
Życiorys Szczepana Humberta 

 

Szczepan (Etienne) Humbert urodził się 25 lipca 1756 r. w Paryżu. Był synem Ludwika i Krystyny Marii 

Faret. We Francji uczył się architektury i budownictwa. W czerwcu 1775 r. jako niespełna 19-latek 

przyjechał do Polski na praktykę architektoniczną.  

8 lat później w 1783 r. przyjął obowiązki architekta u księżnej marszałkowej Izabeli Lubomirskiej 

(właścicielki m.in. pałacu w Wilanowie, inicjatorki przebudowy zamku w Łańcucie i budowy Teatru 

Narodowego w Warszawie), która zwróciła uwagę na jego talent i pracowitość.  

W latach 1783-1786 nadzorował budowę zaprojektowanego przez siebie pałacyku Vauxhall, obecnie 

jednego z najcenniejszych zabytków Krzeszowic, zwanego też „Salonem”.  

17 maja 1788 r. król Stanisław August Poniatowski mianował go budowniczym Królewskiego 

Stołecznego Miasta Krakowa. Natomiast 16 czerwca 1796 r. przyznano mu obywatelstwo krakowskie. 

7 września 1793 r. w Krakowie odbył się ślub Szczepana Humberta z Magdaleną z domu Baillot, 

urodzoną w 1755 r. we Francji, która była nauczycielką (zajmowała się prowadzeniem pensji dla 

dziewcząt).  

W 1806 r. nabył kamienice przy zbiegu ulic Brackiej i Franciszkańskiej w Krakowie, tworząc z nich 

okazałą rezydencję, znaną później jako pałac Larischa (z fasadą w stylu neoklasycystycznym), w której 

sam zamieszkał. 

W latach 1815-1816 pracował przy przebudowie i zdobieniu wnętrz Pałacu Biskupów Krakowskich. 

W latach 1817-1821 przekształcił architektonicznie trzy kolejne kamienice przy ul. Sławkowskiej 

(nadając im jednolite elewacje), tworzące dzięki temu nowoczesny Hotel Saski. Był również 

współautorem w roku 1822 ostatecznego kształtu kopca Kościuszki oraz nadzorował jego budowę.  

 

W roku 1812 zmarła żona Szczepana Humberta. Odtąd żył jako bezdzietny wdowiec i całkowicie 

poświęcił się pracy dla mieszkańców Krakowa i okolic.  

Zmarł 19 marca 1829 r. Grób państwa Humbertów znajduje się na cmentarzu Rakowickim. 

 

Ten znany i ceniony budowniczy Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa znad Sekwany miał 

znaczący wpływ na kształt krakowskiej odmiany neoklasycyzmu w architekturze. Do jego ważniejszych 

prac architektoniczno-budowlanych zalicza się: projekt pomnika nagrobnego Duninów w kaplicy św. 

Jana Nepomucena w kościele Mariackim (1795), przystosowanie do użytku scenicznego najstarszego 

z funkcjonujących wtedy na ziemiach polskich budynków teatralnych Teatru Starego im. Heleny 

Modrzejewskiej (ul. Jagiellońska), Dom Wenecki na Rynku Głównym 11 (1809), dom „Pod Złotym 

Karpiem” na Rynku Głównym 10 (1809), ołtarz murowany w kaplicy Loretańskiej w kościele 

o.o. Kapucynów (1817), rekonstrukcja domu przy ul. Stolarskiej 13 (1819) a także hotel „Pod Różą” przy 

ul. Floriańskiej 14 oraz przebudowa i nadbudowa oficyny kamienicy przy ul. Szewskiej 9. 

 

W trosce o zawodową przyszłość młodzieży utworzył fundację, która stała się bodźcem do powstania 

pierwszych samodzielnych szkół zawodowych na ziemiach polskich. W dokumencie „Urządzenie 

Instytutu założonego przez Szczepana Humberta dla biednych uczniów z Parafii WW. Świętych w roku 

1827” czytamy: „Odebrawszy od mieszkańców miasta tego kraju, w którym przeżyłem lat 52, wiele 

dowodów przychylności, pragnę uwiecznić pamięć moją między nimi, przeznaczając majątek mój na 

użytek tego miasta”, „Przekonany, że sztuki i rzemiosła są najdzielniejszą sprężyną pomyślności 

narodowej, a na których krainie tej dotąd zbywa, mniemam, że przywiązania mego do niej dam 

najlepszy dowód tworząc Instytut, którego by celem było usposobienie dobrych rzemieślników…"  

10 września 1728 r. Szczepan Humbert napisał w języku francuskim testament, w którym przekazał 

cały swój majątek na rzecz powołanego przez siebie Instytutu. Zgodnie z wolą fundatora powstał 

nowoczesny, na pograniczu szkoły średniej i wyższej, Instytut Techniczny w Krakowie. Rozpoczął on 

działalność 5 lat po śmierci Szczepana Humberta, tj. w roku szkolnym 1834/1835 za zgodą Senatu 

Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa i zapoczątkował rozwój zawodowych szkół średnich na ziemiach 

polskich. 


