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Abstract

Artykuł prezentuje sylwetkę i twórczość Arthura Edwarda Gurneya (1875-1947), brytyjskiego architekta i budowniczego czynnego w Warszawie
na początku XX w., którego dokonania nie doczekały się do tej pory
pogłębionych badań. Przedstawiono pochodzenie i wykształcenie architekta, jego działalność społeczną i publicystyczną, a przede wszystkim
zawodową. Gurney miał udział w powstaniu ważnych obiektów w Warszawie i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim.
Wśród najważniejszych inwestycji można wymienić wieżowiec firmy
„Cedergren” w Warszawie, Bibliotekę Publiczną w Warszawie czy kolonię
domków dla służby folwarcznej w Fabiankach. Gurney był zaprzyjaźniony
i związany zawodowo z Bronisławem Brochwicz-Rogóyskim; charakterystyczne dla jego twórczości było wykorzystanie motywów zaczerpniętych ze średniowiecznej architektury warowno-obronnej, znajdował
się też pod wpływem ruchu Arts and Crafts. Działalność publicystyczna
Gurneya przyczyniła się do popularyzacji wiedzy o polskiej historii i kulturze za granicą.

The article presents the profile and work of Arthur Edward Gurney
(1875-1947), a British architect and constructor active in Warsaw in
the beginning of the 20th century whose achievements have not been
subject to any deepened research so far. The article presents the origin
and educational background of this architect, his social and journalistic
activity, and most of all, the professional one. Gurney contributed to
creation of many important buildings in Warsaw and on the former
territory of the Polish Republic under Russian rule. Among the most important investments, we can name the skyscraper of “Cedergren” company in Warsaw, the Public Library in Warsaw or the colony of houses
for farm servants in Fabianki. Gurney was befriended with and professionally associated with Bronisław Brochwicz-Rogóyski; a distinctive
feature of his work was the use of motifs inspired by medieval stronghold and defence architecture, he was also under influence of Arts and
Crafts movement. The journalistic activity of Gurney contributed to
popularisation of knowledge on Polish history and culture abroad.
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