, Ârodowisko architektoniczne Warszawy na prze∏omie XIX i XX wieku (1890-1914), „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki”, t. XIX , 1974, z. 3; J. Roguska, Ko∏o Architektów w Warszawie
(1899-1904-1934), „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XXII, 1977, z. 3;
Fragmenty stuletniej historii 1899-1999,
t. 1 i 2, red. T. Barucki, Warszawa 2001
oraz Warszawska Szko∏a Architektury
1915-1965, Warszawa 1967.
2. Statut Politechniki zatwierdzony zosta∏
2 listopada 1915 r. Utworzonych zosta∏o
6 wydzia∏ów: in˝ynierii budowlanej, in˝ynierii rolniczej, budowy maszyn, elektrotechniki, chemii i architektury.
3. Zmiana nazwy nastàpi∏a dopiero w 1916 r.,
po zatwierdzeniu przez w∏adze niemieckie
statutu Politechniki i przeprowadzce do
gmachu przy ul. Koszykowej 55.
4. Wg: Warszawska Szko∏a... jw, s. 29.
5. Warszawska Szko∏a..., jw., s. 16.
6. Architekt Alfons Gravier (1871-1953)
ukoƒczy∏ Wydzia∏ Architektury Akademii
Sztuk Pi´knych w Pary˝u. Po powrocie do

kraju od 1912 r. by∏ czynnym cz∏onkiem
warszawskiego Ko∏a Architektów. Jako jego
przedstawiciel uczestniczy∏ w obradach Sta∏ego Komitetu Mi´dzynarodowego Kongresu Architektów w Pary˝u. W 1913 r. by∏ delegatem ko∏a na zjazd architektów w Sankt
Petersburgu. W 1935 r. uczestniczy∏ w Kongresie Architektów w Rzymie. Wspó∏tworzy∏ lub tworzy∏ opracowania dotyczàce
warunków obowiàzujàcych przy robotach
budowlanych (1911 r.) oraz projekty przepisów zabezpieczajàcych robotników przed
wypadkami (1919 r.). By∏ cz∏onkiem wielu
komisji miejskich oraz uczestnikiem i jurorem w konkursach architektonicznych.
Projektowa∏ i kierowa∏ budowà Szko∏y
Sztuk Pi´knych w Warszawie (1912-1914)
oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
(1912-1913). Przez 10 lat wyk∏ada∏ na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zasady perspektywy i kosztorysowania. Po 1945 r. prowadzi∏ zaj´cia z budownictwa na Politechnice ¸ódzkiej. Do najwa˝niejszych realizacji tego architekta nale˝à: przebudowa pa∏acu Branickich na
gmach ambasady francuskiej przy ul. Frascati w Warszawie (nie istnieje), szko∏a budownictwa przy ul. Wspólnej 81, dom
w∏asny przy ul. Profesorskiej 3 oraz gmach
Szko∏y Sztuk Pi´knych w Warszawie,
zak∏ad dla umys∏owo chorych w Gostyninie i koÊció∏ p.w. Êw. Antoniego w ¸odzi.

10. List w zbiorach Dzia∏u Starych Druków i R´kopisów Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy (sygn. 3524).

7. Dzi´ki fundacji E. Kierbedê prawie
w tym samym czasie, w latach 1912-1914,
powsta∏ inny warszawski budynek u˝ytecznoÊci publicznej – Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.
8. Materia∏y ze zbiorów Dzia∏u Starych
Druków i R´kopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (sygn. 3524).

16. Mi´dzy innymi dzi´ki dzia∏alnoÊci Jaros∏awa Wojciechowskiego zabezpieczono
przed zniszczeniem kamienice warszawskiego Starego Miasta (np. kamienic´ Baryczków), uratowano pozosta∏oÊci murów
obronnych, wykonano inwentaryzacje pa∏acu w Wilanowie, ¸azienkach i na Zamku
Królewskim w Warszawie.

9. Odr´czny dopisek na pierwszej stronie
listu.

17. Wszystkie dane wg: Warszawska Szko∏a..., jw., s. 30.

11. A. Gravier, Szko∏a Sztuk Pi´knych
w Warszawie, „Przeglàd Techniczny”,
1915, nr 7-8, s. 63.
12. Szko∏a z chwilà wybuchu I wojny
Êwiatowej, na jesieni 1914 r. zosta∏a zaj´ta
przez rosyjskie w∏adze wojskowe na szpital. Z tego wzgl´du otwarcie jej nastàpi∏o
o rok póêniej, 16 listopada 1915 r., ju˝
w warunkach okupacji niemieckiej.
13. Warto wspomnieç, ˝e Eugenia Kierbedziowa w sporzàdzonym w 1943 r. testamencie przeznaczy∏a cz´Êç swego majàtku na cele naukowe i stypendia dla studentów Szko∏y Sztuk Pi´knych w Warszawie
i studentów Politechniki Warszawskiej, wychowanków Wydzia∏u Architektury (uczelnie jednak z legatów tych nie skorzysta∏y);
wg informacji zawartych w: T. Kotaszewicz, Eugenia Kierbedziowa humanistka
i patriotka Êwiadoma swych celów w 50
rocznic´ jej Êmierci, (w:) Materia∏y z sesji
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy nt.
Dzia∏alnoÊç filantropijna Honorowej
Obywatelki m.st. Warszawy Eugenii Kierbedziowej, Warszawa 1998.
14. Cytat za: Warszawska Szko∏a..., jw.,
s. 60.
15. Warszawska Szko∏a..., jw., s. 29.

THE BEGINNINGS OF THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
AT THE WARSAW POLYTECHNIC IN THE LIGHT OF HERETOFORE UNKNOWN DOCUMENTS

T

he Warsaw Circle of Architects, established in 1904 and
active at the Associations of
Technicians, dealt with professional questions, architectural competitions and the socio-spatial
problems of the city. It also discussed the training of future representatives of the profession in
Warsaw since many architects
from the Kingdom of Poland had
studied abroad.
Members of the Circle aimed at creating an independent
Department of Architecture within the Warsaw Polytechnic. In
February 1915 their efforts result116

ed in setting up an organisational
committee. The architects who joined the committee devised a detailed programme of the Department
and became members of its academic staff.
The Department of Architecture was opened on 15 November
1915. It had not been granted
space in the Polytechnic building,
and was forced to inaugurate its
courses at the Warsaw Academy of
Fine Arts in the PowiÊle district.
Information about the choice of
this site is contained in a letter of
20 August 1912, addressed to
Eugenia Kierbedziowa, the founder

of the building. The correspondence
is preserved in the collections of
the Public Library of the capital
city of Warsaw amongst material
comprising her legacy. The content
of the letter shows that Eugenia
Kierbedziowa agreed to the proposal, which also reflected the
stand of some of the Circle members who envisaged architectural
training combined with the fine arts.
The Department of Architecture was located in the PowiÊle
district only for a year, up to the
autumn of 1916. From that time
on, it remains in a building in
55 Koszykowa Street.

