SYLWETKI

JÓZEF HANDZELEWICZ (1880-1963): ARCHITEKT, IN YNIER-CERAMIK
I PRZEMYS!OWIEC1
MA!GORZATA ROZBICKA

Zas"ugi Józefa Handzelewicza (1880-1963), stanowi#ce syntez$ bardzo ró%norodnych dokona&
twórczych i organizacyjnych w dziedzinie architektury i in%ynierii budowlanej, w swoim pe"nym wymiarze ci#gle jeszcze nie s# szerzej znane i nale%ycie
doceniane. A przecie% samo architektoniczne oeuvre
Handzelewicza obejmuje przesz"o 25 pozycji – projektów i realizacji powsta"ych w przeci#gu zaledwie
oko"o 13 lat, to jest do 1926 roku, w którym zarzuci" dzia"alno'( architektoniczn#, by po'wi$ci( si$
realizacji swojej drugiej zawodowej pasji – projektowaniu, produkcji, propagowaniu i wdra%aniu nowoczesnej ceramiki budowlanej. W równie krótkim
czasie i na tym polu osi#gaj#c podobnie imponuj#ce
rezultaty twórcze i organizacyjne, uwidocznione w
jego mi$dzywojennych i powojennych publikacjach
oraz zrealizowanych konstrukcjach eksperymentalnych, nowatorskich projektach, kilkunastu patentach
i zarejestrowanych wzorach u%ytkowych lekkich,
systemowych elementów ceramicznych, a tak%e w
wynikach jego dzia"alno'ci organizacyjnej na rzecz
ich produkcji i wdra%ania do praktyki polskiego budownictwa i architektury.
ARCHITEKT

1. Józef Handzelewicz. FotograÞa z 1913 r. Zbiory rodzinne
(Zb.R)
1. Józef Handzelewicz. Photograph dated 1913. Family collection (Zb.R.)

Józef Handzelewicz (il. 1) urodzi" si$ 4 lutego
1880 roku we W"ochach ko"o Warszawy, jako syn
Maksymiliana, wywodz#cego si$ z zasiedzia"ej w
Kutnie rodziny m"ynarskiej i pochodz#cej ze )l#ska
Doroty z Obieg"ów, którzy kilka lat wcze'niej, po
spaleniu si$ rodzinnego m"yna Handzelewiczów,

1
Niniejsza praca opiera si$ na materia"ach opracowanych w
latach 2008-2009 w ramach prac statutowych wykonanych na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wiele informacji i materia"ów wykorzystanych w artykule autorka uzyska"a

dzi$ki uprzejmo'ci rodziny J. Handzelewicza, a w szczególno'ci
córki architekta 'p. B. Ostrowskiej i jego wnuków – J. Ostrowskiego i J. Wac"awka, którym za okazan# pomoc pragn$ serdecznie podzi$kowa(.
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osiedli w okolicach Warszawy, gdzie ojciec Józefa
zatrudni" si$ jako cegielnik2.
Edukacj$ szkoln# Józef Handzelewicz odebra" w
yrardowie, dok#d jego rodzina przenios"a si$ na
sta"e w 1886 roku. W szkole nale%a" „do grona lepiej ucz#cych si$” uczniów, a „najwi$cej /…/ ochoty
i czasu” po'wi$ca" zaj$ciom plastycznym. Pobiera"
nawet prywatne lekcje rysunku i my'la" o podj$ciu
studiów plastycznych w Krakowie. Sytuacja materialna rodziny przes#dzi"a jednak, %e po uko&czeniu
szko"y powszechnej w roku 1895 pozosta" w yrardowie i przyj#" posad$ w przyfabrycznym biurze
budowlanym, w którym pracuj#c przez blisko cztery
lata szybko awansowa", od wykonywania prostych
prac pomocniczych do samodzielnego wykonywania rysunków architektonicznych3.
W roku 1899 Handzelewicz przeniós" si$ do Warszawy, gdzie z pomoc# zaprzyja*nionego z nim od
czasów szkolnych kolegi z biura budowlanego i towarzysza plenerowych wypraw malarskich – Feliksa Michalskiego (1879-1946) znalaz" zatrudnienie
u architekta Adama Mazurkiewicza (1837-1902)4.
Dalsze do'wiadczenia zawodowe zdobywa" pracuj#c w latach 1900-1902 w pracowni Józefa Piusa
Dzieko&skiego (1844-192), w której poza udzia"em
w przygotowywaniu ró%norodnych projektów5 mia"
sposobno'( pod okiem in%yniera W"adys"awa ychiewicza (1870-1909) odby( praktyk$ na budowie
warszawskiego ko'cio"a Naj'wi$tszego Zbawiciela.
W roku 1902 przez pewien czas pracowa" równie% w
pracowni Adama Oczkowskiego (1845-1923), dzi$ki któremu, jak twierdzi", „naby" technik$ budownictwa mieszkaniowego”6.
Du%e znaczenie dla dalszego toku kariery zawodowej Handzelewicza mia"a znajomo'( zawarta w

roku 1902 z praktykuj#cym w Odessie architektemPolakiem – W"adys"awem D#browskim (1854-?)7,
a w szczególno'ci zrealizowany za jego namow#
i pomoc# wyjazd do pracy na Ukrain$, który zaledwie dwudziestotrzyletniemu Handzelewiczowi
przyniós" nie tylko mo%liwo'( wykonania i realizacji
pierwszych samodzielnych projektów oraz nawi#zania szeregu cennych znajomo'ci, ale i pozwoli"
zgromadzi( fundusze niezb$dne do podj$cia w przysz"o'ci regularnych studiów architektonicznych8.
Na Ukrainie Handzelewicz wykonywa" g"ównie
projekty z zakresu „budownictwa wiejskiego, a nawet dworskiego”9. O ówczesnym, wysokim ju%, poziomie jego profesjonalizmu i upodobaniach do klasycyzmu z widocznymi nawi#zaniami do spu'cizny
architektonicznej D. Merliniego i A. Palladia mo%emy s#dzi( na podstawie zachowanego szcz#tkowo
projektu pa"acyku, który w latach 1903-1904, na
zlecenie Oktawii z Podhorskich Adamowej Zdziechowskiej z Czerepaszyniec, zrealizowa" w Bu"hajach ko"o Berdyczowa10 (il. 2).
Niepokoje spo"eczne narastaj#ce na Ukrainie
i wywo"any przez nie zastój w budownictwie ju% w
1904 roku sk"oni"y Handzelewicza do powrotu do
Warszawy i powzi$cia zamiaru wst#pienia na studia
w Warszawskim Instytucie Politechnicznym Cesarza Miko"aja II. Gdy jednak w styczniu 1905 roku
„na czas nieograniczony” uczelni$ warszawsk# zamkni$to, wespó" z kilkoma kolegami zdecydowa" si$
wyruszy( na studia architektoniczne do Darmstadtu,
miasta przychylnego zagranicznym studentom, w
którym równolegle dzia"a"y dwie szko"y kszta"c#ce
w dziedzinie budownictwa i architektury – utworzona w 1876 roku Zawodowa Szko"a Budowlana
(Landesbaugewrkschule)11 i rok pó*niej za"o%ona

Por. )wiadectwo Urodzenia wydane przez rzymsko-katolick#
ParaÞ$ 'w. Katarzyny Warszawa – S"u%ew, rok 1880, nr aktu 35
i J.L. Jakubowski, Fragment autobiograÞi: od po owów motyli do badania sztucznych piorunów, „Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki”, R. 33:1988, nr 3 s. 589-590. Nale%y te% nadmieni(,
%e J. Handzelewicz w osobi'cie sporz#dzonym %yciorysie zapisa", %e urodzi" si$ na Woli w Warszawie.
3
J. Handzelewicz, Wspomnienia (mpis), s. 1-2, Zbiory rodzinne
(Zb. R).
4
Ibidem, s. 3.
5
Pracownia J.P. Dzieko&skiego przy ul. Chmielnej 24, sk"ada"a
si$ w owym czasie niejako z dwóch „biur”: mniejszego – tzw.
ko'cielnego, w którym opracowywano plany kilku ko'cio"ów,
i wi$kszego – tzw. szpitalnego, w którym powstawa"y projekty
nowej zabudowy Szpitala Dzieci#tka Jezus. Por. Z. M#cze&ski,
Pami!tniki (rkp), [w:] A. Majdowski, Budownictwo ko"cielne
w twórczo"ci projektowej Józefa Piusa Dzieko#skiego (18441927), Warszawa 1995, s. 27.
6
J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 3.

W. D#browski, polski architekt praktykuj#cy w Odessie, by"
absolwentem Akademii Sztuk Pi$knych w Sankt Petersburgu,
projektantem mi$dzy innymi ko'cio"ów w Fastowie, Odessie
i Miko"ajewie. Por. m.in. „Kraj”, 1895, nr 41, s. 26; 1896, nr 34,
s. 47; 1898, nr 52, s. 17; 1901, nr 49, s.573 oraz S. !oza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 59.
8
J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 3.
9
Ibidem.
10
Architektur$ pa"acyku w Bu"hajach, który ca"kowitemu zniszczeniu uleg" ju% podczas zawieruchy rewolucyjnej w 1917 roku,
znamy tylko z rysunku (przypuszczalnie autorstwa Handzelewicza) opublikowanego przez A. Urba&skiego w Pro Memoria,
Warszawa 1919 i szkicowego planu zachowanego w zbiorach
rodziny J. Handzelewicza. O pa"acyku w Bu"hajach równie%
m.in. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo brac awskie, t. 10, Wroc"aw 1996,
s. 38-39.
11
Por. Festschrift zur Feier des 50 jahrigen Bestehens der Landesbaugewerkschule Darmstadt 1976-1926, Darmstadt 1926.
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2. Bu"haje k/Berdyczowa (ob. Ukraina). Pa"acyk Oktawii Zdziechowskiej – widok perspektywiczny od strony ogrodu. Rys. J. Handzelewicz (1904). Wg A. Urba&ski, Pro Memoria, Warszawa, 1919
2. Bu"haje near Berdyczów (Berdychiv, present day Ukraine). The palace of Oktawia Zdziechowska, perspective view as seen from the
garden. Drawing by J. Handzelewicz (1904), as in A. Urba&ski, Pro memoria, Warsaw, 1919

przez Wielkiego Ksi$cia Hesji Ludwika IV Wy%sza Szko"a Techniczna (Technische Hochschule zu
Darmstadt – TH Darmstadt)12 – w dydaktyce d#%#ca, podobnie jak i inne niemieckie politechniki, do
kszta"cenia studentów architektury zarówno na artystów, jak i budowniczych-praktyków13.
Lata studiów, na wybranym przez Handzelewicza, ciesz#cym si$ doskona"# reputacj# Wydziale
Architektury TH Darmstadt, które z uwagi na brak
'wiadectwa uko&czenia szko"y 'redniej odbywa"
jako tzw. hospitant, czyli wolny s"uchacz14, up"yn$"y
mu bardzo pracowicie. Do wzmo%onej aktywno'ci
mobilizowa"a go zarówno konieczno'( zdobywania
'rodków utrzymania, jak i ch$( zachowania kontaktu z krajowym 'rodowiskiem architektonicznym.
Studiuj#c nie tylko zatem prowadzi" przynosz#c#

mu niewielki dochód „pracowni$ pomocy dla studentów”15, ale te% zach$cony g"ówn# nagrod# w rozstrzygni$tym w pierwszej po"owie 1906 roku konkursie na projekt cerkwi w Tarnopolu16, do którego
przyst#pi" zapewne jeszcze przed opuszczeniem
Warszawy, regularnie bra" udzia" w og"aszanych
w kraju w latach 1907-1909 konkursach architektonicznych, a% w o'miu z nich uzyskuj#c nagrody,
b#d* te% wyró%nienia.
Poza wielostronnymi do'wiadczeniami projektowymi oraz satysfakcj# zawodow# i Þnansow#, udzia"
w konkursach da" Handzelewiczowi szans$ w"#czenia si$ do toczonej oko"o 1910 roku w kraju debaty architektonicznej, której jednym z zasadniczych
w#tków by"y skierowane ku budownictwu „wsi
i miasteczka” poszukiwania wspó"czesnych, a jedno-

Por. m.in. E. Viefhaus, Wy$sza Szko a Techniczna w Darmstadt 1836-1914, [w:] 150 lat wy$szego szkolnictwa technicznego w Warszawie 1826-1976, Warszawa 1979, s. 61-77.
13
Por. m.in. J. Rybicki, O wykszta ceniu zawodowym architektów, „Przegl#d Techniczny”, 1912, nr 7.
14
Informacja podana przez J. Handzelewicza w jego Wspomnieniach, i% w latach 1905-1910 na TH Darmstadt studiowa" jako
wolny s"uchacz wydaje si$ t"umaczy(, dlaczego jego nazwisko
nie Þguruje na przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu
Technicznego w Darmstadt listach studentów tej uczelni. Zgodnie z informacj# przekazan# autorce przez archiwist$ Archiwum
Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt - Andreasa Göllera po'wiadczenia pi$cioletniego pobytu Handzelewicza w Darmstadt
brak równie% w dokumentach przechowywanych w archiwum
miejskim. Studia J. Handzelewicza w TH Darmstadt nie zosta"y

równie% odnotowane przez J. Kochanowskiego autora opracowania pt. Polska kolonia akademicka w Darmstadt 1894-1914,
„Przegl#d Historyczny”, t. 81, 1990, s. 559-579.
15
Wed"ug J. Handzelewicza w pracowni za"o%onej przez niego
w Darmstatdcie jego „koledzy opracowywali projekty politechniczne przy mojej pomocy. Praca ta da"a bardzo dobre efekty,
gdy% nie tylko zarabia"em na utrzymanie, lecz jeszcze odk"ada"em co umo%liwi"o mi dopomaganie materialne w formie po%yczek kolegom Polakom b$d#cym w ci$%kich warunkach. Pomaga"em równie% siostrze Halinie (Wiktorii), która po zgonie
m$%a znalaz"a si$ w ci$%kich warunkach nie maj#c 'rodków na
wychowanie dzieci”. Por. J. Handzelewicz, Wspomnienia, op.
cit., s. 4.
16
Por. „Architekt”, 1906, z. 6, s. 142.
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3. Konkurs Polskiej Macierzy Szkolnej (1907). Projekt szko"y jednoizbowej autorstwa J. Handzelewicza wyró%niony II nagrod#. Wg
„Przegl#d Techniczny”, t. XLV, 1907, tabl. XXII
3. Competition of the Polish Educational Society (1907). Design for a single–classroom school by J. Handzelewicz, 2nd Prize, as in
“Przegl#d Techniczny”, vol. XLV, 1907, tab. XXII

4. Konkurs na „Sokolni$”, tzn. siedzib$ Wydzia"u Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó"” w Zakopanem (1907). Projekt J.
Handzelewicza wyró%niony I nagrod# – widok perspektywiczny. Wg „Architekt”, 1907, z. 12
4. Competition for the “Falcon House”—seat of the Zakopane
Chapter of the Sokó" Gymnastics Society (1907). First Prize
design by J. Handzelewicz, perspective view, as in “Architekt”,
1907, book 12

5. Konkurs Towarzystwa Kó"ek Rolniczych na wzorowe zabudowania „dla 'rednio zamo%nego w"o'cianina polskiego”
(1907). Projekt J. Handzelewicza wyró%niony g"ówn# nagrod#
w konkursie i na Wystawie Rolniczej w Wadowicach (1909)
– widok chaty murowanej. Wg T. Rylski, O w o"cia#skich
budynkach gospodarskich, Wiede& 1915
5. Competition of the Farmers’ Society for a model farmstead
“for a farmer of moderate means” (1907). Design by J. Handzelewicz, honored by the main award in the Competition and the
Agricultural Exhibition in Wadowice (1909), view of the brick
house, as in T. Rylski, O w o"cia#skich budynkach gospodarskich [About farm buildings], Vienna, 1915
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7. Konkurs Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” na dwór
w Opinogórze (1908). Projekt J. Handzelewicza nagrodzony
IV-t# zaszczytn# wzmiank# – widok perspektywiczny. Wg
„Architekt”, 1908, z. 4
7. Competition of the Polish Applied Art Society for the Opiniogóra manor house (1908). Design by J. Handzelewicz, 4th
Honorable Mention, perspective view, as in “Architekt”, 1908,
book 4

6. Konkurs Komitetu Wystawy Przemys"u i Rolnictwa w Cz$stochowie na wzorow# zagrod$ w"o'cia&sk# (1909). Projekt J.
Handzelewicza nagrodzony III-ci# zaszczytn# wzmiank#. Wg
„Architekt”, 1909, nr 3
6. Competition of the Committee for Industry and Agriculture of
Cz$stochowa for a model farmstead (1909). Design by J. Handzelewicz, 3rd Honorable Mention, as in “Architekt”, No. 3, 1909

cze'nie rodzimych 'rodków wyrazu architektonicznego. O tym, %e zw"aszcza w zakresie kszta"towania
„swojskiego” modelu nowoczesnej zabudowy wiejskiej Handzelewicz mia" wiele do zaproponowania, i %e zosta"o to przez wspó"czesnych docenione,
najlepiej 'wiadcz# projekty, jakie zg"osi" i nagrody,
jakie uzyska" w konkursie na budynki „szkó" ludowych wiejskich Polskiej Macierzy Szkolnej” (1907
– II nagroda)17 (il. 3) i na siedzib$ „Sokolni” w Zakopanem (1907 – I nagroda)18 (il. 4) oraz w konkursach na zagrody w"o'cia&skie „w stylu swojskim”

„Przegl#d Techniczny”, 1907, nr 36, s. 427.
Protokó S%du konkursowego na budow! „Sokolni”…, „Architekt”, 1907, z. 12, s. 71.
19
Por. m.in. T. Rylski, O w o"cia#skich budynkach gospodarskich, Wiede& 1915.
20
K. Skórewicz, Konkurs na projekt wzorowej zagrody w o"cia#skiej, „Architekt”, 1909, nr 3, s. 45–46.
21
Typy wzorowych zagród w o"cia#skich, Wilno 1910, b.n.s.
oraz Konkurs na projekt wzorowej zagrody, „Przegl#d Technicz17

18
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na Wystaw$ Rolnicz# w Wadowicach (1907 – I nagroda)19 (il. 5), na Wystaw$ Przemys"u i Rolnictwa
w Cz$stochowie (1909 – III zaszczytna wzmianka)20
(il. 6) i konkurs Wile&skiego Towarzystwa Urz#dze& Mieszka& (1909 – jedna z trzech g"ównych
nagród)21. Z obszaru tej samej problematyki równie
ciekaw# jego propozycj# projektow#, mniej jednak
docenion#, mimo %e zgodn# z purystycznymi tendencjami awangardy tamtych lat, by"a te% modernistyczna interpretacja polskiego barokowego dworu
alkierzowego, przedstawiona na konkursie na dwór
Opinogórze (1908 – IV zaszczytna wzmianka)22 (il.
7). Spo'ród projektów Handzelewicza oscyluj#cych
wokó" zagadnie& uwspó"cze'nienia tradycyjnych
motywów architektury polskiej bodaj najbardziej
jednak wa%kim by" jego nagrodzony srebrnym medalem ca"o'ciowy projekt robotniczej osady, wykonany na wile&ski konkurs, a by( mo%e specjalnie na
planowan# w Wilnie na jesie& 1909 roku wystaw$
Towarzystwa „Urz#dze& Mieszka&”23, w którym zawar" nader ciekawe, szczegó"owo opracowane propozycje rodzimych modeli popularnej architektury
ny”, 1909, nr 22, s. 272 i Rozstrzygni!cie konkursu, „Przegl#d
Techniczny”, 1909, nr 38, s. 426; tak%e M. Brenstejn, Informator o towarzystwach na Litwie i Rusi Bia ej zestawiony przez…,
Wilno 1914, s. 16–21.
22
„Przegl#d Techniczny”, 1907, nr 52, s. 628.
23
Ksi!ga pami%tkowa wystawy „Urz%dze# Mieszka#” i ogrodniczej, Wilno 1909.

8. Konkurs na projekt kolonii robotniczej „dla 810 rodzin – 4050 mieszka&ców” (ok. 1909). Projekt J. Handzelewicza nagrodzony
srebrnym medalem – plan osiedla. Wg „Przegl#d Techniczny”, T. XLIX, 1911, tabl. XVIII
8. Competition for a design for a workers’ colony “for 810 families, 4,050 residents” (ca. 1909). Design by J. Handzelewicz, Silver
Medal, housing estate plan, as in “Przegl#d Techniczny”, vol. XLIX, 1911, tab. XVIII

mieszkaniowej w po"#czeniu z inspirowanymi ide#
miasta-ogrodu, czerpi#cymi z przesz"o'ci koncepcjami urbanistycznymi24 (il. 8).
Inn# postaw$, wynikaj#c# najpewniej z ugruntowanego studiami akademickimi przywi#zania do
sprawdzonych przez stulecia ró%nej proweniencji
form historycznych, wykazywa" Handzelewicz w
projektach budynków monumentalnych nagrodzonych w konkursach na „rekonstrukcy$” gmachu ratusza w Lwowie25 (1907 – II nagroda) (il. 9) i na
siedzib$ Drugiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Radomiu (1909 – I nagroda)26 (il. 10), którymi niejako antycypowa" charakterystyczne dla jego
pó*niejszej twórczo'ci architektonicznej "#czenie
czerpanych z ró%nych *róde" form i motywów histo-

rycznych z nowoczesnymi rozwi#zaniami funkcjonalno-przestrzennymi i konstrukcyjnymi.
Aktywno'( Handzelewicza na niwie projektowania architektonicznego znacz#co zmala"a dopiero w
roku 1910, który w znacznej mierze po'wi$ci" na
przygotowanie si$ i zdanie egzaminów ko&cz#cych
okres jego pi$cioletnich studiów architektonicznych
w Darmstadcie27.
Co prawda, brak 'wiadectwa maturalnego uniemo%liwi" Handzelewiczowi otrzymanie dyplomu
uko&czenia studiów uniwersyteckich, nie przeszkodzi" mu jednak po powrocie w roku 1911 do Warszawy w uzyskaniu „w Gubernatorstwie Warszawskim” uprawnie& budowlanych „na zasadzie przed"o%onego za'wiadczenia o zdaniu egzaminów”28.

Por. „Przegl#d Techniczny”, 1911, t. XLIX, tabl. XVIII; nr 50,
s. 670–674 i „Przegl#d Techniczny”, 1913, nr 2, s. 23.
25
„Architekt”, 1907, z. 6, s. 21; Konkurs na rekonstrukcy! ratusza we Lwowie, „Architekt” 1908, z. 1 i 3, s. 15-16.
26
Por. Konkurs XXIV-y Ko a Architektów w Warszawie. Z protokó u z posiedze# s%du konkursowego w sprawie oceny nades anych projektów na gmach Drugiego Tow. Wzajemnego Kredytu
w Radomiu, „Przegl#d Techniczny”, 1909, nr 31, s. 860 i tabl.
XXXIII.

Do odnotowanych w polskiej prasie fachowej nielicznych w
tym okresie przejawów jego aktywno'ci zawodowej mo%emy
zaliczy( jego udzia" w urz#dzonej na prze"omie 1909 i 1910 roku
corocznej wystawie Towarzystwa „Zach$ty” Sztuk Pi$knych, na
której pokaza" „kilka projektów dworków zamiejskich”, oraz
publikacj$ w „Przegl#dzie Technicznym” rysunku perspektywicznego szko"y wiejskiej. Por. „Przegl#d Techniczny”, 1910,
nr 1, s. 15.
28
J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 4.

24

27

107

9. Konkurs na „rekonstrukcj$” ratusza we Lwowie (1907).
Projekt J. Handzelewicza nagrodzony II nagrod# – widok perspektywiczny. Wg „Tygodnik Ilustrowany”, 1908, nr 4
9. Competition for the “reconstruction” of city hall in Lwów
[Lviv] (1907). Design by J. Handzelewicz, 2nd Prize, perspective view, as in “Tygodnik Ilustrowany”, No. 4, 1908

10. Konkurs na gmach Drugiego Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu w Radomiu (1909). Projekt J. Handzelewicza nagrodzony I nagrod# – elewacja frontowa. Wg „Przegl#d Techniczny”, T. XLIX, 1909, tabl. XXXIII
10. Competition for the Second Mutual Credit Association of
Radom building (1909). Design by J. Handzelewicz, 1st Prize,
front façade, as in “Przegl#d Techniczny”, vol. XLIX, 1911,
tab. XXXIII
29

J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit,., s.4
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11. Warszawa, kamienice przy ulicy Moniuszki 2a i 4, widok od
wschodu. Dom pod nr 4 –projektowany przez J. Handzelewicza, nr 2a – prawdopodobnie - z jego udzia"em. Zdj$cie z 1940
r. +rod"o: Archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (AMWKZ). Zbiór Referatu Gabarytów
11. Warsaw, tenement houses at Nos. 2A and 4 Moniuszki Street, view from the east (1940). House no 4 -design by J. Handzelewicz , no 2a – probably with his participation. Source: Mazovian Voivodeship Heritage Protection Archives (AMWKZ),
Volumetric Section collection

Karier$ zawodowego architekta Handzelewicz
rozpocz#" zatem prawdopodobnie w roku 1911. Pocz#tkowo trudni" si$ g"ównie wykonywaniem projektów „podzlecanych” mu przez kolegów. Pierwsze
w"asne zlecenie mia" wed"ug wspomnie& dosta( od
inwestora nazwiskiem Apenstadt i dotyczy"o dwóch
kamienic z 1912 r.29. Informacja ta nie jest w pe"ni
precyzyjna. Chodzi o kamienice w Warszawie przy
ul. Moniuszki 2a/hip. 6366A i 4/6366, których inwestorem, wed"ug taryf, by" Icek Ajzenstadt (Eisenstadt). W 'wietle najwcze'niejszej literatury - o du%ym stopniu wiarygodno'ci - kamienic$ przy ul. Moniuszki 2a, 6-pi$trow# z 1910 r. projektowa" Leon
Wolski, za' s#siedni# pod nr 4, 5-pi$trow# – Józef
M. Or"owicz, Krótki ilustrowany przewodnik po Warszawie,
Warszawa 1922, s. 201

30

12. Konkurs Centralnego Komitetu Obywatelskiego na
zagrod$ w"o'cia&sk# o charakterze swojskim (1915).
Projekt J. Handzelewicza zakwaliÞkowany do zakupu.
Wg Odbudowa wsi polskiej, Projekty zagród w o"cia#skich,
Warszawa 1915
12. Competition of the Central Citizens’ Committee for
a farmstead of “familiar character” (1915). Design by
J. Handzelewicz and qualiÞed for purchase, as in Odbudowa
wsi polskiej. Projekty zagród w o"cia#skich [Reconstruction
of rural Poland: Framstead designs],
Warsaw, 1915

Handzelewicz30. Z kondygnacjami mansardowymi
– nawet wy%sze. W s"owniku S. !ozy przy adresie
Moniuszki 4 podane jest nazwisko J. N. Czerwi&skiego, co nie przeczy autorstwu Handzelewicza,
gdy% J. N. Czerwi&ski bywa" wykonawc#31. Pó*niejsze opracowania podaj# interpretacje tych danych32.
W 'wietle dotychczasowej literatury i wspomnie&,
J. Handzelewicz by" projektantem kamienicy przy
ul. Moniuszki 4, nie mo%na wykluczy( jego nieformalnego udzia"u w projektowaniu kamienicy przy
ul. Moniuszki 2a, ale brakuje podstaw do rewizji
dotychczasowego przypisania projektu tej kamienicy L. Wolskiemu i zmiany datowania. Za dotych31
S. !oza, Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa
1954, s. 56

13. Konkurs na sporz#dzenie planu regulacyjnego Kalisza
(1916). Projekt J. Handzelewicza nagrodzony VI wyró%nieniem
– plan regulacyjny. Wg „Przegl#d Techniczny” 1916, nr 19/20
13. Competition for the development of a zoning plan for Kalisz
(1916). Design by J. Handzelewicz, 4th Honorable Mention,
Zoning Plan, as in “Przegl#d Techniczny”, No. 19/20, 1916

14. Konstancin k/Warszawy, willa „Pallas Athenae” przy ul.
Piastów 32 – elewacja frontowa (stan na pocz. lat 60. XX w.).
Proj. J. Handzelewicz [?] (ok. 1916) . Zb. R.
14. Konstancin near Warsaw, the “Pallas Athanae” villa at No.
32 Piastów Street, front façade (state at the beginning of the
1960s). Design by J. Handzelewicz [?] (ca. 1916). Zb. R.
J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia Belle
Epoque. Warszawa 2003, s. 206; J. Zieli&ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, Warszawa 2005, t. 11, s. 415, 416
32
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czasowym datowaniem przemawia te% secesyjnomodernistyczna stylistyka fasad kamienic (il. 11),
zadokumentowana na zdj$ciach z 1940 r.33. Dzisiejszy stan wiedzy nie pozwala rozstrzygn#( autorstwa
kamienicy 2a.
Kamienice przy ul. Moniuszki 2a i 4 zosta"y zaprojektowane na typowych w ówczesnej Warszawie
planach z obudowanym dooko"a niewielkim podwórzem34. Nale%a"y do najwy%szych i najbardziej
luksusowych w Warszawie. Z racji wysoko'ci mog"y mie( mocniejsze %elbetonowe stropy. Architektura ich secesyjnie jeszcze rozfalowanych, osiowo
zakomponowanych fasad o niezwykle bogatym,
g"ównie neobarokowym wystroju zosta"a wzajemnie
zharmonizowana. W obu domach frontowych dwie
dolne, silnie przeszklone kondygnacje coko"owe
zaprojektowane zosta"y z przeznaczeniem na dwupoziomowe eleganckie sklepy i biura. Na wy%szych
pi$trach, rozcz"onkowanych parami zaoblonych wykuszy, umieszczono luksusowo urz#dzone „mieszkania 10-cio, a nawet 12-to pokojowe”35. Mniejsze
lokale rozlokowane zosta"y na kondygnacjach ukrytych w wysokich dachach mansardowych i w jednotraktowych oÞcynach podwórzowych.
To w"a'nie w jednym z takich „mniejszych”, pi$ciopokojowych mieszka& w kamienicy przy Moniuszki 4, Handzelewicz – 'wie%o przyj$ty cz"onek
Ko"a Architektów przy Stowarzyszeniu Techników
w Warszawie36, otworzy" w roku 1913 swoj# pierwsz# pracowni$ architektoniczn#. Jej dzia"alno'(
projektowo-inwestorsk# zainaugurowa" budow# w
Warszawie przy ul. Siennej 30 i )liskiej 23, dwufrontowej kamienicy dochodowej, któr# „na w"asny
rachunek” w ci#gu jednego roku z ogromnym nak"adem energii i czasu zaprojektowa" i zrealizowa" do
spó"ki z m"odym architektem Feliksem Próchnickim
(1885-1968) oraz pochodz#cym równie% z Ukrainy
niejakim panem Horodeckim37.
Niewiele wiemy o architekturze tej siedmiokondygnacyjnej, dzi' ju% nie istniej#cej kamienicy. W

oparciu o historyczne plany Warszawy i zachowan#
ikonograÞ$ mo%emy jedynie przypuszcza(, %e najpewniej zosta"a rozplanowana na schemacie kamienicy z wewn$trznym podwórzem i wzniesiona, by(
mo%e z wykorzystaniem elementów wcze'niejszej
zabudowy. Wiemy ponadto, %e przy ul. Siennej 30,
po za'lubieniu w sierpniu 1914 roku Marii Kucharskiej, Handzelewicz wraz ma"%onk# przez krótki
czas mieszka"38.
W tym samym 1913 roku Handzelewiczowi wraz
z dwoma wspólnikami uda"o si$ naby( w Warszawie pierwszorz$dnie zlokalizowany plac u zbiegu
ulic )wi$tokrzyskiej i Jasnej oraz jeszcze przed wybuchem wojny w ko&cu lipca 1914 roku rozpocz#(
na nim budow$ kolejnych dwóch w"asnych dochodowych kamienic39.
Czas wywo"anego wojn# zastoju budowlanego,
który spowodowa" zatrzymanie budowy przy ul.
)wi$tokrzyskiej, Handzelewicz próbowa" wykorzystywa( zawodowo na ró%ne sposoby. Mi$dzy innymi,
w roku 1915 na parceli zakupionej w Konstancinie
wybudowa" wed"ug w"asnego projektu, dzi' ju% nie
istniej#cy, niewielki drewniany dworek-will$, w którym mieszka" z rodzin# przez blisko pó"tora roku40.
Wiemy te%, %e przyst#pi" do konkursu „na zagrod$
w"o'cia&sk# o charakterze swojskim” og"oszonego
w styczniu 1915 roku przez Centralny Komitet Obywatelski, i %e zaprojektowana przez niego zagroda,
podobnie jak w konkursach architektonicznych na
wystaw$ w Wadowicach i Cz$stochowie i konkurs
wile&ski, zyska"a uznanie jury i zosta"a zakwaliÞkowana do grupy projektów przeznaczonych do zakupu i publikacji (il. 12) 41. W roku 1916 wzi#" równie%
udzia" w konkursie na sporz#dzenie planu regulacyjnego zniszczonego przez wojska pruskie Kalisza, na
którym otrzyma" VI wyró%nienie (il. 13) 42.
Cho( Handzelewicz w swoich zapiskach o tym
nie wspomina, istniej# przes"anki by s#dzi(, %e
mieszkaj#c w Konstancinie zaprojektowa" równie%,
zapewne na zamówienie Edmunda Eiserta – "ódz-

Zdj$cia z 1940 r. Zbiór Referatu Gabarytów, Archiwum Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.
34
Plany Warszawy 1936-1941. Archiwum Pa&stwowe m. st.
Warszawy
35
Ibidem.
36
Por. „Przegl#d Techniczny”, 1913, nr 11, s. 142 i „Przegl#d
Techniczny”, 1914, nr 21, s. 275.
37
Por. J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 4, ZR. Bior#c cho(by pod uwag$ przysz"# wspó"prac$ projektow# bardzo
bliskiego od czasów %yrardowskich kolegi J. Handzelewicza
– Feliksa Michalskiego (1879-1946) z W"adys"aw Horodeckim
(1863-1929) np. przy budowie Kasyna w Otwocku (1925) nie

mo%na wykluczy(, %e wspólnikiem Handzelewicza i Próchnickiego przy budowie kamienic przy ul. Siennej 30 i )liskiej 23
by" w"a'nie ten zanany architekt kijowski.
38
J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 5.
39
Ibidem, s. 4-5.
40
Ibidem, s. 5.
41
Odbudowa wsi polskiej, Projekty zagród w o"cia#skich, Warszawa 1915, b.n.s.
42
„Przegl#d Techniczny”, 1916, nr 19/20, s. 191-210.
43
Por. M. Loba, Andrzej Grzybowski. Polski historyzm wspó czesny, Warszawa 2008, s. 78-83.
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kiego fabrykanta, eleganck# will$ Pallas Athenae
przy ul. Piastów 32, która mimo przebudowy w latach 1980-199643 nadal wykazuje wiele formalnych
podobie&stw do zrealizowanego przeze& na Ukrainie pa"acyku w Bu"hajach (il. 14).
Józef Handzelewicz, architekt tak bardzo przed
rokiem 1915 aktywny, dwa lata sp$dzone w Konstancinie odczuwa" jednak jako okres zawodowej
bezczynno'ci, tote% gdy w roku 1917 otrzyma" propozycj$ obj$cia posady kierownika „odbudowy terenów okupowanych przez Austriaków”, przyj#" j#,
mimo i% wi#za"a si$ z konieczno'ci# przeprowadzki
z ca"# rodzin# do Lublina.
Pó"tora roku sp$dzone na Lubelszczy*nie, wype"nione prac# biurow#, wyjazdami w teren i wyk"adami „na kursach zmontowanych przez C.K.O. dla
techników i budowniczych”, z perspektywy lat architekt ocenia" jako okres „ciekawej, jednak bardzo
uci#%liwej pracy” 44. Jeszcze wi$kszej dyspozycyjno'ci, zaanga%owania i zawodowej wszechstronno'ci
wymaga"a od niego praca na obj$tym po powrocie
w roku 1918 do Warszawy stanowisku kierownika
Wydzia"u Odbudowy w Ministerstwie Odbudowy
Kraju45. Tote% mocno nadwyr$%ywszy zdrowie w
wojnie bolszewickiej, podczas której w randze podpu"kownika s"u%y" ochotniczo w oddziale zajmuj#cym si$ „utrzymaniem dróg i budow# mostów na
potrzeby Armii Polskiej”, po wyst#pieniu z wojska
postanowi" zrezygnowa( z posady ministerialnej
i powróci( do prowadzenia w Warszawie prywatnej praktyki projektowo-budowlanej. Okazj$ do jej
wznowienia rych"o przynios"y, zawieszone na czas
wojny 1920 roku, negocjacje z prezesem Pocztowej
Kasie Oszcz$dno'ci Hubertem Linde odno'nie odsprzeda%y PKO nieruchomo'ci u zbiegu ul. )wi$tokrzyskiej i Jasnej. Zarz#d PKO nie tylko bowiem
zdecydowa" si$ j# zakupi(, ale i zleci( Handzelewiczowi wykonanie projektu maj#cego na niej powsta(
reprezentacyjnego gmachu swojej centrali.
Nie zwa%aj#c na niedomagania zdrowotne propozycj$ PKO architekt przyj#" „z du%ym zadowoleniem”, a zlecony projekt siedziby centrali wykona"
nie tylko terminowo, ale te% tak udatnie i rzetelnie,
%e zarz#d banku niezw"ocznie skierowa" go do realizacji46 (il. 15).

Kszta"tuj#c architektur$ reprezentacyjnego gmachu
PKO Handzelewicz z rozmys"em powi#za" monumentalno'( jego syntetyzuj#cej zdobycze funkcjonalnokonstrukcyjne, zgeometryzowanej bry"y z nawi#zaniami do form klasycznych. Zasadniczym motywem
wystroju architektonicznego jego fasad – pokrytych
delikatn# rustyk#, ßankowanych jednoosiowymi,
p"ytkimi ryzalitami, przeci$tych poziom# wst$g# fryzu i wydatnym gzymsem kordonowym wyodr$bniaj#cym najwy%sze, lekko wycofane pi$tro budynku
– uczyni" siedmioosiowe, 'lepe portyki kolumnowe.
Kolosalne pó"kolumny jo&skie wykorzysta" równie%
przy opracowaniu trójarkadowego, g"ównego wej'cia,
które ulokowa" w zaoblonym naro%niku budynku i zaakcentowa" cylindrycznym, nakrytym kopu"# belwederem (il. 16). Porz#dkowy, starannie i efektownie
opracowany wystrój wprowadzi" równie% do g"ównych wn$trz bankowych, a w szczególno'ci do wyko&czonego w kamieniu i stiuku westybulu wej'ciowego oraz g"ównej sali kasowej na parterze (il. 17).
Z klasyczn# elegancj# zaprojektowa" te% ulokowan#
na pierwszym pi$trze sal$ posiedze& zarz#du47.
Gmach centrali banku, o bardzo rozbudowanym
i skomplikowanym programie oraz nowoczesnej infrastrukturze technicznej i unikalnym wyposa%eniu,
Handzelewicz rozplanowa" bardzo funkcjonalnie
i ekonomicznie. Na naro%nej posesji licz#cej zaledwie 1400 m2, wokó" w ca"o'ci podpiwniczonego
dziedzi&ca wewn$trznego, w mieszanej, %elbetowomurowej konstrukcji zaprojektowa" pi$ciokondygnacyjny gmach o powierzchni zabudowy 1180 m2, w
którym oko"o 6000 m2 zaj$"o 76 rozmieszczonych na
ró%nych pi$trach pomieszcze& biurowych, a 444 m2
po"o%ona na parterze g"ówna sala kasowa (por. il. 15,
17). Wykorzystuj#c szkieletow# struktur$ budynku,
racjonalnie i nowocze'nie rozplanowa" równie% jego
obszerne podziemia, w których obok pomieszcze&
socjalnych ulokowa" dwa nowocze'nie rozwi#zane
tzw. wisz#ce skarbce, w ca"o'ci wykonane i wyposa%one si"ami krajowymi48. I cho( nie uda"o mu si$
dotrzyma( przyj$tego na wst$pie harmonogramu, to
i tak budowa tego pierwszego w niepodleg"ej Polsce budynku bankowego trwa"a bardzo krótko tj. od
1921 do marca 1923 roku.

J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 5.
Ibidem, s. 5.
46
Ibidem, s. 6.
47
J. Handzelewicz, Projekt gmachu Pocztowej Kasy Oszcz!dno"ci na posesji nr 9/1333 przy ul. Jasnej róg &wi!tokrzyskiej w
Warszawie (1921), Archiwum Akt Nowych (AAN), Zbiór Ministerstwa Spraw Wewn$trznych (Zb. MSW), sygn. 3597.

J. Handzelewicz, Gmach Pocztowej Kasy Oszcz!dno"ci w Warszawie, „Architekt”, 1924, z. 1, s. 10 i Pocztowa Kasa Oszcz!dno"ci w Nowym Gmachu, „)wiat”, 1923, nr 14, s. 24; por. te% Pierwszy gmach pa#stwowy w Polsce, „Tygodnik Ilustrowany”, 1923,
nr 15, s. 240. Por. te% K. Kirejczyk, Budynki Centrali Pocztowej
Kasy Oszcz!dno"ci przy ul. &wi!tokrzyskiej w Warszawie, „Kwartalnik Historii Architektury i Urbanistyki”, 1988, z. 1, s. 19-23.
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15. Warszawa, gmach Centrali Pocztowej Kasy Oszcz$dno'ci przy ul. )wi$tokrzyskiej 31/33. J. Handzelewicz Projekt gmachu Pocztowej Kasy Oszcz!dno"ci na posesji Nr 9/1333 przy ul. Jasnej róg &to Krzyskiej w Warszawie (1921) – plan przyziemia. Archiwum
Akt Nowych (AAN), Zbiory Ministerstwa Spraw Wewn$trznych (Zb. MSW), sygn. 3597, k. 3, 4
15. Warsaw, Post OfÞce Savings Association headquarters building at No. 31/33 )wi$tokrzyska Street. J. Handzelewicz, Projekt
gmachu Pocztowej Kasy Oszcz!dno"ci na posesji Nr 9/1333 przy ul. Jasnej róg &to Krzyskiej w Warszawie [Design for the Post OfÞce
Savings Association building on lot no. 9/1333 at the corner of Jasnej and )to Krzyskiej streets in Warsaw] (1921), ground ßoor plan.
Archive of New Records (AAN), Ministry of Internal Affairs collection (Zb. MSW), Þle no. 3597, sheets 3 and 4

Wysoka ocena umiej$tno'ci Handzelewicza jako
projektanta i koordynatora budowy gmachu PKO
przy ul. )wi$tokrzyskiej w Warszawie przes#dzi"a
zapewne o tym, %e w latach 1923-1926 sta" si$ on architektem bodaj najch$tniej zapraszanym do wspó"pracy przez t$ zamo%n#, pod prezesur# Huberta Lindego niezwykle pr$%nie rozwijaj#c# si$, pa&stwow#
instytucj$.
Kulminacja wspó"pracy Handzelewicza z PKO
przypad"a na rok 1923, w którym na jej zlecenie wykona" co najmniej cztery projekty. Jako pierwsze,
zapewne równolegle, przygotowa" dwa z nich, to jest
projekt sponsorowanej przez PKO rozbudowy i modernizacji jednopi$trowego gmachu dawnego rosyjskiego IV Gimnazjum im. Aleksieja Miko"ajewicza

przy placu Trzech Krzy%y (Aleje Ujazdowskie 40)49,
od 1918 roku u%ytkowanego przez pierwsze Pa&stwowe Gimnazjum e&skie im. Królowej Jadwigi, oraz projekt przebudowy zajmowanej przez t$
szko"$ przed upa&stwowieniem, wzniesionej w roku
1862 trzypi$trowej kamienicy zlokalizowanej na po"udniowo-zachodnim naro%niku skrzy%owania ulic
Marsza"kowskiej i Królewskiej (Marsza"kowska153/
Królewska 37)50.
Jak dot#d niestety nie uda"o si$ odnale*( wykonanego przez Handzelewicza w roku 1923 projektu
rozbudowy gmachu szkolnego przy Placu Trzech
Krzy%y. Na podstawie archiwalnych materia"ów kartograÞcznych i ikonograÞcznych oraz analizy planu
jego zachowanej oÞcyny51 i informacji zawartych

Pi$trowy, dwuskrzyd"owy budynek Szko"y Powiatowej zosta"
wzniesiony u zbiegu Alej Ujazdowskich i ul. Wiejskiej w roku
1841 wg projektu Wac"awa Ritschela. W latach 60. lub 70. XIX
wieku, ju% jako IV Gimnazjum M$skie, zosta" zapewne rozbudowany, a jego elewacje w miejsce neogotyckiego zyska"y wystrój
neorenesansowy. Por. m.in. A. Szkur"at, Plac Trzech Krzy$y –

zarys historyczny, [w:] Historyczne place Warszawy, Warszawa
1995, s. 138-139.
50
Por. St. Herbst, Ulica Marsza kowska, Warszawa 1978, s. 105.
51
Por. K. Wincewicz, Inwentaryzacja budynku przy. Al. Ujazdowskich 28, ok. 1990.
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16. Warszawa, gmach Centrali Pocztowej Kasy Oszcz$dno'ci przy ul. )wi$tokrzyskiej 31/33 (1921-1923) – widok ogólny (stan ok.
1923). Proj. J. Handzelewicz (1921). Zb. R.
16. Warsaw, Post OfÞce Savings Association headquarters building at No. 31/33 )wi$tokrzyska Street (1921–1923), overall view (ca.
1923). Design by J. Handzelewicz (1921) (Zb. R.)

17. Warszawa, gmach Centrali Pocztowej Kasy Oszcz$dno'ci przy ul. )wi$tokrzyskiej 31/33 (1921-1923) – wn$trze g"ównej sali
operacyjnej (stan ok. 1923). Proj. J. Handzelewicz (1921). Zb. R.
17. Warsaw, Post OfÞce Savings Association headquarters building at No. 31/33 )wi$tokrzyska Street (1921–1923), interior of the
main transaction lobby (ca. 1923). Design by J. Handzelewicz (1921) (Zb. R.)
113

18. Warszawa, gmach Pa&stwowego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi po przebudowie wg projektu J. Handzelewicza w latach 19231924 – widok od pl. Trzech Krzy%y (stan przed 1929). Wg Warszawa, 1929
18. Warsaw, Queen Hedwig Public High School building following remodeling in line with a design by J. Handzelewicz over the years
1923–1924, view from Trzech Krzy%y Square (pre–1929), as in Warszawa, 1929

w obszernej monograÞi Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi autorstwa Boles"awa Ku*mi&skiego52 wydaje si$, %e zakres prac budowlano-adaptacyjnych zrealizowanych w latach 1923-1924 wed"ug koncepcji
J. Handzelewicza53 najpewniej obj#" podwy%szenie
ca"ego budynku o dwie kondygnacje, przed"u%enie
oÞcyny podwórzowej do linii zabudowy ul. Wiejskiej, adaptacj$ do nowych potrzeb jego parteru
i pi$tra oraz wykonanie nowego wystroju wszystkich elewacji54.
W pami$ci wspó"czesnych zaprojektowana przez
Handzelewicza czterokondygnacyjna siedziba Pa&stwowego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi zapisa"a si$ jako gmach okaza"y, dobrze rozplanowany
i doskonale przystosowany do wymaga& nowoczesnej pedagogiki. Kreuj#c dostojn# architektur$ jego
fasad na fali powojennego nawrotu do klasycyzmu
projektant si$gn#" do bogatego repertuaru form historycznych, zasadniczym motywem ich wystroju

czyni#c kolosalny porz#dek koryncki z silnie zaznaczonym gzymsem wydzielaj#cym lekko wycofane,
zwie&czone pasem fryzu attykowego najwy%sze pi$tro budynku. Najstaranniej opracowa" elewacj$ frontow# od strony Placu Trzech Krzy%y, której cz$'(
centraln# wyró%ni" monumentalnym 'lepym portykiem zwie&czonym p"askim belkowaniem i rze*bami postaci kobiecych na osiach korynckich kolumn
oraz umieszczonym ponad nimi na murze attyki monogramem szko"y pod królewsk# koron# (il. 18).
Na parterze, od strony placu Trzech Krzy%y projektant rozlokowa" gabinet dyrektorki i kancelari$,
za' w skrzydle od Al. Ujazdowskich umie'ci" poczekalni$ dla interesantów, gabinety lekarskie, jadalni$ z kuchni# oraz harcówk$ i szatni$ dla uczennic. Pierwsze i drugie pi$tro przeznaczy" g"ównie na
klasy oraz bibliotek$ i pokoje nauczycielskie, za' na
trzecim urz#dzi" doskonale wyposa%one pracownie
specjalistyczne. Zaprojektowa" te% kilka obszernych

B. Ku*mi&ski, Pierwsza $e#ska… Szko a im. Królowej Jadwigi w Warszawie, Warszawa 1982.
53
Z. Jankowska-Kuli&ska, Wspomnienia [w:] B. Ku*mi&ski, op.
cit., s. 186.
54
Taki stan rzeczy wydaje si$ potwierdza( fakt, i% po rozbudowie zdecydowana wi$kszo'( nowocze'nie urz#dzonych pracowni specjalistycznych, jak równie% najobszerniejsze pomieszcze-

nia szkolne zosta"y rozmieszczone w nowych cz$'ciach gmachu – to znaczy w obr$bie dwóch nadbudowanych pi$ter i we
wschodniej, wzniesionej od podstaw cz$'ci oÞcyny. W pe"ni
nowego, ca"o'ciowego opracowania bezsprzecznie wymaga"y
tylko wszystkie elewacje budynku, ca"kowicie przeobra%one w
efekcie jego rozbudowy i nadbudowy.

52
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19. Warszawa – gmach Pa&stwowego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi po przebudowie wg projektu J. Handzelewicza w latach 19231924 – wn$trze auli szkolnej (stan przed 1939). Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC), Zbiór fotograÞi (Zb. fot.), sygn. 1-N2172-4
19. Warsaw, Queen Hedwig State High School building following remodeling in line with a design by J. Handzelewicz over the
years 1923–1924, school auditorium interior (pre–1939). National Digital Archives (NAC), Photography Collection (Zb. fot.), Þle no.
1–N2172–4

pomieszcze& dydaktycznych i reprezentacyjnych.
Mi$dzy innymi na pierwszym pi$trze urz#dzi" sal$
teatraln# ze scen# i zapleczem, na drugim, w nowej
cz$'ci oÞcyny, otoczon# przy'cienn# kolumnad#,
wysok# na dwa pi$tra reprezentacyjn# aul$ (il. 19),
a na pi$trze trzecim doskonale wyekwipowan# sal$
gimnastyczn#. W piwnicach nowej cz$'ci oÞcyny
ulokowa" natryski i przewidzia" miejsce na basen k#pielowy, a na p"askim dachu urz#dzi" rozleg"y taras,
z którego uczennice mog"y korzysta( podczas pauz
i w czasie lekcji gimnastyki55.
Zapewne jednocze'nie z projektem rozbudowy
gimnazjum przy Placu Trzech Krzy%y, PKO zleci"a
Handzelewiczowi wykonanie koncepcji nadbudowy wspomnianej, trzypi$trowej kamienicy naro%nej
przy ul. Marsza"kowskiej 153/Królewskiej 3756. Poniewa% ju% we wrze'niu 1939 uleg"a ona ca"kowitemu zniszczeniu jedynie na podstawie zdj$( archiwalnych, a przede wszystkim zachowanego projektu
Handzelewicza57 (il. 20, 21) wiemy, %e jej przebudo-

wa, podj$ta przez PKO w ko&cu 1923 lub na wiosn$
1924 roku, polega"a na nadbudowie dwóch powtarzalnych, rozplanowanych w uk"adzie korytarzowym, kondygnacji biurowych, w tym jednej ukrytej
w nowym dachu mansardowym, jak równie% adaptacji na cele biurowe trzeciego pi$tra i modernizacji
wyposa%enia budynku oraz opracowaniu nadbudowanej partii jego elewacji z wykorzystaniem motywów jej oryginalnego, wczesnorenesansowego wystroju. Po przebudowie, zgodnie z projektem Handzelewicza, dotychczasowe rozplanowanie i funkcje
zachowa"o jedynie przyziemie kamienicy oraz jej
pierwsze i drugie pi$tro.
Równie% kolejne z zada& projektowych powierzonych Handzelewiczowi w 1923 roku przez PKO
polega"o na rozbudowie obiektu istniej#cego – podpiwniczonego, pi$trowego, jednotraktowego budynku handlowo-sk"adowego, zlokalizowanego w Warszawie w 'ci'le zabudowanym kwartale pomi$dzy
ulicami Dzik# i Karmelick#, przy ul. Nowolipki 1058,

por. B. Ku*mi&ski, op.cit., s. 187-188.
J. Zieli&ski autorstwo rozbudowy kamienicy przy Marsza"kowskiej 153 mylnie przypisuje Konstantemu Jakimowiczowi.
Por. J. Zieli&ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 10, Warszawa 2004, s. 161.

J. Handzelewicz, Projekt nadbudowy 2-ch pi!ter trzypi!trowego domu na posesji Nr 1065c przy ul. Marsza kowskiej Nr 153,
1923, AAN, Zb. MSW, sygn. 3598.
58
J. Handzelewicz, Projekt 4-o pi!trowego domu na posesji Nr
2377 przy ul. Nowolipki 10 w Warszawie, W a"ciciel – PKO,
1923, AAN, Zb. MSW, sygn. 3718.

55

56

57
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20. Warszawa, kamienica PKO przy ul. Marsza"kowskiej 153. J. Handzelewicz, Projekt nadbudowy 2-ch pi!ter trzypi!trowego domu
Nr 1065c przy ul. Marsza kowskiej 153 (1923) – elewacja od strony ul. Marsza"kowskiej. AAN, Zb. MSW, sygn. 3598, k. 7
20. Warsaw, PKO tenement house at No. 153 Marsza"kowska Street. J. Handzelewicz, Projekt nadbudowy 2–ch pi!ter trzypi!trowego domu Nr 1065c przy ul. Marsza kowskiej 153 [Design for two additional stories for the three–level building at No. 1065c
Marsza"kowska Street] (1923), Marsza"kowska Street façade. AAN, Zb. MSW, Þle no. 3598, sheet 7

21. Warszawa, kamienica PKO przy ul. Marsza"kowskiej 153. J. Handzelewicz, Projekt nadbudowy 2-ch pi!ter trzypi!trowego domu
Nr 1065c przy ul. Marsza kowskiej 153 (1923) – plan nadbudowanego czwartego pi$tra. AAN, Zb. MSW, sygn. 3598, k. 3
21. Warsaw, PKO tenement house at No. 153 Marsza"kowska Street. J. Handzelewicz, Projekt nadbudowy 2–ch pi!ter trzypi!trowego domu Nr 1065c przy ul. Marsza kowskiej 153 [Design for two additional stories for the three–level building at No. 1065c
Marsza"kowska Street] (1923), Þfth ßoor plan. AAN, Zb. MSW, Þle no. 3598, sheet 3
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22. Warszawa, budynek mieszkalno-biurowy PKO przy ul. Nowolipki 10. J. Handzelewicz, Projekt budowy 4-pi!trowego domu na
posesji Nr 2377 przy ul. Nowolipki 10 w Warszawie (1923) – elewacja od strony ul. Nowolipki. AAN, Zb. MSW, sygn. 3718, k. 11
22. Warsaw, PKO residential–ofÞce building at No. 10 Nowolipki Street. J. Handzelewicz, Projekt budowy 4–pi!trowego domu na
posesji Nr 2377 przy ul. Nowolipki 10 w Warszawie [Design for a Þve–story building on lot no. 2377 at No. 10 Nowolipki Street in
Warsaw] (1923), Nowolipki Street façade. AAN, Zb. MSW, Þle no. 3718, sheet 11

23. Warszawa, budynek mieszkalno-biurowy PKO przy ul. Nowolipki 10. J. Handzelewicz, Projekt budowy 4-pi!trowego domu na
posesji Nr 2377 przy ul. Nowolipki 10 w Warszawie (1923) – plan pierwszego pi$tra. AAN, Zb. MSW, sygn. 3718, k. 6
23. Warsaw, PKO residential–ofÞce building at No. 10 Nowolipki Street. J. Handzelewicz, Projekt budowy 4–pi!trowego domu na
posesji Nr 2377 przy ul. Nowolipki 10 w Warszawie [Design for a Þve–story building on lot no. 2377 at No. 10 Nowolipki Street in
Warsaw] (1923). Second ßoor plan. AAN, Zb. MSW, Þle no. 3718, sheet 6
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który PKO planowa"a przeobrazi( w wielofunkcyjn# kamienic$ z lokalami handlowo-us"ugowymi w
przyziemiu, ulokowan# wraz z zapleczem biurowym
na pierwszym pi$trze sal# kasow# nowego oddzia"u
banku i kilkunastoma ró%nej wielko'ci pracowniczymi mieszkaniami.
Aby wygodnie pomie'ci( tak nakre'lony program,
budynek przy Nowolipkach Handzelewicz zaprojektowa" jako kamienic$ trzypi$trow#, z dodatkowym
pi$trem mieszkalnym ukrytym w dachu mansardowym, z"o%on# z dwutraktowego budynku frontowego oraz dwóch krótkich, jednotraktowych oÞcyn
oskrzydlaj#cych podpiwniczone w ca"o'ci podwórze.
Jej symetrycznie zakomponowan# fasad$, zryzalitowan# pozornie po bokach i na osi, w streÞe pi$ter
opi$t# lizenami wspartymi na pasowo boniowanym
cokole z witrynami sklepów i portalem o formie
edykuli ujmuj#cym bram$ przejazdow# w zaakcentowanym nadstaw# ryzalicie 'rodkowym, architekt
opracowa" w duchu zmodernizowanego historyzmu
(il. 22, 23).
W tym samym 1923 roku Handzelewicz zaprojektowa", równie% zlokalizowany na warszawskim
Powi'lu, u zbiegu ulicy Ludnej i Okr#g (ul. Ludna
9), bardzo interesuj#cy pod wzgl$dem programu,
konstrukcji i architektury, dwufrontowy dom mieszkalny dla urz$dników PKO59, który pod jego osobistym nadzorem, z pewnymi zmianami60 zosta" wybudowany w przeci#gu 1924 roku (il. 24).
Dysponuj#c parcel# woln# od zabudowy, chc#c
osi#gn#( jak najkorzystniejsze warunki przewietrzania, do'wietlenia i rozplanowania mieszka&, jak te%
zapewni( sprawne dzia"anie przewidzianym w budynku obszernym pomieszczeniom techniczno-magazynowym, czteropi$trow# kamienic$ PKO przy
ul. Ludnej 9 Handzelewicz zaprojektowa" modyÞkuj#c schemat kamienicy sprzed I wojny 'wiatowej, w
konstrukcji mieszanej z szerokim wykorzystaniem
%elazobetonowego szkieletu61 (il. 25). Jego mo%liwo'ci zdyskontowa" zarówno na pi$trach mieszkalnych
skrzyde" frontowych, których dwutraktowy plan

funkcjonalnie podzieli" lekkimi 'ciankami dzia"owymi, jak i na zajmuj#cych ca"# powierzchni$ dzia"ki,
przekrytych stropami %elbetowymi dwóch dolnych
poziomach u%ytkowych budynku, gdzie poza pomieszczeniami lokatorskimi, centraln# kot"owni# ze
sk"adem w$gla i oryginalnie rozwi#zanymi pomieszczeniami na 'miecie, w piwnicy rozlokowa" dwa
obszerne sk"ady/magazyny, zaopatrzone w zbiornik
benzyny, a w przyziemiu dwa jednoprzestrzenne
sk"ady/gara%e z wjazdami od ul. Okr#g i zlokalizowany od strony ul. Ludnej, równie% zaopatrzony we
wjazd, nowoczesny warsztat samochodowy z niewielkim zapleczem biurowym.
Parti$ wysokiego, pokrytego groszkowan# rustyk#, lekko oszkarpowanego coko"u kamienicy od ul.
Okr#g przeprutego czterema zamkni$tymi odcinkowo bramami, tym razem projektant skontrastowa"
z g"adko wyprawion# powierzchni# 'cian wy%szych
kondygnacji, w realizacji ozdobion# jedynie rozmieszczonymi rzadko i nieregularnie ró%nej wielko'ci p"ytami rustyki, które w charakterystyczny dla
siebie sposób przeci#" wydatnym gzymsem kordonowym wydzielaj#cym poziom czwartego pi$tra.
Elementy wystroju porz#dkowego wykorzysta" jedynie w monumentalnym portalu g"ównego wej'cia,
które umie'ci" w znacz#cym o' elewacji, wypi$trzonym, jednoosiowym ryzalicie od ul. Okr#g oraz we
wn$trzach dwóch tunelowych klatek schodowych,
którymi w oryginalny sposób po"#czy" wej'cia do
budynku z poziomem wyniesionego podwórza wewn$trznego i pierwszego mieszkalnego pi$tra62.
Kolejn# realizacj# Handzelewicza dla PKO by"
zrealizowany w roku 1925 w !odzi przy ul. Narutowicza 45 pi$ciopi$trowy budynek biurowomieszkalny I !ódzkiego Oddzia"u PKO, wzniesiony
z wykorzystaniem murów nieuko&czonej kamienicy
Chaima Weintrauba, zaprojektowanej oko"o 1911
roku przez Bernarda Landaua63, przez PKO zakupionej przypuszczalnie w 1924 roku (il. 26).
Gmach "ódzkiego oddzia"u PKO, z"o%ony z czteropi$trowego domu frontowego nakrytego dachem

59
J. Handzelewicz, Projekt budowy 4-o pi!trowego domu na posesji Nr 2977 b przy ul. Ludnej 9. W a"ciciel PKO, 1923, AAN,
Zb. MSW, sygn. 3715-3717. J. Zieli&ski mylnie zatem przypisuje autorstwo kamienicy przy ul. Ludnej 9 M. Lalewiczowi. Por.
J. Zieli&ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy,
t. 9, Warszawa 2003, s. 126.
60
Najwa%niejsz# zmian# wprowadzon# do projektu w trakcie
jego realizacji by"o dodanie jednego pi$tra mieszkalnego i w
zwi#zku z tym zamiana projektowanego pierwotnie dachu dwuspadowego na mansardowy. Przeprojektowaniu uleg"o równie%
wiele elementów wystroju elewacji frontowych.

61
Por. J. Handzelewicz, Projekt budowy, 4-o pi!trowego domu,
op. cit.
62
Na temat rozwi#za& projektowych zastosowanych przez J.
Handzelewicza w kamienicy przy ul. Ludnej 9, jak równie%
domu mieszkalnego przy ul. Filtrowej 68 por. J. Roguska, Domy
wielorodzinne – kamienice w okresie mi!dzywojennym w Warszawie: kontynuacje, transformacje, nowe rozwi%zania, [w:] Kamienica w krajach Europy Pó nocnej, Gda&sk 2004, s. 420-421.
63
Por. K. Stefa&ski, Ludzie, którzy zbudowali 'ód(. Leksykon
architektów i budowniczych miasta, !ód* 2009, s. 69.
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24. Warszawa, budynek mieszkalny PKO przy ul. Ludnej 9 – widok ogólny (stan oko"o 1933). Proj. J. Handzelewicz (1923). AAN,
Zbiory Pocztowej Kasy Oszcz$dno'ci (Zb. PKO), sygn. 72
24. Warsaw, PKO residential building at No. 9 Ludna Street, overall view (ca. 1933). Design by J. Handzelewicz (1923). ANN, Post
OfÞce Savings Association collection (Zb. PKO), Þle no. 72

25. Warszawa, budynek mieszkalny PKO przy ul. Ludnej 9. J. Handzelewicz, Projekt budowy 4-pi!trowego domu na posesji N 2977
przy ul. Ludnej 9 (1923) – plan przyziemia. AAN, Zb. MSW, sygn. 3715-3717, k. 6-7-8
25. Warsaw, PKO residential building at No. 9 Ludna Street, overall view (state ca. 1933). J. Handzelewicz, Projekt budowy 4-pi!trowego domu na posesji Nr 2977 przy ul. Ludnej 9 [Design for a Þve–story building on lot no. 2977 at No. 9 Ludna Street in Warsaw]
(1923), ground ßoor plan. ANN, Zb. MSW, Þle no. 3715–3717, sheets 6–7–8
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mansardowym i charakterystycznych dla "ódzkich
kamienic d"ugich, oskrzydlaj#cych podwórze jednotraktowych oÞcyn bocznych, Handzelewicz zaprojektowa" starannie i bardzo efektownie. Architektur$
jego bezporz#dkowej, pokrytej zró%nicowan# rustyk# fasady, o wydzielonym kordonem dwukondygnacyjnym cokole i pi$cioosiowej cz$'ci 'rodkowej
– pozornie zryzalitowanej i wypi$trzonej ponad wyolbrzymionym kroksztynowym gzymsem – projektant wyró%ni" wspania"# opraw# architektonicznorze*biarsk# bli*niaczych otworów wej'cia i wjazdu
do budynku. Wprowadzi" pi$( pe"noplastycznych,
monumentalnych rze*b atlantów, podtrzymuj#cych
masywne belkowanie, symbolizuj#cych: przemys",
rolnictwo, %eglug$, budownictwo i handel, oraz rozmieszczonych powy%ej tarcz herbowych !odzi, Kra-

kowa, Wilna i Lwowa – czterech polskich miast, w
których PKO mia"a ju% w tym czasie swoje oddzia"y.
Trwaj#c# od roku 1921 wspó"prac$ Handzelewicza z PKO, a zarazem okres jego aktywno'ci
w dziedzinie projektowania architektonicznego,
ko&czy realizacja w latach 1925-1926 czteropi$trowej kamienicy przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie
– pierwszej z zespo"u trzech urz$dniczych kamienic
mieszkalnych (ul. Filtrowa 66, 68 i 70) 64, które PKO
planowa"a w tej lokalizacji wybudowa( (il. 27). Zespo"u ostatecznie zrealizowanego tylko po cz$'ci,
w nast$pnych latach ju% bez udzia"u Handzelewicza, którego przy projektowaniu kamienicy przy ul.
Filtrowej 70 w roku 1927 zast#pi" Zygmunt Tillinger vel Tyllinger65.
Czteropi$trowa kamienica mieszkalna przy ul.
Filtrowej 68 usytuowana w samym 'rodku rozleg"ej
posesji, jako ca"o'( rozplanowanej przez Handzelewicza, zosta"a przez niego, za wyj#tkiem biegów
klatek schodowych, zaprojektowana w konstrukcji murowej jako czteropi$trowy budynek z"o%ony
z domu frontowego z mansardowym dachem kryj#cym dodatkowe pi$tro mieszkalne, oraz pi$ciu równie% dwutraktowych oÞcyn, z których trzy otacza"y
obszerne podwórze wewn$trzne, a dwie poprzeczne
otwiera"y si$ ku dziedzi&com planowanych kamienic s#siednich.
Szczególnie interesuj#ce opracowanie architektoniczne otrzyma"a elewacja frontowa budynku,
wsparta na obejmuj#cym dwie kondygnacje pasowo boniowanym cokole, wy%ej g"adko wyprawiona,
zwie&czona wydatnym, kroksztynowym gzymsem,
a zw"aszcza jej lekko wycofana, wy%sza o jedn# kondygnacj$ cz$'( 'rodkowa, ograniczona po bokach
graniastymi ryzalitami/wykuszami o prostopad"o'ciennych, uskokowo ponad gzymsem wie&cz#cym
wypi$trzonych nadstawach (il. 28). W kamienicy
przy Filtrowej wystrojem porz#dkowym projektant
wyró%ni" jedynie sklepione, podzielone kolumnadami, pieszo-jezdne wn$trze i opraw$ portalow# bramy wej'ciowej, któr# zaprojektowa" na kszta"t monumentalnej serliany z"o%onej z d*wigaj#cych belkowanie dwóch par ujmuj#cych wej'cia doryckich
kolumn oraz wspartej na nich arkady nios#cej taras
drugiego pi$tra. Zdobi#ce stref$ wej'cia elementy
porz#dkowe architekt dodatkowo wzbogaci" wyol-

64
Por. J. Handzelewicz, Projekt budowy 5-o pi!trowego domu
na posesji Nr 6492 i 6493 przy zbiegu ul. Grójeckiej i Filtrowej
w Warszawie, W a"ciciel – PKO, 1925-1926, AAN, Zb. MSW,
sygn. 3734.

Por. Z. Tyllinger [Tillinger], Projekt budowy ko#cowej cz!"ci gmachu mieszkalnego PKO na nieruchomo"ci Nr 6492-2949
i 6484 przy ul. Filtrowej nr 70 w Warszawie, 1927, AAN, Zb.
MSW, sygn. 3736.

26. !ód*, budynek mieszkalno-biurowy PKO przy ul. Narutowicza 45 – widok elewacji frontowej (stan ok. 1933). Proj. J.
Handzelewicz (1924-1925). AAN Zb. PKO, sygn. 72
26. !ód*, PKO residential–ofÞce building at No. 45 Narutowicza Street, view of the front façade (ca. 1933). Design by J.
Handzelewicz (1924–1925). AAN, Zb. PKO, Þle No. 72
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27. Warszawa, budynek mieszkalny PKO przy ul. Filtrowej 68. J. Handzelewicz, Projekt budowy 5-pi!trowego domu na posesji Nr
6492 i 6493 przy zbiegu ul. Grójeckiej i Filtrowej w Warszawie (1925) – plan sytuacyjny terenu przeznaczonego pod zabudow$. AAN
Zb. MSW, sygn. 3734, k. 2
27. Warsaw, PKO residential building at No. 68 Filtrowa Street. J. Handzelewicz, Projekt budowy 5-pi!trowego domu na posesji Nr
6492 i 6493 przy zbiegu ul. Grójeckiej i Filtrowej w Warszawie [Design for a six–story building on lot nos. 6492 and 6493 at the intersection of Grójecka and Filtrowa streets in Warsaw] (1925), site plan of land designated for development. ANN, Zb. MSW, Þle no.
3734, sheet 2

28. Warszawa, budynek mieszkalny PKO przy ul. Filtrowej 68 – widok ogólny (stan ok. 1933). Proj. J. Handzelewicz (1925). AAN,
Zb. PKO, sygn. 72
28. Warsaw, PKO residential building at No. 68 Filtrowa Street, overall view (ca. 1933). Design by J. Handzelewicz (1925). AAN, Zb.
PKO, Þle no. 72
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brzymion#, pe"noplastyczn#, narzutow# dekoracj#
rze*biarsk#, której pierwotny program, obejmuj#cy rze*b$ or"a umieszczon# ponad arkad# bramy,
rozmieszczone na belkowaniu cztery rogi obÞto'ci
i rozlokowane pomi$dzy kapitelami kolumn p"askorze*by baranich g"ów, w trakcie realizacji dope"ni",
umieszczonymi na balustradzie tarasu drugiego pi$tra, rze*bami bawi#cych si$ girlandami puttów66.
Rekapituluj#c opis formalnego wizerunku kamienicy przy ul. Filtrowej 68, ostatniej z ca"ej serii
budynków zaprojektowanych przez Handzelewicza
dla PKO, nale%y zwróci( uwag$, %e cho( i jej wystrój nie by" pozbawiony nawi#za& do form i motywów historycznych, których repertuar, poprawno'(
i swoboda stosowania po dzi' dzie& bywa przyczyn# przypisywania przez niektórych badaczy wielu
z realizacji Handzelewicza szerzej znanemu, równie% wspó"pracuj#cemu z PKO – Marianowi Lalewiczowi67, to jednak jej architektura, zw"aszcza w
wersji znanej nam z projektu, by"a naznaczona ju%
nie tylko czytelnym równie% w jego wcze'niejszych
projektach d#%eniem do geometryzacji, upraszczania i ograniczania, a niekiedy równie% reinterpretacji
motywów porz#dkowych, ale te% ch$ci# dope"nienia
ich repertuaru fascynuj#cymi oko"o po"owy lat 20.
XX wieku wielu polskich architektów formami trójk#tno-krystalicznymi.
Podejmuj#c prób$ powi#zania twórczo'ci architektonicznej Handzelewicza z kierunkami architektury polskiej pierwszej (wierci XX wieku nie wystarczy jednak ograniczy( si$ do analizy warstwy
formalnej zaprojektowanych i zrealizowanych przez
niego budynków. Tworzona przez niego architektura, podobnie jak i w przypadku innych architektów jego pokolenia poszukuj#cych w"asnej drogi do
kompromisu mi$dzy tradycj# a wspó"czesno'ci#68,
zasadza si$ bowiem nie tylko na kontynuacji i kunszcie stosowania klasycznych zasad oraz twórczym
przetwarzaniu swojskich i historycznych motywów
architektonicznych, ale przede wszystkim na syntetyzowaniu ich z g"$boko przemy'lanymi, racjonalnymi, nierzadko niekonwencjonalnymi rozwi#zaniami funkcjonalno-przestrzennymi i materia"owokonstrukcyjnymi. W przypadku pragmatycznego,
skutecznego organizacyjnie Handzelewicza kreo-

wanymi z wykorzystaniem bardzo szerokiej wiedzy
in%ynierskiej wspartej dodatkowo przez wrodzon#
mu intuicj$ techniczn# i w"a'ciw# jego energicznej
naturze gotowo'( do podejmowania „technicznych”
wyzwa& i eksperymentów. Cho( zatem Handzelewicz bezsprzecznie przynale%a" do grona architektów, którzy nie wykazywali pe"nego zrozumienia
dla nowych kierunków architektury, zw"aszcza tych
radykalnie odcinaj#cych si$ od historycznie ugruntowanej tradycji, jak konstruktywizm, czy te% funkcjonalizm, to jednak wiele w#tków podnoszonych
przez awangard$ lat 20. XX wieku, zw"aszcza dotycz#cych problemów funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materia"owych, mo%na odnale*( równie% w
jego formalnie historyzuj#cej architekturze – stanowi#cej swego rodzaju zapis prób, jakie na ró%nych
etapach kariery Handzelewicz-architekt podejmowa"
chc#c w projektowanych przez siebie budynkach, w
dostosowaniu do ich funkcji i wymaga& inwestora,
twórczo sple'( blisk# jego sercu architektoniczn#
tradycj$ z in%ynierskim racjonalizmem i funkcjonalno-konstrukcyjn# nowoczesno'ci#.

66
Por. J. Handzelewicz, Projekt budowy 5-o pi!trowego domu…,
op. cit., k. 9 i fotograÞa fasady budynku z ok. 1933, [w:] Album
zdj$( P.K.O., AAN, Zbiór Pocztowej Kasy Oszcz$dno'ci, sygn.
72.
67
Np. J. Zieli&ski przypisuje M. Lalewiczowi mi$dzy innymi
autorstwo projektów kamienic przy ul. Filtrowej 68, Ludnej 9

i Marsza"kowskiej 153. Por. J. Zieli&ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 3, Warszawa 1996, s. 118.; t. 9,
Warszawa 2003, s. 126 i t. 10, Warszawa 2004, s. 161.
68
Por. np. A. Mi"ob$dzki, Oskar Sosnowski jako architekt, [w:]
Sztuka i historia. Ksi!ga pami%tkowa ku czci Profesora Micha a
Walickiego, Warszawa 1966, s. 191-201.
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IN YNIER-CERAMIK I PRZEMYS!OWIEC
Józef Handzelewicz, który na ogó" osobi'cie nadzorowa" budow$ projektowanych przez siebie budynków, doskonale zna" niedostatki stosowanych
w Polsce technik i wyrobów budowlanych. Dzi$ki
kontaktom z wytwórniami materia"ów budowlanych, zw"aszcza z terenu Wielkopolski i Pomorza69,
w pe"ni by" te% 'wiadom potrzeby unowocze'niania
tradycyjnych metod ich produkcji oraz wzbogacenia asortymentu wytwarzanych przez nie wyrobów.
Szczególnie %ywo interesowa" si$ projektowaniem,
produkcj# i mo%liwo'ciami wprowadzenia do krajowej praktyki budowlanej nowoczesnych, lekkich
materia"ów ceramicznych, w tym zw"aszcza tzw.
dr#%onych pustaków 'ciennych, stropowych i dachowych, do tego czasu zasadniczo w Polsce nie wytwarzanych. Twierdzi", %e „Polski nie sta(, aby wielkie
ilo'ci cennej stali, drewna i cementu topi( w budynkach”, maj#c w kraju tak wiele „pierwszorz$dnego
surowca /i"ów, gliny/, z którego produkowa( trzeba
takie elementy, które by przejmowa"y wi$kszo'(

29. Ok"adka Katalogu Pomorskich Zak"adów Ceramicznych Tow. Akc. z rysunkiem ogólnego widoku na zespó" budynków fabrycznych (ok. 1928). Zb. R.
29. Cover of the Pomeranian Ceramic Works Stock Company catalogue with a drawing depicting the overall view of the factory buildings (ca. 1928). Zb. R.

pracy /obci#%e&/ stali i cementu”70. By" te% przekonany, %e upowszechnienie cienko'ciennych wyrobów ceramicznych, które s# „lekkie, suche i ciep"e,
znacznie ta&sze przez zwi$kszenie tempa wznoszenia budowli i ich niezw"ocznego wyka&czania bez
obawy wilgoci”71, a w szczególno'ci wykorzystanie
ich do wype"niania szkieletu %elbetowego bez stosowania drewnianych szalunków mo%e si$ walnie
przyczyni( do ograniczenia w budownictwie zu%ycia %elaza, stali i drewna72.
Tote%, gdy w roku 1925 nadarzy"a si$ okazja nabycia akcji przejmowanej przez polskich udzia"owców grudzi#dzkiej cegielni Maks Falck i S-ka, a tym
samym szansa na uzyskanie wp"ywu na unowocze'nienie jej produkcji Handzelewicz ch$tnie z okazji
tej skorzysta" i wszed" do zarz#du Spó"ki, a po stopniowym wykupieniu blisko 90% jej akcji sta" si$ nie

tylko dyrektorem, ale de facto w"a'cicielem tej du%ej
wytwórni73 (il. 29).
Zakupienie wi$kszo'ciowego pakietu akcji Pomorskich Zak"adów Ceramicznych i ich modernizacja, a w roku 1930 przy"#czenie do nich równie%
cegielni w pobliskim )wierkocinie, w kolejnych
latach umo%liwi"o Handzelewiczowi rozwini$cie
z du%ym powodzeniem produkcji nie tylko tradycyjnych i zmodyÞkowanych asortymentów cegie" i dachówek, ale równie% osobi'cie zaprojektowanych
i opatentowanych nowoczesnych tzw. dr#%onych
wyrobów ceramicznych74, w tym mi$dzy innymi
lekkich stropów „Pomorze” i konstrukcji dachowych o rozpi$to'ci do 25 m wykonanych z kszta"tek
"ukowych oraz systemowych elementów 'ciennych
„Uniwersal” i ró%nego typu pustaków wentylacyjnych i kominowych75. Rozwijaj#c ich produkcj$ jed-

69

J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 7.
Cyt. za D. Janaszewski, Handzelewicz Józef (1880-1963), [w:]
S ownik BiograÞczny Techników Polskich, t. 4/5, Warszawa
1994, s. 56.
71
J. Handzelewicz, Ceramika budowlana w konstrukcjach no"nych (Referat zg"oszony na Zjazd Naukowy P.Z.I.B. Sekcja
Techniczna: Zagadnienie nowych materia"ów i nowych konstrukcji), „In%ynieria i Budownictwo”, 1947, nr 5, s. 219.

72

70

73

Por. J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 8.
Ibidem, s. 7.
74
Józef Handzelewicz na zaprojektowane przez siebie wyroby
ceramiczne w latach 1931-1945 uzyska" 12 patentów.
75
Por. m. in. J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 8; D.
Janaszewski, op .cit., s. 56.
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nocze'nie niestrudzenie stara" si$ je propagowa( w
krajowym budownictwie76 (il. 30). St#d te% aktywnie wspó"dzia"a" z gronem pomorsko-kujawskich
przemys"owców skupionych przy Zjednoczonym
Banku Ziemia&skim77 i z Bankiem Przemys"owym
Warszawskim, a w czerwcu 1934 wzi#" udzia" w

Pierwszym Kongresie Ceramicznym w Krakowie
(il. 31), na którym wyg"osi" referat pt. „Dom z dachem czy bez dachu ?”, opublikowany pó*niej na
"amach „Przegl#du Budowlanego”78. Popularyzacji
nowoczesnej ceramiki budowlanej mia"o te% s"u%y(
zamieszczone na "amach „Przegl#du Budowlanego”,
a potem wydane w formie broszury opracowanie
pt. „Nowoczesna ceramika budowlana”79, które w
roku 1935 napisa" wspólnie z in%ynierem Alfredem
Dziedziulem – w"a'cicielem i prezesem bydgoskiej
cegielni „Saturn”80 (il. 32). Wyniki swoich prac
projektowych i oblicze& statycznych Handzelewicz
regularnie te% konsultowa" i poddawa" pod ocen$
Instytutu Techniki Budowlanej oraz najwybitniejszych specjalistów, g"ównie profesorów Politechniki
Warszawskiej: Stefana Bry"y81, Stanis"awa Hempla
i Andrzeja Pszenickiego82.
Jako in%ynier-ceramik i dyrektor Pomorskich Zak"adów Ceramicznych Handzelewicz bardzo szybko
zyska" du%y autorytet zawodowy. Prowadzone przez
niego Zak"ady grudzi#dzkie ju% na pocz#tku lat 30.
XX wieku sta"y si$ cenionym miejscem odbywania
praktyk zawodowych, na które jednak „nie by"o "atwo si$ dosta(, gdy% praktykantów [Handzelewicz]
dobiera" sobie osobi'cie”83. Handzelewicz cieszy"
si$ równie% autentycznym szacunkiem swoich pracowników. Powa%anie, jakim darzy"a go za"oga
dodatkowo jeszcze wzros"o, gdy w okresie kryzysu
gospodarczego, na prze"omie lat 1933 i 1934 z jego
osobistej inicjatywy i wed"ug jego projektu, na zakupionym od magistratu terenie dawnego folwarku
Kuntersztyn przy ul. Wary&skiego w Grudzi#dzu Pomorskie Zak"ady Ceramiczne Sp. Akc. wybudowa"y
eksperymentaln# koloni$ 17 murowanych domków
pracowniczych z pustaków ceramicznych, przekrytych dachami z samono'nej dachówki84, pi$trowych
trzy- i dwurodzinnych, skanalizowanych, zaopatrzonych w wodoci#g i elektryczno'( (il. 33)85. Nadzwy-

76
Por. Plakat reklamowy Pomorskich Zak"adów Ceramicznych
autorstwa J. Mucharskiego (1929), [w:] A.A. Szablowska, M.
Se&kiw, Plakat polski, Warszawa 1929, s. 263.
77
J. S. Majewski, Frascati, „Gazeta Wyborcza” (wyd. internetowe), 1.04. 2004, http://wikimapia.org .
78
J. Handzelewicz, Dom z dachem czy bez dachu?, „Przegl#d
Budowlany”, 1934, z. 8, s. 248-249.
79
A. Dziedziul, J. Handzelewicz, Nowoczesna Ceramika Budowlana, Warszawa 1935 (odbitka z „Przegl#du Budowlanego”,
nr 5, 6, 8 i 11).
80
Por. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okr!gu
Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spó ki Telefonicznej w mie"cie Bydgoszczy na 1939.
81
Por. m.in. S. Bry"a, Protokó próbnych obci%$e# stropu „Pomorze”, [w:] Prospekt 4, Sposób stosowania pustaków „Pomo-

rze”, wyd. Pomorskie Zak"ady Ceramiczne Sp. Akc. w Grudzi#dzu, 1935, bns.
82
Por. J. Handzelewicz, Wspomnienia op. cit., s. 10.
83
Wed"ug 'wiadectwa !. M. Stanaszka, wnuka L. Stanaszka – w
latach 30. XX w. praktykanta w Zak"adach Pomorskich „Handzelewicz mia" swoje zasady. Powszechnie by"o wiadomo, %e
jak dwa razy zobaczy" brudnego czy nieogolonego pracownika
(w tym celu kupowa" im %yletki!), zwalnia" go z pracy. Ludzie
«od Handzelewicza»mieli by( czy'ci, schludni i co bardzo wa%ne - dobrze op"acani”, cyt. za !. M. Stanaszek, Stanaszek Leonard, http://tematy.gazeta.pl/C/578,Cenzus.
84
Por. D. Janaszewski, op. cit. s. 56.
85
„S"owo Pomorskie” 1934, z. 27 V, s. 13. Por. te% W. Romaniak,
Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie
pomorskim w latach 1929-1939, Warszawa 2005, s. 118-119.

30. Rysunek pustaka ceramicznego zaprojektowanego i opantentowanego w 1935 r. przez J. Handzelewicza. Wg J. Handzelewicz, Opis Patentowy nr 21698 (1935). Zb. R.
30. Drawing of a ceramic hollow tile, designed and patented in
1935 by J. Handzelewicz, as in Patent Claim No. 21698 (1935)
Þled by J. Handzelewicz (Zb. R.)
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31. Pierwszy Zjazd Ceramików w Krakowie (czerwiec 1934)
– widok sali podczas obrad (J. Handzelewicz w pierwszym
rz$dzie po prawej). NAC, Zb. fot., sygn. 1-G-1897-2
31. First Ceramic Convention in Cracow (June 1934), view of
the auditorium in session (J. Handzelewicz in the Þrst row on
the right). NAC, Zb. fot., Þle no. 1–G–1897–2

czaj sprawna i tania budowa tego osiedla odbi"a si$
zreszt# szerokim echem w ca"ym kraju, a do Józefa
Handzelewicza zg"osi"y si$ magistraty Gdyni, Bydgoszczy, Lublina i Kielc, by podj#" si$ realizacji podobnych osiedli równie% na terenie tych miast86.
Powodzenie i rentowno'( innowacyjnej produkcji
lekkich pustaków ceramicznych, zach$ci"y Handzelewicza do zakupienia w roku 1937 jako Spó"ki Akcyjnej podwarszawskiej, zbankrutowanej cegielni
„Pustelnik”. Jak zawsze energiczny Handzelewicz,
pomimo k"opotów z odbudow# zniszczonej w 1938
roku przez po%ar cz$'ci zak"adów grudzi#dzkich, w
krótkim czasie równie% i t$ starego typu cegielni$
zdo"a" przestawi( z produkcji r$cznej na maszynow# i uruchomi( w niej produkcj$ nowoczesnych, patentowych cienko'ciennych elementów murowych
i stropowych87.
Przez ca"y okres pracy w przemy'le cegielnianym
nie opuszcza"a jednak Handzelewicza pasja budowania, któr# w latach 30. XX wieku realizowa" g"ównie
w roli inwestora i promotora w"asnych eksperymentalnych rozwi#za& materia"owych i konstrukcyjnych.
O ich przymiotach stopniowo uda"o mu si$ bowiem
przekona( liczne grono konstruktorów i architektów, i to nie tylko z terenu województwa pomorskiego, ale te% z bardziej oddalonych o'rodków, jak na
przyk"ad Lwów, Katowice i Warszawa88. Mi$dzy
J. Handzelewicz, Wspomnienia op. cit., s. 8-9. Por. te% M.
Rozbicka, Ma e mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce
popularnego budownictwa mieszkaniowego w mi!dzywojennej
Polsce, Warszawa 2007, s. 343-344.
87
J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 9.

86

32. Ok"adka publikacji autorstwa A. Dziedziula, J. Handzelewicza, Nowoczesna ceramika budowlana, Warszawa, 1935
32. Cover of a publication by A. Dziedziul and J. Handzelewicz, Nowoczesna ceramika budowlana [Modern building
ceramics], Warsaw, 1935

innymi doceni" je pracuj#cy nad projektem )wi#tyni
Opatrzno'ci Bohdan Pniewski, który po zapoznaniu
si$ z ich asortymentem i w"asno'ciami mia" pono(
z entuzjazmem wykrzykn#(: „ale% to ja zaoszcz$dz$
bory przez zast#pienie drzewa ceramik# cienko'cienn# w konstrukcjach maj#cego si$ budowa( ko'cio"a”89.
W latach 1934-1939 Handzelewicz, jako inwestor i in%ynier-wynalazca, we wspó"pracy z wiod#cymi architektami zrealizowa" w Warszawie kilka
wielorodzinnych budynków mieszkalnych o bardzo
nowoczesnej %elbetowo-ceramicznej konstrukcji.
Jako pierwszy powsta" zespó" dwóch luksusowych
budynków mieszkalnych u zbiegu ulicy Wiejskiej
i Frascati (1934 – ul. Frascati 1 i 1938 – ul. Wiejska
12), zrealizowanych wed"ug projektów niezale%nych
Por. Wykaz budowli na których zastosowano stropy „Pomorze” w latach 1934, 35, 36, [w:] Katalog Pom. Zak . Ceram.
Tow. Akc. w Grudzi%dzu. Cegielnia mechaniczna, fabryka – dachówek, bd., bns.
89
Cyt. za: J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s.10.
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33. Grudzi#dz, osiedle mieszkaniowe pracowników Pomorskich Zak"adów Ceramicznych Tow. Akc. przy ul. Wary&skiego – widok
ogólny (stan przed 1939). Proj. J. Handzelewicz (1933/1934). NAC, Zb. fot., sygn. 1-U-1502
33. Grudzi#dz, Pomeranian Ceramic Works Stock Company employee housing estate on Wary&skiego Street, overall view (pre–1939
state). Design by J. Handzelewicz (1933–1934). NAC, Zb. fot., Þle no. 1–U–1502

architektów na dzia"ce wydzielonej z rozparcelowanych ogrodów Frascati (nr hip. 7059)90, zakupionej
przez Handzelewicza w 1929 roku 91 (il. 34). W dalszej kolejno'ci, w roku 1939, z funduszy Pomorskich Zak"adów Ceramicznych powsta"y dwa trzy-

pi$trowe eksperymentalne domy mieszkalne przy ul.
Spacerowej 2092. W roku 1938 Handzelewicz zrealizowa" równie% pierwsz# do'wiadczaln# ceramiczn#, "ukow# konstrukcj$ dachow#, któr# przekry" hal$
fabryczn# w swojej cegielni „Pustelnik”93
Tak obiecuj#co rozwijaj#ca si$ dzia"alno'( Handzelewicza na polu produkcji i wdra%ania w Polsce
ceramiki cienko'ciennej za"ama"a si$ wraz z wybuchem wojny. Jak wi$kszo'( polskich rodzin równie% Handzelewiczowie w latach 1939-1945 zostali
do'wiadczeni licznymi dramatami i utrat# najbli%szych94. W wyniku dzia"a& wojennych wiele te% budynków zaprojektowanych i zrealizowanych przez
Handzelewicza znikn$"o z krajobrazu Warszawy.
Ju% we wrze'niu 1939 roku doszcz$tnie zosta"a zrujnowana kamienica przy ul. Marsza"kowskiej 153.
Wraz z likwidacj# warszawskiego getta zburzony
zosta" równie% budynek biurowo-mieszkalny przy
ul. Nowolipki 10. Podczas Powstania Warszawskiego zniszczeniu uleg"y dwa skrzyd"a gimnazjum im.
Królowej Jadwigi przy Placu Trzech Krzy%y. Totalnie unicestwione zosta"y te% obie kamienice przy
ul. Moniuszki. Z uwagi na przeprowadzenie po wojnie pó"nocnego odcinka ul. Emilii Plater rozebrane

90
Por. m.in. Plan sytuacyjny posesji nr. hipoteczny 7059 w Warszawie, Archiwum Pa&stwowe m.st. Warszawy, Akta Nieruchomo'ci, sygn. 7442, k. 57.
91
Projekt architektoniczny czteropi$trowego budynku przy ul.
Frascati 1 zrealizowanego w 1934 r. J. Handzelewicz powierzy"
przypuszczalnie J. Gelbardowi i R. Sigalinowi, którzy wznie'li

kamienic$ o wype"nionej cienko'ciennymi pustakami konstrukcji %elbetowej z fasad# o typowych dla tej spó"ki autorskiej trójbocznych wykuszach.
92
J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s.10.
93
D. Janaszewski, op. cit., s. 56.
94
Por. J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit., s.11-12.

34. Warszawa, rejon ul. Wiejska i Frascati – szkic sytuacyjny
zabudowania dzia"ki nale%#cej do J. Handzelewicza (Frascati 1
i ul. Wiejskiej 12). Rys. J. Handzelewicz (ok. 1938). Zb.R.
34. Warsaw, Wiejska and Frascati street area, sketch of the development on lots belonging to J. Handzelewicz (No. 1 Frascati
Street and No. 12 Wiejska Street). Drawing by J. Handzelewicz
(ca. 1938) (Zb. R.)
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zosta"y nieznacznie tylko uszkodzone kamienice
przy )liskiej i Siennej. A zatem do dzi', nie licz#c
podwórzowego skrzyd"a dawnego gimnazjum przy
Placu Trzech Krzy%y, w Warszawie zachowa"y si$
tylko trzy budynki autorstwa Handzelewicza: gmach
PKO przy ul. )wi$tokrzyskiej 31/33 oraz domy
mieszkalne PKO przy ul. Ludnej 9 i ul. Filtrowej 68,
i to we wszystkich przypadkach w formie mniej lub
bardziej zniekszta"conej. Wi$cej szcz$'cia mia"y tylko jego nieliczne realizacje pozawarszawskie.
Po roku 1945 Józef Handzelewicz podj#" trud odbudowy w"asnych zak"adów cegielnianych i nale%#cych do niego nieruchomo'ci. Podobnie jak wielu
innych przedsi$biorców i jego jednak wkrótce zaskoczy"a decyzja rz#du komunistycznego o przej$ciu
ich przez pa&stwo95. I tak jego zawodowy dorobek
jako architekta, in%yniera-ceramika i przemys"owca
niemal w ca"o'ci zosta" przez niego utracony. Nie
zniech$ci"o go to jednak do dalszej pracy nad udoskonalaniem i upowszechnianiem nowoczesnych
wyrobów ceramicznych. Ju% w 1946 roku podj#"
prac$ wyk"adowcy w pa&stwowym Liceum Ceramicznym w Warszawie przy ul. Ho%ej 88, a w roku
1950 zatrudni" si$ w Biurze Projektów Przemys"u

Materia"ów Budowlanych, gdzie a% do przej'cia na
emerytur$ w roku 1955 pracowa" na stanowisku kierownika zespo"u projektuj#cego piece ceramiczne96.
Jako in%ynier wspó"dzia"a" równie% mi$dzy innymi
przy odbudowie warszawskiego Dworca G"ównego,
gdzie nad jednym z kolejowych magazynów wed"ug
jego projektu zosta" zrealizowany "ukowy dach ceramiczny97. Cho( widzia", %e w polskiej powojennej
rzeczywisto'ci jego wieloletnie wysi"ki zmierzaj#ce
do unowocze'nienia i racjonalizacji krajowego przemys"u cegielnianego stopniowo ulegaj# zatraceniu
nadal jednak udziela" si$ w Polskim Zwi#zku In%ynierów Budowlanych, publikowa"98 oraz projektowa" systemowe elementy dr#%onej i cienko'ciennej
ceramiki budowlanej, za które uzyskiwa" nowe patenty99.
Józef Handzelewicz, który w swojej twórczo'ci,
czy to architektonicznej, czy in%ynierskiej wytrwale d#%y" do osi#gni$cia swego rodzaju kompromisu mi$dzy tradycj# a wspó"czesno'ci#, swoje pracowite %ycie, obÞtuj#ce zarówno w spektakularne
zawodowe sukcesy, jak i dotkliwe niepowodzenia
zako&czy" w wieku 83 lat, 26 stycznia 1963 roku
w Warszawie.
Ma gorzata Rozbicka, prof. nzw. dr hab. in$. arch.
Zak ad Architektury Polskiej
Wydzia Architektury Politechniki Warszawskiej

Np. nale%#ce do J. Handzelewicza Zak"ady Ceramiczne „Pustelnik” Sp. Akc. zosta"y przej$te na w"asno'( pa&stwa z dniem
26.06.1950 r. (decyzja I. A 111/50) na podstawie opublikowanego w „Monitorze Polskim” Orzeczenia nr 44 Ministra Przemys"u
Lekkiego z dnia 24 sierpnia 1950.
96
Por. J. Handzelewicz, Wspomnienia, op. cit. s.13.
97
D. Janaszewski, op. cit., s. 56.
98
W roku 1947 J. Handzelewicz opublikowa" m.in. opracowanie
pt. Ceramika budowlana w konstrukcjach no"nych, które ukaza95

"o si$ nak"adem Polskiego Zwi#zku In%ynierów Budowlanych,
zarówno jako niezale%na publikacja, jak i artyku" w czasopi'mie
„In%ynieria i Budownictwo” (1947, nr 5).
99
M.in. patenty wydane przez Urz#d Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Nr 38633 z dnia 24.01 1955 r. – na
pustak ceramiczny, zw"aszcza do budowy dachów i Nr 43397
z dnia 3.12.1959 r. - na dachowe pustaki ceramiczne oraz dach
wykonany z tych pustaków.
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JÓZEF HANDZELEWICZ (1880-1963) – ARCHITECT, CERAMIC ENGINEER,
AND INDUSTRIALIST
SUMMARY
This article presents the creative and organizational achievements in architecture and building engineering of Józef Handzelewicz (1880–1963)—to date unknown and not Þttingly appreciated. This architect, educated at the Technische Hochschule
zu Darmstadt, was also a ceramic engineer and industrialist who
was the owner of the Pomeranian Ceramic Works and the Brick
Works of Pustelnik during the interwar period.
The architectural oeuvre alone of Handzelewicz involves
over twenty–Þve works—designs and completed buildings that
creatively combine classic form with a unique engineering rationalism and pragmatism. These works came into existence over
a mere thirteen years. That was until the year 1926, when Han-
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dzelewicz gave up architectural work to devote himself to realizing his second professional interest—design, research, production, and implementation of modern building ceramics. He
also achieved impressive creative and organizational results in
this Þeld within an equally brief period of time. This is seen in
his interwar and postwar publications, built experimental structures, innovative designs, and over a dozen patents and registered designs for lightweight utilitarian systems of ceramic components, as well as in the results of his organizational activities
aimed at their manufacture and implementation into the practice
of Polish building and architecture.
Translation by R. Nawrocki

