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Streszczenie 

Artykuł jest drugą częścią historii Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Obejmuje okres po drugiej 

wojnie światowej. W 1945 roku odbyło się pierwsze po wojennej przerwie Walne Zgromadzenie. Wznowiono 

działalność i rozpoczęto wydawanie Czasopisma Technicznego. Towarzystwo działało aktywnie do początku 

1948 roku. W 1948 roku nie odbyło się Walne Zgromadzenie. Był to protest przeciw naciskowi ówczesnych 

władz dążących do likwidacji KTT. Panowała atmosfera terroru i zastraszania ludzi mających inne, niż ofi-

cjalne obowiązujące, poglądy. W 1949 roku przeprowadzono farsę Walnych Zgromadzeń, które doprowadziły 

do nielegalnego, z punktu widzenia prawa i statutu, rozwiązania KTT. Zadbano o wykreślenie KTT (czerwiec 

1949) z rejestru stowarzyszeń. Zapomniano o stanie prawnym budynku, który aż do 1992 roku figurował 

w Księgach Wieczystych jako własność KTT. Wznowienie działalności KTT możliwe stało się dopiero po 

zmianach systemowych w kraju. W 1991 roku zorganizowano zebranie wznawiające działalność Towarzystwa. 

Uczestniczyło w nim 12 osób będących członkami KTT przed 1949 rokiem. Towarzystwo zarejestrowano 

w maju 1991 roku. NOT wystąpił z atakiem usiłując zatrzymać przy sobie budynek Towarzystwa uznany zresztą 

za własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Zarządu Głównego NOT w Warszawie. Krakowskie Władze NOT 

zrezygnowały bowiem z własności w trakcie uzyskiwania osobowości prawnej. Było to aktem bezprawnym 

niezgodnymi z zapisami Statutu KTT precyzującymi przyszłość budynku w razie likwidacji Towarzystwa. Pro-

blem własności budynku rozpatruje nadal Sąd Okręgowy w Krakowie. Odrodzone Krakowskie Towarzystwo 

Techniczne działa już czwartą kadencję. Wydawane jest od 1995 roku Czasopismo Techniczne. 

 

 

„Instytucje żyją dłużej niż ludzie, jeżeli są dobrze zbudowane 

mogą gromadzić mądrość i przekazywać ją następnym pokoleniom” 

Jean Monnet 

współzałożyciel Wspólnoty Europejskiej 

 

 

 

1. Odrodzenie KTT po latach okupacji 

Gdy tylko niemieccy okupanci opuścili Kraków 

i społeczeństwo nasze przystąpiło do odbudowy życia, 

działacze KTT spotkali się w uszczuplonym gronie, 

ale w swoim „Domu” i rozpoczęli nawiązywanie kon-

taktów z przedwojennymi członkami Towarzystwa. 

Zarząd podjął normalne czynności statutowe pod kie-

rownictwem dotychczasowego wiceprezesa kol. Czes-

ława Boratyńskiego, a główną pracę organizacyjną 

wykonywał niestrudzony sekretarz kol. Jerzy Tokar-

ski. W obrabowanym przez Treuhenstelle budynku, 

zostały jedynie resztki zniszczonych mebli biurowych. 

Cieszył jednak fakt, że można się było tutaj spotkać 

i dyskutować o nowej powojennej rzeczywistości. Roz-

mowy zaczynały się zwykle od dowiadywania się o los 

tych, których wojna rozrzuciła po świecie. 

Do Krakowa zaczęli napływać inżynierowie z te-

renów wschodnich, odłączonych od Polski, w tym 
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wielu członków Lwowskiego Towarzystwa Politech-

nicznego, poszukujących w siedzibie KTT pomocy, 

lub po prostu informacji. Przynosili na ogół smutne 

wieści o losach tamtejszych Polaków. Jedni zatrzymy-

wali się w Krakowie tylko przejazdem — w drodze na 

ziemie zachodnie — inni chcieli się tutaj osiedlić, więc 

formalnie wstępowali do KTT. W Krakowie komple-

towano ekipę, która miała podjąć obowiązki polskiej 

administracji w województwie wrocławskim. Fachow-

cy byli poszukiwani. Odnajdywali się także członko-

wie Zarządów Krakowskich Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych i wspólnie z KTT podejmowali stopnio-

wo działania organizacyjne. Dom KTT znowu tętnił 

życiem polskich inżynierów. 

Minęło 6 lat od ostatniego walnego zgromadzenia 

sprawozdawczo-wyborczego KTT, a więc w dniu 30. 

czerwca, zgodnie z wymogami ówczesnego statutu, 

zamknięto bilans i wyznaczono termin walnego zgro-

madzenia w czwartym kwartale. 

W dniu 2. grudnia 1945 Wydział (ówczesna naz-

wa Zarządu) zaprosił członków KTT na pierwsze po 

wojennej przerwie Walne Zgromadzenie. Stawiła się 

imponująca liczba inżynierów i techników — 54 oso-

by, co jednak według prowadzącego zebranie stano-

wiło mniej niż 1/5 liczby członków i spowodowało 

odczekanie z rozpoczęciem obrad o statutowe pół go-

dziny. W tamtym czasie oczekiwanie na nieobecnych 

miało także wymiar symboliczny. 

Po upływie wyznaczonego czasu zebranie za-

gaił kolega Czesław Boratyński pełniący obowiązki 

zmarłego podczas okupacji prezesa Towarzystwa. Po 

przedstawieniu porządku obrad wiceprezes zreferował 

„najważniejsze momenty losów Towarzystwa od roku 

1939 do ponownego podjęcia jego działalności w lu-

tym 1945”. Szkoda, że nie mamy zaginionego tekstu 

tego wystąpienia ani, wygłoszonego w drugiej kolej-

ności, sprawozdania kolegi Sekretarza za okres 1.07.1939 

do 30.06.1945. Musimy zadowolić się suchym tekstem 

Protokołu z owego zebrania i wysilić inwencję aby od-

tworzyć problematykę i nastrój Zgromadzenia. 

Obecni minutą ciszy „składają hołd umęczonym 

i pomordowanym przez Niemców Kolegom (i Kole-

żankom — dop. aut.), zmarłym wskutek następstw 

wypadków wojennych, względnie innych powodów”. 

Lista odczytana przez przewodniczącego zawierała 78 

nazwisk i obejmowała także kolegów lwowskich. 

W numerze 1 Czasopisma Technicznego, które ukaza-

ło się pod koniec roku 1945, zamieszczono tę listę, 

jednak obejmuje ona tylko 55 nazwisk. Pierwsze dwie 

strony odrodzonego Czasopisma Technicznego zamie-

szczamy w niniejszym zeszycie (Kopia 1 i Kopia 2). 

Wymienienie podczas zebrania nazwisk nieżyją-

cych kolegów Lwowskich było oddaniem czci tym, 

których po zmianie granic Polski nie mogło upamięt-

nić macierzyste Polskie Towarzystwo Politechniczne 

we Lwowie. 

Wśród tych, którzy odeszli „na zawsze”, znajdo-

wało się nazwisko przedwojennego Prezesa KTT Ko-

legi Zygmunta Saryusza-Bielskiego (1869 – 1944) — 

zdjęcie zamieszczono w pierwszej części historii KTT. 

Ten profesor Akademii Górniczej, specjalista gór-

nictwa naftowego o randze międzynarodowej, był twór-

cą i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Inżynierów 

Przemysłu Naftowego, jedynego z pośród inżynier-

skich stowarzyszeń, którego zarząd główny miał i ma 

siedzibę w Krakowie. W latach 1935 – 1939 Saryusz-

Bielski był prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Gór-

ników i pracę swoją kierunkował na integrację działań 

naftowców i górników. Przyjmując w roku 1939 funk-

cję prezesa KTT dał wyraz przeświadczeniu, że w ra-

mach statutu naszej organizacji można uzyskać naj-

lepsze efekty w działaniach ogólnych na rzecz świata 

inżynierów. Niestety wojna i śmierć, do której przy-

czyniło się aresztowanie i pobyt w obozie w Sachsen-

chausen, zniweczyła Jego zamiary. 

W protokole z obrad pierwszego Zgromadzenia 

KTT nie porusza się już kwestii strat materialnych 

Towarzystwa spowodowanych przez władze niemiec-

kie. Zniszczono przecież — będącą dumą Towarzyst-

wa — bibliotekę liczącą ponad 1000 woluminów, roz-

grabiono nowoczesne wyposażenie sali odczytowej, 

sali zebrań towarzyskich i biur Towarzystwa. Zli-

kwidowano zupełnie akta i dokumenty z okresu blisko 

70-ciu lat. Zabrano książeczki Polskiej Kasy Oszczęd-

nościowej i gotówkę. Przez 5 lat nie remontowano 

i nie modernizowano budynku. Okupanci unicestwili 

cały dorobek materialny Towarzystwa — tylko bu-

dynku nie mogli zabrać. 

Fakty te mogą przeczyć obiegowej opinii, że Kra-

ków wyszedł z okupacji jako miasto nie zniszczone. 

Zebrani rozpoczęli dyskusję: pierwszym przed-

miotem troski Kolegów zabierających głos, była spra-

wa kontynuacji wydawanego niegdyś przez KTT, 

a potem przez PTP we Lwowie, Czasopisma Tech-

nicznego. Teraz miało się ono stać, nie tylko platformą 

dla artykułów o treści technicznej i organizacyjnej, ale 
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także niemym symbolem tradycji lwowskiej. 

Przypomnijmy, Towarzystwa: Lwowskie i Kra-

kowskie owocnie współpracowały od chwili swego 

powstania, była nawet między nimi pewna rywalizac-

ja, lecz miała ona formy poprawne, czyli takie w któ-

rych chodziło o to, kto w swojej działalności osiągnie 

lepsze rezultaty. W roku 1945 nasi starsi koledzy 

z Krakowa dali wyraz bezinteresownej solidarności 

niosąc niejednemu koledze ze Lwowa, czy w ogóle 

z Kresów Wschodnich, pomoc w urządzeniu się w na-

szym mieście, czasowo albo na stałe. W Domu KTT 

działał stały punkt informacyjny. Na zebraniu o tym 

się nie mówiło, tam chodziło o sprawy ważne, aczkol-

wiek z perspektywy czasowej przyziemne, takie jak na 

przykład: ustalenie wysokości składek członkowskich, 

z dodatkiem pewnej kwoty, czy bez dodatku? — na 

obowiązkową prenumeratę czasopisma, i inne. 

Drugim dyskutowanym zagadnieniem był remont 

odzyskanego Domu KTT, wymagającego nowego po-

krycia dachu i kilku pilnych napraw. Upoważniono 

Wydział do zaciągnięcia kredytu na ten cel, a koledzy, 

podczas dyskusji, jakby licytując się, podnieśli do-

puszczalną kwotę pożyczki do blisko dwukrotnej war-

tości rocznego budżetu Towarzystwa. Do aktywnych 

dyskutantów należał — teraz już wybitny senior — 

kolega Karol Rolle, o którym pisaliśmy w pierwszej 

części historii KTT. 

W wyniku wyborów nowy skład władz Towa-

rzystwa ukonstytuował się następująco: prezes — 

Czesław Boratyński, wiceprezes — Jerzy Tokarski. 

Członkami Zarządu (Wydziału) na 2 lata zostali kole-

dzy — Chwajo, Marian Czerwiński (prof. PK i AR), 

Henryk Dudek, Łoskiewicz (prof. AG), Stupnicki 

i Wilczkiewicz (prof. PK). Na jeden rok wybrano ko-

legów: Czarnika, Kopycińskiego (prof. PK) i Ronie-

wicza (prof. PK). Komisja rewizyjna pracowała w skła-

dzie: Iłłakowicz, Limanowski, Makulski, Obidowicz 

i Schmidt. Komisja Matka: Roman Dawidowski (prof. 

AG), Frankie, Orski, Janusz Niedziałkowski, za-

stępcy: Stanisław Andruszewicz (prof. PK), Kulka. 

Sąd Koleżeński tworzyli: Adam Bielański, Edmund 

Chromiński (prof. AG), Juljan Czapliński, Jan 

Czerwiński, Doliński, Kostecki, Jan Krauze (prof. 

AG), Sadkowski, Tor (ówczesny wiceprezydent Kra-

kowa), Wojtyczko, Zinkiewicz. Zastępcy: Burzyński, 

Czaplicki, Jan Fiszer, Przybylski i Szmidt. 

Funkcję sekretarza otrzymał wówczas kolega 

Bronisław Kopyciński, a zastępcą sekretarza został 

kolega Kazimierz Kosiński (prezes honorowy KTT 

od roku 2000). Kolega Boratyński podziękował za 

obdarzenie go zaufaniem i zaapelował do członków 

o współpracę z Wydziałem, a w szczególności z redak-

cją Czasopisma Technicznego, którego pierwszy nu-

mer, jak wiemy, ukazał się w grudniu 1945. 

Konkretny i równocześnie bardzo suchy jest pro-

tokół zamykający 11-miesięczną działalność KTT z ro-

ku 1945. Działalność, którą można zaliczyć do naj-

piękniejszych kart w historii Towarzystwa. Musimy 

o niej szukać szczątkowych informacji w różnych miej-

scach. Nikt lepiej niż inżynierowie z KTT nie rozumiał 

wtedy jaką lukę w kształceniu inżynierów dla regionu 

Małopolski stworzy brak Politechniki Lwowskiej, wiel-

kiej uczelni technicznej w okresie II Rzeczypospolitej. 

Cała bowiem młodzież z reszty pozostałych przy Pol-

sce terenów, do tej pory tradycyjnie studiująca we 

Lwowie, będzie kierowała swoje kroki ku uczelni 

krakowskiej. A zatem jako najważniejszy kierunek 

działań w nowej kadencji Wydział przyjął stworzenie 

warunków, umożliwiających imigrującym do Polski 

pracownikom Politechniki Lwowskiej odtworzenie 

swojej uczelni w nowej rzeczywistości. 

Członek Wydziału prof. Izydor Stella-Sawicki, 

wieloletni prezes, miał już od dawna opracowaną kon-

cepcję takiej placówki. Miała to być, na początek, 

uczelnia dla absolwentów krakowskich zawodowych 

szkół średnich, które przetrwały okupację i dla mło-

dzieży, która świadectwa maturalne uzyskała na taj-

nych „kompletach nauczania”. 

Jednym z głównych problemów było uzyskanie 

w Krakowie bazy lokalowej. W tej sprawie Towarzyst-

wo mogło pomóc oddając do dyspozycji swój Dom. 

I tak się stało. Sprawą trudniejszą okazało się uzyska-

nie poparcia władz, bowiem powołanie wyższej uczel-

ni wymaga Rozporządzenia Rządu, a tymczasem Peł-

nomocnik Rządu organizujący administrację polską 

w Katowicach wystąpił z propozycją tworzenia poli-

techniki w tamtejszym regionie, dla której oddano 

budynki poniemieckie w Gliwicach. Pierwsze ekipy 

kadry pedagogicznej oraz część studentów, którzy 

najwcześniej rozpoczęli zajęcia w Krakowie, jeszcze 

wiosną 1945-go roku, przeniosła się na Śląsk. 

Profesor Stella-Sawicki — jak to przypomniał 

nam na zebraniu Jubileuszowym kolega Władysław 

Muszyński — wraz z rektorem, działającej już pełną 

parą Akademii Górniczej profesorem Walerym Goet-

lem, uciekli się wówczas do pewnego podstępu. 
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Kopia 1. Pierwsza strona Czasopisma Technicznego (Nr 1/1945) wydanego po przerwie wojennej 
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Kopia 2. Druga strona Czasopisma Technicznego Rok 58, Nr 1, 1945 wydanego po przerwie wojennej 
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Zanim oficjalna wiadomość o niekorzystnej decyzji 

Rządu dotarła do Krakowa, zorganizowano uroczystą 

inaugurację zajęć na Wydziałach Politechnicznych 

AG. A ponieważ część ówczesnych studentów chciała 

studiować w Krakowie zaś część kadry Politechniki 

Lwowskiej chciała tutaj zostać, koncepcja wypaliła 

i tylko trzeba było podjąć starania o zalegalizowanie 

faktów dokonanych. Jak pamiętamy z części pierwszej 

Historii KTT starania w tym względzie czynione były 

już w okresie przedwojennym, ale rozbiły się o inną 

koncepcję ówczesnych władz, które widziały w na-

szym mieście jedynie mocną uczelnię górniczą. Tak 

więc Dom KTT był teraz bardzo przydatny. 

Pracę społeczną można wykonywać tylko w ra-

mach swoich możliwości czasowych. Pod tym wzglę-

dem wyróżniali się członkowie Zarządu, a najwięcej 

uznania zdobył wówczas dyrektor techniczny MPWiK 

w Krakowie — mgr inż. Jerzy Tokarski, wieloletni 

przedwojenny sekretarz Towarzystwa, obdarzony obec-

nie godnością wiceprezesa. 

Wysoka ocena działalności KTT w roku 1945 

bierze się z faktu niezwykle trudnych, pionierskich 

niemal warunków pracy jego działaczy, pracy której 

efekty ujawniły się w sposób wyraźny w następnych 

latach. Kolega Mieczysław Dziadkowiec pamięta jaki 

to był nastrój, gdyż jako dyplomowany już technik 

budowlany rejestrował się jako kandydat na studia 

w Politechnice. Działo się to w prowizorycznie zaaran-

żowanym biurze w Domu KTT. Niezwykle zachęca-

jącą rozmowę z kandydatami przeprowadzał, prowa-

dzący nabór mgr inż. Kazimierz Szymański. 

Charakterystycznym rysem owych czasów były 

poszukiwania osób, których losy wojenne rzuciły 

w odległe miejsca. KTT kilkakrotnie ogłaszało w Cza-

sopiśmie Technicznym i w prasie codziennej, że po-

szukuje swoich członków, którzy nie stawili się jesz-

cze do pracy społecznej wymieniając np. Antoniego 

Chlipalskiego, Zdzisława Muszyńskiego, Aurelego 

Rybickiego. Tak odnaleziono koleżankę Danutę Kruż-

lewską Mischke. 

O działalności Towarzystwa w następnym roku 

możemy się dowiadywać już z informacji w Cza-

sopiśmie Technicznym, które drukuje teksty referatów 

wygłaszanych na publicznych odczytach. Oto niektóre 

z ciekawszych: kolega Chmaj „Autostrady, węzeł dróg 

państwowych w Krakowie”, kolega Pogany „Badanie 

przyczepności betonu do żelaza”, kolega Serafin 

„Odbudowa III. Mostu na Wiśle”, kolega Bielański 

„O powodziach w Małopolsce”, kolega Krupkowski 

„O hutnictwie” i wiele innych. Wypowiadają się pro-

fesorowie AG i Wydziałów Politechnicznych oraz 

praktycy a w artykułach odczuwa się ówczesne zaan-

gażowanie autorów w odbudowę kraju po wojennych 

zniszczeniach. Jednak w składzie delegacji polskiej na 

Światowy Kongres Inżynierów w Paryżu, który odbył 

się w roku 1946 z udziałem 12-tu delegatów z Kra-

kowa, typowanych przez ówczesne władze, nie było 

żadnego członka KTT. 

Drugie powojenne Walne Zgromadzenie KTT od-

było się w dniu 17 listopada 1946 r., a więc ściśle wg 

wymagań statutu, przy liczbie obecnych 49 osób. Ot-

warcie obrad nastąpiło w drugim terminie, ponieważ 

liczba członków KTT dochodziła już do 500. 

Protokół z tego zebrania opisuje, tym razem nieco 

szerzej, działania Wydziału, które skupiały się na na-

stępujących sprawach: 

— starania nad umożliwieniem rozwoju Wydzia-

łów Politechnicznych w Krakowie, których start 

nastąpił z powodzeniem w dniu 31 maja 1945 

roku, między innymi w salach Domu KTT. Było 

to powodem satysfakcji dla naszych kolegów 

i jest odnotowane w jubileuszowym wydawnict-

wie z okazji 50-lecia Politechniki Krakowskiej 

w następujących słowach: „Pierwszą i bardzo 

cenną pomoc wyświadczył prezes Krakowskiego 

Towarzystwa Technicznego, inż. J. Tokarski, 

który przekazał gmach obecnego Domu Tech-

nika przy ulicy Straszewskiego 28 na okresową 

siedzibę Komitetu Organizacyjnego przyszłej 

Politechniki”. 

— Czasopismo Techniczne ukazuje się systema-

tycznie (miesięcznik) i jest pierwszym powo-

jennym periodykiem technicznym w Polsce, 

niosącym między innymi potrzebne studentom 

uczelni technicznych wiadomości uzupełniające 

niedobór podręczników, zwłaszcza w proble-

matyce, w której dokonał się w latach wojny 

znaczny postęp. Wydział podkreśla życzliwą po-

moc Ministerstwa Oświaty, a także niektórych 

członków władz miasta Krakowa, oraz duży 

wkład pracy kolegi redaktora Bronisława Ko-

pycińskiego. 

— Komisja Odczytowa pod kierownictwem kolegi 

Włodzimierza Roniewicza i kolegi Jerzego To-

karskiego zorganizowała 26 odczytów i szereg 

branżowych wycieczek. Było tradycją, że akcję 
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odczytową przeprowadzano wspólnie z zaintere-

sowanymi stowarzyszeniami branżowymi, które 

stopniowo w tym czasie odradzały się i znaj-

dowały pomoc funkcjonującego już KTT. 

— Kolegę Maronę wyróżniono za przeprowa-

dzenie udanego remontu budynku i to, jak 

podkreślili potem dyskutanci, bez korzystania 

z kredytu, lecz systemem gospodarczym. I tutaj 

interesujący szczegół: złożono podziękowanie 

jednemu z kolegów, który „udostępnił zakup 

blachy po cenach urzędowych”. 

W dyskusji dominowały głosy uznania dla Za-

rządu, a także, zwracające uwagę podziękowanie To-

warzystwu ze strony kolegi Izydora Stelli-Sawickie-

go, organizatora i prorektora Wydziałów Politechnicz-

nych Akademii Górniczej, za pomoc udzieloną przez 

KTT młodej uczeni. 

Przy ogólnym poparciu uchwalono podniesienie 

składek członkowskich i budżet na nowy rok. Zabrał 

także głos Karol Rolle, wyczulony na sprawy poli-

tyczne. Zaapelował on o agitację na rzecz wstępo-

wania inżynierów do KTT i zwiększania liczby człon-

ków; o zachowanie pamięci o członkach Towarzystwa, 

którzy zginęli z rąk okupanta i o to, żeby współcześnie 

nie zapomniano o wieloletnich zasługach KTT. Propo-

nował także umieszczenie w budynku Towarzystwa 

tablicy z nazwiskami kolegów poległych w czasie 

wojny. 

Podczas opisywanego zebrania nastąpiły drobne 

zmiany w składzie Zarządu. Istotną była zmiana pre-

zesa, którym został profesor AG kolega Roman 

Dawidowski, którego już znamy z części pierwszej 

historii, a który — podczas okupacji — zdobył sobie 

wielkie uznanie w środowisku krakowskim, jako nie-

jawny opiekun tajnego nauczenia młodzieży polskiej, 

pełniący formalnie funkcję inspektora dla krakowskich 

szkół zawodowych. 

Datę następnego zebrania możemy ustalić w przy-

bliżeniu, ponieważ do naszych rąk dotarła tylko ko-

pia zniekształcająca tendencyjnie ten fakt. Był to 

prawdopodobnie dzień 4.XI.1947 (a nie 4.VI.1948), 

ponieważ przedstawiano wówczas bilans kasowy na 

dzień 30.VI.1947 i sprawozdanie z kadencji 1946/47. 

Fałszerze dokumentu liczyli, że przyszli czytel-

nicy będą się ograniczać tylko do lektury nagłówka 

Protokołu i nie zadawali sobie trudu wprowadzenia 

innych zmian w tekście. A może bezimienny kopista 

liczył, że aktualni szefowie nie sprawdzą jego pracy. 

Tak czy owak dokument zachował autentyczną treść. 

Ówczesny statut wymagał aby wybory prezesa 

odbywały się co roku, kadencja członków Wydziału 

trwała 2 lata i na Walnym Zgromadzeniu, które miało 

się odbywać na przełomie października i listopada 

wymieniano połowę składu Wydziału. Nie było żad-

nego powodu aby w roku 1947 — jakby to wynikało 

z przekręconej daty rocznej 1948 — Zarząd KTT nie 

zorganizował Walnego Zgromadzenia. 

Zebranie przebiegało burzliwie, lecz skończyło 

się bardzo pomyślnie. Początek odbywał się jak zwyk-

le, frekwencja 44 osoby — rozpoczęcie statutowe 

w drugim terminie. Przez miniony rok zarząd współ-

pracował już z odrodzonym PZITB oraz SIMP, co 

owocowało znaczną liczbą przedsięwzięć: 29 odczy-

tów i podobna liczba wycieczek technicznych. 

Jako szczególnie ważne uważano to, że po za-

wirowaniach organizacyjnych spowodowanych prze-

niesieniem części zorganizowanej w Krakowie Poli-

techniki do Gliwic, w Domu KTT prowadzone były 

nadal regularne zajęcia dla studentów Wydziału Ko-

munikacji WPAG i funkcjonował dziekanat tegoż Wy-

działu. 

Nadal wydawane było Czasopismo Techniczne, 

którego poziom oceniono wysoko, dziękując kolegom, 

nadsyłającym do redakcji artykuły, nie tylko z Kra-

kowa. Wyróżniono także redaktora B. Kopycińskiego, 

który „szczególnie o wysoki poziom publikacji za-

biegał”. 

Jak zwykle nie ma zastrzeżeń do sprawozdania 

Komisji Lustracyjnej i Wydział uzyskuje jednogłośnie 

absolutorium. Burza wybuchła podczas dyskusji i to 

wokół pozornie błahej sprawy — wysokości składek. 

Koledzy Rolle i Wierzbiański wnioskowali ich zna-

czące podwyższenie, a dodatkowo poruszyli sprawę po-

litycznej obrony KTT przed naciskami NOT. W spra-

wie składek Zarząd replikował: nie można ich pod-

nosić bowiem ściągalność jest niska, a członkowie 

KTT, w większości płacą także składki w swoich 

stowarzyszeniach branżowych. Sprawę składek załat-

wiono więc kompromisowo. Temat podjęcia „rękawi-

cy rzuconej” przez NOT zostanie omówiona w na-

stępnym rozdziale. 

Następnie przeprowadzono wybory, w których 

ponownie stanowisko prezesa przypadło profesorowi 

Romanowi Dawidowskiemu, przy niewielkich zmia-

nach członków pełniących funkcje w organach statu-

towych. Na wniosek kolegi Tokarskiego Walne Zgro-
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madzenie przyznało tytuły członków honorowych 

dziewięciu zasłużonym działaczom KTT, podkreślając 

ich zasługi i długoletni staż, sięgający na przykład, 

w przypadku kolegi Rollego 51 lat (od roku 1896). 

Tytuły członków honorowych otrzymali wówczas ko-

ledzy: Adam Bielański (dyrektor Dróg Wodnych), 

Edmund Chromiński (prof. AG), Julian Czapliński, 

Henryk Dudek, Mieczysław Huter, Tadeusz Jaszcz-

urowski, Andrzej Kłeczko, Karol Rolle i Czesław 

Nawarski. Było to zgodne z wnioskiem kolegi Rol-

lego aby podkreślać historyczne zasługi Towarzystwa. 

2. Obrona KTT przed naciskami „Komisji 

porozumiewawczej NOT” 

Już w protokole pierwszego powojennego Wal-

nego Zgromadzenia możemy wyczytać, że KTT wy-

brało delegata do Komisji Porozumiewawczej NOT. 

Tak nazywało się w roku 1945 ciało, którego zada-

niem było: połknąć KTT. Kierował nim jeden z komu-

nizujących techników, którzy rozbijali KTT już przed 

wojną. Po pierwszym Kongresie Techników, który od-

był się w roku 1946 w Katowicach, i był fasadową 

manifestacją państwowotwórczą inżynierów i „nie-

inżynierów” odbyło się analogiczne zebranie w na-

szym mieście. Utworzono Oddział Wojewódzki NOT 

w Krakowie na czele którego stanął Czesław Bora-

tyński aktualnie prezes KTT, będzie laureatem nagro-

dy miasta Krakowa za rok 1948. 

Apel wygłoszony przez kolegę Rollego na ze-

braniu w roku 1947, dotyczącym poszerzania szere-

gów KTT, świadczył o zrozumieniu konieczności 

przeciwstawiania się politycznym naciskom ze strony 

władz konkurencyjnego dla KTT, stowarzyszenia NOT, 

które na początku dążyło „tylko” do urządzenia się 

w naszym gmachu. Kolega Boratyński zapewne są-

dził, że możliwa jest koegzystencja obydwóch organi-

zacji, lecz fotel prezesa KTT utracił już w 1946 roku. 

Odchodząc z zarządu KTT, Czesław Boratyński 

obdarzony został podziękowaniami na piśmie. Jak wspo-

mina kolega Kosiński — Boratyński starał się o sta-

nowisko profesora Politechniki, a władze zgadzały się 

na to, lecz pod warunkiem, że obejmie funkcję prezesa 

OW NOT, w miejsce skompromitowanego w KTT od 

czasów przedwojennych, inż. Treutlera. Protokół 

z zebrania w listopadzie 1947 roku podaje dwukrotnie, 

że zebrani oklaskami wyrażali zadowolenie z ułożenia 

się stosunków KTT–NOT i poparli planowaną przez 

Boratyńskiego współpracę. Obiecywał on wówczas, 

że Komisja Porozumiewawcza znalazła modus viven-

di: Krakowski Oddział NOT nie będzie dążył do likwi-

dacji KTT, a KTT zachowa charakter organizacji nau-

kowej. KTT wynajmie dla OK NOT lokale w swoim 

Domu — po uzgodnieniu tej sprawy z Politechniką — 

a Czasopismo Techniczne stanie się organem wspól-

nym. Ponadto w imieniu NOT zobowiązał się wpłacić 

na rzecz zubożałego już KTT znaczną kwotę. 

Nic dziwnego że w uchwale tego zebrania zale-

cano Wydziałowi współpracę z nowopowstałą organi-

zacją NOT, ale z ważnym zastrzeżeniem „przy zacho-

waniu odrębności Towarzystwa, aby pamięć wielolet-

niej pracy Towarzystwa i zasługi członków KTT nie 

przeminęły”. Wydaje się, że w słowach tych zawarte 

jest już zbiorowe przeczucie nadchodzącego fatum. 

Zgromadzenie przebiegło jednak bezkonfliktowo w at-

mosferze podniosłej. 

I tylko jak dysonans brzmiał ostrzegawczy głos 

kolegi Wierzbiańskiego, który na tymże zebraniu po-

stulował utworzenie nowej Sekcji KTT, której zada-

niem byłby nabór nowych członków i podejmowanie 

problemów związanych z sytuacją inżynierów i tech-

ników w państwie, ponieważ, jak to notuje ostrożny 

protokolant — inż. Wierzbiańskiego zdaniem — Kon-

gres Inżynierów w Katowicach zajmował się różnymi 

sprawami, ale nie uwypuklił jak należało roli świata 

technicznego w odbudowie kraju. Odczuwa się brak 

statystyki inżynierów w Polsce, brak kursów które 

miałyby na celu dokształcanie inżynierów w związku 

z szalonym postępem techniki zaistniałym w okresie, 

gdy Polska znajdowała się w więzach okupacji. 

Sadzę, że mówca miał na myśli postęp jaki do-

konał się w USA, co można odczytać jako aluzję do 

odrzuconej przez Rząd PRL w tamtym roku pomocy 

w ramach Planu Marshalla. Nazwisko inżyniera Zbig-

niewa Wierzbiańskiego można znaleźć w przedwo-

jennych spisach członków Zarządu LTP, był to więc 

człowiek doświadczony, znający lepiej niż niektórzy 

inżynierowie krakowscy, metody działania władz, wpro-

wadzających stalinowski model socjalizmu w Polsce. 

Najwyraźniej na koniec zebrania, nie wszyscy bili 

brawo, a być może nie jeden chciał oklaskami zagłu-

szyć swój niepokój o los Towarzystwa. 

Żeby dobrze zrozumieć przebieg tego zebrania 

trzeba sobie przypomnieć polityczne uwarunkowania 

w kraju, a szczególnie w Krakowie. Zacznijmy od 

NOT. Publikacje ZG NOT z owego czasu, totalnie 

krytykują stan przedwojennej gospodarki w Polsce, 
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wykorzystując propagandowo uchwały przedwojenne-

go Kongresu Inżynierów z roku 1937, który wskazy-

wał na konieczność ożywienia gospodarczego w kraju 

i wskazywał najważniejsze kierunki niezbędnych dzia-

łań. NOT przypomina, że przed wojną mówiło się 

o nadprodukcji inteligencji. Zarzuca przedwojennym 

stowarzyszeniom inżynierskim „degenerację i stocze-

nie się do roli sanacyjnej agentury ... zamykanie do 

swoich szeregów dostępu dla techników ... mając 

w perspektywie przekształcenie się w cztery odrębne 

piony typu korporacji faszystowskich”. Tak przekręca 

się idee, które zakładały, że w sposób najbardziej 

kompetentny mogą dbać o swoje interesy, zrzeszeni 

w oddzielnych organizacjach inżynierowie, technicy, 

majstrowie i rzemieślnicy. „NOT usunie haniebne na-

leciałości z ruchu stowarzyszeniowego z okresu sana-

cyjnego, oprze ich działalność na nowych podstawach 

ideologicznych, poprzez kształtowanie światopoglądu 

socjalistycznego, w oparciu o naukę marksizmu-leni-

nizmu”. Zbuntowani przed wojną technicy z KTT ma-

ją teraz okazję otworzyć oczy. Ale niektórzy brną już 

w służbę nowej władzy nie dbając już o to, że w KTT 

są mniejszością. 

Dla równowagi zacytujmy stosowany wówczas, 

również zupełnie inny język. Oto przykład z przemo-

wy Bolesława Bieruta wygłoszonej na drugim Kon-

gresie Inżynierów i Techników Polskich: „Cały naród, 

a przede wszystkim nasza klasa robotnicza i jej Partia, 

wszyscy głęboko wierzymy, że nasza dzielna i uta-

lentowana inteligencja techniczna, głęboko patrio-

tyczna i nierozerwalnie związana z tym wszystkim co 

w dziejach naszego narodu i w naszym charakterze 

narodowym jest szlachetne i pełne porywającej fan-

tazji i talentu, nie zawiedzie zaufania narodu, że uczyni 

wszystko co jest w jej mocy dla dobra naszej Ojczyzny, 

dla wzmocnienia sił pokoju i postępu na całym świe-

cie”. 

W tamtych czasach część społeczeństwa a w tym 

także część inżynierów, kształtowała od nowa swoje 

postawy polityczne. Jedni widząc trwającą nagonkę, 

zamykali się w sobie i odchodzili od działalności spo-

łecznej, inni wierzyli w piękne słowa wygłaszane 

z trybuny. A tymczasem dwa miesiące przed opisy-

wanym zebraniem Krakowskiego Towarzystwa Tech-

nicznego, we wrześniu 1947 w Krakowie, zakończono 

proces działaczy WiN i PSL, gdzie prokurator Za-

rakowski uzyskał od sędziów 8 wyroków śmierci, 

z których 3, na miesiąc przed wspomnianym drugim 

walnym Zgromadzeniem KTT, zostały wykonane. 

Kraków był miastem szczególnie źle widzianym przez 

przedstawicieli nowej władzy, niezadowolonej z wy-

ników referendum w roku 1946. Do gmachu U.B. przy 

ulicy Pomorskiej musiały się wówczas stawiać coraz 

liczniejsze szeregi niewinnych obywateli: podejrzewa-

nych, oskarżanych, torturowanych, li tylko na skutek 

braku entuzjazmu czy chęci współpracy z nową wła-

dzą. 

W tej sytuacji krytyka wygłoszona przez kolegę 

Wierzbiańskiego i walka o powiększanie szeregów 

KTT świadczyła o jego odwadze i prawości, ale była 

jednocześnie także narażaniem siebie i Towarzystwa 

na konfrontację z nową władzą. 

Na zakończenie podkreślmy, że trzecia kadencja 

zarządu trwała jeden rok i zakończona została, chociaż 

burzliwie lecz zgodnie ze statutem. 

3. Dlaczego w roku 1948 nie było Walnego 

Zgromadzenia? 

W roku 1947 zapowiedziano zorganizowanie 

w 1948 roku obchodów dla uczczenia jubileuszu 70-

cio lecia KTT. Sądzono, że sytuacja w państwie po-

prawi się i planowano, obok sesji odczytowej, część 

artystyczną, na przykład występ zaprzyjaźnionego 

chóru Rady Miasta (był taki). Niestety w roku 1948 

Walnego Zgromadzenia KTT nie było; ani jesienią, ani 

zimą. Posiadamy kopię kolejnego „preparowanego” 

w NOCIE protokołu z Walnego Zgromadzenia, opa-

trzonego datą 3 czerwca 1948 r (Kopia 4). Z treści pro-

tokołu wynika, że zawiera on relacje z zebrania, które 

odbyło się co prawda tego dnia, ale dopiero w roku 

1949. Co zatem działo się lub co spowodowało, że pod 

koniec roku 1948 Wydział nie składał sprawozdania, 

tak jak tego wymagał Statut? 

Sytuacja ogólna Towarzystwa pogorszyła się, na-

dzieje przedstawicieli krakowskiego NOT na realizac-

ję wypracowanego wcześniej sposobu ułożenia sto-

sunków z KTT, nie zyskały akceptacji centrali i nie 

mogły zostać dopełnione w żadnym punkcie. W za-

rządzie KTT panowało rozgoryczenie. Politechnika wy-

prowadzała się z Domu KTT a jej miejsce zajmowały, 

prawem Kaduka, agendy NOT. Kolega Nikodem No-

wakowski, świeżo upieczony absolwent Politechniki, 

zgłosił się do biura NOT, gdzie odbył rozmowę wstęp-

ną na temat pracy społecznej. Starszy inżynier kie-

rował do młodzieńca słowa oschłe, pełne sloganów, 

dotyczące obowiązku pracy i służby wojskowej. 
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Szczegóły tej rozmowy umknęły z pamięci — wspo-

mina kolega — ale zapamiętałem swoją refleksję: 

„Moja noga więcej tutaj nie stanie”. 

Wszystkim sterowała już Warszawa i narzucała 

jednolity model organizacyjny oddziałom wojewódz-

kim NOT. W Krakowie tylko członkowie zarządu 

NOT mieli dostęp do władz miasta. Z pośród dawnych 

organizacji inżynierów, ostały się, wciśnięte w nowy 

gorset i rezygnujące z osobowości prawnej Oddziały 

Wojewódzkie Stowarzyszeń Branżowych. 

Oddziałem Wojewódzkim NOT w Krakowie kie-

rował wówczas (1946-1948) profesor Walery Goetel, 

człowiek zapisany złotymi głoskami przy uruchamia-

niu Akademii Górniczej, popierający rozwój Politech-

niki i jej starania o uzyskanie od wojska budynków 

przy ul. Warszawskiej. Władza się zgadzała na tę pro-

pozycję, ale chciała oddania całego Domu KTT dla 

NOT. Wydział KTT znalazł się między młotem i ko-

wadłem. Większość członków nie zgadzała się na łą-

czenie Towarzystwa z NOTem. Jedni ulegali psycho-

zie, że KTTowcy będą aresztowani jako „wrogowie 

władzy ludowej”, inni myśleli o przetrwaniu w takiej 

formie jak przetrwano czasy okupacji, a jeszcze inni 

kpili, że na starość nie chcą się uczyć marksizmu-

leninizmu. Zarząd czuł na sobie odpowiedzialność 

wobec tych postaw ale ciążył także na nim obowiązek 

prawny wobec majątku, będącego dorobkiem dwóch 

pokoleń najwybitniejszych inżynierów Krakowa. Czy 

można było po prostu zaniechać działalności i zosta-

wić cały dom notowcom, albo „przenieść działalność 

do podziemia” jak tego chcieli niektórzy z członków, 

nie pomni faktu, że w owym roku część profesorów 

krakowskich oczekiwała w więzieniu, na kolejny fin-

gowany proces. Terror rozpraszał ludzi, zarząd tracił 

z nimi łączność i to było przyczyną, że walnego zgro-

madzenia w roku 1948 nie zorganizowano. 

Istniały personalne naciski UB na członków 

Zarządu. Stwierdzenie to opieram na informacjach 

jakie po latach słyszałem z ust Kolegi Jerzego Tokar-

skiego. I właśnie dlatego członkowie Wydziału, mimo 

wszystko, spotykali się w roku 1948 z komisją NOT 

aby jednak dyskutować coś, co można nazwać warun-

kami kapitulacji. Mamy już autentyczny, przechowany 

w aktach KTT protokół z takiego spotkania, które 

odbyło się w dniu 22 grudnia 1948 r. (Kopia 3) Usta-

lenia zawarto w pięciu punktach. 

— 1) W razie rozwiązania KTT i połączenia się 

obu Towarzystw (NOT i KTT) musi się zagwa-

rantować w rozwiązaniach prawnych stałe prze-

znaczenie całego Domu KTT wyłącznie na cele 

rozwoju i pracy organizacji technicznych w Kra-

kowie i w województwie krakowskim. W razie 

rozwiązania NOT, zgodnie ze statutem, budynek 

przy ulicy Straszewskiego 28 musi w dalszym 

ciągu służyć na te cele. (Tutaj nie ma pomyłki 

zastrzegano ewentualność rozwiązania NOT!) 

— 2) Musi być zagwarantowane w odpowiedni 

sposób, że wpływy z Domu przy ul. Straszew-

skiego 28 wynikające czy to z podwynajmu, czy 

z imprez, będą przeznaczone w całości na cele 

organizacji technicznych w Krakowie i woje-

wództwie krakowskim. 

— 3), 4) i 5), to punkty mówiące o organizowaniu 

odczytów interdyscyplinarnych i utrzymaniu oraz 

kontynuowaniu dorobku Czasopisma Technicz-

nego. 

Profesor Goetel zobowiązywał się powyższe 

ustalenia, podjęte przez obie umawiające się strony, 

przedstawić na najbliższym posiedzeniu Rady Głów-

nej NOT w Warszawie. Natomiast delegacja KTT po 

otrzymaniu odnośnych zobowiązań ze strony RG 

NOT, postanawiała przedstawić treść ustaleń na naj-

bliższym Walnym Zgromadzeniu KTT. Obydwie stro-

ny zobowiązały się załatwić powyższe punkty do 

końca stycznia 1949 r. Nie mamy żadnych podstaw 

aby wątpić, że Rektor ze swego zobowiązania się 

wywiązał. Wydział KTT nie mógł jednak zorgani-

zować zgromadzenia członków w przyjętym terminie, 

ponieważ i te, kolejne, i już kapitulacyjne ustalenia, 

nie zostały dotrzymane przez centralę Notowską. 

4. Klęska 3. czerwca 1949 roku 

Mamy trzy protokoły z tamtego pamiętnego ze-

brania. Nazwijmy je numerami. Nr 1 Kopia Notowska 

protokołu jest opatrzona błędną datą. Podano rok 1948 

podczas gdy poprawna data to 3 czerwca 1949 roku. 

Na początku protokół ten opisuje porządek obrad, 

z czego można wnosić, że był on także zamieszczony 

na zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu. 

Mamy oświadczenia 10-ciu kolegów i jednej ko-

leżanki (Prof. Stanisław Andruszewicz, prof. Władys-

ław Borusiewicz, prof. Bronisław Kopyciński, doc. 

Danuta Mischke, mgr inż. Maciej Mischke, mgr inż. 

Kazimierz Kosiński, mgr inż. Stanisław Władyka, 

mgr inż. Zbigniew Klewar, mgr inż. Jan Wojdyło, 

mgr inż. Teresa Maćkowska, mgr inż. Witold Gawar), 
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Kopia 3. Protokół Komisyj połączeniowych, którego fragmenty, ze względu na niską jakość 

kopii, cytowane są na str. 10 
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członków KTT w roku 1949, stwierdzających, że nie 

otrzymali zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu zor-

ganizowanym w dniu 3 czerwca i o zebraniu nie wie-

dzieli. Potwierdzają oni fakt, że większość członków 

KTT była przeciwna likwidacji, i pierwszym zabie-

giem tych którzy chcieli stworzyć pozory samoroz-

wiązania się KTT było wykluczenie opozycji, przez 

pominięcie niektórych członków przy rozsyłaniu za-

wiadomień. A więc to tę milczącą większość repre-

zentował będzie kolega Wierzbiański. Podkreślmy 

jeszcze raz, nie zawiadomienie wszystkich członków 

stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu było drugim 

niezwykle ważnym uchybieniem wobec statutu. 

Kolega Kazimierz Kosiński wspomina, że jesz-

cze jedną próbę ratowania KTT w roku 1949. podjął, 

członek Towarzystwa, wieloletni dyrektor wodocią-

gów krakowskich — Mieczysław Orzelski. Jako czło-

nek PPS udał się w tej sprawie do swego kolegi Józefa 

Cyrankiewicza, który wówczas był premierem. Było 

już jednak po zjednoczeniu PPS i PPR i z partii ma-

sowo wyrzucano dawnych socjalistów, a więc i ta mis-

ja skończyła się niepowodzeniem. 

W punkcie 5. protokołu nr. 1 widnieje: „Wniosek 

w sprawie likwidacji Towarzystwa”. Liczba obecnych: 

tylko 33 osoby, podczas gdy na dawniejszych zebra-

niach obecnych bywało około 50-ciu członków. Bar-

dzo prawdopodobnym wytłumaczeniem niskiej frek-

wencji i nieobecności tych ludzi, których pominięto 

w zaproszeniach lub tych, którzy nie popierali decyzji 

Zarządu, była, obok dezaprobaty, obawa represji ze 

strony Urzędu Bezpieczeństwa. 

Jest to rok 1949, obowiązuje „entuzjazm” dla pla-

nów budowy pod Krakowem wielkiej huty i nowego 

miasta. Wybory są robione na pokaz a gazety piszą np. 

o delegatach rad narodowych, którzy, podczas zebra-

nia tychże zgromadzeń, postulują natychmiastowe 

oczyszczenie rad, w których się znaleźli, z „elementów 

klasowo obcych” pochodzących przecież z wyborów. 

W tej atmosferze ludzie krytykujący NOT — będący 

ówcześnie „oczkiem w głowie” partii — mogli być 

rzeczywiście oskarżeni o zamach na władzę ludową. 

Stałym obiektem prasowych napaści jest broniąca 

jeszcze swojego istnienia Polska Akademia Umiejęt-

ności. Minęło 6 miesięcy od aresztowania w Krakowie 

takich ludzi jak krytyk teatralny Tadeusz Kudliński 

— pod zarzutem uczestnictwa w spisku mającym na 

celu obalenie ustroju (!) — lub Paweł Jasienica, pod 

zarzutem przynależności do grupy „Łupaszki”. 

Można przyjąć, z dużą dozą prawdopodobień-

stwa, że nieobecność ponad 80% członków Towa-

rzystwa była wyrazem dezaprobaty, nie tyle dla kon-

trowersyjnej decyzji Zarządu, ile wobec stanu roz-

poczynającej się totalitarnej władzy państwa nad oby-

watelami. 

Wracając do przebiegu zebrania cytuję protokół: 

„Wobec braku ilości obecnych przewidzianych sta-

tutem kol. Prezes zwołuje drugie Walne Zebranie”. 

Autor protokołu jakoś dziwnie podkreśla, że odbędzie 

się teraz drugie zebranie. Dziwnie, bo jakby chciał 

przemycić sugestię, której jawnie napisać nie może. 

W dzisiejszych czasach mówimy o zebraniu w drugim 

terminie. 

Po upływie pół godziny rozpoczęto obrady, Se-

kretarz odczytał protokół z poprzedniego Walnego 

Zgromadzenia, które — jak wiemy — odbyło się w ro-

ku 1947, gdy jeszcze planowano na rok 1948 urządze-

nie „skromnego jubileuszu — 70 lat istnienia KTT”. 

Z jubileuszu nic nie wyszło co na opisywanym zebra-

niu zapewne miało przykry wydźwięk, przynajmniej 

dla niektórych obecnych osób. 

Uczucie takie znają starsi koledzy, którzy działali 

w SNT nie tylko w okresie wczesnego PRL, gdy czę-

sto trzeba było milczeć i maskować lub tłumić emocje. 

Czytając nawet tak suchy protokół, można wyczuć, że 

to opóźnione o przeszło pół roku Walne Zgromadze-

nie, było wyrazem bezsilności Zarządu i Towarzystwa, 

wobec brutalnej rzeczywistości politycznej. Z historii 

wiemy, że wszystkie organizacje społeczne, które jesz-

cze istniały, były skazane na likwidację lub daleko idą-

cą zmianę tożsamości. Organizacje inżynierskie zo-

stały zaatakowane przez władze wcześniej, ponieważ 

ludzie naszego zawodu byli komunistom potrzebni 

w pierwszej kolejności — do realizacji zamierzeń in-

westycyjnych, takich np. jak Huta Lenina. 

Z odczytanego sprawozdania Zarządu do proto-

kołu przedostał się cytat podkreślający „walkę (KTT) 

o utrzymanie „Czasopisma Technicznego”, które ze 

względu trudności finansowych nie mogło ukazać się 

w druku w ostatnich miesiącach.” Dla tych co dożyli 

do czasów końca totalitaryzmu jasnym jest, że każda 

tradycja demokratyczna musiała być w tamtych cza-

sach zniszczona, a taką było zwłaszcza własne pismo 

Towarzystwa i to, w dodatku, z tradycjami lwowskimi. 

Zarząd KTT musiał się pogodzić z tym, że wyjednane 

niegdyś dotacje z Ministerstwa Oświaty zostały w po-

łowie roku 1948 wstrzymane. 
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Następnie odczytano sprawozdania finansowe, 

zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium ustępują-

cemu zarządowi i przystąpiono do ostatniego punktu 

obrad. „Prezes” odczytał fatalny wniosek, który cytuję 

w całości: 

„W związku z organizowaniem świata technicz-

nego przez NOT w stowarzyszeniach branżowych, 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne nie mieści się 

w ramach tej organizacji, a że dalsze istnienie KTT 

wprowadziłoby w organizacji technicznej dualizm 

sprzeczny z celami branżowej organizacji — Wydział 

w dostosowaniu do konieczności nowych warunków 

organizacyjnych — przychodzi z wnioskiem o zlik-

widowaniu Towarzystwa i przekazanie całego rucho-

mego i nieruchomego majątku wraz ze wszystkimi 

pretensjami i zobowiązaniami na rzecz — Oddziału 

Wojewódzkiego NOT w Krakowie z tym, że dom Kra-

kowskiego Towarzystwa Technicznego, w przyszłości 

Dom Technika, ma po wszystkie czasy służyć rozwo-

jowi i pracy organizacji technicznych Krakowa i wo-

jewództwa krakowskiego”. 

Zanim zajmiemy się interpretacją konsekwencji 

tego zapisu, prześledźmy dalszy przebieg obrad. Roz-

winęła się dyskusja nad wnioskiem o likwidację. Za-

brało głos 5 osób, a pierwszym był kol. Wierzbiański, 

którego możemy nazwać konsekwentnym obrońcą de-

mokratycznych praktyk w ruchu społecznym inżynie-

rów i w KTT. Treść jego wypowiedzi nie została za-

pisana, lecz z dalszych głosów polemizujących z nim, 

zapisanych w protokole, można się domyślić, że kol. 

Wierzbiański obrał teraz taktykę opóźniania likwi-

dacji Towarzystwa. Wykazywał więc troskę o fakt, że 

nie zostały dopełnione wszystkie formalności 

związane z przekazaniem majątku. „No bo kto się nimi 

zajmie skoro zlikwidujemy Towarzystwo dzisiaj? Kto 

zadba o to aby postępowano podczas likwidacji zgod-

nie ze statutem KTT?” — pytał zapewne. 

To były logiczne pytania i wątpliwości. Ale KTT 

stało już pod ścianą. Dlatego zabierali głos także pro-

minentni działacze: Walery Goetel (dzisiaj wysuwane 

są poważne wątpliwości czy był on członkiem To-

warzystwa), a następnie prezes Roman Dawidowski 

i inni. Stwierdzali oni zgodnie, że „przeciągnięcie się 

tej sprawy spowodowane zostało załatwianiem for-

malności przez OK NOT w Warszawie oraz w gminie 

miasta Krakowa”. Jak widzimy Zarząd KTT już nie 

działał, wszystkie sprawy przejęli już „notowcy” a cho-

dziło przecież o majątek Krakowskiego Towarzystwa 

Technicznego. Bardzo słuszna była taktyka kol. 

Wierzbiańskiego — trzymać się litery prawa — cho-

ciaż były to czasy, gdy prawo nie miało żadnego zna-

czenia — liczyła się tylko zgodność z poleceniami 

władz. 

W świetle prawa, czyli Statutu KTT, nasz ma-

jątek mogła przejąć tylko Gmina Kraków. A Gmina te-

go nie zrobiła. Księga Wieczysta dla uzurpatorów nie 

miała żadnego znaczenia i zapis w tej księdze pozo-

stawał w stanie nie zmienionym przez wiele lat (aż do 

1992 roku). 

Przystąpiono do głosowania. Za wnioskiem gło-

sowało 24. członków. Pozostali albo się wstrzymali al-

bo byli przeciw, co w obydwóch przypadkach było ak-

tem odwagi i wystarczyło aby cel Zarządu w tym dniu 

nie został osiągnięty. Według Statutu KTT, na to aby 

wniosek nabrał mocy, konieczne było 75% głosów 

„za” likwidacją Towarzystwa. Faktyczna liczba takich 

głosów stanowiła 72,7%. 

W tym miejscu przewodniczący zebrania ogłosił, 

że skoro wniosek poparło ponad 20-tu członków, to 

zgodnie ze Statutem może on być przedstawiony do 

rozpatrzenia przez następne Walne Zgromadzenie. 

Powinien także stwierdzić, że na dzisiejszym zebraniu 

wniosek nie przeszedł i na tym zebranie w dniu 

3.VI.1949 należało zakończyć, i zapowiedzieć, że 

o terminie następnego zgromadzenia Wydział powia-

domi członków Towarzystwa. 

Zgodnie z §24 Statutu KTT stanowiącego, że 

„Towarzystwo rozwiązuje się, jeżeli odnośny wniosek 

postawiony na jednym z poprzednich Walnych Zgro-

madzeń a poparty przynajmniej przez 20 członków, na 

następnym Walnym Zgromadzeniu przez ¾ obecnych 

uchwalony został”. Postawiony wniosek o zlikwido-

wanie Towarzystwa uzyskał co prawda 24 głosy po-

parcia, ale zgodnie ze Statutem należało o postawio-

nym wniosku i o jego poparciu powiadomić wszyst-

kich członków KTT i zawiadomić ich, że będzie on 

głosowany na następnym Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie z §12 Statutu „Termin i porządek obrad Wal-

nego Zgromadzenia ma być ogłoszony przynajmniej 

8 dni naprzód”. W tak ważnej dla przyszłości KTT 

sprawie nie wolno było niezawiadomić o tym wszyst-

kich członków Towarzystwa. Wymagany Statutem ter-

min, co najmniej ośmiodniowy, jest logiczny. Jego 

nieprzestrzeganie umożliwiłoby bowiem podejmowa-

nie dowolnych uchwał (nawet na szkodę Towarzyst-

wa) przez nieliczną, realizującą określone zadania, 
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grupę członków. Działanie tak sformułowanych zapi-

sów Statutu można prześledzić analizując przedwo-

jenny tzw. „bunt techników” omówiony w pierwszej 

części historii KTT. Konstrukcja Statutu zabezpieczała 

realizację woli większości członków KTT. 

Jednakże od tego momentu zaczął się trzeci etap 

gwałcenia Statutu, ponieważ przewodniczący zamknął 

posiedzenie i stwierdził, że następne Walne Zgroma-

dzenie odbędzie się za pół godziny, dodając kłamliwie 

„o czem wszyscy w przepisanym terminie zostali po-

wiadomieni poprzednio”. Oczywiście wszyscy byli 

powiadomieni o tym, że zebranie będzie prawomocne 

w drugim terminie. W tym miejscu wyjaśnia się po co 

fałszowano datę protokołu nr.1 (Kopia 4). Chodziło 

o to aby stworzyć wrażenie, że pomiędzy relacjono-

wanymi Zgromadzeniami istniała potrzebna przerwa 

czasowa. I to chciał akcentować autor protokołu nazy-

wając zakończone przed kwadransem zebranie drugim. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrujący 

w roku 1992, decyzję Ministerstwa Budownictwa do-

tyczącą nacjonalizacji budynku KTT, dysponował od-

pisami dokumentów udostępnionymi bezpośrednio 

przez Urząd Wojewódzki i cytuje je w swojej decyzji 

jako 2 protokoły z zebrania w dniu 3 czerwca 1949. 

Puszczane w obieg kopie notowskie protokołów, są 

niezamierzonym dowodem, że w roku 1948 Walnego 

Zgromadzenia nie było. Niestety NSA nie zauważył 

niezgodności ze Statutem, faktu odbycia trzech zebrań 

w jednym dniu, a decyzji tego Sądu dał wiarę 

Rzecznik Praw Obywatelskich III RP. 

Następne zebranie powinno się nazwać trzecim 

zebraniem w dniu 3 czerwca, a według dzisiejszej 

terminologii było zebraniem w trzecim terminie. Czy 

ktoś słyszał o legalnym zebraniu w trzecim terminie? 

Musimy stwierdzić, że uchwała o samolikwidacji KTT 

była nie tylko wymuszona, ale ponadto podjęta nie-

zgodnie ze Statutem. 

Lecz nikt z obecnych nie był w stanie przerwać 

gry pozorów i mamy oto ostatni protokół ale na 

szczęście w dwóch wersjach, i z prawdziwą już datą. 

Nr 2 (Kopia 5) to wersja rozpowszechniana przez NOT. 

Nr 3 (Kopia 6) to kopia pochodząca z Archiwum 

Urzędu Wojewódzkiego (kopie tych dokumentów za-

mieszczamy w niniejszym zeszycie). Porządek obrad: 

1. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Ze-

brania, 

2. Wniosek w sprawie likwidacji Towarzystwa, 

3. Sprawa upoważnienia (do) załatwiania spraw ma-

jątkowych. 

Tym razem liczba obecnych powiększyła się. 

Ściągnięto „posiłki”, obecnych było 35 osób, czyli 

przybyły dwie osoby podzielające poglądy Zarządu. 

Cytuję protokół: „Porządek dzienny przyjęto — ponie-

waż zaś treść poprzedniego Walnego Zgromadzenia 

była wszystkim wiadoma — na wniosek ogólny przy-

stąpiono do punktu drugiego obrad”. A naprawdę to 

protokołu jeszcze nie było, dwaj nowi członkowie nie 

znali przebiegu zebrania, ale — było im to obojętne. 

Przewodniczący jeszcze raz odczytał wniosek i wobec 

braku dyskutantów przystąpiono do głosowania. Po-

przednio było 7 głosów nie popierających wniosku, te-

raz już tylko 6 i wniosek Wydziału — chociaż w pro-

cedurze nielegalnej — przeszedł. 

Uchwalono także upoważnienie do przeprowa-

dzenia procesu likwidacji majątku dla prezydium Wy-

działu KTT, którego to Towarzystwa już przecież od 

tego momentu nie było — jak to podkreślał – kol. 

Wierzbiański. Wreszcie „prezes” zamknął posiedze-

nie. Mamy więc relację z zebrania, na którym rozwaga 

walczyła o lepsze z odwagą. Rozwaga posunęła się aż 

do pogwałcenia Statutu, co starali się w sposób prymi-

tywny ukryć, późniejsi kopiści fałszujący daty. Czym, 

poza typem maszynowej czcionki, różnią się kopie 

ostatniego protokołu? Czytelnik może to przeczytać 

sam na załączonych kopiach protokołów. 

Zapamiętajmy najistotniejszą dla nas treść wnios-

ku Wydziału KTT, że beneficjantem całego ruchome-

go i nieruchomego majątku Towarzystwa ma być Od-

dział Wojewódzki NOT w Krakowie. Ta część uchwa-

ły do tej pory nie jest zrealizowana. Beneficjantem jest 

przecież Rada Główna w Warszawie, która z tego 

tytułu pobiera stosowne opłaty z dochodów Domu. 

Równocześnie pamiętać należy, że tak brzmiące przy-

jęte ustalenie jest niezgodne ze Statutem. Dom KTT 

mógł przejść tylko na własność Gminy Kraków. 

W świetle obowiązującego w PRL prawa, Kra-

kowskie Towarzystwo Techniczne przestało istnieć 

w dniu 28 czerwca 1949, ponieważ w tym dniu NOT 

zadbał o wykreślenie nas z rejestru stowarzyszeń 

w aktach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, nie 

troszcząc się w ogóle o stan prawny budynku, którego 

poczuł się wieczystym właścicielem i użytkownikiem. 

5. Przechowywanie pamięci o KTT 

Wiadomości o „samorozwiązaniu się” KTT roz-

chodziły się stopniowo wśród członków, dotarły więc 
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do tych, których nie powiadomiono o zebraniu i do 

tych, którzy na zebranie nie przyszli na znak protestu. 

Ale cóż mogli zdziałać w sytuacji terroru? gdzie za-

nosić protest? — do uzależnionej administracji czy do 

tych, którzy wydali polecenie likwidacji Stowarzysze-

nia. 

Wielu członków KTT zrezygnowało z zaangażo-

wania społecznego i zasklepiło się w swojej pracy, 

a trzeba przyznać że możliwości pracy dla inżynierów 

były ogromne, najpierw odbudowa kraju, potem bu-

dowa przemysłu i rozbudowa miast wchłaniających 

nadwyżki ludności wiejskiej. Jednakże brak ideowego 

zaangażowania rodzi niebezpieczeństwo stworzenia 

człowieka-automatu wykonującego biernie obowiązki, 

bez własnego twórczego wkładu, co w każdym zawo-

dzie jest niekorzystne a szczególnie wśród inżynierów. 

Przez kilka lat Rząd i Rada Główna NOT, utraciwszy 

autentycznych działaczy po reformie ruchu stowarzy-

szeniowego, podejmowały uchwały aby aktywizować 

Stowarzyszenia Naukowo Techniczne, gdzie począt-

kowo aktywnymi byli tylko ideowi komuniści. 

Bezsilność jest przyczyną frustracji i rodzi chęć 

przeciwdziałania, choćby w innych nieoficjalnych for-

mach. Dlatego też w Politechnice Krakowskiej, po-

czątkowo w gabinecie profesora Kostewicza, zaczęło 

się skupiać grono najbardziej zaufanych kolegów. By-

ło to na początku lat 50-tych gdy jeszcze wielu Po-

laków miało nadzieję na jakąś formę oderwania się 

Polski ze strefy wpływów ZSSR. Spotykali się zatem, 

wspominali KTT i dyskutowali na tematy zawodowe, 

aby wyrobić sobie opinię na temat stanu i kierunku 

rozwoju techniki i gospodarki w kraju. 

Jeszcze inni, którzy dość wcześnie zrozumieli, że 

narzuconego ustroju zmienić się nie da, po rozwią-

zaniu KTT, wcześniej lub później, zaczęli się skupiać 

w przeżywających trudne czasy Stowarzyszeniach 

Naukowo Technicznych. Zarządy stowarzyszeń, które 

chciały przetrwać musiały zmieniać swoje statuty, 

swoje tradycyjne nazwy i podporządkowywać się 

NOT. Znana jest sprawa SARPU, który reinterpre-

tował wtedy skrót swojej nazwy ze Stowarzyszenia 

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej na S-towarzy-

szenie AR-chitektów P-olskich, i uratował bodaj skrót 

dawnej nazwy. 

Kto w ówczesnej „pożodze”, chciał się podjąć 

ratowania resztek dorobku i tożsamości organizacji 

zawodowych inżynierów musiał pozostać w Stowa-

rzyszeniach naukowo technicznych, i jak Konrad Wal-

lenrod wpasowawszy się w nowe struktury realizować 

swoje cele. A potem, przetrzymawszy najgorszy okres, 

prowadzić do odrodzenia tych towarzystw w duchu de-

mokratycznym, wychowując nowych działaczy i ucząc 

ich pracy społecznej na rzecz swojego zawodu. To 

dzięki takim kolegom w ścianie westybulu Domu 

Technika ostała się marmurowa tablica upamiętniająca 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne. I gdyby nie by-

ło czasów stalinowskich, to prawdopodobnie zreali-

zowano by wniosek kolegi Rollego dodając tablicę 

z nazwiskami Kolegów poległych w czasach wojny. 

Taką filozofię przyjął kolega Jerzy Tokarski, wie-

loletni członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia In-

żynierów Gazowników i Wodociągowców, w którym 

to stowarzyszeniu pozostał pomimo złych czasów. Rych-

ło został wybrany prezesem krakowskiego oddziału prze-

kształconego stowarzyszenia o nazwie SNITSOG czyli 

Stowarzyszenia Naukowego Inżynierów i Techników Sa-

nitarnych, Ogrodnictwa i Gazownictwa. Stowarzyszenie 

to początkowo skupiało zdeterminowanych dawnych 

członków PSIGW, i osoby nowe, delegowane do pracy 

społecznej przez państwowe przedsiębiorstwa. Jerzy To-

karski nigdy nie wstąpił do PZPR i nie pracował 

w agendach NOT. Cieszył się w środowisku wielkim 

autorytetem i może dlatego stanowisko prezesa Pol-

skiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitar-

nych (nowa nazwa od roku 1956) nie zostało objęte 

tzw. Nomenklaturą i kolejne kandydatury prezesów nie 

trzeba było akceptować w Komitecie Wojewódzkim 

PZPR. I tak się złożyło, przez 40 z górą lat, że żaden 

prezes w tym towarzystwie nie był członkiem partii. 

Centrali NOT bardzo zależało na wlaniu życia 

w odnowione stowarzyszenia, tak jak nowym wład-

com PRL zależało na efektywnej pracy inżynierów, 

których liczba była zbyt mała w stosunku do potrzeb. 

Pewne ożywienie spowodowała ustawa przyznająca 

przedwojennym technikom tytuły inżynierów, wpro-

wadzająca nowe pojęcie magistrów inżynierów oraz 

dwustopniowe studia techniczne. 

Powoli zaczęli napływać do Stowarzyszeń młodzi 

wychowankowie uczelni i szkół technicznych. Rozpo-

czynała się nowa faza działalności społecznej Stowa-

rzyszeń. 

Ale w społeczeństwie zdania były podzielone, gdy 

autor tych słów wpisywał się w roku 1955 do PZITS-u 

usłyszał uwagę, a czy nie wkraczasz na drogę kolabo-

racji? Odpowiadałem, przecież nie wstąpiłem do NOT, 

tylko do stowarzyszenia założonego w roku 1928. 
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Kopia 4. Wyciąg z maszynopisu przepisanych w NOT Protokołów Walnych Zgromadzeń KTT (źródło 3 

strony 20, 21, 22) ze sfałszowaną datą Zgromadzenia. Faktyczna data 3 czerwca 1949. 
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Kopia 5. Wyciąg z maszynopisu przepisanych w NOT Protokołów Walnych Zgromadzeń KTT 

(źródło 3 strony 22) usuwający nazwisko prowadzącego obrady 

Kopia 6. Odpis wierzytelny Protokołu z Walnego Zgromadzenia KTT w dniu 3 czerwca 1949 
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Miałem szczęście, że moja specjalność należy do 

branż reprezentowanych przez PZITS i gdy znalazłem 

się w roku 1963. w zarządzie tegoż stowarzyszenia, 

miałem możliwość działania u boku kolegi Jerzego 

Tokarskiego a także Profesora Kostewicza, który 

również wrócił do PZITS i uczył kolegów z sekcji 

ogrzewania, jak organizować ogólnopolskie a potem 

międzynarodowe konferencje naukowo techniczne. 

Pod jego kierunkiem rozpoczął się kontynuowany 

przez długie lata cykl konferencji pod nazwą Wen-

tylacja w Budownictwie. Podobnie odradzał się PZITB 

i inne stowarzyszenia. 

Szybki rozwój SNT ułatwiała specyfika organi-

zacyjna przyjęta w Polsce. Inne Państwa Demokracji 

Ludowej, wzorem ZSSR, gdzie stworzono jedną Na-

uczno Tiechniczeską Organizację — NTO, poszły ściś-

le tym śladem i przekreśliły całkowicie tradycję daw-

nych stowarzyszeń inżynierskich. Wymusiło to pod-

pisywanie przez kandydatów na członków, deklaracji 

potwierdzających wstąpienie do nowych tworów — 

bliźniaków NTO. W Polsce pozostawiono osobowość 

prawną Zarządom Głównym przemodelowanych Sto-

warzyszeń, potwierdzających statutowo uznawanie NOT 

jako centrali, ale mających własnych członków. Stąd 

wynika nasza teza, że twierdzenie ZG NOT, iż człon-

kowie SNT są członkami NOT stanowi kontynuowane 

od lat nadużycie. Z upływem czasu życie stowarzyszeń 

potoczyło się oddzielnym torem niż życie NOT. Dobrą 

sytuację miały zwłaszcza te oddziały, gdzie infiltracja 

karierowiczów była stosunkowo niewielka. Tutaj starsi 

koledzy nabrawszy do młodych zaufania mogli pow-

spominać o czasach gdy działali w KTT. Umożliwiało 

to bardziej szczerą i krytyczną ocenę rzeczywistości. 

A NOT stawał się powoli biurokratyczną „nadbu-

dową”. Pierwszy okres krytyki i usuwania nonsensów 

organizacyjnych nastąpił w czasach liberalizacji, wy-

muszonej przez społeczny bunt roku 1956-go. Stowa-

rzyszenia powróciły wtedy do dawnych nazw, sko-

rygowano statuty, ale oczywiście była to tylko demo-

kratyzacja i kosmetyka socjalizmu. Urząd Bezpie-

czeństwa zmienił tylko nazwę na MSW ale jego 

funkcjonariusze pracowali i czyhali na tych, którzy 

by się zbytnio wychylili. Dlatego powrót do KTT był 

niemożliwy. Ale Rektor Politechniki kolega B. Ko-

pyciński znalazł niszę dla przywrócenie w roku 1957. 

tytułu Czasopismo Techniczne i dopóki to było moż-

liwe, był to miesięcznik wydawany przez Politechnikę 

Krakowską przy udziale PZITB, a gdy odebrano debit 

na takie wydawnictwo w roku 1963, przeniesiono 

nazwę na wydawane nadal Zeszyty Naukowe Poli-

techniki. W tamtych czasach sam tytuł Czasopismo 

Techniczne był dla żyjących członków KTT faktem 

pokrzepiającym. Czas płynął dalej. 

W marcu 1968 r tak się złożyło, że zebranie za-

rządu PZITS wypadło w dniu protestów studentów. Do 

Domu Technika przyszło nas szczupłe grono i w trak-

cie zebrania wyszliśmy na balkon pierwszego piętra, 

patrząc jak przed gmachem Collegium Novum uzbro-

jeni w pałki milicjanci gonią po Plantach kulących się 

studentów. Byliśmy wzburzeni i każdy dawał temu 

wyraz. Ja powiedziałem, że obrazek ten przypomina 

mi sceny z Getta, które podczas wojny widziałem jako 

chłopak, przejeżdżając tramwajem do Płaszowa. Wte-

dy kolega Tokarski powiedział mniej więcej tak: „no 

cóż, właśnie mija 20 lat jak musiałem stawić się 

w Urzędzie Bezpieczeństwa na Pomorskiej, gdzie prze-

konywano mnie, że KTT musimy rozwiązać aby nie 

popierać wrogów Polski Ludowej”. 

Gdy z kolei, po kilku latach, ja zostałem pre-

zesem PZITS i z zarządem organizowałem w roku 

1976 jubileusz 30-to lecia Oddziału krakowskiego, 

w referacie wstępnym napisaliśmy wprost: „Kraków 

jest kolebką polskiego ruchu stowarzyszeniowego in-

żynierów i techników. Tutaj utworzono w roku 1877 

pierwszą organizację: Krakowskie Towarzystwo Tech-

niczne. Nawiązujemy do tradycji tego towarzystwa, 

zwłaszcza że w naszych szeregach aktywnie działają 

jego byli członkowie: mgr inż. Jerzy Tokarski, mgr 

inż. Ludwik Obidowicz, mgr inż. Mieczysław Duma, 

prof. mgr inż. Tadeusz Gabryszewski, mgr inż. Jan 

Wojdyło, inż. Marian Stark”. Przez zaniedbanie po-

minęliśmy nazwiska kolegów, którzy także byli człon-

kami PZITS: Kazimierza Kosińskiego i Zbigniewa 

Klewara. Nazwisk Profesora Kostewicza, doktora in-

żyniera Jarosława Dolińskiego i kilku innych, wtedy 

nie mogliśmy wymienić. Śmierć zbierała już obfite 

żniwo wśród przedwojennych działaczy KTT. 

O referatach kolegów Dziadkowca i Obidowicza 

z roku 1982 przypominających tradycję KTT, opu-

blikowanych z okazji jubileuszu 35-ciolecia NOT 

i 100-lecia pierwszego Zjazdu Techników Polskich, 

pisaliśmy już w części pierwszej naszej historii. 

6. NOT w czasach PRL czyli ponad 40 lat 

NOT głosi pogląd, że jest stowarzyszeniem gru-

pującym tysiące polskich inżynierów i techników. 
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Należy zapytać członków SNT czy podpisywali de-

klarację wstąpienia do NOT? Przecież my zobowią-

zujemy się przestrzegać statutu naszego branżowego 

stowarzyszenia. Dopiero stowarzyszenia, kiedyś pod 

przymusem, a teraz w oparciu o decyzje Zarządów 

Głównych lub Zjazdów — przystępują do Federacji 

NOT. 

NOT była stworzona jawnie jako organizacja 

upartyjniona. Kiedyś Prezes Rady Głównej NOT był 

z tej racji członkiem Biura Politycznego PZPR, bo 

wtedy władza manifestowała, że jej na inżynierach 

zależy. Później zawsze ktoś z BP odpowiadał za NOT. 

W stowarzyszeniach było inaczej. Już w czasach gier-

kowskich gdy chciano wykorzystać ożywienie inży-

nierów związane z importem technologii z zachodu, 

KW w Krakowie obarczył jednego z notowców misją 

utworzenia komórki partyjnej przy OW NOT. Pierw-

sza próba dyskusji przeprowadzona z partyjnymi in-

żynierami w PZITB wykazała jednak, że im wystar-

czają zebrania POP w zakładach pracy a w stowarzy-

szeniu szukają innej satysfakcji. I próba zakończyła się 

fiaskiem. 

W latach 50. zarządy główne SNT były przy-

pisane resortom gospodarczym, których było w PRLu, 

tak jak w ZSSR, po kilkanaście. Kuratela ministerialna 

była znacznie słabsza od partyjnej i — jak już wspom-

niałem — gdy nadszedł październik 56 w stowarzy-

szeniach rozpoczęły się demokratyczne dyskusje, kry-

tyka i jawny powrót do tradycji. Nie przestała obowią-

zywać ustawa nacjonalizacyjna, która była rzeczywistą 

podstawą do wywłaszczenia KTT z praw własności 

Domu Technika. 

W latach 50-tych krakowski NOT zmobilizował 

stowarzyszenia — zwłaszcza te o profilu budowlanym 

— i przedsiębiorstwa, już państwowe, do modernizacji 

i rozbudowy Domu Technika w ramach tak zwanego 

czynu społecznego. Funkcja budynku została lepiej 

przystosowana do odczytów i konferencji a także 

administracji rozrastającego się NOT i stowarzyszeń. 

Nastąpiło to kosztem funkcji klubowych, a być może 

odnowa tej funkcji w przyszłości, gdy nadejdą dla in-

żynierów lepsze czasy, może być kluczem do pod-

niesienia prestiżu „naszego domu”. 

Rolę NOT w ruchu stowarzyszeniowym można 

poznać śledząc tematykę Kongresów Techniki, któ-

rych NOT był rzeczywistym organizatorem. Wg re-

feratu Ministra Szyra na Kongresie w Zabrzu spotka-

nia władzy z inżynierami miały być cyrkulacją idei 

„z góry w dół i z dołu do góry” niestety był to tylko 

chwyt propagandowy, wszystko było ustawione od po-

czątku do końca, a uczestnicy zaklepywali jedynie kon-

cepcje wynikające z przesłanek politycznych. A więc: 

nieustający rozwój przemysłu ciężkiego, wzrost wydo-

bycia węgla, hutnictwo hołubione jeszcze do czasów 

gierkowskich. Jakże późno i skromnie w problematyce 

kongresów znalazła się problematyka ochrony środo-

wiska, tego wyzwania dla wszystkich stowarzyszeń 

inżynierskich i dla ich koordynatora. 

Na żadnym kongresie nie upomniano się o status 

inżyniera jako jednostki. A jak było z tym statusem 

niech świadczą przykłady. W czasie budowy HIL 

znalazłem się jako praktykant-absolwent Politechniki, 

w miejscu, gdzie koparka wielonaczyniowa przecięła 

rurociąg. Z wykopu tryskały strugi wody. Był przy 

tym także kierownik budowy, mój szef, który zaczął 

mnie instruować: co należy teraz robić. Dziwiłem się, 

dlaczego sam tego nie robi, ale on wiedział co się za 

chwilę stanie. Rzeczywiście na miejsce wypadku pod-

jechała czarna limuzyna Citroen z żółtymi kołpakami 

na kołach. Który tutaj jest kierownikiem? zapytali 

dwaj panowie w skórzanych kurtkach. Chodźcie z na-

mi! 

Ja wiedziałem już co należy robić, a kierownik 

wrócił po dwóch dniach, gdy udowodnił, że na ra-

dzieckiej dokumentacji nie zaznaczono przeciętego 

przewodu. Inny przypadek spowodował, że młody 

inżynier-kierownik budowy przesiedział w areszcie 

6 miesięcy z powodu głupoty majstra, który dążąc do 

wykonania planu i otrzymania nagrody, pominął za-

betonowanie w ławach fundamentowych pełnej ilości 

śrub kotwiących i oddana przed terminem hala ... ru-

nęła. 

Choć mijały lata NOT nie przestawał być orga-

nizacją konserwatywną, ale był strukturą naprawialną, 

w zależności od okresów „odwilży” i w zależności od 

nastrojów w stowarzyszeniach. 

W latach 70-tych w Krakowie poderwano się do 

projektowania a następnie budowy wieżowca przy uli-

cy Modrzewskiego jako nowoczesnego centrum kon-

gresowego z dużym hotelem. Byłby to na pewno 

obiekt prestiżowy dla Krakowa, przynosiłby dochody 

i nie rodziłby roszczeń KTT. Ale inicjatywa tego czy-

nu społecznego inżynierów krakowskich okazała się 

spóźniona, zabrakło dewiz na infrastrukturę obiektu. 

Budynek wykreślono z planów tzw. inwestycji stra-

tegicznych. Konstrukcja straszy do dziś. 
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W roku 1981, roku Solidarności, rozpoczęła się 

kolejna fala krytyki NOT. Tym razem chęć odnowy 

ruchu stowarzyszeniowego wśród działaczy była prze-

można i szczera. Zauważono, że musi ona sięgnąć 

do spraw istotnych. Po pierwsze trzeba pożegnać się 

z pseudodziałaczami kierującymi RK NOT z myślą 

o dopełnieniu kariery politycznej, zawodowej albo na-

wet naukowej. Z inicjatywy PZITB (kolega M. Dziad-

kowiec), przy poparciu SITKOM (kolega M. Sze-

liński), SITG (kolega W. Blaschke) i PZITS (kolega 

J. Banaś) zorganizowano 23.06.1981 nadzwyczajne 

sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Delegatów 

Oddziałów SNT Rady Wojewódzkiej NOT w Kra-

kowie. Podjęto uchwałę o konieczności odnowy ruchu 

stowarzyszeniowego i wybrano nowe władze. 

Rozumiejąc, że prawo do przywódzenia organi-

zacjom inżynierskim w demokratycznym porządku, 

musi wypływać z dawnych fundamentów ich pracy, 

ucieleśnionych w takich formach, które wszyscy mogą 

uznać za pozytywne i własne, przypomniano czasy 

i tradycję Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. 

Prezes Roman Śniechowski otwierając pierwsze 

zebranie nowego Prezydium określił zasady jakimi 

powinni kierować się członkowie prezydium: 

szczerość — tak w wypowiedziach i wygłaszanych 

poglądach jak i w postępowaniu, kolegialność podej-

mowanych decyzji, realizowanie przyjętych na siebie 

zadań. Prezes stwierdza, że wszyscy działacze powinni 

dążyć do oczyszczenia atmosfery w Nocie, uwolnienia 

się od dyrektyw partii, realizować idee służące roz-

wojowi ruchu stowarzyszeniowego. Zauważono brak 

łączności NOT ze stowarzyszeniami i zadanie nawią-

zania jej powierzono koledze Wiesławowi Blaschke. 

Myślano już o likwidacji słabo funkcjonujących, fa-

sadowych, notowskich komitetów uczelnianych, miej-

skich, zakładowych. 

Nowe władze Krakowskiego Oddziału NOT posta-

nowiły także reaktywować Krakowskie Towarzystwo 

Techniczne będące nadal właścicielem Domu Techni-

ka (potwierdzał to wpis do Księgi Wieczystej). W ra-

mach prac Prezydium OK NOT przeanalizowano moż-

liwości prawne oraz rozpoczęto dyskusję wśród stowa-

rzyszeń na temat formy działania KTT. Na fali niechęci 

do Rady Głównej NOT, ostro krytykowanej już na 

czerwcowym Zgromadzeniu Delegatów, pojawiały się 

nawet koncepcje zmiany nazwy OK NOT na Kra-

kowskie Towarzystwo Techniczne — Federacja Stowa-

rzyszeń Naukowo-Technicznych. Stan prac nad reali-

zacją pomysłu reaktywowania KTT omówiony został 

na posiedzeniu Prezydium w dniu 18 listopada 1981 

roku. W nowym roku zamierzano przygotować niezbęd-

ne dla reaktywowania KTT dokumenty. Realizację tych 

zadań powierzono koledze Wiesławowi Blaschke. 

Stan wojenny, ogłoszony w niecały miesiąc póź-

niej, przerwał te zapędy (niechętnie odbierane przez 

Radę Główną NOT) i podzielił środowisko inżynierów 

analogicznie jak to się stało w całym społeczeństwie. 

A NOT, po dyskusjach z władzami, wydał apel do 

inżynierów naszego województwa o włączenie się do 

zapowiadanej reformy gospodarki narodowej. Sprawa 

reaktywowania KTT stała się tematem tabu. Delegaci 

Stowarzyszeń nie zapomnieli jednak o idei Towa-

rzystwa. Uchwalono, że wobec niemożliwości wzno-

wienia działalności KTT w stanie wojennym Rada Od-

działu powinna przynajmniej umieścić w budynku Do-

mu Technika tablicę upamiętniającą nazwiska preze-

sów KTT. Przyjęto taką uchwałę na Zebraniu Sprawo-

zdawczo-Wyborczym RW NOT w dniu 17.06.1985, 

którą ponowiono na Zebraniu delegatów Stowarzyszeń 

w 1987 roku. 

7. Rok 1990 — Krakowski NOT ponownie 

przypomina o tradycji KTT 

Czas płynie nieubłaganie. Przez okres ponad 40-tu 

lat do KTT nie mógł wstąpić żaden inżynier, a dawni 

członkowie odchodzili „na wieczną wartę”. A jednak 

na początku lat 90 zostało ich jeszcze kilkunastu, któ-

rzy trwali jak legendarni rycerze, uśpieni w giewon-

towych skałach. Kto ich obudzi, kto odświeży ich pa-

mięć? Zrobiła to ponownie Rada Krakowska NOT. 

Czyżby chęć ekspiacji? Co prawda wśród członków 

Rady tliła się ciągle idea ożywiona w roku 1981, na-

wiązania do tradycji KTT, która doprowadziła, w roku 

1988, do wykonania modelu gipsowego tablicy pa-

miątkowej. Ale „wiatr historii” znowu zmieniał czasy. 

Skończył się stan wojenny, podczas którego dzia-

łalność większości stowarzyszeń społecznych została 

zawieszona, ale NOT do nich nie należała, co spowo-

dowało postrzeganie jej, tak jak nowych tworów stanu 

wojennego, np. związków dziennikarzy, literatów jako 

kolaborantów. Z nastaniem rzeczywistej demokracji 

wokół NOT zaległa cisza. 

„Fasada” źle się przysłużyła także stowarzysze-

niom naukowo-technicznym, które również przeżywa-

ły kryzys. Dla nikogo nie ulegało jednak wątpliwości, 

że SNT-e się podźwigną, bo są inżynierom potrzebne, 
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tylko czy potrzebny jest NOT? Na wszelki wypadek 

w Warszawie centrala opracowuje projekt nowego Sta-

tutu, eksponujący federacyjność, dobrowolność, ale 

nie zapomina także o ograniczeniach. 

W Krakowie starzy działacze stowarzyszeń nau-

kowo technicznych, rozumiejący jaka siła tkwi w tra-

dycji, przypomnieli znowu o KTT i jego niegdysiej-

szych, wspaniałych zasługach. Już na początku roku 

1990 kolega Wiesław Blaschke, członek Stowarzy-

szenia Inżynierów Górników został przez NOT wyde-

legowany do zbadania możliwości powołania KTT do 

życia w nowej demokratycznej rzeczywistości. Oka-

zało się, że profesor Bronisław Kopyciński i mgr inż. 

Kazimierz Kosiński, pomimo brzemienia lat są skłon-

ni do pracy dla odtworzenia KTT. Już 9 lutego odbyło 

się posiedzenie — dyskusja nad Statutem Krakow-

skiego Towarzystwa Technicznego. Powołano zespół 

w składzie koledzy W. Blaschke, M. Dziadkowiec, 

B. Kopyciński, J. Kulin, K. Kosiński, W. Sady, 

M. Szeliński, S. Szeliga. Interesujące jest, że listy 

obecności tego posiedzenia i następnych stwierdzają, 

że jest to posiedzenie KTT. Na pierwszym posiedzeniu 

ustalono, że jeden wariant statutu przygotuje kol. 

Kazimierz Kosiński a drugi wariant kol. Marian 

Szeliński. Zachowały się wszystkie wariantowe pro-

jekty Statutu. Pierwszy projekt nosi datę 21.02.1990r. 

i był przygotowany przez kolegów Bronisława Kopy-

cińskiego i Kazimierza Kosińskiego. Jest on dostęp-

ny w formie rękopisu. W lutym i marcu odbyły się 

spotkania dyskusyjne, po których powstawały warian-

towe projekty statutu odtwarzanego KTT. Były tam 

np. wyraźne różnice zwłaszcza co do brzmienia para-

grafu 5. Jeden wariant „Działalność Towarzystwa jest 

kontynuacją działalności Krakowskiego Towarzystwa 

Technicznego powstałego w roku 1877 i opiera się na 

pracy społecznej....” Drugi wariant „Działalność To-

warzystwa opiera się na ideach Krakowskiego Towa-

rzystwa Technicznego, powstałego w 1877 roku, a tak-

że uwzględnia dorobek twórczy społecznego ruchu 

technicznego członków oddziałów branżowych Stowa-

rzyszeń Naukowo Technicznych sfederowanych w Na-

czelnej Organizacji Technicznej”. Były także projekty, 

które kwestii przeszłości w ogóle nie poruszały. Drugi 

problem miał charakter formalny: Towarzystwo nie mo-

że zrzeszać równocześnie osób fizycznych i prawnych, 

co uniemożliwiało przejęcie przez KTT w jakikolwiek 

sposób funkcji NOT zrzeszającej osoby prawne. 

Rada Krakowska Federacji SNT/NOT rozesłała 

projekty statutów KTT do Zarządów Oddziałów SNT 

z prośbą o opinię, dołączając równocześnie projekt no-

wego statutu NOT, który powstał w maju 1990. Od-

powiedzi Stowarzyszeń zawierały różne uwagi, lecz 

odzwierciedlały w każdym przypadku przychylne sta-

nowisko dla KTT. W dniu 16.10.1990 r. odbyło się 

posiedzenie Rady Wojewódzkiej NOT pod przewod-

nictwem Prezesa Romana Śniechowskiego poświęco-

ne aktualnym problemom ruchu stowarzyszeniowego i 

sprawie reaktywowania KTT. Ocena sytuacji podana 

przez Prezesa była zgodna z rzeczywistością: spadek 

aktywności kół zakładowych, osłabienie więzi środo-

wiskowej, krytyczna sytuacja finansowa, restruktury-

zacja członków zbiorowych ... „wokół naszego ruchu 

trwa martwa cisza”, „spotęgowało się wrażenie, że 

centralne władze żyją ponad stan”, „nowy statut czę-

ściowo spełnia oczekiwania co do modyfikacji kształtu 

naszej organizacji”. 

Prezes poruszył także problem bazy lokalowej 

i starania o modernizację Domu Technika. „Wszystkie 

bariery oprócz braku środków finansowych, zostały 

już pokonane. Pewne nadzieje łączymy ze sprzedażą 

budynku przy ulicy Modrzewskiego” (przyp. chodzi 

o szkielet wieżowca). W dyskusji zanotowano trzy 

wypowiedzi. Kolega M. Dziadkowiec w imieniu za-

rządu PZITB wskazał na szansę usamodzielnienia się 

środowiska inżynierów krakowskich. Zastanawiał się 

nad granicami podporządkowania się FSNT. „Dobrym 

momentem pełnego uniezależnienia się byłoby pow-

stanie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, któ-

re jest właścicielem Domu Technika, co pozwoli abyś-

my nic centrali za ten obiekt nie płacili”. Kolega M. 

Dziadkowiec stwierdził „mamy swoją organizację, 

jesteśmy niezależni, nic nie płacimy centrali”. Mgr inż. 

T. Franaszek (STOP) „Musimy odbudować zaufanie 

społeczeństwa a także nowej władzy do organizacji 

inżynierskiej”. Mgr inż. L. Rutowicz (SIMP) „Filozo-

fia u garnuszka władzy jest zgubna. Musimy wzmocnić 

pozycję naszych członków. Odzyskajmy rangę przez 

wzmocnienie pozycji naszych członków”. Tylko ostat-

nie dwie wypowiedzi zostały uznane przez Prezesa za 

szczególnie cenne. 

W drugim punkcie obrad kolega M. Szeliński 

zreferował dwa warianty statutu: 

1. KTT jako samodzielny związek stowarzyszeń, 

2. KTT jako jedno ze stowarzyszeń. 

Teraz w dyskusji zabrało głos wielu dyskutantów, 

lecz dominowały postulaty obstrukcyjne w stosunku 
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do wniosku referenta, który proponował dokonanie 

wyboru wariantu. Np. mgr inż. S. Malik zapropono-

wał wprost zawieszenie decyzji o powołaniu KTT. 

Wniosek ten poparł mgr inż. S. Blitek. Kolega M. 

Dziadkowiec oświadczał: jak najwięcej O/SNT po-

winno uzyskać osobowość prawną i opowiedział się za 

wariantem 1. projektu Statutu. Za tym wariantem op-

towali także kol. K. Kosiński, sekretarz RW NOT 

S. Blitek oraz kol. L. Rutowicz. 

Prezes RW NOT dr R. Śniechowski stwierdził: 

„Jak każdy fakt, powołanie KTT ma swoje plusy i mi-

nusy. Powołanie KTT nie oznacza wystąpienia z Fe-

deracji. (...) Zamiast Terenowej Jednostki Organiza-

cyjnej (tak zaczęto nazywać OK NOT) będzie Kra-

kowskie Towarzystwo Techniczne, nadal członek Fe-

deracji. Jedno jest zdecydowanie pozytywne: nastąpi 

przejęcie majątku przedwojennego KTT. Możemy po-

wołać KTT z rozwagą, zabezpieczyć majątek, wygła-

dzić Statut (...), ale dziś podejmiemy decyzję czy po-

wołujemy czy nie. Odwlekanie to strata czasu”. 

Ostatecznie uchwała brzmiała następująco: „Po-

dejmujemy uchwałę o powołaniu Krakowskiego Towa-

rzystwa Technicznego jako członka Federacji Stowa-

rzyszeń Naukowo Technicznych. Powołanie to uzależ-

nione będzie od uzyskania osobowości prawnej przez 

co najmniej 5 SNT, członków naszego Oddziału Fede-

racji”. Były jeszcze dalsze doprecyzowania i wybór 

wariantu pierwszego projektowanego statutu. Uchwałę 

podjęto przy 19. głosach tak, 3. głosach wstrzymu-

jących się, przeciw nie był nikt. 

Cóż można powiedzieć o tej uchwale z perspek-

tywy czasu. Postulat zdobywania osobowości prawnej 

przez Zarządy Oddziałów Krakowskich SNT był i po-

zostaje nadal słuszny. Przecież, czym one są bez oso-

bowości prawnej? Jest to kwestia nazwy, ale są one 

rodzajem kół należących do swoich Zarządów Głów-

nych. Nie mogą posiadać własności hipotecznej, nie 

mogą występować przed sądem, a więc mają ograni-

czoną odpowiedzialność, a z odpowiedzialności wyni-

ka kompetencja. A sprawa KTT? Uchwała wykazała, 

że wybrana przez kolegów droga była drogą na skróty, 

prowadzącą jednak do nikąd. Jednakże gdy mamy 

oceniać działalność NOT pod kątem dbałości o Bu-

dynek przy ulicy Strszewskiego 28, to mimo wszyst-

ko, Krakowskie Towarzystwo Techniczne zgadza się 

z poglądem, wyrażonym w informatorze historycznym 

FSN-Rada w Krakowie, że „Dom Technika” dobrze 

przysłużył się wielu pokoleniom inżynierów i tech-

ników, zarówno w okresie zaborów jak i w okresie 

między wojennym i po wojnie. Był miejscem obrad 

wielu regionalnych i ogólnopolskich konferencji nau-

kowo-technicznych, posiedzeń, narad i sympozjów, 

miejscem Kongresów Techników Polskich. 

8. Niezależne odrodzenie KTT i konflikt 

z NOT o Dom Technika 

Obserwując mizerne efekty prac wspólnych z NOT, 

koledzy B. Kopyciński i K. Kosiński doszli do wnios-

ku, że należy działać samodzielnie, ponieważ żyją 

jeszcze koledzy, z którymi można podjąć próbę kon-

tynuacji działalności KTT. 

W roku 1947, gdy odbyło się ostatnie wolne (nie 

chodzi o walne) Zgromadzenie KTT, kolega Kopyciń-

ski został wybrany sekretarzem Towarzystwa a kolega 

Kosiński zastępcą sekretarza. W latach 1952–1991 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne działało nieo-

ficjalnie w Politechnice Krakowskiej. Tam też w 1957 

roku, korzystając z czasowej „odwilży politycznej”, 

udało się rozpocząć dalsze wydawanie Czasopisma 

Technicznego. Członkowie KTT spotykali się także 

w mieszkaniu kol. Jerzego Tokarskiego gdzie znalazły 

schronienie niektóre dokumenty Towarzystwa. Kole-

dzy Roman Dawidowski i Jerzy Tokarski nie dożyli 

nastania demokracji, Sekretarz i zastępca występowali 

więc w imieniu niegdysiejszego zarządu Towarzystwa. 

W latach 1949–1980 kolega Jerzy Tokarski pełnił obo-

wiązki Prezesa KTT działając niejako w konspiracji. 

Odnotowano to w wykazie Prezesów KTT w Cza-

sopiśmie Technicznym nr 5–6 z 1996 roku. Po je-

go śmierci w 1980 roku rolę prezesa pełnił kolega 

K. Kosiński, który ze względu na zły stan zdrowia 

byłego Rektora PK, przejął obowiązki sekretarza KTT 

w roku 1980. Kolega K. Kosiński od tej chwili nie-

zmordowanie przez 10 lat pracował na rzecz KTT 

dążąc do jego odrodzenia. 

W wyniku dyskusji wśród zainteresowanych od-

rodzeniem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 

stwierdzono, że wznowienie działalności KTT powinny 

dokonać wyłącznie osoby będące członkami Towa-

rzystwa przed 1949 rokiem. Miało to być dowodem, że 

rozpoczynające ponownie działalność KTT jest tym 

samym Towarzystwem, które zmuszone zostało do 

przerwania swej pracy w tym feralnym roku. O ze-

braniu członków KTT zawiadomiono Kolegów i Kole-

żanki: S. Andruszewicz, T. Augustyn, J. Brzeziński, 

J. Heffner, W. Hoffman, J. Jensz, B. Kopyciński, 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 23 

T. Maćkowski, M. Mischke, D. Mischke, S. Serafin, 

K. Sitarski, E. Sołtykiewicz, K. Szymański, R. We-

degis, T. Wojciechowski, J. Bronikowski, T. Chli-

palski, K. Kosiński, Z. Klewar, T. Gabryszewski, 

L. Lijowski, J. Wojdyło, E. Mathias, S. Furdzik, 

S. Vinohradnik, J. Preidl, S. Kawula. Byli to kole-

dzy, do których potrafiono dotrzeć listownie. 

W dniu 4.04.1991 kolega K. Kosiński zorga-

nizował zebranie wznawiające oficjalnie działalność 

Towarzystwa. Zjawiło się 12 osób, które przed rokiem 

1949 były członkami KTT. Zebranie prowadził kolega 

K. Kosiński, który przypomniał, że KTT zostało utwo-

rzone w roku 1877., lecz jak wszyscy pamiętają pla-

nowane uroczystości z okazji 70.lecia nie doszły do 

skutku z przyczyn niezależnych od ówczesnego Wy-

działu. Przypomniał o Czasopiśmie Technicznym, któ-

rego tytuł posiadają obecnie zeszyty naukowe PK. 

W dyskusji inni zebrani wspomnieli również o randze 

i znaczeniu Towarzystwa w Krakowie w okresie przed-

wojennym, a kolega Maciej Mischke zgłosił do pro-

tokołu, przypominając jako pierwszy, że rozwiązanie 

KTT odbyło się niezgodnie ze Statutem. 

Na koniec wybrano Władze Towarzystwa z pre-

zesem kolegą Kazimierzem Kosińskim na czele. 

W skład Wydziału (stosowano określenia zgodne ze 

statutem z roku 1935, który rozdano uczestnikom ze-

brania w ksero kopiach) weszli: kol. Maciej Mischke 

— z-ca prezesa, koleżanka Danuta Mischke — sekre-

tarz, kol. Zbigniew Klewar — skarbnik i kolega Bro-

nisław Kopyciński. W skład Sądu honorowego weszli 

koledzy: Tadeusz Maćkowski, Jan Wojdyło, Stani-

sław Andruszewicz. W skład Komisji Lustracyj-

nej weszli koledzy: Eugeniusz Mathias, Jan Peidl, 

Kazimierz Sitarski. 

W tym 11-to osobowym gronie występuje trzech 

profesorów PK i troje pracowników naukowych PK. 

Można w tym dopatrywać się symbolicznej odpłaty 

Politechniki Krakowskiej Towarzystwu za pomoc 

w okresie swoich narodzin. 

Zebrani uchwalili, że w myśl Statutu, paragraf 24, 

KTT nie przestało istnieć, nie rozwiązało się i nie 

zostało skutecznie rozwiązane przez władze. Dawny 

Statut KTT obowiązywać ma do czasu jego dostoso-

wania do wymogów aktualnego prawa o stowarzy-

szeniach. Zobowiązano Wydział do przedstawienia 

propozycji następnemu Walnemu Zgromadzeniu To-

warzystwa. Uchwalono także, że Wydział może przyj-

mować nowych członków, zgodnie z procedurą prze-

widzianą w paragrafie 5. Statutu. Ustalono wysokość 

składek członkowskich i zaplanowano rozpoczęcie 

wydawania własnego Czasopisma Technicznego, któ-

rego redaktorem pozostaje nadal kolega B. Kopy-

ciński. 

Dokumenty niezbędne dla rejestracji KTT pod-

pisali wymienieni powyżej członkowie Władz To-

warzystwa (11 osób) oraz koledzy: Józef Heffner, 

Leon Lijowski, Stanisław Vinohradnik, Stanisław 

Władyka. Rejestracja Towarzystwa nastąpiła w dniu 

29.05. 1991 r. A więc przez blisko 2 miesiące Towa-

rzystwo działało w oparciu o stary Statut, jako Kra-

kowskie Towarzystwo Techniczne założone w roku 

1877 i nikt tego faktu ze strony NOT nie kwestio-

nował, ponieważ była to oczywistość. Tak odradzały 

się inne zakazane w PRL stowarzyszenia. Przed To-

warzystwem stały teraz dwa ważne zadania wznowić 

wydawnictwo Czasopisma Technicznego — co wy-

magało odzyskania debitu. Oraz wystąpić o unieważ-

nienie decyzji byłego Ministerstwa Budownictwa na-

cjonalizującej Dom przy ul. Straszewskiego 28. 

Rok 1992 przyniósł sukcesy. Postanowieniem Są-

du Wojewódzkiego w Krakowie Czasopismo nasze 

zostało wpisane do rejestru prasowego pod nr 13/92. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa de-

cyzją z dnia 10 listopada 1992 r. na wniosek Kra-

kowskiego Towarzystwa Technicznego w Krakowie 

stwierdził nieważność decyzji Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie wy-

rażenia zgody na przekazanie Naczelnej Organizacji 

Technicznej w zarząd i użytkowanie nieruchomości 

położonej w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28. 

Podstawą tej decyzji było ustalenie Ministra, że jesz-

cze w roku 1992, w Księdze Wieczystej tej nierucho-

mości wpisane jest jako właściciel KTT, ponieważ 

Skarb Państwa nie dokonał przejęcia budynku na włas-

ność. 

Gdy decyzja Ministra dotarła do wiadomości 

władz OK NOT w Krakowie, Zarząd i pracownicy eta-

towi rozgniewali się nie na żarty. Nie dość, że wzno-

wienie działalności KTT odbyło się poza notowcami 

(przypomnijmy ustalenia z 16.10.1990 r. z posiedzenia 

RW NOT) to jeszcze ktoś śmiał upomnieć się o Dom 

Technika, bez ich notowców udziału. Ktoś zlekce-

ważył ich ponad czterdziestoletnią już tradycję, choć 

była to tradycja zawsze lojalnego pasa transmisyjnego 

życzeń władz. 

W odróżnieniu od spontanicznie działających, uf-
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nych w poczucie prawdy i sprawiedliwości działaczy 

odrodzonego KTT, sekretariat NOT zadbał najpierw 

o dowody. Miał w ręku dawne dokumenty, których nie 

miało KTT. Ale autentyki świadczyły na niekorzyść 

NOT. Zauważono jednak, że po drobnej kosmetyce dat 

i nazwisk można udokumentować, że likwidacja KTT 

dokonana została dobrowolnie i całkowicie legalnie, 

rękami Zarządu KTT. Byli to jednak ludzie pobieżni, 

którym nie chciało się wniknąć w treść protokołów, 

liczyli że nikt tych dokumentów, nie zechce dokładnie 

przeczytać. Zadanie fałszerzy polegało na zatarciu fak-

tu, że Zarząd KTT, protestując przeciwko wprowa-

dzeniu się agend NOT do budynku KTT, bez zgody 

Walnego Zgromadzenia KTT, nie zorganizował w ro-

ku 1948 Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wy-

borczego i gdyby czasy były normalne, to członkowie 

KTT mogli już zawiesić ten zarząd z mocy prawa? 

Notowcy mieli dwa protoły z ostatniego czerwcowego 

zebrania więc — jak to już wiemy — na pierwszym 

protokole postanowiono zmienić datę roczną 1949 na 

1948 (Kopia 4). Ale w środku tekstu niektóre daty zo-

stały autentyczne np. „Sekretarz odczytuje sprawoz-

danie Zarządu za rok 1947 do 31.III.1949”, „Ra-

chunek strat i zysków za okres 1.VII.1947 do 31.III.49 

zamyka się kwotą ...”, „Prezes odczytuje wniosek 

Wydziału KTT z dnia 18.I.1949”(!). Przypomnijmy, że 

protokół nosi datę 3 czerwca 1948. Fałszerstwo jest 

oczywiste. Aby to pokazać zamieszczamy kserokopie 

wykorzystanych przez NOT protokołów (patrz str. 16 

i 17) Wykreślono także nazwisko człowieka prowa-

dzącego obrady zastępując je słowem „prezes” co jest 

szarganiem pamięci nieżyjącego już wtedy Prezesa 

Romana Dawidowskiego. Fałszerze nie byli ponadto 

pewni, czy człowiek który prowadził wówczas obrady 

zechce je nadal, już w czasach demokratycznych, fir-

mować bez sprostowań dotyczących ówczesnej atmo-

sfery i nacisków. 

Tak uzbrojona i być może nie świadoma dokona-

nych fałszerstw, ale niewątpliwie wsparta opinią praw-

nika, Rada Krakowska NOT wystosowała 17.11.1992 

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na 

decyzję Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 10.11.1992 podając jako powód niezgodność 

Jego decyzji z przepisami prawa procesowego i for-

mułując zarzut, że utworzone w roku 1991 Krakow-

skie Towarzystwo Techniczne nie jest sukcesorem 

b. KTT, które samo rozwiązało się w roku 1949. Po-

stawiono zarzut, że KTT w roku 1991 zostało wpisane 

do rejestru stowarzyszeń w oparciu o nowe przepisy 

prawa o stowarzyszeniach i nowy statut. Jedyne na co 

się zgadzano dla KTT, to prawo do tradycji i symboli 

byłego KTT. 

Podany w decyzji Ministra stan zapisu w Księ-

gach Wieczystych, gdzie figurowało nadal jako właś-

ciciel KTT, uznała Rada NOT jako stan fikcyjny. 

Tymczasem Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczys-

tych przesłał KTT „Odpis Księgi Wieczystej” z datą 

9.07.1993r. Dz.Odp. 6538/I/93, który potwierdza, że 

własność nieruchomości jest wpisana na rzecz Kra-

kowskiego Towarzystwa Technicznego. Urząd Miasta 

Krakowa – Wydział Budynków wydał 22.01.1993r. 

pismo do NOT i KTT wyjaśniające: „Z uzyskanych 

przez nas informacji wynika, że KTT jest właścicielem 

budynku przy ul. Straszewskiego 28 w Krakowie. 

Budynek ten nie został skomunalizowany. Faktycznie 

znajduje się w zarządzie i użytkowaniu Naczelnej Or-

ganizacji Technicznej”. Rada NOT podjęła więc sta-

rania, aby w tym zapisie pojawił się, jako właściciel 

Skarb Państwa, a jako wieczysty użytkownik Rada 

Główna NOT w Warszawie. Starania się „udały”. Sąd 

Wieczystoksięgowy postanowieniem z dnia 13.09.1993 

w miejsce Towarzystwa dokonał wpisu o następującej 

treści: „Skarb Państwa w zarządzie i użytkowaniu 

Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w War-

szawie – Oddział Wojewódzki w Krakowie”. Użytkow-

nikiem stała się organizacja, która nie miała osobo-

wości prawnej. Tak tworzono fikcję. 

Dopiero w toku postępowania sądowego ujawniło 

się, że OW NOT nie mający osobowości prawnej, nie 

jest użytkownikiem wieczystym Domu Technika a jest 

nim Zarząd Główny NOT w Warszawie. Dopiero 

w 1998 roku (na wniosek z 11.02.1998r. Dz.KW 

3957/98) do Ksiąg Wieczystych w miejsce podanego 

już powyżej zapisu wpisano jako właściciela nieru-

chomości „Naczelna Organizacja Techniczna Fede-

racja Stoważyszeń Naukowo-Technicznych”. Zapis ta-

ki jest całkowicie sprzeczny ze Statutem KTT i treścią 

wszystkich uzgodnień jakie krakowscy notowcy z na-

szą organizacją przeprowadzali. Co więcej KTT posia-

da pismo, z roku 2000, że Rada Główna NOT rozpa-

truje jako alternatywę drogę prowadzącą do uzyskania 

własności, wykup nieruchomości od Skarbu Państwa. 

Uprzedzając przebieg wypadków można już zasygna-

lizować, że 7.06.1999r. do Sądu Okręgowego Wydział 

I Cywilny w Krakowie wpłynął pozew KTT „o uzgod-

nienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem 
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prawnym”. 

Wystąpienie Wydziału KTT o rejestrację wynika-

ło z konieczności dostosowania się do nowego stanu 

prawnego w roku 1991, potrzeby częściowej nowe-

lizacji Statutu i było zgodne z uchwałą Walnego 

Zgromadzenia członków. Ten fakt czyli wystąpienie 

o rejestrację, stał się podstawą zarzutu NOT, krakow-

skiego a potem warszawskiego, że KTT powołane do 

życia przez byłych członków KTT jest tworem nowym 

nie mającym praw do Domu Technika. Naczelny Sąd 

Administracyjny w Warszawie uwierzył w argumenty 

NOT i podał dwie przesłanki swojej decyzji: jedna to 

zanegowanie tezy Towarzystwa, że KTT zostało nie-

legalnie rozwiązane, ponieważ są protokoły uchwał 

z dnia 9.VI.1949 r., i druga, że Towarzystwo zostało 

skreślone z rejestru Towarzystw PRL w dniu 28.VI. 

1949 r. Tego faktu działacze KTT nie byli wcześniej 

świadomi, ponieważ zrobił to ktoś inny. 

Jeszcze przed wydaniem decyzji przez NSA, 

w lutym i marcu 1992 ukazały się artykuły prasowe 

świadczące o ostrości konfliktu na linii KTT — NOT. 

Echo Krakowa informując o chęci KTT odzyskania 

budynku przeprowadziło z inżynierem Kosińskim wy-

wiad, który stwierdzał „my nie uznajemy NOT-u”,.. 

„to klasyczny przykład sowietyzacji naszego kraju”. 

Prezes informował o reaktywowaniu KTT i o stanie 

innych spraw organizacyjnych w roku 1992. Dodawał 

przy tym, że nie chce konfliktu z krakowskim od-

działem Federacji Stowarzyszeń, ... skoro każdy czło-

nek KTT jest zarazem członkiem jakiegoś Stowarzy-

szenia branżowego. „Chcemy jednak sami zarządzać 

własnym budynkiem, by mieć środki na wznowienie 

wydawania „Czasopisma Technicznego”, na twórczą 

działalność środowiska krakowskiego, jak przed woj-

ną ... Nie godzimy się na „odpływ” pieniędzy do war-

szawskiej centrali ...”. 

Nie wiemy kto podpisał i kto zredagował pisemną 

replikę jaką po tym wywiadzie wysłano do redakcji 

„Echa” na blankiecie NOT FSNT Rada Krakowska, 

gdzie wypowiedź prezesa KTT zinterpretowano w ten 

sposób, że członkowie KTT nie znoszą homosowie-

tikusów z Naczelnej Organizacji Technicznej. Następ-

nie oczerniono Prezesa bez żadnych skrupułów, że 

„z entuzjazmem zaprowadzał stalinowskie porządki 

w naszym kraju”. Tutaj musimy odesłać czytelnika do 

numeru 64–65/2000 Czasopisma Technicznego, gdzie 

opisano osiągnięcia zawodowe magistra inżyniera Ka-

zimierza Kosińskiego, gdy kierował budowami licz-

nych zbiorników wodociągowych i ujęć wody, sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, zlokalizowanych 

w Krakowie i w wielu mniejszych miastach Mało-

polski, które w tamtych czasach takiej infrastruktury 

jeszcze nie posiadały. 

W piśmie NOT wyrażono także poglądy na istotę 

tej organizacji, która „osadzona była w realiach ów-

czesnych a KTT było zawieszone w próżni”. I znowu 

kłamliwa teza, że KTT dobrowolnie się rozwiązało 

tym razem wzmocniona rzekomym faktem, że odbyło 

się to bez dyskusji. Wypowiedź K. Kosińskiego uzna-

no za działanie w interesie małej grupki osób prag-

nącej zawładnąć budynkiem służącym 22-um Stowa-

rzyszeniom Naukowo-Technicznym. 

Prezes Rady Krakowskiej NOT Roman Śnie-

chowski udzielił także wywiadu dla „Echa” 11 marca 

1992 stwierdzając publicznie „Federacja też nie lubi 

warszawskiej «czapy», bo ta wysysa pieniądze z terenu 

i wciąż chce oddziały ubezwłasnowolnić”. Uchylił też 

rąbka tajemnicy: w roku 1991 oddział krakowski od-

prowadził do Warszawy 90 milionów złotych (przyp. 

po denominacji złotówki było to co prawda tylko 

9 000 zł., ale w budżetach SNT stanowi znaczną po-

zycję i np. pozwala na wydanie trzech numerów 

Czasopisma Technicznego). Tak czy inaczej jeszcze 

rok 1992 był czasem rozliczeniowych, demokratycz-

nych dyskusji w NOT i krakowski NOT mówił swoim 

głosem. 

Po korzystnej dla Zarządu Głównego NOT de-

cyzji NSA, krakowski Zarząd Federacji pogodził się 

z centralą, uznał że musi za nasz Dom płacić haracz 

i został wierny regulaminowi NOT. A centrala została 

uznana przez zarządy główne SNT, jako reprezentant 

świata technicznego w Polsce w oparciu o nowy zde-

mokratyzowany regulamin, który dopuszcza możli-

wość uzyskiwania osobowości prawnej przez jednostki 

terenowe. Statut FSNT zezwala, że członkiem nadz-

wyczajnym może być regionalne stowarzyszenie nau-

kowe lub techniczne np. KTT, ale nie miałoby ono 

prawa do roszczeń majątkowych (par. 9 p. 2) 

Statut FSNT (1999 r.) niesie także poważne nie-

bezpieczeństwo dla krakowskiego środowiska inżynie-

ryjno-technicznego. Stanowi on bowiem, że „Tereno-

wa Jednostka Organizacyjna może być rozwiązana 

na podstawie uchwały Rady Krajowej (...). Uchwała 

określa przeznaczenie majątku po uregulowaniu zo-

bowiązań”. Rozwiązanie może nastąpić np. po „trwa-

łej utracie zdolności samofinansowania”. Tak więc 
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kłopoty finansowe NOTu w Krakowie mogą dopro-

wadzić do utraty Domu Technika, a o jego losie (np. 

sprzedaży) zadecyduje Warszawa. Nic więc dziwnego, 

że Krakowskie Towarzystwo Techniczne z taką de-

terminacją walczy o pozostawienie, wybudowanego 

przez KTT „Domu Technika”, w gestii krakowskiego 

środowiska inżynierów i techników. Odnosi się jednak 

wrażenie, że większość Krakowskich Stowarzyszeń 

nie zdaje sobie sprawy, lub jest wprowadzana w błąd 

przez NOT, z niebezpieczeństwa utraty przez środo-

wisko własnego Domu Technika. 

Bardzo smutną, dla środowiska inżynierów, jest 

ukrywana informacja, że Rady Wojewódzkie NOT 

w Bydgoszczy, Suwałkach, Lublinie, Ciechanowie, 

Rzeszowie, Szczecinie, Koszalinie, Radomiu, Grudzią-

dzu, Olsztynie, Białymstoku, Pile, Gdańsku potrafiły 

załatwić współużytkowanie swych budynków poprzez 

ustalenie proporcji udziałów stron (Rada Wojewódzka 

i FSNT NOT) w nieruchomościach (grunt, budynki) 

w uzgodnionych procentach. Rada Wojewódzka NOT 

w Krakowie zrezygnowała z takiej procedury uznając, 

że budynek Domu Technika w Krakowie jest włas-

nością FSNT NOT w Warszawie. To kompromitujące 

stanowisko można wytłumaczyć tylko tym, że ponie-

waż budynek był własnością KTT to łatwo było się go 

pozbyć na rzecz Warszawy. Jak w tej sprawie miało 

się zachować odrodzone Krakowskie Towarzystwo 

Techniczne. Ratować dla środowiska budynek Domu 

KTT można było tylko na drodze sądowej. I tak też się 

stało. Własność budynku do dnia dzisiejszego nadal 

nie jest prawnie uregulowana. Sąd w tej sprawie nie 

wydał jeszcze decyzji. 

9. Działalność KTT 1991-2000 w walce 

o tożsamość i swoje prawa 

Krakowskie Towarzystwo zostało znowu na lo-

dzie. NOT cofnął przyznany wcześniej przywilej nie-

odpłatnego korzystania z sali klubowej i pokoju bi-

blioteki, na co miały wpływ zbyt pospieszne próby 

przejmowania budynku przez Zarząd KTT, w oparciu 

o pierwszą decyzję MGPiB. Ale mosty między KTT 

a krakowskim NOT nie zostały spalone, nadal może-

my korzystać z naszego Domu Technika, ale teraz już 

odpłatnie. 

W szeregach KTT zapanowało jednak rozczaro-

wanie decyzją NSA i poczucie bezradności. Musiało 

upłynąć trochę czasu aby, przekonani o swoich pra-

wach lecz zdezorientowani Koledzy, podjęli ponowne 

działania, nazwane w protokołach z ówczesnych ze-

brań: poszukiwaniem tożsamości KTT zarejestrowa-

nego w roku 1991. 

Za jeden z najważniejszych kierunków pracy 

uznano powrót do wydawania Czasopisma Technicz-

nego. Pod koniec roku 1994 powielono list skierowany 

do szeregu osób i instytucji zawierający informację 

o wznowieniu działalności KTT i prośbę o sponsoro-

wanie kosztów wydawnictwa. W tymże roku odmło-

dzony został skład Zarządu, z powodu rezygnacji 

szeregu seniorów, którzy byli członkami przed rokiem 

1949. W komisjach pozostali jeszcze: kol. Zbigniew 

Klewar — przewodniczący Komisji Lustracyjnej (zmar-

ły 1997 r), kol. Prof. Stanisław Datka — Sąd Hono-

rowy (zmarły 1996 r.), nestor profesorów Politechni-

ki Krakowskiej kol. Stanisław Andruszewicz (zmarły 

1995) i kol. Tadeusz Maćkowski (zmarły w 1996r.) 

— obaj zastępcy członków Sądu Honorowego. W ka-

dencji 1994–97 zmarli ponadto koledzy: profesor Ta-

deusz Gabryszewski PK i Witold M. Gawor (czło-

nek KTT przed 1949 r.). Niezmiennie i niezmordo-

wanie fukcję prezesa pełnił kolega Kazimierz Kosiń-

ski, któremu udało się pozyskać sponsorów: firmę 

Real-Bud i jej dyrektora, MPWiK Kraków i jej pre-

zesa, a także Instytut Gospodarki Surowcami Mine-

ralnymi i Energią PAN. W tamtym okresie podczas 

nadzwyczajnych zgromadzeń musiano uzupełniać skład 

zarządu, co pozwoliło na ponowne uaktywnienie się 

jeszcze jednego członka KTT, z przed roku 1949. 

kolegi Jana Wojdyły (zmarły w roku 2001). Do prac 

włączają się młodsi koledzy. Przykładowo kol. Sta-

nisław Blaschke prowadzi korespondencję, przygo-

towuje listy członków, druki protokołów z Walnych 

Zgromadzeń i całą związaną z Wyborami „biurokrac-

ję”, powiela niezbędne w działalności KTT zaprosze-

nia, statuty, listy obecności itp. 

Poszerzano skład osobowy Towarzystwa, przy 

dokładaniu starań, aby były to osoby nieposzlakowane, 

ludzie ze stażem pracy w stowarzyszeniach naukowo 

technicznych, względnie młodzi inżynierowie z aspi-

racjami do prawidłowo rozumianej kariery zawodo-

wej. Zatem liczba członków systematycznie zwiększa-

ła się i w końcu roku 2000 towarzystwo liczyło 62 

osoby, w tym dwóch członków honorowych, kolegów 

B. Kopycińskiego i K. Kosińskiego. W latach 1991–

2002 członkami KTT było łącznie 110 osób. Ich naz-

wiska, zestawione na podstawie Księgi Członków, po-

dajemy w tabeli 1 na stronie 27. Warto przypomnieć, 
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KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO TECHNICZNE 
Członkowie 1991 – 2002 

Stanisław ANDRUSZEWICZ (do 1999) Czł. Honorowy 

Marek ADAMCZYK 

Jadwiga BASTER 

Jerzy BANAŚ 

Antoni P. BARBACKI 

Zbigniew BĄK 

Wacław BIEDA 

Teresa BIERNAKIEWICZ 

Stanisław BIZIOREK 

Stanisław BLASCHKE 

Wiesław BLASCHKE 

Andrzej BOGUNIA (do 1999) 

Jarosław BRONIKOWSKI (do 2001) 

Jan BROŚ (do 1998) 

Władysław BORUSIEWICZ (do 1999)  Czł. Honorowy 

Wiesław BUJAKOWSKI 

Kazimierz CIMOCHOWICZ 

Małgorzata CIMOCHOWICZ-RYBICKA 

Aleksander CWYNAR 

Krzysztof CZAJKA 

Stanisław DATKA (do 1996) 

Andrzej DASZYŃSKI 

Jerzy DUDA 

Mieczysław DZIADKOWIEC 

Tadeusz GABRYSZEWSKI (do 1995) 

Witold GAWOR (do 1995) 

Zbigniew GRUDZIŃSKI 

Mieczysław GÓRA 

Józef E. HEFFNER (do 1993) 

Krzysztof HOFBAUER 

Zygmunt JAMROŻY 

Janusz JANECKI 

Stanisław JARNUSZKIEWICZ 

Robert KALETA 

Jarosław KAMYK 

Edward KAWA 

Janusz KAWECKI 

Zbigniew KLEWAR (do 1997) 

Lech KMIOTOWICZ (do 1999) 

Krzysztof KNAPIK 

Antoni KOCÓJ 

Bronisław KOPYCIŃSKI – Czł. Honorowy 

Wacław KORDEUSZ 

Adam KORZENIAK 

Juliusz KORELESKI (do 2000) 

Kazimierz KOSIŃSKI – Czł. Honorowy 

Kazimierz J. KOSIŃSKI (do 1999) 

Kazimierz B. KOSIŃSKI (do 2001) 

Jacek KRUPIŃSKI 

Jan KRZEMIŃSKI 

Jerzy KRZYSZTOFOWICZ 

Waldemar KUBIK 

Andrzej KUBIŃSKI (do 2001) 

Joanna KULCZYCKA 

Ryszard LANGER 

Czesław LITWIŃSKI 

Leon LIJOWSKI (do 1993) 

 Urszula LORENZ 

Leszek ŁUŻNIAK 

Danuta MACHOWSKA  

Kazimierz MACZEK 

Tadeusz MAĆKOWSKI (do 1996) 

Marek MAJNOWSKI 

Jan MALIK (do 1994) 

Ewa MAŁOCHLEB (do 1994) 

Eugeniusz MATHIAS (do 1992) 

Danuta MISCHKE (do 2002)  Czł. Honorowy 

Maciej MISCHKE – Czł. Honorowy 

Eugeniusz MOKRZYCKI  

Władysław MUSZYŃSKI 

Joanna NOWAK 

Nikodem M. NOWAKOWSKI 

Piotr OSTAPIEC 

Urszula OZGA-BLASCHKE 

Leszek PAJĄK 

Jan PAWEŁEK 

Zbigniew PIETRZYK (do 1994) 

Kazimierz Z. POPŁAWSKI 

Jan PREIDL (do 1992) 

Jan PROSZAK – Czł. Honorowy 

Leszek REGUŁA 

Mieczysław ROPA 

Stanisław RYBICKI 

Stanisław M. RYBICKI 

Jacek RŻANY (do 2002) 

Stanisław SERAFIN (do 1991) 

Alicja SITARSKA 

Kazimierz SITARSKI (do 1999) 

Paweł SITARSKI 

Krzysztof SŁYSZ 

Tadeusz SOBSTEL 

Ryszard STAWSKI (do 2002) 

Leszek STONARSKI 

Wojciech STUDNICKI 

Wiesława STYKA 

Krzysztof STYPUŁA 

Andrzej SUCHOŃ 

Marian SZELIŃSKI 

Janusz ŚLIWIŃSKI 

Szczepan ŚWIĄTEK 

Henryk TUZIŃSKI 

Barbara ULIASZ-MISIAK 

Ewa WCISŁO 

Artur WIECZYSTY (do 2002) 

Robert WIERZBICKI 

Stefan WILKOSZ 

Stanisław WŁADYKA (do 2000)  Czł. Honorowy 

Jan WOJDYŁO (do 2001)  Czł. Honorowy 

Stanisław VINOHRADNIK (do 1999) 

Leszek ZACHUTA 

 

Tabela 1 

Wykaz Członków Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w latach 1991 – 2002 
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że Księgę Członków założył i prowadził do 2000 

roku kolega Kazimierz Kosiński. Dzięki koleżance 

Joannie Nowak Księga jest uzupełniana na bieżąco, 

wpisywane są w niej dane członków oraz odnoto-

wywane jest opłacanie składek. 

Ostatecznie po pokonaniu wielu przeszkód ukazał 

się pierwszy po odrodzeniu KTT numer Czasopisma 

Technicznego z datą wrzesień–październik 1995 r., 

jako 115. rok wznowionej kontynuacji. Od tej pory ze-

szyty ukazywały się systematycznie i do roku 2000 

wydano ich ogółem 23, przy przeciętnym nakładzie od 

600 do 1000 egzemplarzy. W roku 2000 wydano nu-

mer specjalny podkreślający jubileusz 120. lat istnie-

nia czasopisma i jego zmiennych funkcji, jako organu 

Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, Lwow-

skiego Towarzystwa Politechnicznego i ponownie 

KTT. W 2002 roku wydano zeszyt poświęcony historii 

KTT do roku 1944. Był to już 26 zeszyt Czasopisma 

Technicznego. Fenomenem było to, że przez 50 lat 

funkcję redaktora pełnił kolega Profesor B. Kopyciń-

ski. Z okazji jubileuszu w zeszycie Czasopisma 

Technicznego z roku 1997 przeprowadzono z Rekto-

rem wywiad, w którym rozmówca przypomniał, że 

w dwudziestoleciu międzywojennym istniał w Polsce 

organ „Życie Techniczne” wydawany przez Koła Na-

ukowe Polskiej młodzieży akademickiej wyższych 

uczelni technicznych, którego redaktorem został nasz 

kolega, jako młody asystent w Politechnice Lwowskiej 

w roku 1933 i 1934. Autor wspominał: „Jakże inna 

była w tamtych latach młodzież akademicka. Obok 

wielu spraw interesujących młodego człowieka, w tym 

politycznych, można było również zauważyć aspiracje 

naukowe”. Podkreślił także, że „pamięć o osiągnię-

ciach Lwowa na polu kultury i nauki nie powinna 

zaniknąć”. W opinii członków KTT, Czasopismo 

Techniczne było podstawowym dowodem ciągłości 

działań Towarzystwa, co w sposób dobitny podkreślił 

kolega Kosiński przekazując w roku 2000 władzę 

nowo wybranemu zarządowi. Czasopismo Techniczne 

ukazuje się w ostatnich latach nieregularnie. Wynika 

to z trudności finansowych Redakcji. Rozpoczęto więc 

wydawanie zeszytów sponsorowanych, które zawiera-

ją artykuły i są w całości finansowane przez zain-

teresowane jednostki. Zeszytów takich wydano już 

dziesięć. Dużą pomoc redakcja otrzymuje od kolegi 

Stanisława Blaschke, który poza składem i łamaniem 

tekstów rozprowadza Czasopismo Techniczne wśród 

Członków otrzymujących zeszyty w ramach składki 

członkowskiej. Czasopismo przekazywane jest też do 

bibliotek gromadzących obowiązkowe zbiory. 

Redakcja Czasopisma Technicznego zestawiła, 

na podstawie protokołów z Walnych Zebrań, składy 

władz KTT, wszystkich czterech (po 1991 roku) ka-

dencji. Listę nazwisk kolegów pełniących funkcje we 

władzach KTT zamieszczono w tabeli 2 na stronie 29. 

Dzięki sponsorom i członkom wspierającym Za-

rząd kadencji 1997–2000 dysponował kwotą pieniędzy 

pozwalającą na opłacenie nowo wytypowanej kance-

larii prawnej, która wystąpiła do NSA ze skargą na 

decyzję z roku 1992 i do Sądu Wojewódzkiego w Kra-

kowie o zmianę wpisu w Księdze Wieczystej budynku 

przy ulicy Straszewskiego 28, aby, zamiast „własność 

skarbu państwa w wieczystym użytkowaniu NOT 

w Warszawie” przywrócić wpis „własność KTT”. Jak 

wiemy sprawa pierwsza zakończyła się definitywnym 

podtrzymaniem niekorzystnej dla KTT decyzji. Ale 

gromadzone podczas kolejnych rozpraw dowody, poz-

woliły stopniowo, na rozszyfrowanie dokumentów 

z dawnych lat, z których — po dalszych uzupełnie-

niach — można zrozumieć i wykazać — opisane w ni-

niejszej historii — sposoby jakimi, w czasach sta-

linowskich, wymuszono rzekome samorozwiązanie 

KTT i jak dołożyli się do fałszerstw biurokraci lat 90. 

W postępowaniu o odzyskanie tożsamości KTT 

zarejestrowanego w roku 1991, Zarządowi nie udało 

się przekonać Sądu, że Towarzystwo istniało w roz-

proszeniu przez 40. lat i gdy naród odzyskał wolność 

stanęło do pracy społecznej zgodnie ze swoim daw-

nym Statutem. Zarząd włożył wiele wysiłku w uzys-

kanie, na drodze prawnej, wykładni znaczenia słowa 

„kontynuacja” użytego przez twórców obecnego Sta-

tutu w intencji stwierdzenia, że Towarzystwo dalej 

działa począwszy od roku 1877, z przerwami na ka-

taklizmy historyczne. Na próżno! 

Dopiero po zwróceniu się ze skargą do Rzecznika 

Praw Obywatelskich uzyskaliśmy wyjaśnienie, że 

w roku 1991 dawni członkowie Towarzystwa powin-

ni zwrócić się, jako osoby fizyczne, o unieważnienie 

skreślenia KTT z rejestru stowarzyszeń aby odzyskać 

dla Towarzystwa status „bytu prawnego”. Ale skąd 

można to było wiedzieć wcześniej? 

W dniu 27.10.2000 r. skończyła się kolejna epoka 

w życiu Towarzystwa. Kolega Kosiński, prowadząc 

Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze ogłosił, że 

ze względu na swój wiek rezygnuje z kandydowania 

do funkcji prezesa i zgłosił nowego kandydata. Jak 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
ab

el
a 

2
 

W
ła

d
ze

 K
R

A
K

O
W

S
K

IE
G

O
  

T
O

W
A

R
Z

Y
S

T
W

A
  

T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
G

O
 W

 L
A

T
A

C
H

  
1

9
9

1
 —

 2
0

0
3
 

K
a

d
e
n

c
ja

 2
0

0
0

—
2
0

0
3
 

 Je
rz

y
 B

A
N

A
Ś

 

 W
ie

sł
aw

 B
L

A
S

C
H

K
E

 

  W
ie

sł
aw

 B
L

A
S

C
H

K
E

*
 

 W
o

jc
ie

ch
 S

T
U

D
N

IC
K

I 

  Ja
n

 P
A

W
E

Ł
E

K
 

R
y

sz
ar

d
 L

A
N

G
E

R
 

   S
ta

n
is

ła
w

 B
IZ

IO
R

E
K

 

K
az

im
ie

rz
 C

IM
O

C
H

O
W

IC
Z

 

Ja
n
u

sz
 J

A
N

E
C

K
I 

Jo
an

n
a 

N
O

W
A

K
*
*
 

 M
ie

cz
y

sł
aw

 D
Z

IA
D

K
O

W
IE

C
 

  Ja
ce

k
 K

R
U

P
IŃ

S
K

I 

P
aw

eł
 S

IT
A

R
S

K
I 

  E
d

w
ar

d
 K

A
W

A
 

H
en

ry
k

 T
U

Z
IŃ

S
K

I 

 W
ła

d
y

sł
aw

 M
U

S
Z

Y
Ń

S
K

I 

  L
es

ze
k
 R

E
G

U
Ł

A
 

K
az

im
ie

rz
 K

O
S

IŃ
S

K
I 

 N
ik

o
d
em

 M
. 
N

O
W

A
K

O
W

S
K

I 

Ja
n

 W
O

JD
Y

Ł
O

 

*
 f

u
n
k

cj
a 

p
eł

n
io

n
a 

ró
w

n
o

le
g
le

 

*
*
 s

ta
łe

 u
cz

es
tn

ic
tw

o
 w

 p
o

si
ed

ze
n

ia
ch

 Z
ar

zą
d
u

 

K
a

d
e
n

c
ja

 1
9

9
7

—
2
0

0
0
 

 K
az

im
ie

rz
 K

O
S

IŃ
S

K
I 

 K
az

im
ie

rz
 J

an
 K

O
S

IŃ
S

K
I*

 

W
ie

sł
aw

 B
L

A
S

C
H

K
E

*
*
 

 

—
 

 W
o

jc
ie

ch
 S

T
U

D
N

IC
K

I 

  S
ta

n
is

ła
w

 B
IZ

IO
R

E
K

*
*
 

W
ie

sł
aw

 B
L

A
S

C
H

K
E

*
 

Ja
n

 P
A

W
E

Ł
E

K
 

R
y

sz
ar

d
 L

A
N

G
E

R
*
*
 

 S
ta

n
is

ła
w

 B
IZ

IO
R

E
K

*
 

Ja
n
u

sz
 J

A
N

E
C

K
I 

M
ie

cz
y

sł
aw

 R
O

P
A

 

 M
ie

cz
y

sł
aw

 D
Z

IA
D

K
O

W
IE

C
 

  A
n

to
n
i 

K
O

C
Ó

J 

M
ar

ia
n
 S

Z
E

L
IŃ

S
K

I 

  Ja
d

w
ig

a 
B

A
S

T
E

R
 

Ja
n
u

sz
 Ś

L
IW

IŃ
S

K
I 

 W
ła

d
y

sł
aw

 M
U

S
Z

Y
Ń

S
K

I 

  L
es

ze
k
 R

E
G

U
Ł

A
 

Ja
n

 W
O

JD
Y

Ł
O

 

 N
ik

o
d
em

 M
. 
N

O
W

A
K

O
W

S
K

I 

S
ta

n
is

ła
w

 A
N

D
R

U
S

Z
E

W
IC

Z
*
 

*
  
 d

o
 1

9
.0

3
.1

9
9

9
 

*
*
 o

d
 1

9
.0

3
.1

9
9

9
 

K
a

d
e
n

c
ja

 1
9

9
4

—
1
9

9
7
 

 K
az

im
ie

rz
 K

O
S

IŃ
S

K
I 

 W
ie

sł
aw

 B
L

A
S

C
H

K
E

*
 

K
az

im
ie

rz
 J

an
 K

O
S

IŃ
S

K
I*

*
 

 K
az

im
ie

rz
 J

an
 K

O
S

IŃ
S

K
I*

 

 D
o

ro
ta

 M
A

C
H

O
W

S
K

A
*

 

W
o

jc
ie

ch
 S

T
U

D
N

IC
K

I*
*
 

 B
ro

n
is

ła
w

 K
O

P
Y

C
IŃ

S
K

I*
 

Ja
n

 P
A

W
E

Ł
E

K
*

*
 

   Je
rz

y
 D

U
D

A
*
 

S
ta

n
is

ła
w

 B
IZ

IO
R

E
K

*
*
 

Ja
n

 P
A

W
E

Ł
E

K
*
 

M
ie

cz
y

sł
aw

 R
O

P
A

*
*
 

M
ar

ia
n
 S

Z
E

L
IŃ

S
K

I 

 Z
b

ig
n

ie
w

 K
L

E
W

A
R

*
 

K
az

im
ie

rz
 S

IT
A

R
S

K
I*

*
 

 M
ie

cz
y

sł
aw

 D
Z

IA
D

K
O

W
IE

C
 

K
az

im
ie

rz
 S

IT
A

R
S

K
I*

 

Ja
n
u

sz
 J

A
N

E
C

K
I 

 

 A
n

to
n
i 

K
O

C
Ó

J 

Ja
d

w
ig

a 
B

A
S

T
E

R
*
*
 

 W
ła

d
y

sł
aw

 M
U

S
Z

Y
Ń

S
K

I 

 S
ta

n
is

ła
w

 D
A

T
K

A
*
 

L
es

ze
k
 R

E
G

U
Ł

A
 

Ja
n

 W
O

JD
Y

Ł
O

*
*
 

 S
ta

n
is

ła
w

 A
N

D
R

U
S

Z
E

W
IC

Z
 

T
ad

eu
sz

 M
A

Ć
K

O
W

S
K

I*
 

N
ik

o
d
em

 M
. 
N

O
W

A
K

O
W

S
K

I*
*

 

*
  
 d

o
 6

.1
1

.1
9
9
6
 

*
*
 o

d
 6

.1
1

.1
9
9
6
 

K
a

d
e
n

c
ja

 1
9

9
1

—
1
9

9
4
 

 K
az

im
ie

rz
 K

O
S

IŃ
S

K
I 

 M
ac

ie
j 

M
IS

C
H

K
E

 

  D
an

u
ta

 M
IS

C
H

K
E

 

 Z
b

ig
n

ie
w

 K
L

E
W

A
R

 

  B
ro

n
is

ła
w

 K
O

P
Y

C
IŃ

S
K

I 

    W
it

o
ld

 G
A

W
O

R
*
 

A
n

to
n
i 

K
O

C
Ó

J*
 

Ja
n
u

sz
 J

A
N

E
C

K
I*

 

 E
u
g

en
iu

sz
 M

A
T

H
IA

S
 

  Ja
n

 P
R

E
ID

L
 

K
az

im
ie

rz
 S

IT
A

R
S

K
I 

  

—
 

  S
ta

n
is

ła
w

 A
N

D
R

U
S

Z
E

W
IC

Z
 

 T
ad

eu
sz

 M
A

Ć
K

O
W

S
K

I 

Ja
n

 W
O

JD
Y

Ł
O

 

  

—
 

*
 s

ta
łe

 u
cz

es
tn

ic
tw

o
 w

 p
o

si
ed

ze
n
ia

ch
 

Z
ar

zą
d
u
 

W
ła

d
z
e 

K
T

T
 

Z
A

R
Z

Ą
D

  

P
re

ze
s 

 Z
-c

a 
P

re
ze

sa
 

  S
ek

re
ta

rz
 

 S
k

ar
b
n
ik

 

  C
zł

o
n

k
o

w
ie

 Z
ar

z
ąd

u
 

    Z
-c

y
 C

zł
o

n
k
ó

w
 Z

ar
zą

d
u

 

K
O

M
IS

JA
 L

U
S

T
R

A
C

Y
JN

A
 

P
rz

ew
o
d

n
ic

zą
cy

 

  C
zł

o
n

k
o

w
ie

 

   Z
-c

y
 C

zł
o

n
k
ó

w
 

S
Ą

D
 H

O
N

O
R

O
W

Y
 

P
rz

ew
o
d

n
ic

zą
cy

 

 C
zł

o
n

k
o

w
ie

 

   Z
-c

y
 C

zł
o

n
k
ó

w
 

U
w

ag
i 

 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 30 

smutno było słuchać, gdy ustępujący Prezes wyliczał 

nazwiska zmarłych podczas ostatniej kadencji, dzie-

więciu kolegów. Byli wśród nich przede wszystkim 

członkowie Towarzystwa, świadkowie likwidacji w ro-

ku 1949. Oprócz wymienionych już wcześniej, człon-

ków Zarządów kadencji 1992–2000, byli tam koledzy: 

Jan Broś, Juliusz Koreleski, Kazimierz Sitarski, 

Stanisław Vinohradnik, Stanisław Władyka. Uby-

wali także młodzi, w pełni sił, w tym syn Kazimierz 

Jan Kosiński zmarły tragicznie, ku boleści ojca. 

W słowie końcowym ustępujący Prezes zwrócił 

uwagę aby nowy zarząd troszczył się o utrzymanie 

ciągłości wydawnictwa i utrzymania wysokiego pozio-

mu Czasopisma Technicznego, ponieważ niezależnie 

od wyroku sprawiedliwości formalnej, to właśnie cza-

sopismo może pukać do poczucia sprawiedliwości 

członków krakowskich Stowarzyszeń Naukowo Tech-

nicznych, od których zależy ostatecznie przyszłe roz-

strzygnięcie sporu KTT — NOT. 

W latach 1995–2002 Redakcja Czasopisma 

Technicznego pracowała w następujących składach: 

Redaktor Naczelny — B. Kopyciński (1995–2000), 

N. M. Nowakowski (2000 –); Redaktor Odpowie-

dzialny — K. Kosiński (1995–2000); Redaktor Tech-

niczny — L. Kmietowicz (1995–1998), W. Blaschke 

(2001–); Kolegium Redakcyjne (powołane w 2001 

roku) — A. Chyba, M. Dziadkowiec, S. Rybicki, 

W. Styka. 

W uznaniu zasług Walne Zgromadzenie nadało 

Koledze Kazimierzowi Kosińskiemu tytuł honoro-

wego Prezesa Krakowskiego Towarzystwa Technicz-

nego. 

10. Przesłanie na przyszłość 

Piękny jest region krakowski z miastem Krako-

wem na czele. Na to piękno składają się obok wa-

runków naturalnych i wartości duchowych także nasza 

kultura materialna, stanowiąca dorobek pokoleń ludzi, 

którzy tutaj żyli od wieków i parali się techniką. Dal-

szy rozwój cywilizacyjny naszego regionu zależeć bę-

dzie od aktywnego uczestnictwa w powstającej cywili-

zacji XXI wieku, czyli od wkładu w to dzieło, ogółu 

krakowskich inżynierów zajmujących się naukami tech-

nicznymi i praktyką. Wiadomo, że efektywność na-

szych wysiłków będzie wyznaczać nie tylko wysoka 

specjalizacja, której szukamy w Stowarzyszeniach 

Naukowo Technicznych, ale także współpraca inter-

dyscyplinarna i sztuka kompleksowego patrzenia na 

potrzeby miasta i regionu. Tej sztuki i tej współpracy 

możemy się uczyć ze 125-letniej tradycji Krakowskie-

go Towarzystwa Technicznego. Musimy także wspól-

nie dobijać się od nowa, o wysoki status inżyniera 

w społeczeństwie, które już nauczyło się postrzegać, 

że rozwój nauki i techniki niesie nie tylko postęp 

i korzyści, ale także zagrożenia, których symbolem 

jest broń jądrowa, katastrofy — jak ta w Czarnobylu 

i inne. 

A na własnym podwórku, musimy przekonać 

ogół inżynierów i techników działających społecz-

nie w krakowskich SNT do przyjęcia za swoją tra-

dycję KTT, i aby znaleźć wspólnie taki „sposób uło-

żenia stosunków” w Domu Technika aby „po wsze 

czasy służył on potrzebom środowiska krakowskiego” 

i abyśmy mogli nadać mu nazwę „Krakowski Dom 

Technika”. 

 

 

 

 

 

Post scriptum 

Niniejsze opracowanie powstało z inspiracji 

członków Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Tech-

nicznego kadencji 2000–2003. Autor składa po-

dziękowanie wszystkim kolegom, którzy zapoznali się 

z projektem tej pracy i uczestniczyli w dyskusjach 

nadających ostateczny kształt części 1 i 2 Historii 

KTT. Szczególne dzięki należą się kolegom, którzy 

gromadzili dokumenty i dzielili się wspomnieniami 

z czasów, gdy nasze towarzystwo istniało w pamięci 

swoich członków. 
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Abstract 

The paper tells about the second part of the history of the Cracow Technical Society. It describes the period 

after the World War II. After the break caused by the War the first General Assembly took place in 1945. The 

activities were revived and the publishing of the Technical Journal was started. The Society was active till the 

beginning of the 1948. In 1948 the General Assembly was not organised as a result of the protest against the 

pressure of authorities to liquidate the Society. In that time the atmosphere of terror was dominant and people 

of politics different than official were intimidated. In 1949 the “mockery” of General Assembly was organised 

and the Assembly decided, illegally in the view of the law and the statute, about the termination of the Cracow 

Technical Society existence. The Society was erased (at the beginning of 1949) from the official Register of 

Societies. The legal status of the building was forgotten and remained unclear. Till 1992 the building was 

registered in the legal documents as belonging to the (non-existing) CTS. Reactivation of the Society was 

possible only after the system changes in the country’s economy. The meeting that reactivated the Society was 

organised in 1991. At this meeting participated 12 persons that were members of the CTS before 1949. The 

Society was registered in May 1991. The Chief Technical Organisation (NOT) objected, as the Organisation 

wanted to keep the property of the Society’s building. The building was recognised as belonging to the Chief 

Management of the Chief Technical Organisation in Warsaw, as the Cracow management of the Organisation 

had resign from the property when it was obtaining the legal status. It was illegal, as it was incompatible with 

the Status of the Cracow Technical Society, where the future of the building was precisely described in case of 

the Society liquidation. The problem of the building possession is now under consideration of the Cracow 

Court of Justice. Reactivated Cracow Technical Association functions for the four cadences already. Since 

1995 the Technical Journal is published. 
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