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PIERWSZA POLSKA POLITECHNIKA

WPROWADZENIE

W roku 2015 sto eczna Politechnika obchodzi a jubileusz „Stulecia Odnowie-
nia Tradycji Politechniki Warszawskiej”. W ten sposób nawi zano do wydarze
z 1915 r., kiedy w miejsce rosyjskoj zycznego Instytutu Politechnicznego Ce-
sarza Miko aja II zosta a powo ana uczelnia z polskim j zykiem wyk adowym
i nazw , która pozosta a do dzisiaj1. Tytu  roku jubileuszowego zawiera  jeszcze 
jedno odniesienie – chodzi tu o tradycj  wy szego szkolnictwa technicznego na 
ziemiach polskich, si gaj c  lat dwudziestych XIX w. W 1825 r., z inicjatywy Sta-
nis awa Staszica, zosta  opracowany projekt utworzenia Instytutu Politechnicz-
nego w Warszawie. Projekt ten cz ciowo zrealizowano ju  w roku 1826, kiedy 
powo ano Szko  Przygotowawcz  do Instytutu Politechnicznego. Szko a mia a
uczy  na poziomie gimnazjum realnego i przygotowywa  m odzie  do podj cia
studiów technicznych, przekszta caj c si  stopniowo w wy sz  uczelni  o takim 
w a nie profi lu. Ju  na samym pocz tku dzia alno ci opracowano program kursów 
dla m odzie y posiadaj cej wiadectwo dojrza o ci. Kursy te uruchomiono w ci -
gu pó  roku od otwarcia Szko y, a poziom i zakres prowadzonych na nich zaj
odpowiada  studiom wy szym. Bardzo szybko Szko  Przygotowawcz  zacz to
nazywa  Szko  Politechniczn , nawet w dokumentach urz dowych, podkre la-
j c jej rang  i wskazuj c na analogi  do istniej cych wówczas w Europie uczelni 
technicznych. Ten korzystny rozwój zosta  przerwany carskimi restrykcjami po 
upadku powstania listopadowego – w roku 1831 Szko a zosta a zamkni ta.

W niniejszej pracy przedstawiono proces tworzenia i rozwoju Szko y Przy-
gotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Warszawie, do tradycji której od-
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wo uje si  Politechnika Warszawska. Zasadnicza tematyka zosta a poprzedzona 
t em historycznym dotycz cym kszta towania si  szkolnictwa technicznego na 
ziemiach polskich w XIX w. Przeprowadzona analiza struktury i programów 
nauczania umo liwi a ocen  poziomu placówki w stosunku do Instytutu Politech-
nicznego w Wiedniu, na którym by a wzorowana. Wyniki tej analizy porównaw-
czej pozwalaj  na sformu owanie tezy, e warszawska Szko a Przygotowawcza 
do Instytutu Politechnicznego by a de facto szko  wy sz  odpowiadaj c  wiod -
cym uczelniom politechnicznym ówczesnej Europy.

Obszerne materia y ród owe dotycz ce Szko y Przygotowawczej s  zawarte 
w tomie 6 Monografi i w zakresie dziejów nowo ytnych, wydanym w roku 1904 
przez Szymona Askenazego. Publikacja zawiera nie tylko bogaty opis dziejów 
Szko y, ale równie  pe ne teksty projektów przygotowanych przez Rad  Poli-
techniczn , reskryptów Komisji Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego 
itp. Niezwykle wa nym ród em danych s  zachowane w zbiorach archiwalnych 
Biblioteki G ównej Politechniki Warszawskiej programy nauczania – Ogólne
programmaty kursów wyk ada  si  maj cych w Szkole Przygotowawczej do In-
stytutu Politechnicznego – które pozwoli y na uzupe nienie i usystematyzowanie 
wiedzy. W pracy wykorzystano równie  archiwalne opracowanie Die K. K. Tech-
nische Hochschule in Wien z 1915 r., b d ce cennym zbiorem informacji doty-
cz cych pierwszych lat dzia alno ci wiede skiego Instytutu Politechnicznego. 

POCZ TKI SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH

W pierwszej po owie XVIII w. w kilku regionach zachodniej Europy nast pi
proces znacznej ekspansji i koncentracji manufaktur, okre lany cz sto terminem 
„protoindustrializacja”2. Coraz szerzej stosowano nap d mechaniczny i nowe 
ród a energii, a wynalazki techniczne przyspieszy y proces industrializacji na-

zwany rewolucj  przemys ow . Najszybciej i w najszerszym zakresie zmiany 
zasz y w Anglii, ale ju  w pod koniec XVIII w. innowacje obj y wi kszo
krajów europejskich. Nast pi o swoiste sprz enie zwrotne: post p nauki umo -
liwia  modernizacj  produkcji, a to z kolei stymulowa o poszukiwanie nowych 
rozwi za  technicznych. Rewolucja przemys owa oznacza a nie tylko gwa town
industrializacj , ale mia a równie  zasadniczy wp yw na zwi kszenie wydajno ci
w rolnictwie oraz rozbudow  infrastruktury komunikacyjnej. Rewolucja spowo-
dowa a g bokie przemiany spo eczne, pojawi o si  tak e du e i stale rosn ce za-
potrzebowanie na pracowników o coraz wi kszym poziomie wiedzy technicznej. 
Umiej tno ci „fachowców-amatorów”, którzy pierwotnie stanowili wi kszo
kadry obs uguj cej maszyny i urz dzenia, stawa y si  niewystarczaj ce. Istniej -
ce szko y rednie i uniwersytety w zasadzie nie prowadzi y nauczania zwi zanego
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bezpo rednio z technik , która nie by a traktowana jako ga  nauki. Wprawdzie 
ówczesne akademie wojskowe mia y charakter szkó  in ynieryjnych, ale tylko 
niewielka cz  ich absolwentów podejmowa a prac  na potrzeby cywilne. Poza 
tym by y to najcz ciej szko y o profi lu jednokierunkowym, zwi zanym z in y-
nieri  militarn 3.

Wobec rosn cych potrzeb w Europie w po owie XVIII w. zacz y powsta-
wa  placówki ukierunkowane na kszta cenie osób cywilnych w zakresie tech-
niki. Jedn  z pierwszych by a paryska Szko a Mostów i Dróg (École des Ponts 
et Chaussées) za o ona w 1748 r. i zarz dzana przez ministerstwo handlu. Szko a
oferowa a trzyletni kurs, przy czym program pierwszego roku obejmowa  przed-
mioty podstawowe (matematyka, fi zyka, chemia), na drugim nauczano mecha-
niki, hydrauliki, miernictwa i materia oznawstwa, a przez ostatni rok s uchacze
wykonywali projekt praktyczny. Przez pierwsz  dekad  istnienia szko  ko czy o
oko o 10 osób rocznie, pod koniec XVIII w. liczba ta wzros a pi ciokrotnie4.
Mimo dosy  szerokiego zakresu programu nauczania Szko a kszta ci a jedynie 
specjalistów w dziedzinie budownictwa drogowego. Pierwsza wielokierunkowa 
uczelnia techniczna zosta a za o ona równie  w Pary u, w roku 1794. By a to 
Szko a Politechniczna (École Politechnique), do której przyjmowano kandyda-
tów ze stopniem baka arza, przyznawanym przez wybrane licea po uko czeniu
specjalnych kursów. Paryska Szko a Politechniczna szybko zdoby a rozg os, a jej 
program i metody nauczania sta y si  wzorcem dla tego typu szkolnictwa w in-
nych krajach Europy. Wyk adali w niej wybitni uczeni tamtej epoki, tworz cy
podstawy nauk technicznych 5.

Opisane powy ej przemiany i procesy zachodzi y tak e na ziemiach I Rzeczy-
pospolitej, jednak zdecydowanie wolniej i w ograniczonym zakresie. Dysponuj c
przywilejami królewskimi i odpowiednim kapita em, szlachta, a w szczególno ci
arystokracja, mia a mo liwo  wywarcia wp ywu na przyspieszenie post pu tech-
nicznego w Polsce – tych mo liwo ci jednak nie wykorzysta a w dostatecznym 
stopniu. W ród tej cz ci spo ecze stwa istnia a bowiem niech  do podj cia
tego typu inicjatyw ze wzgl du m.in. na g boko zakorzenione przekonanie, i
zajmowanie si  wytwórczo ci  jest elementem „pozbawiaj cym szlachectwa”, 
a post p techniczny stanowi zagro enie uprzywilejowanej pozycji tej warstwy 
spo ecznej6. Pewne przyspieszenie nast pi o w drugiej po owie XVIII w., w du ej
mierze dzi ki inicjatywom króla Stanis awa Augusta Poniatowskiego, takim jak 
za o enie w 1766 r. Kompanii Manufaktur We nianych czy te  w 1774 r. fabryki 

3 A History of the University in Europe, vol. III, W. Ruegg (ed.), Cambridge, Cambridge University 
Press, 2004, s. 597–598.

4 Tam e, s. 599.
5 A History of…, s. 600.
6 F. Burdecki, Technika i przemys  w dawnej Polsce, Lwów, Pa stwowe Wydawnictwo Ksi ek Szkol-

nych, 1938, s. 131.
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7 Tam e, s. 132–136.
8 K. Mrozowska, Szko a Rycerska Stanis awa Augusta Poniatowskiego (1765–1794), Wroc aw, Zak ad

Narodowy im. Ossoli skich–Wydawnictwo PAN, 1961, s. 93.
9 C. Noniewicz, Historia gospodarcza ziem polskich pod zaborami, Bia ystok, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu w Bia ymstoku, 2008, s. 16, 42.

fajansu w Belwederze. Jednym z fi larów rodz cego si  przemys u na ziemiach 
polskich by o hutnictwo. Ju  w 1764 r. król Stanis aw August poleci  zbudowa
na koszt skarbu korony wielki piec w Rudzie pod Brze ciem Litewskim, w ko-
lejnych latach wzniesiono kilka nowoczesnych pieców hutniczych z inicjatywy 
i funduszy mo now adców, a nawet hierarchów ko cielnych. W kraju brakowa o
odpowiednio wykwalifi kowanej kadry technicznej, dlatego te  król musia  spro-
wadza  fachowców z zagranicy7. Jak ju  wspomniano, byli to g ównie absolwen-
ci szkó  wojskowych i w a nie taka placówka powsta a wówczas w Warszawie, 
daj c pocz tek szkolnictwu technicznemu w Polsce. Za o ona w 1765 r. Szko a
Rycerska kszta ci a nie tylko kadry wojskowe, przygotowywa a tak e do s u by
cywilnej, a program nauki obejmowa  m.in. matematyk  i architektur . W roku 
1767 wydzielono grup  pod nazw  École Génie, która mia a zaj cia z zakresu in-
ynierii. W ca ym okresie dzia alno ci, a  do zamkni cia w roku 1794, w murach 

Szko y Rycerskiej uczy o si  640 osób 8.
Dzia alno  Stanis awa Augusta sta a si  impulsem do podejmowania ró no-

rodnych inicjatyw, maj cych na celu rozbudow  i technologiczn  modernizacj
produkcji, a tak e wzrost poziomu wiedzy w zakresie dziedzin in ynierskich.
Realizacji tych zada  mia a pomaga  m.in. powo ana w 1782 r. Komisja Krusz-
cowa. Te pozytywne zjawiska zosta y zahamowane przez kolejne rozbiory Polski.
Stanowisko zaborców co do kwestii rozwoju technicznego na zagarni tych tery-
toriach polskich by o zró nicowane, dlatego industrializacja i unowocze nianie
poszczególnych ga zi przemys u prowadzono w sposób nieregularny. Pod ko-
niec XVIII w. nast pi y pozytywne zmiany w cz ci zaboru pruskiego – przede 
wszystkim na Górnym l sku. Obj y one g ównie przemys  metalurgiczny 
i górnictwo. Dzi ki rozbudowie i modernizacji infrastruktury regionu znajduj -
ce si  tam zak ady hutnicze zdoby y wysok  pozycj  producenta (wyrobów) na 
poziomie europejskim. Proces industrializacji na pozosta ych terenach dawnej 
Rzeczypospolitej, które podlega y pod jurysdykcj  Prus, nast powa  powoli a
do pocz tku XIX w. Szczególnie pr nie w po owie tego wieku zacz a rozwija
si  Wielkopolska, gdzie powstawa y m.in. fabryki produkuj ce maszyny rolni-
cze9. Innowacje techniczne próbowano wprowadzi  tak e na ziemiach polskich 
zaboru austriackiego – w Galicji. Jednak w pocz tkowym okresie po pierwszym 
rozbiorze post py w tym zakresie by y bardzo powolne, poniewa  austriackie 
w adze blokowa y wszelkie dzia ania inwestycyjno-modernizacyjne podejmowa-
ne przez polskich przedsi biorców. Dopiero tzw. reformy terezja sko-józefi skie
pozwoli y „przestawi ” gospodark  galicyjsk  na system wczesnokapitalistycz-



PIERWSZA POLSKA POLITECHNIKA 43

10 H. Grossman, Polityka przemys owa i handlowa rz du Terezya sko-Józefi skiego w Galicyi, „Przegl d
Prawa i Administracji”, R. 36, z. 1, stycze  1911, s. 1045–1046.
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ny. W pierwszych dwóch dekadach XIX w. zbudowano kilkadziesi t hut elaza
i szk a oraz kilkana cie cukrowni i zak adów papierniczych10. Proces industria-
lizacji na ziemiach zaboru rosyjskiego przebiega  podobnie jak w Galicji. Po 
pocz tkowym okresie stagnacji nast pi  rozwój przede wszystkim obszarów znaj-
duj cych si  na terenie Królestwa Polskiego. Utworzone w wyniku postanowie
kongresu wiede skiego Królestwo Polskie mia o w latach 1815–1830 do  du
autonomi . Dzi ki uzyskanej w 1815 r. ograniczonej niezale no ci od polityki 
gospodarczej cesarstwa rosyjskiego zacz to podejmowa  dzia ania maj ce na 
celu opracowanie koncepcji rozwoju Królestwa. Najwi kszym zainteresowaniem 
cieszy y si  projekty Stanis awa Staszica i Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. 
W krótkim czasie uda o si  uruchomi  kilkana cie pieców hutniczych w Zag biu
D browskim i Staropolskim, rozpocz to budow  o rodków przemys u lekkiego, 
w szczególno ci w ókiennictwa11.

Opó nienie procesu industrializacji na ziemiach polskich przesun o w czasie 
w stosunku do pa stw Europy Zachodniej pojawienie si  problemu niedoboru 
rodzimych kadr technicznych i organizacji szkolnictwa w tym zakresie. Jednak 
ju  na pocz tku XIX w. brak szkó  technicznych zacz  by  dotkliwie odczuwal-
ny. Utrata pa stwowo ci ograniczy a mo liwo ci zak adania takich jednostek, 
w szczególno ci tworzenie wy szego szkolnictwa technicznego by o ca kowicie
uzale nione od w adz zaborczych. Stanowisko mocarstw rozbiorowych w tej 
kwestii by o bardzo zró nicowane. W Prusach wszelkie inicjatywy spotyka y si
ze zdecydowanym sprzeciwem kolejnych cesarzy. W zwi zku z tym na ziemiach 
polskich tego zaboru nigdy nie powsta a wy sza uczelnia techniczna12. Znacznie 
korzystniejsza sytuacja by a w Królestwie Polskim i w Galicji, gdzie w pierwszej 
po owie XIX w. zacz to tworzy  podwaliny pod pó niejsze wy sze uczelnie 
techniczne: Politechnik  Warszawsk , Politechnik  Lwowsk  oraz Akademi
Górnicz  w Krakowie.

W 1809 r. w Warszawie utworzono Szko  Aplikacyjn  Artylerii i In ynie-
rów, któr  w 1820 r. przekszta cono w wy sz  uczelni  wojskowo-techniczn  pod 
nazw  Szko a Wojskowa Aplikacyjna. Uczelnia, zorganizowana na wzór francu-
skiej Szko y Politechnicznej, na pocz tku mia a dwuletni program nauczania, któ-
ry wkrótce wyd u ono do czterech lat. Program obejmowa  zarówno zaj cia woj-
skowe (fortyfi kacja, artyleria, fechtunek), jak i przedmioty stanowi ce podstawy 
nauk in ynieryjnych (matematyka, fi zyka, chemia, rysunek topografi czny), wy-
k adane przez profesorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego13. Z chwi-
l  wybuchu powstania listopadowego w 1830 r. Szko a zosta a zamkni ta.



MAREK JAKUBIAK44
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Pierwsz  cywiln  szko  techniczn  na ziemiach polskich by a utworzona 
w 1816 r. Szko a Akademiczno-Górnicza w Kielcach. Inicjatorem jej za o e-
nia by  Stanis aw Staszic, który dzia a  aktywnie nie tylko na rzecz uprzemy-
s owienia Królestwa, ale tak e propagowa  ide  organizowania szkolnictwa 
technicznego. Warunkami przyj cia kandydatów ubiegaj cych si  o miejsce 
w Szkole Akademiczno-Górniczej by y: dobre zdrowie, wiek co najmniej 16 lat 
oraz posiadanie wiadectwa uko czenia V klasy szko y wojewódzkiej. W ci gu 
3 lat nauki w kieleckiej Szkole s uchacze byli zobowi zani do zaliczenia osiem-
nastu przedmiotów specjalistycznych. Programy nauczania by y wzorowane na 
dzia alno ci dydaktycznej placówek tego typu, funkcjonuj cych we Freibergu, 
Schemnitz, Pary u i Clausthal. Zaj cia prowadzono m.in. z takich przedmiotów, 
jak matematyka (w tym trygonometria, algebra, miernictwo, stereometria), che-
mia, geologia, hutnictwo, górnictwo, mineralogia oraz dziejopisarstwo górnicze14.
Placówka funkcjonowa a bez przeszkód do po owy lat dwudziestych XIX w., 
kszta c c znaczn  liczb  techników, przygotowanych do podj cia pracy przede 
wszystkim w górnictwie i hutnictwie, ale tak e w innych dziedzinach przemy-
s u. Do roku 1826 Szko  uko czy o cznie 40 osób15. W adze carskie uzna y, 
e liczebny wzrost kadry technicznej na ziemiach polskich jest m.in. wyrazem 

silnej aprobaty spo ecze stwa dla politycznych dzia a  Staszica, co mo e stano-
wi  zagro enie dla status quo w polityce wewn trznej Rosji16. Postanowieniem 
Rady Administracyjnej od 1 lipca 1827 r. Szko a Akademicko-Górnicza zosta a
przeniesiona z Kielc do Warszawy i w czona w struktury Wydzia u Górnictwa, 
funkcjonuj cego przy rz dowej Komisji Przychodów i Skarbu. Natychmiast po 
przeniesieniu podj to dzia ania umo liwiaj ce wznowienie samodzielnej dzia al-
no ci w pe nym zakresie, co znajdowa o swoje odzwierciedlenie w wielu inicjaty-
wach spo ecznych. wiadczy o tym chocia by darowizna na rzecz Szko y z roku 
1828 w postaci posiad o ci Koszyki. Z funduszy spo ecznych dokupiono tak e
przyleg  posiad o  Nowa Wie , tworz c w ten sposób obszar umo liwiaj cy bu-
dow  pe nego kompleksu akademickiego. Warto podkre li , e siedemdziesi t lat 
pó niej na tych terenach powsta  kampus Instytutu Politechnicznego, czyli obec-
nej Politechniki Warszawskiej. Niestety, wszystkie te dzia ania i plany zosta y
zniweczone wraz z upadkiem powstania listopadowego. Car Rosji, w ramach re-
strykcji za zryw powsta czy, nie wyrazi  zgody na ponowne otwarcie placówki17.

W tym samym czasie, kiedy organizowano Szko  Akademiczno-Górni-
cz , rz dowe Komisje Spraw Wewn trznych i Policji oraz Wyzna  Religijnych 
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18 Stanis aw Staszic by  od roku 1815 cz onkiem Komisji Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, 
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i O wiecenia Publicznego (WRiOP)18 podj y dzia ania w sprawie utworzenia 
szko y budownictwa. Królestwo Polskie „odziedziczy o” po Ksi stwie Warszaw-
skim zniszczon  i przestarza  infrastruktur  l dow  i wodn , której rozbudowa 
wymaga a znacznej liczby wykwalifi kowanych in ynierów i architektów. Ze 
wzgl du na stan fi nansów Królestwa Komisje uzna y, e w tej sytuacji najkorzyst-
niej b dzie rozszerzy  zakres nauczania Wydzia u Nauk i Sztuk Pi knych Uni-
wersytetu Warszawskiego. W roku 1818 utworzono przy tym wydziale Oddzia
Budownictwa i Miernictwa, który mia  obejmowa  cztery katedry techniczne: 
budownictwa l dowego, budownictwa wodnego, mechaniki oraz geodezji. Ten 
„zal ek” uczelni technicznej nie przetrwa  próby czasu. Brakowa o odpowied-
niej kadry nauczaj cej przedmiotów in ynieryjnych, a sprawno  studiów by a
bardzo niska – w ci gu dziesi ciu lat dzia alno ci Oddzia  uko czy o z dyplomem 
jedynie 12 osób, mimo e rednio co roku przyjmowano oko o 60 studentów19.
Chc c poprawi  sytuacj  kadrow , Komisja Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego wys a a dwóch stypendystów na studia in ynieryjne do Petersburga 
i Pary a. Z chwil  ich powrotu w 1823 r. podj to decyzj  o utworzeniu odr bnej 
Szko y In ynierii Cywilnej Dróg i Mostów, zwi zanej z Uniwersytetem War-
szawskim jedynie kadrowo i lokalowo. Powo ano katedry: konstrukcji l dowych 
i wodnych, geometrii wykre lnej, mechaniki stosowanej, architektury i geodezji. 
Szko a podlega a bezpo rednio Komisji Spraw Wewn trznych i Policji, a jej dy-
rektorem zosta  jeden ze wspomnianych stypendystów. Niestety, ze wzgl du na 
z  organizacj  jednostka funkcjonowa a w ograniczonym zakresie i w roku 1829 
zosta a zlikwidowana20.

Zarówno Szko a Akademiczno-Górnicza, jak i Szko a In ynierii Cywilnej 
Dróg i Mostów mia y w zasadzie profi l jednokierunkowy, nie by y to wi c uczel-
nie w pe ni politechniczne. Brak takiej uczelni stawa  si  coraz bardziej odczu-
walny wobec szybkiego rozwoju wielu ga zi przemys u w Królestwie Polskim 
w latach dwudziestych XIX w. Spo ecze stwo, informowane o problemie m.in. 
dzi ki dzia alno ci o wiatowej S. Staszica, zacz o domaga  si  od rz du podj cia
stanowczych kroków w tej sprawie. Na krótko przed mierci  Staszic doczeka  si
realizacji swojej idei.

SZKO A PRZYGOTOWAWCZA DO INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

Komisja Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego na pocz tku 1824 r. 
poleci a Towarzystwu do Ksi g Elementarnych opracowanie planu dzia a  nie-
zb dnych do utworzenia i rozwoju uczelni politechnicznej. Plan ten powsta  bar-
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21 Tam e, s. 12.
22 Reskrypt Komisji Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego ustanawiaj cy Rad  Szko y Politech-

nicznej, z dnia 11 marca 1825 r., w: Monografi e w zakresie dziejów nowo ytnych, Tom VI, Kraków i Warsza-
wa, wyd. Szymon Askenazy, 1904, s. 155–159.

dzo szybko i pod koniec lipca 1824 r. zosta  przes any namiestnikowi Królestwa, 
który reskryptem z dnia 22 listopada tego samego roku poleci  przygotowanie 
szczegó owego projektu, przeznaczaj c na ten cel i na pierwsze potrzeby szko-
y kwot  60 000 z otych polskich (z p.)21. Komisja WRiOP reskryptem z dnia 

11 marca 1825 r. powo a a Rad  Politechniczn , której zadania obejmowa y
m.in.:

 opracowanie planu uruchomienia i rozwoju Instytutu Politechnicznego,
 wybór i wyposa enie budynku na tymczasowe pomieszczenie Instytutu,
 opracowanie instrukcji dla kandydatów na profesorów uczelni,
 sporz dzenie wykazu niezb dnych zak adów pomocniczych, takich jak: 

biblioteka, gabinety naukowe wyposa one w odpowiednie urz dzenia, narz dzia,
modele itp.,

 propozycj  wydawania pism naukowych.
W sk ad Rady wchodzili przedstawiciele rz dowych Komisji: Wyzna  Reli-

gijnych i O wiecenia Publicznego (3 osoby), Spraw Wewn trznych i Policji oraz 
Skarbu (po 1 osobie), a tak e cz onkowie Towarzystwa do Ksi g Elementarnych 
(3 osoby). Cz onkiem Rady Politechnicznej mia  by  tak e rektor Instytutu Poli-
technicznego oraz cz onek Rady Stanu, dyrektor generalny wychowania publicz-
nego. Rada mia a etatowego sekretarza i kancelist , a jej pierwszym przewodni-
cz cym (prezesem) zosta  Stanis aw Staszic 22.

Rada Politechniczna, maj c w a ciwe rozeznanie w potrzebach i kierunkach 
rozwijaj cego si  przemys u w Królestwie Polskim, zaproponowa a wst pnie
utworzenie w Instytucie dziesi ciu katedr:

 mechaniki technicznej,
 technologii mechanicznej prz dzenia i tkania,
 konstrukcji motorów,
 budowy maszyn rolniczych,
 chemii technicznej,
 metalurgii,
 hutnictwa szklanego i fabrykacji fajansu, porcelany,
 garbarstwa i farbiarstwa,
 technologii dzia a  fermentacyjnych,
 towaroznawstwa i nauki handlu.

Jednym z najtrudniejszych zada , przed którym stan a Rada, by o znale-
zienie odpowiedniej kadry, mog cej obj  te katedry. Postanowiono wys a  za 
granic  m odych absolwentów uniwersytetu, eby uzupe nili wiedz  i zdobyli 
do wiadczenie w prowadzeniu przedmiotów technicznych. Wytypowano 16 osób 
z dyplomem magistra, w wi kszo ci absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. 
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23 A. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 13–18, 37.
24 Urz dzenie Szko y Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, Reskrypt Komisji Wyzna  Religij-

nych i O wiecenia Publicznego z dnia 21.XII.1825, w: Monografi e w zakresie…, s. 189–194.

Cz onkowie Sekcji Umiej tno ci Towarzystwa do Ksi g Elementarnych przepro-
wadzili w sierpniu 1825 r. egzaminy przedmiotowe, na które zg osi o si  13 osób 
spo ród wcze niej wytypowanych. Ostatecznie za granic  wys ano osiem osób 
(wyjecha y ju  1 wrze nia 1825 r.), pi ciu kandydatom przyznano stypendia na 
dokszta cenie si  w kraju. Rada Politechniczna przyzna a w kolejnych dwóch la-
tach jeszcze pi  stypendiów zagranicznych – w roku 1826 wyjecha y trzy osoby, 
w roku 1827 dwie 23.

W trakcie prac nad projektem Instytutu i jego uruchomieniem pojawi  si
kolejny problem, zwi zany z kandydatami na studentów. Tylko cz  absolwen-
tów szkó  wojewódzkich posiada o tzw. wiadectwa akademickiej dojrza o ci,
co gwarantowa o odpowiednie przygotowanie do podj cia nauki na wy szym
poziomie. Osoby te wybiera y najcz ciej studia uniwersyteckie, poniewa  za-
wody techniczne nie cieszy y si  wtedy jeszcze uznaniem i popularno ci . W tej 
sytuacji Rada Politechniczna zaproponowa a powo anie Szko y Przygotowawczej 
do Instytutu Politechnicznego, której celem by o uzupe nienie wiedzy uczniów 
niedostatecznie przygotowanych (przyjmowanych bez wiadectwa dojrza o ci)
oraz stopniowe wprowadzanie kursów technicznych. Takie rozwi zanie by o
niezwykle pragmatyczne, pozwala o bowiem na szybkie uruchomienie placówki 
bez anga owania znacznych rodków fi nansowych (których zreszt  brakowa o)
i kontynuowanie prac zmierzaj cych do utworzenia w a ciwego Instytutu. Przy-
gotowany przez Rad  Politechniczn  projekt Szko y zosta  zatwierdzony reskryp-
tem Komisji WRiOP z dnia 21 grudnia 1825 r.24 Jeszcze w grudniu powo ano
Kajetana Garbi skiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na dyrektora 
Szko y oraz wynaj to sale w gmachu uniwersyteckim. 5 stycznia 1826 r. w Pa acu
Kazimierzowskim odby a si  uroczysto  otwarcia Szko y Przygotowawczej do 
Instytutu Politechnicznego. Stanis aw Staszic wyg osi  przemówienie inaugura-
cyjne, w którym podkre li  znaczenia nauk stosowanych, zach caj c m odzie  do 
zdobywania wiedzy praktycznej, niezwykle przydatnej dla rozwoju kraju i zaspo-
kojenia potrzeb obywateli. Z niekonwencjonalnym przes aniem Staszic zwróci
si  do nauczycieli: Uczony tylko teoretyk mo e by  pró niakiem, jeszcze tylko 
spo ecze stwa ci arem. Lecz ten uczony, który pomaga do wzrostu krajowych 
dostatków, do rozwijania narodowego przemys u, b dzie obywatelem u ytecznym,
stanie si  wspó pracownikiem ko o wielkiego zamiaru spo ecznienia si  ludzi, 
ko o powszechnego dobra.

W przemówieniu zawarta by a równie  swoista koncepcja wy szej szko y
technicznej: Instytut Politechniczny jest skoncentrowanym zbiorem wszystkich 
ju  odkrytych i jeszcze odkry  si  mog cych rodków, jakie umiej tno ci matema-
tyczne i fi zyczne podaj  dzia aniom i doskonaleniu si  przemys u narodów. Jest 
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wielkim muzeum skupionych wynalazków ze wszystkich ludów o wieconych, mo-
delów, wzorów, narz dzi, machin, ju  do u ycia gotowych. [… ] Z takiego Insty-
tutu wychowa cy b d  praktyczne nauki przemys u r kodzie  i fabryk roznosi
po ca ym kraju  25.

Wkrótce po otwarciu Szko y, 20 stycznia 1826 r., Staszic zmar , a funkcj
prezesa Rady Politechnicznej powierzono hrabiemu Ludwikowi Platerowi. Pod 
równie efektywnym przewodnictwem Rada sprawowa a nadzór nad dzia alno ci
Szko y i pracowa a nad szczegó owym projektem organizacyjnym Instytutu Poli-
technicznego. Projekt ten powsta  w ci gu pó tora roku i by  wzorowany na wie-
de skim Instytucie Politechnicznym 26, za o onym w 1815 r. Warto podkre li , e
mimo akceptacji przez rz dow  Komisj  WRiOP i przekazaniu w lipcu 1828 r. do 
Rady Administracyjnej Królestwa dokument ten nigdy nie zosta  formalnie og o-
szony i wdro ony. Realizacja opracowanej koncepcji Instytutu odby a si  w spo-
sób po redni, g ówne za o enia i programy nauczania wprowadzano w ycie wraz 
z rozwojem Szko y Przygotowawczej.

W pierwszym roku dzia alno ci Szko y Przygotowawczej do Instytutu Po-
litechnicznego podj to decyzj  o uruchomieniu dwuletniego kursu ni szego 
(tzw. techników ni szych), przyjmuj c uczniów, którzy mieli zaliczon  co naj-
mniej klas  czwart  liceum wojewódzkiego i nie mieli wiadectwa dojrza o ci. 
Wychodz c poza zapisy reskryptu Komisji WRiOP z dnia 21 grudnia 1825 r., 
Rada postanowi a otworzy  jednocze nie dwuletni kurs wy szy (techników 
wy szych), dla osób posiadaj cych wiadectwo dojrza o ci akademickiej. Kurs 
ni szy mia  na celu wyrównanie poziomu wiedzy i przygotowanie do kontynuacji 
nauki w zakresie techniki, spe nia  wi c przyj te wcze niej za o enia, dotycz ce
celu dzia alno ci Szko y. Kurs wy szy wykracza  poza te ramy i by  wyra -
nym krokiem w kierunku stopniowego uruchamiania w a ciwej jednostki, jak
mia  by  Instytut Politechniczny. Szko a zosta a podzielona na trzy Oddzia y: 
R kodzielniczy, In ynierii Cywilnej oraz Handlowy. Oddzia  R kodzielniczy 
tworzy y dwa Pododdzia y: Chemiczny i Mechaniczny, które wkrótce sta y si
samodzielne, uzyskuj c status oddzia ów. Oddzia  Handlowy praktycznie nie zo-
sta  uruchomiony z powodu braku kandydatów, przedmioty przewidziane w jego 
programie by y wyk adane w wi kszo ci na pozosta ych oddzia ach27.

W roku szkolnym 1826/1827 przyj to 43 osoby na pierwszy rok kursu techni-
ków ni szych, przypisuj c je formalnie do poszczególnych oddzia ów. Wszyscy 
mieli jednakowy program nauki i w dalszych latach zaniechano takiego podzia-
u. Zaj cia obejmowa y nast puj ce przedmioty: matematyka elementarna (aryt-

25 S. Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich–Wydawnic-
two PAN, 1956, s. 262– 263.

26 Pe na nazwa: Cesarsko-Królewski Instytut Politechniczny (K. K. Polytechnisches Institut).
27 Ogólny programmat kursów wyk ada  si  maj cych w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politech-

nicznego w roku szkolnym 1826/27, archiwum Biblioteki G ównej Politechniki Warszawskiej, s. 2–3.
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28 Tam e, s. 1–8.
29 A. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 100.

metyka, algebra, geometria i trygonometria), mechanika elementarna, historia 
naturalna (mineralogia z geologi , botanika i zoologia) oraz rysunki. Na kursie 
techników wy szych uruchomiono dla 16 przyj tych maturzystów pierwszy rok 
ze zró nicowanym programem nauczania dla poszczególnych oddzia ów. Na Od-
dziale Mechanicznym i Oddziale In ynierii Cywilnej wyk adano matematyk
elementarn , algebr  wy sz , geometri  analityczn , fi zyk , chemi , histori
naturaln , rysunki. Raz w tygodniu odbywa y si  zaj cia w laboratorium che-
micznym oraz zwiedzano gabinet historii naturalnej. Na Oddziale Chemicznym 
matematyk  ograniczono do kursu elementarnego, dodano histori  elementarn ,
a pozosta e przedmioty by y takie same jak na innych oddzia ach. Ze wzgl du na 
du e zainteresowanie przeniesieniem si  do Szko y Przygotowawczej w ród osób, 
które studiowa y w Szkole In ynierii Cywilnej Dróg i Mostów oraz na Uniwer-
sytecie Warszawskim, postanowiono na kursie techników wy szych jednocze-
nie z rokiem pierwszym uruchomi  rok drugi, ale tylko na Oddziale In ynierii 

Cywilnej. Przyj to 20 osób (g ównie ze Szko y In ynierii), które ucz szcza y na 
zaj cia z rachunku ró niczkowego i ca kowego, geometrii analitycznej, geometrii 
wykre lnej, geodezji i niwelacji, architektury oraz rysunku (architektonicznego 
i epiurów). Programy nauczania na wszystkich oddzia ach i latach obejmowa y
tak e nauk  j zyków obcych (niemiecki i angielski), a tygodniowy rozk ad zaj
liczy  36 godzin. W szkole uczy o si cznie 79 osób, cz  zaj  prowadzono 
na Uniwersytecie, w szczególno ci korzystano z uniwersyteckiego laboratorium 
chemicznego. Kadra profesorska liczy a 11 osób  28.

W roku szkolnym 1827/1828 przyj to 51 osób na I rok kursu techników 
ni szych i 16 osób na I rok wszystkich oddzia ów kursu techników wy szych.
Uruchomiono II rok kursu ni szego (11 osób) oraz II rok kursu wy szego na Od-
dziale Chemicznym (6 osób) oraz Oddziale In ynierii Cywilnej (9 osób). Liczba 
ucz cych si  wzros a do 93 osób 29.

W 1928 roku Szko a przenios a si  z gmachu uniwersyteckiego do wynaj -
tych pomieszcze  w pa acu Krasickich na Krakowskim Przedmie ciu. Wcze niej 
Rada Politechniczna zleci a w oskiemu architektowi Corazziemu zaprojektowa-
nie gmachów Instytutu, niestety rz d Królestwa nie przeznaczy  funduszy (kwo-
ta oko o 460 000 z p. wg kosztorysu) na ich realizacj . Ze wzgl du na ogranicze-
nia fi nansowe i lokalowe Szko a nie mog a zorganizowa  w asnych warsztatów 
mechanicznych, mimo e stopniowo wprowadzane zmiany programowe prze-
widywa y takie zaj cia (tzw. muzeum maszyn). Uznaj c konieczno  zdobycia 
umiej tno ci praktycznych, Komisja Skarbu oraz Komisja Spraw Wewn trznych 
i Policji udzieli y prawa wst pu profesorom i uczniom na teren wa niejszych rz -
dowych zak adów przemys owych. Z kolei Komisja WRiOP wprowadzi a obo-
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wi zek noszenia przez uczniów mundurów na wzór uniwersytecki, przy czym 
technicy wy si mieli na guzikach napis „Instytut Politechniczny”30.

Niezwykle istotne zmiany w funkcjonowaniu Szko y Przygotowawczej zasz y
w roku szkolnym 1828/1829. Cz  dyplomowanych absolwentów dwuletniego 
kursu techników wy szych wyrazi a ch  kontynuacji nauki, na co dyrekcja zare-
agowa a uruchomieniem trzeciego roku na Oddziale Chemicznym. Przygotowano 
i wdro ono program, który obejmowa  takie przedmioty, jak: chemia stosowana 
do sztuk i rzemios , ekonomia przemys owa, buchalteria, mechanika techniczna, 
kre lenia architektoniczne, j zyk angielski, j zyk niemiecki i opracowanie pro-
jektów technicznych31. 22 stycznia 1829 r. rz dowe Komisje WRiOP oraz Spraw 
Wewn trznych i Policji zatwierdzi y reskryptem projekt przygotowany przez 
Rad  Politechniczn , który zak ada  ca kowite w czenie Szko y In ynierii Cy-
wilnej Dróg i Mostów do Szko y Przygotowawczej. W ten sposób usankcjonowa-
no sytuacj , w której wi kszo  uczniów Szko y In ynierii ucz szcza a na zaj cia
do Szko y Przygotowawczej. Reskrypt poleca  przeniesienie wszystkich uczniów 
i uruchomienie w Szkole Przygotowawczej trzeciego i czwartego roku nauczania 
na Oddziale In ynierii Cywilnej. Profesorowie Szko y In ynierii Cywilnej otrzy-
mali wszystkie atrybuty profesorów Szko y Przygotowawczej32. W roku 1829 
zatwierdzono formalnie istnienie katedr, na czele których stan li profesorowie 
Szko y. By y to nast puj ce katedry:
na Oddziale Chemicznym:

 chemii technicznej,
 technologii, farbiarstwa, mydlarstwa i in.,
 technologii chemicznej wyrobów ro linnych,
 hutnictwa,

na Oddziale Mechanicznym:
 mechaniki technicznej,
 budowy maszyn,
 technologii mechanicznej,
 rysunków geometrycznych,

na Oddziale In ynierii Cywilnej:
 miernictwa,
 architektury cywilnej, 
 policji i prawa budowlanego,
 komunikacji l dowych i wodnych,
 usp awnienia rzek.

30 Tam e, s. 48–50.
31 A. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 52.
32 Reskrypt Komisji Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego oraz Spraw Wewn trznych i Policji 

w sprawie kursów dla uczniów budownictwa, miernictwa, dróg, mostów i sp awów przy Szkole Przygotowaw-
czej z dnia 22 stycznia 1829 r., w: Monografi e w zakresie dziejów…, s. 201–203.
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Dwie dodatkowe katedry – buchalterii oraz nauki o wekslach i spekulacjach 
wekslowych – tworzy y formalnie Oddzia  Handlowy, który, jak ju  wspomnia-
no, praktycznie nie funkcjonowa . Przedmioty prowadzone przez te katedry by y
wyk adane na innych oddzia ach33. Tak wi c na pocz tku czwartego roku funk-
cjonowania Szko y istnia o 15 katedr, czyli o po ow  wi cej, ni  to zawiera  pro-
jekt Instytutu Politechnicznego przygotowany przez Rad  Politechniczn  w roku 
1825. Co wi cej, w projekcie Rady nie przewidziano utworzenia Oddzia u In y-
nierii Cywilnej, natomiast kierunek ten uruchomiono praktycznie ju  w pierw-
szym roku istnienia Szko y. Kurs techników ni szych obejmowa  dwa lata nauki 
i przygotowywa  uczniów bez wiadectwa dojrza o ci akademickiej do podj cia
studiów na kursie wy szym. Istnia a mo liwo  przej cia na kurs wy szy po 
pierwszym roku nauki, pod warunkiem zdania specjalnych egzaminów. Na kursie 
techników wy szych nauka trwa a trzy lata na Oddziale Mechanicznym i cztery 
lata na Oddzia ach In ynierii Cywilnej oraz Chemicznym34.

W roku 1830 Szko a posiada a zbiór przyrz dów i modeli maszyn (tzw. 
zbiory mechaniczne) licz cy 179 sztuk, mia a laboratorium technologii me-
chanicznej, laboratorium hutnicze i laboratorium chemiczne oraz spore zbiory 
biblioteczne. Warto  tych wszystkich pomocy dydaktycznych by a oszacowana 
na kwot  25 tysi cy z p. W sk ad kadry nauczaj cej wchodzi o 16 profesorów, 
którzy mimo m odego wieku i niewielkiego do wiadczenia (zdobytego g ównie
podczas pobytów za granic ) potrafi li u o y  i wdro y  plan nauczania cz cy
teori  z praktyk . Szko a zdobywa a coraz wi ksz  popularno  i w czwartym 
roku dzia alno ci kszta cono na wszystkich oddzia ach technicznych 110 osób. 
Pojawi y si  problemy lokalowe, ale Rada Administracyjna wci  nie przyznawa-
a rodków na budow  w asnych gmachów uczelni, zwi ksza a jedynie stopniowo 

bud et na bie ce potrzeby – kwota 60 tysi cy z p. przyznana w roku 1825 osi -
gn a w 1830 r. poziom 135 tysi cy z p. Dotacje rz dowe w latach 1825–1830 
wynios y w sumie nieco ponad 600 tysi cy z p.35 Wida  by o wyra n  tendencj
wzrostu zainteresowania m odzie y kursami wy szymi, co wynika o m.in. z coraz 
wi kszej popularno ci zawodu in yniera oraz powszechnej opinii o osi gni ciu
przez Szko  poziomu porównywalnego z europejskimi uczelniami technicznymi. 
Taka opinia mia a swoje uzasadnienie zarówno w ofercie kierunków studiów, jak 
i w zakresie przedmiotów obj tych programem nauczania. 

Warto porówna  podstawowe dane zwi zane z rozwojem Szko y Przygoto-
wawczej do Instytutu Politechnicznego z danymi C. K. Instytutu Politechnicz-
nego w Wiedniu, który stanowi  wzór dla Rady Politechnicznej i który zdoby

33 Ogólny programmat kursów wyk ada  si  maj cych w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politech-
nicznego w roku szkolnym 1830/31, archiwum Biblioteki G ównej Politechniki Warszawskiej, s. 2–6.

34 Na oddziale Chemicznym studia mia y trwa  trzy lata, czwarty rok uruchomiono ze wzgl du na brak 
w latach poprzednich katedr technologicznych – patrz A. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 64.

35 A. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 95–100.
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w tym czasie pozycj  jednej z najlepszych wy szych szkó  technicznych w Euro-
pie. Instytut wiede ski sk ada  si  z dwuletniej szko y realnej (przygotowawczej) 
i z dwóch oddzia ów wy szych (trzyletnich): handlowego oraz technicznego. Od-
powiada o to strukturze Szko y warszawskiej (dwuletni kurs techników ni szych
i trzyletni techników wy szych), przy czym Szko a od pocz tku istnienia mia a na 
kursie wy szym trzy oddzia y techniczne i jeden handlowy. Cztery odr bne od-
dzia y techniczne, nazwane Szko ami (In ynierii, Budownictwa, Mechaniki, Che-
mii Technicznej), utworzono w Wiedniu dopiero w roku 1865 36. Wiede ski In-
stytut Politechniczny zatrudnia  na pocz tku tylko 3 profesorów, poziom 16 osi -
gni to w roku 1850, czyli po 35 latach dzia alno ci. Szko a Przygotowawcza 
w Warszawie mia a na starcie 11 profesorów, a poziom 16 osi gni to po czterech 
latach funkcjonowania. W pierwszym roku dzia alno ci Instytut w Wiedniu 
przyj cznie 47 s uchaczy, a Szko a w Warszawie 79 osób. W czwartym roku 
dzia alno ci liczba studiuj cych na oddziale technicznym w wiede skiej placów-
ce wynosi a 199 osób, a w warszawskiej na trzech oddzia ach technicznych kursu 
wy szego uczy o si  110 osób37. G ówn  przyczyn  s abszej dynamiki rozwoju 
polskiej placówki w tym zakresie by  brak w asnego budynku – w Wiedniu 
gmach Instytutu Politechnicznego zosta  oddany do u ytku ju  w roku 181838.
Przytoczone powy ej dane oraz analiza programów nauczania potwierdzaj  status 
uczelni technicznej, jaki w niezwykle krótkim czasie osi gn a Szko a Przygoto-
wawcza. W tabeli na nast pnej stronie zosta  przedstawiony wykaz przedmiotów 
prowadzonych na wszystkich latach w oddzia ach technicznych (kurs techników 
wy szych) w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Warsza-
wie w roku 1829 oraz wykaz dotycz cy oddzia u technicznego C.  K. Instytutu 
Politechnicznego w Wiedniu w roku 1818. W obydwu przypadkach by  to trzeci 
rok funkcjonowania uczelni.

Oferta przedmiotowa Szko y Politechnicznej by a szersza od oferty Instytutu 
wiede skiego. Co prawda porównanie liczby godzin zaj  praktycznych (szcze-
gólnie laboratoryjnych) wypada korzystniej dla tego ostatniego, ale na przyk ad
wspomniana École Politechnique w programie nauczania nie mia a w ogóle 
tego typu zaj . Paryska Szko a Politechniczna prowadzi a jedynie wyk ady
z przedmiotów podstawowych (matematyka, fi zyka, chemia, mechanika itp.), 
stanowi cych baz  teoretyczn  dla przysz ego in yniera. Praktyczne umiej tno ci
in ynierskie absolwenci zdobywali, kontynuuj c nauk  w tzw. szko ach aplika-
cyjnych (écoles d’application), takich jak Szko a Mostów i Dróg (École des Ponts 
et Chaussées) b d  Szko a Górnicza (École des Mines)39. Szko a Przygotowawcza 
w Warszawie, mimo problemów lokalowych, budowa a stopniowo swoj  baz  la-
boratoryjn  i wprowadza a zaj cia, które stanowi y rodzaj praktyk przemys owych.

36 Die K. K. Technische Hochschule in Wien 1815–1915. Gedenkschrift, red. J. Neuwirth, Wien 1915,
s. 73–80.

37 A. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 100; Die K. K. Technische…, s. 643.
38 Die K. K. Technische…, s. 96.
39 A History of the University…, s. 600.
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Tabela
Zestawienie przedmiotów technicznych prowadzonych w warszawskiej Szko-

le Przygotowawczej oraz w wiede skim C. K. Instytucie Politechnicznym40

Przedmioty prowadzone na wszystkich latach w oddzia ach technicznych
w trzecim roku funkcjonowania uczelni

Szko a Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego
w Warszawie

C. K. Instytut Politechniczny w Wiedniu

1. Matematyka elementarna
2. Algebra wy sza
3. Rachunek wy szy
4. Geometria wykre lna
5. Geometria analityczna
6. Mechanika analityczna
7. Historia naturalna
8. Chemia ogólna
9. Fizyka
10. Rysunki architektoniczne
11. Rysunki in ynierskie
12. Rysunki warsztatowe
13. Geodezja i niwelacja
14. Architektura cywilna
15. Projekty architektoniczne
16. In ynieria cywilna
17. Usp awnienie rzek
18. Mechanika techniczna ogólna
19. Budowa maszyn
20. Technologia mechaniczna
21. Technologia wyrobów ro linnych
22. Farbiarstwo, mydlarstwo etc.
23. Metalurgia

1. Matematyka 
2. Geometria praktyczna
3. Chemia ogólna
4. Chemia techniczna
5. Fizyka 
6. Architektura
7. Rysunek maszynowy
8. Rysunek geometryczny
9. Rysunek architektoniczny
10. Budowa maszyn
11. Budownictwo l dowe
12. Budownictwo wodne
13. Technologia

Tak wi c ju  w trzecim roku istnienia Szko a Przygotowawcza do Instytu-
tu Politechnicznego posiada a wszelkie atrybuty wy szej uczelni technicznej, 
o poziomie podobnym do wiod cych europejskich politechnik. Bardzo szybko 
zosta a uznana za wy sz  uczelni  i powszechnie nazywana Instytutem Poli-
technicznym, nawet w ofi cjalnej korespondencji. W maju 1830 r. Rada Politech-
niczna z o y a do Komisji WRiOP wniosek o formaln  zmian  statusu i nazwy 
placówki, który 8 czerwca tego  roku zosta  przekazany Radzie Administracyj-
nej Królestwa. Ze wzgl du na odwlekanie decyzji 9 listopada 1830 r. Komisja 
wyst pi a do Rady Administracyjnej z ponagleniem, proponuj c jednocze nie 
inn  nazw  uczelni: „Szko a G ówna Techniczna” 41. Niestety, wybuch powstania 
listopadowego i restrykcje carskie po jego upadku zniweczy y wszystkie plany. 

40 Ogólny programmat kursów wyk ada  si  maj cych w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Poli-
technicznego w roku szkolnym 1829/30, archiwum Biblioteki G ównej Politechniki Warszawskiej, s. 78–81; 
Die K. K. Technische…, s. 80.

41 Monografi e w zakresie…, s. 239.



MAREK JAKUBIAK54

W 1831 r. Szko a Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego w Warszawie 
zosta a zamkni ta podobnie jak inne uczelnie i zak ady naukowe funkcjonuj ce
w Królestwie Polskim.

ZAKO CZENIE

Staszicowska idea utworzenia polskiej uczelni kszta c cej kadry niezb dne
dla rozwijaj cego si  przemys u w Królestwie Polskim zosta a zrealizowana 
w bardzo krótkim czasie. Opracowanie koncepcji i uruchomienie Szko y Przygo-
towawczej do Instytutu Politechnicznego zaj o niespe na dwa lata. Mimo ogra-
nicze  lokalowych i fi nansowych Szko a równie szybko osi gn a poziom porów-
nywalny z wiod cymi europejskimi uczelniami technicznymi. W ci gu czterech 
lat dzia alno ci przyj to ogó em 376 osób, z których 213 uko czy o nauk  z dy-
plomami techników ni szych i techników wy szych. O miu s uchaczy oddzia ów
technicznych zaliczy o w pe ni wszystkie przedmioty kursu czteroletniego przed 
wybuchem powstania listopadowego. Dwóch z nich zd y o napisa  rozpraw
ko cow  i zda  egzamin dyplomowy na oddziale chemicznym, pozostali odebra-
li jedynie tematy rozpraw42. Wszyscy absolwenci w istotny sposób wzbogacili 
kadry techniczno-in ynieryjne Królestwa Polskiego, których brak w pierwszej 
po owie XIX w. sta  si  bardzo dotkliwy.

Trzeba by o czeka  prawie 70 lat, eby w adze rosyjskie ponownie zgodzi-
y si  na otwarcie w Warszawie uczelni technicznej o równie szerokim profi lu 

nauczania. Za o ony w 1898 roku Instytut Politechniczny Cesarza Miko aja II 
kszta ci  in ynierów na czterech wydzia ach, ale w przeciwie stwie do Szko y
Przygotowawczej nauka odbywa a si  w j zyku rosyjskim. J zyk polski za-
brzmia  w murach tej uczelni dopiero w roku 1915, kiedy Instytut Politechniczny 
przekszta cono w Politechnik  Warszawsk , która podj a i do dzi  kontynuuje 
misj  kszta cenia in ynierów na potrzeby krajowego przemys u.

Bior c pod uwag  zakres i poziom nauczania oraz misj  Szko y Przygoto-
wawczej do Instytutu Politechnicznego, odwo ywanie si  do jej tradycji przez 
Politechnik  Warszawsk  jest naturalne i w pe ni uzasadnione.
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The fi rst Polish technical university
Summary

The article presents the origins and work of the Preparatory School for the 
Institute of Technology, which laid the foundations for the Warsaw University of 
Technology. First, it describes the industrial development on the Polish territories 
in the second half of the 18 th century and its attendant problem of the lack of an 
appropriately skilled teaching staff. The partitions of Poland hampered the devel-
opment of technical education, and the fi rst initiatives undertaken at the beginning 
of the 19 th century ended in failure. It was only due to the efforts of Stanis aw
Staszic that the Preparatory School for the Institute of Technology was opened 
in Warsaw in 1826. At fi rst, it was supposed to be a secondary school, later to be 
gradually transformed into a technical university. However, already in the fi rst 
year of its activity, university-level courses were launched along with lower-level 
classes. Three technical faculties were created: Mechanics, Civil Engineering and 
Chemistry. After four years, the school employed 16 professors and offered over 
20 courses that covered most of the fi elds of contemporary technical knowledge. 
The most vital part of the article is a study of the Preparatory School’s develop-
ment. The comparative analysis with the Polytechnic Institute in Vienna leads to 
a conclusion that the Preparatory School reached a technical university’s level in 
a considerably short time. Unfortunately, since the Russian emperor’s restrictions 
following the fall of the November Uprising also applied to the higher education 
in the Kingdom of Poland, the Preparatory School was closed down in 1831. The 
Institute of Technology was founded in Warsaw only in 1898 and then trans-
formed into the Warsaw University of Technology in 1915. It still continues the 
traditions of the Preparatory School and its mission of educating technical teach-
ing staff.

Keywords: industrialisation, Kingdom of Poland, technical universities, Prepara-
tory School for the Institute of Technology, Warsaw University of Technology.


