
Nr 129 Rok 126 Kraków 2006 r. październik-grudzień

T TK
Organ

Krakowskiego
Towarzystwa
Technicznego

CZASOPISMO
TECHNICZNE

KWARTALNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM TECHNIKI

ZYR SA TW WO OT    TEI EK CS H
NW

IO CK ZA NR EK

18 77

ISSN: 1425-8390Nr Indeksu 334006





 

CZASOPISMO TECHNICZNE 1 

doc. dr inż. Jerzy Banaś 

Członek Honorowy PZITS 

100-lecie Domu Technika w Krakowie 

 

 

Wstęp 

Dom Technika w Krakowie, którego 100-lecie 

obchodzimy, od samego początku służy pracy spo-

łecznej inżynierów, najpierw tych zrzeszonych w Kra-

kowskim Towarzystwie Technicznym a z biegiem lat, 

w powstających branżowych Stowarzyszeniach Nau-

kowo-Technicznych, podporządkowanych stopniowo, 

powołanemu w roku 1947 Oddziałowi Wojewódz-

kiemu Naczelnej Organizacji Technicznej a ostatecz-

nie tworzących, od roku 1981, Oddział Krakowski 

Federacji SNT-NOT. 

W pracy stowarzyszeń były historyczne przerwy, 

spowodowane przez dwie wojny światowe i okupacje 

Krakowa, ale gdy tylko rysowała się możliwość, 

inżynierowie i technicy wracali do swojego Domu 

i rozpoczynali pracę od nowa, pamiętając na ogół 

o kontynuacji tradycji. 

W naszym zawodzie, dyplom kończący okres 

studiów otrzymujemy, przeciętnie w 25. roku życia. 

A zatem można powiedzieć, że w stowarzyszeniach 

inżynierskich, co 25 lat następuje zmiana pokoleń. 

Podstawową rolę w pracy stowarzyszeniowej odgrywa 

pokolenie tych, którzy mają już około 25.letni kapitał 

doświadczenia zawodowego. Przy nich wyrasta na-

stępne pokolenie młodych, szukających swojej drogi 

a współpracuje z nimi, pokolenie „dziadków”, którzy 

patrzą już na życie z perspektywy lat, mogą dzielić się 

doświadczeniem, znają tradycję. Wg tego schematu 

chcemy spojrzeć na jubileusz Domu, czyli wspomnieć 

4 pokolenia jego użytkowników, dodając pokolenie 

pierwsze, które doprowadziło do zbudowania obiektu, 

noszącego początkowo nazwę Domu KTT. Schemat 

podziału na pokolenia jest uproszczony, należy pamię-

tać, że w toku wojen, zwłaszcza tej drugiej, uczelnie 

polskie były zamknięte, kadr inżynierskich nie przy-

bywało. 

Aby działać skutecznie, czyli osiągać zamierzone 

cele, nie zawsze mieszczące się w planach władców 

lub rządów, w drugiej połowie XIX wieku w Europie, 

ludzie jednego zawodu, zaczęli zrzeszać się do dzia-

łań, mających na celu dobro swoich członków, dobro 

własnego kraju, regionu lub tylko miasta oraz – w przy-

padku inżynierów – nadrzędne dobro techniki, tak wspa-

niale rozwijającej się w owym czasie. Cytaty 1 i 2 

zamieszczone w ramce pozwalają poznać okoliczności 

i atmosferę panujące w czasie, gdy tworzono w Kra-

kowie pierwsze stowarzyszenia inżynierów [1]. 

W tymże zrzeszaniu się, specyfiką polską był 

brak własnego państwa i podział ojczystego kraju 

pomiędzy trzech zaborców. Musimy to uwzględniać, 

odpowiadając na pytanie, do jakich początków na-

wiązujemy? W roku 1866 powstało we Lwowie To-

warzystwo dla Pielęgnowania Wiadomości Technicz-

nych, działające przy Politechnice Lwowskiej, lecz 

miało ono charakter austriacki. Natomiast Lwowskie 

Cytat 1 

Kronikarz KTT z okazji 25-ciolecia Towa-

rzystwa zapisał „ Gdy w późnej jesieni 1876. roku, 

óczesnym zwyczajem, budowniczowie i inżyniero-

wie krakowscy urzadzali obiad składkowy w ho-

telu Victoria na powitanie nowego dyrektora, 

tenże namówiony już uprzednio przez kolegów 

zabrał głos i wywiódł, że „gromada to wielki 

człowiek” oraz zaproponował w zakończeniu 

przemówienia założenie Towarzystwa Technicz-

nego Krakowie, co zgromadzeni żywymi okla-

skami przyjęli” [1]. 

 

Cytat 2 

W dniu 15 maja 1877 r. zwołano Pierwsze 

Zgromadzenie Towarzystwa w hotelu Drezdeń-

skim. O tym wydarzeniu donosił krakowski 

„Czas”: „ Po zagajeniu przez profesora Zahałkę, 

zdającego imieniem tymczasowego Komitetu wy-

branego z grona założycieli sprawę z czynności 

tegoż, zgromadzeni przystąpili do wyboru Wy-

działu. Przewodniczącym został wybrany dr Pa-

weł Brzeziński, dyrektor Instytutu Technicznego, 

zastępcą starszy inżynier rządowy Jan Matula, 

sekretarzem architekt Henryk Lindquist – profe-

sor Instytutu Technicznego, podskarbim budowni-

czy Adam Poznański, bibliotekarzem inżynier rzą-

dowy Józef Braunseis” [1]. 
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Towarzystwo Politechniczne, utworzone w roku 1877, 

miało już statut w języku polskim i stwierdzenie, że 

jest organizacją inżynierów polskich. W swojej dalszej 

historii LTP nie nawiązywało do tradycji z roku 1866 

i w taki sam sposób postępuje, od czasu powstania, 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Warunkiem do 

przyjęcia polskich rozwiązań organizacyjnych była, 

osiągnięta wówczas autonomia galicyjska. Inne zabory 

nie cieszyły się jeszcze taką swobodą. 

I dla tego Krakowskie Towarzystwo Techniczne, 

po wymuszonym przez historię zniknięciu LTP, prag-

nie być uważane za najstarsze stowarzyszenie polskich 

inżynierów na ziemiach polskich i mieć należne tej 

tradycji miejsce.  

Nawiązując do obchodzonego, w roku 2005 Ju-

bileuszu 100-lecia Domu Technika w Warszawie, 

przesyłamy do Stolicy serdeczne gratulacje i życzenia 

pomyślności. W biuletynie informacyjnym nr 10–11 

poświęconym Jubileuszowi podano daty świadczące 

o historii zrzeszania się inżynierów polskich. Korzy-

stając z okazji w kolejnym trzecim cytacie, propo-

nujemy uzupełnienie liczby lat tradycji polskich to-

warzystw technicznych, którą można przedłużyć do 

190 lat. 

W ciągu 100-letniej historii krakowskim Domem 

Technika zarządzały dwie instytucje. Przez pierwsze 

44 lata było nią Krakowskie Towarzystwo Techniczne, 

przez pozostały okres – Oddział Krakowski NOT, no-

szący obecnie nazwę Krakowskiego Oddziału Fede-

racji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. 

Wskutek pokrętności polskich losów, właścicielem 

domu jest obecnie Skarb Państwa a użytkownikiem 

Domu Zarząd Główny NOT w Warszawie wynaj-

mujący odpłatnie obiekt Notowi Krakowskiemu. Gdy 

autor przystąpił do pisania niniejszego referatu, po-

między dawnym a obecnym właścicielem domu trwał 

spór o przyszłą formę własności. Przez cały rok 2006, 

KTT dysponowało korzystnym dla siebie wyrokiem 

Sądu Okręgowego, ale Sąd Apelacyjny nie uznał tego 

wyroku. 

Skoro jednak Dom Technika stanowi nieprzer-

wanie forum działalności i siedzibę krakowskich Sto-

warzyszeń Naukowo Technicznych, KTT i Oddział 

Krakowski FSNTNOT doszły do wniosku, że należy 

godnie uczcić jubileusz naszego pięknego obiektu, 

licząc na kompromisowe rozwiązanie sporu w przy-

szłości. 

2. Budowa domu i jego modernizacje 

Aby powstał dom, potrzebni są ludzie, którzy się 

tym zajmą, potrzebne są pieniądze oraz grunt, na 

którym obiekt może stanąć. 

W chwili powstania, KTT liczyło 54. członków, 

ale po dziesięciu latach szeregi powiększyły się do 

około 200 osób, w tym wielu ludzi wybitnych, zapi-

sanych na trwale w dziejach Krakowa. Podczas pre-

zesury Józefa Sarego, gdy w Poznaniu zakładano 

Bank Ziemski, jeden z członków KTT, pracujący 

aktualnie w zaborze pruskim, zaproponował, aby zor-

ganizować w Towarzystwie dobrowolną zbiórkę pie-

niędzy i wykupić akcje tworzonego Banku z myślą 

o gromadzeniu funduszy na budowę siedziby Towa-

rzystwa. Pomysł zyskał akceptację, koledzy wykazali 

się hojnością a lokata była bardzo korzystna. 

Sprawą budowy zajął się energicznie Prezes ka-

dencji 1901–1907, Gustaw Steingraber – profesor 

Instytutu Technicznego, przemianowanego wówczas 

na Szkołę Przemysłową. W roku 1901., uchwałą Wal-

nego Zgromadzenia KTT zatwierdzono preliminarz 

kosztów budowy Domu KTT, na kwotę 85 000 koron. 

Następnie powołano Komitet Budowy, z Józefem Sa-

re na czele, który właśnie objął był funkcję wiceprezy-

denta Miasta i ściśle współpracował z prezydentem 

doktorem Juliuszem Leo. Obaj panowie przekonali 

Radę Miasta, która w uznaniu już ponad 20-letnich 

zasług Towarzystwa, podarowała na ten cel działkę, 

przy ulicy Straszewskiego 28, za symboliczną kwotę 

4 000 koron. [4] 

Zatem podstawowe warunki były spełnione i w ro-

ku 1904. zorganizowano konkurs na projekt domu, 

a następnie wybrano koncepcję Sławomira Odrzywol-

skiego. Młody wówczas autor zaproponował nowo-

czesną funkcję i piękną secesyjną fasadę, pozostawia-

Cytat 3 

Na terenie Wolnego Miasta Krakowa, będą-

cego po rozbiorach ostatnim, jeszcze wolnym 

skrawkiem, Dawnej Rzeczypospolitej Polskiej 

utworzono w roku 1815. Towarzystwo Naukowe 

Krakowskie. W statucie Towarzystwa przyjęto 

podział organizacyjny na reprezentowane dzie-

dziny wiedzy, a jedną z nich była Technika [2]. 

Członkami TNK byli początkowo profeso-

rowie Uniwersytetu Jagiellońskiego a po kilku 

latach, także profesorowie Instytutu Technicz-

nego – ufundowanego w roku 1835 w Krakowie, 

przez inżyniera francuskiego Szczepana Huberta. 
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jąc w pokonanym polu propozycje bardziej znanych 

architektów Władysława Ekielskiego i Romana Ban-

durskiego. 

W roku 1905. rozpoczęto wykopy i wykonano 

fundamenty. Podczas realizacji podniesiono kwotę 

kosztorysową do 105 000 koron, „aby budynek uzys-

kał stosowne wykończenie”, które wykonał rzeźbiarz 

Jan Raszka, podobnie jak Odrzywolski, członek To-

warzystwa. Jeszcze dzisiaj elewacja Domu Technika, 

chociaż zasłonięta, w miesiącach letnich, koronami 

wielkich drzew, zachwyca rozmachem łuków zespala-

jących drzwi balkonu drugiego piętra i okna parteru. 

Szczególnie ozdobny jest pionowy ciąg okien nad 

bramą wejściową zakończony szczytem, na którym 

widzimy: parę aniołów z ogromnymi skrzydłami, pod-

trzymujących symboliczne drzewo techniki i cztery 

herby branżowe. Nad bramą rzeźbiarz przedstawił ale-

goryczną scenę „ Nauka i Technika w służbie Na-

rodu”. Nad oknem drugiego piętra dodano jeszcze, 

w późniejszym czasie, barwną mozaikę. 

Uroczyste otwarcie Domu nastąpiło w dniu 

1. grudnia 1906, przy udziale: władz miasta, delegacji 

wielu instytucji naukowych i społecznych, członków 

Towarzystwa. Wszyscy byli zachwyceni wystrojem 

wnętrza z umieszczonym na półpiętrze żeliwnym 

odlewem popiersia Feliksa Księżarskiego, sławnego 

w Krakowie architekta i inżyniera fortyfikacji, który 

między innymi odrestaurował dla Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego budynek Collegium Maius i zaprojektował 

budynek Collegium Novum. Z uznaniem oceniano, 

umieszczoną w westybulu, marmurową tablicę upa-

miętniającą darczyńców, twórcę projektu i komitet 

budowy. Tylko ta tablica jest obecnie świadkiem i pa-

miątką tamtych świetnych dni. Podczas otwarcia Do-

mu odczytano także szereg listów gratulacyjnych, 

a wśród nich: od Lwowskiego Towarzystwa Politech-

nicznego, od Warszawskiego Towarzystwa Techników 

i od Sekcji Technicznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Poznaniu – ruch stowarzyszeniowy inżynierów 

ogarniał już wszystkie ziemie polskie. 

W nowym Domu zakwitło, ze zdwojoną siłą, 

życie stowarzyszeniowe. Na parterze było miejsce na 

stałą wystawę promocyjną nowości technicznych: 

krajowych i zagranicznych (między innymi wystawia-

no model samolotu polskiej konstrukcji nazwanego 

Aquilla), organizowano odczyty ilustrowane, już wte-

dy, obrazami rzucanymi na ekran. Odczyty były wy-

darzeniem kulturalnym, przynosiły dochody, bowiem 

nie było jeszcze konkurencji kina czy telewizji. Zbiór 

książek w bibliotece powiększył się w samym tylko 

1910. roku o 100 pozycji – w roku 1939 liczba wolu-

minów przekroczyła 1000. Powstało Koło Towarzys-

kie przy KTT, urządzające zabawy z tańcami – trwał 

jeszcze nastrój Fin de siècle’u. W roku 1912, z okazji 

35-lecia KTT, a może w przeczuciu nadejścia ciężkich 

czasów, postanowiono nadać pierwsze tytuły człon-

ków honorowych, tytuł nr 1 otrzymał dr Juliusz Leo 

a dalsze Józef Sare, Józef Pakies, Władysław Karcz-

marski i Sławomir Odrzywolski. Dobór odznaczonych 

osób jest świadectwem, jak wysoko oceniano w to-

warzystwie tych, którzy zasłużyli się przy tworzeniu 

własnego Domu. 

Po wybuchu pierwszej wojny światowej, młodzi 

inżynierowie poszli do cesarskiej artylerii, lub do sa-

perów i burzyli infrastrukturę wrogów cesarza. Starsi 

chronili to, co zbudowano w czasach pokoju oraz 

przeciwdziałali chaosowi podczas rozpadu państw 

zaborczych, aby przekazać powstającemu z popiołów 

ojczystemu państwu działające sprawnie urządzenia 

i instytucje techniczne. Jeszcze w 1914. roku zorga-

nizowano nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 

uchwaliło poparcie dla wyruszających z Błoń Legio-

nów i dla ich dowódcy Józefa Piłsudskiego. 

Potem przez 4 lata Kraków był twierdzą obronną. 

Nie było mowy o zebraniach, ale opiekę nad domem 

sprawowali: gospodarz i Prezes Józef Horoszkiewicz, 

który jako Starszy Radca Dworu i Dyrektor zmilita-

ryzowanej Kolei w Krakowie, potrafił stworzyć takie 

warunki, że tamta wojna nie tknęła ani zasobów 

materialnych, ani nawet gotówki należącej do To-

warzystwa. Walne Zgromadzenie, które odbyło się 

w dniu 23. marca 1917, dziękowało staremu prezesowi 

i udzieliło ustępującemu Wydziałowi bezwarunko-

wego absolutorium. Do godności nowego prezesa 

powołano młodego Karola Rollego, jednego z naj-

wybitniejszych w późniejszym czasie członków To-

warzystwa, który „szybko zaskarbił sobie zaufanie 

kolegów” [1]. 

Odzyskaniu niepodległości towarzyszyła wielka 

radość. W roku 1917 KTT wysłało, na ręce Marszałka 

Sejmu depeszę gratulacyjną z okazji rozpoczęcia pracy 

Pierwszego Sejmu II Rzeczypospolitej. Pięknie pisało 

też LTP do Premiera pierwszego rządu „Polskie To-

warzystwo Politechniczne śle z kresów wschodnich, 

na których podtrzymujemy sztandar nauki i pracy 

polskiej, wyrazy głębokiej czci dla Wysokiego Rządu, 
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na ręce Waszej Ekscelencji i składa gorące życzenia 

dla Jego pomyślnej pracy na pożytek odmłodzonej 

Rzeczypospolitej”. 

Rzucono hasło „Wszystkie wolne od broni ręce 

chwytają za młot i kielnię”. Wyniszczenie Kraju było 

ogromne, a tu jeszcze wojna bolszewicka, trzeba bro-

nić granic ojczyzny i Europy przed widmem komu-

nizmu. Pomimo ogromnego zaangażowania ideowego 

trzeba było apelować do dawnych członków o prze-

zwyciężenie apatii i do młodych inżynierów o zro-

zumienie potrzeby zrzeszania się. 

Od roku 1919 notuje się już wzrost liczby człon-

ków Towarzystwa – to drugie pokolenie użytkowni-

ków Domu KTT ruszyło, w ciężkim dla społeczeństwa 

i państwa okresie, do pracy społecznej. Występowały 

kryzysy gospodarcze, powodujące zubożenie ludności, 

hiperinflację, przepadek depozytów bankowych. Na 

walnych zgromadzeniach w tamtych latach pojawił się 

w KTT nawet problem … ściągalności składek. 

Okres dwudziestolecia między wojennego to sto-

pniowe podnoszenie kraju do poziomu europejskiego, 

pod względem gospodarczym i technicznym. Nastąpił 

spontaniczny rozwój stowarzyszeń branżowych oma-

wiany w dalszych rozdziałach. Na ogólnopolskich 

zjazdach inżynierów (1932, 1938) następowała inte-

gracja tego ruchu w warunkach demokratycznych. 

Natomiast po drugiej wojnie, gdy legalizowano tylko 

te organizacje społeczne, które całkowicie podpo-

rządkowały się centralnej władzy i zadeklarowały 

poparcie dla socjalizmu, nie było miejsca dla KTT, 

LTP czy WTT. 

Skupiające już nie tylko inżynierów krakowskich 

ale także wielu kolegów z kresów wschodnich, Kra-

kowskie Towarzystwo Techniczne, jako jedyne broni-

ło się, przed likwidacją powiększając liczbę swych 

członków. Kto widział ruiny Warszawy w latach 45/50 

ten rozumie dlaczego nie broniło się WTT. 

Krakowski Dom KTT ostał się, po wojnie bez 

zniszczeń, choć całkowicie ogołocony z wyposażenia. 

Żeliwne popiersie Księżarskiego trafiło do hitlerowskich 

hut a większość księgozbioru poszła „z dymem”. Oku-

pant umieścił w naszym budynku urząd Treuhadstelle, 

który nadzorował polskie przedsiębiorstwa produkujące 

dla potrzeb Rzeszy. Ale na czele przedsiębiorstw gos-

podarki komunalnej miasta ostali się przedwojenni dy-

rektorzy, członkowie KTT, którzy dawali przykład jak 

można pomagać ludziom, zwłaszcza inżynierom mają-

cym kłopoty z władzą. Za taką pomoc, były prezes KTT, 

kolega Polaczek-Kornecki zapłacił życiem, wywieziony 

do obozu Auschwitz. Był inżynierem komunikacji, dy-

rektorem MPK [6]. 

Prawie na drugi dzień po wyzwoleniu Krakowa 

w roku 1945., pozostali przy życiu członkowie towa-

rzystwa zjawili się w Domu, zorganizowali na nowo 

stałe dyżury i po pierwsze udzielali pomocy i in-

formacji imigrantom LTP, którzy szukali możliwości 

osiedlenia się w Krakowie albo tylko przez Kraków 

przejeżdżali, kierując się na zachód. Pojawiali się też 

stopniowo i organizowali pracę członkowie zarządów 

stowarzyszeń branżowych. Wspólny Dom ułatwiał in-

tegrację i wzajemną pomoc, pomyślano o spotkaniach, 

odczytach a przede wszystkim o wznowieniu wy-

dawnictwa Czasopisma Technicznego, którego pierw-

szy numer ukazał się pod koniec 1945. roku. Pierwsze 

Walne Zgromadzenie KTT zorganizowano w dniu 

2 grudnia 1945. Minutą ciszy oddano hołd zmarłym 

Kolegom a lista osób odczytana przez Przewodni-

czącego zawierała 78 nazwisk. 

Najważniejszą decyzją Towarzystwa było w tym 

czasie wynajęcie Domu tworzonej przez profesora 

Stella-Sawickiego, przyszłej Politechnice Krakow-

skiej. Był to ważny wkład KTT, do umożliwienia 

młodzieży z Małopolski i Krakowa, zdobywania dy-

plomów: architektów, budowniczych, mechaników, 

wobec braku Politechniki Lwowskiej. 

W wydawnictwie PK [7] można przeczytać 

wspomnienia ówczesnego studenta „Stanąłem przed 

drzwiami Dziekanatu Wydziału Komunikacji w Kra-

kowskim Domu Technika, ściskając w dłoniach indeks 

i inne dowody prób podejmowania studiów we Lwo-

wie. Bez słowa wpisano moje nazwisko na listę stu-

dentów stosownego semestru”. A dalej „wspiąłem się 

po stromych schodach oficyny DT, do znajdujących 

się tam biur Bratniej Pomocy. W ciasnych pomie-

szczeniach Bratniaka cisnęli się studenci wszystkich 

wydziałów politechnicznych”. 

Czytając kroniki różnych towarzystw można zau-

ważyć, albo lukę informacyjną obejmującą działalność 

w okresie 1946-48, albo informacje wygładzone, ze 

względu na wyczuwalny ołówek cenzora, i nasycone 

obowiązkowo propagandowymi hasłami. Były to cza-

sy ideologicznego przekształcania istniejących dotąd 

stowarzyszeń. Wykorzystywano spontaniczny zryw 

ogółu inżynierów do odbudowy powojennych znisz-

czeń i wdrażano obcy stalinowski model ruchu sto-

warzyszeniowego, z drobną modyfikacja polską. Mo-
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del ten obowiązywał na szczęście tylko sześć lat, ale 

powrót do statutów demokratycznych i tradycyjnych 

nazw stowarzyszeń przeciągnął się na dziesiątki lat 

i nie ma pewności czy już się zakończył. 

W latach 40-tych środowisko inżynierów po-

dzieliło się, w KTT skupiło się liczne grono, które 

chciało bronić swoich demokratycznych tradycji, 

o czym świadczą apele głoszone podczas Walnych 

zgromadzeń aby zachęcać krakowskich inżynierów do 

wstępowania do KTT i aby tego towarzystwa bronić 

wobec zakusów likwidacji. Ale wśród inżynierów, 

podobnie jak w innych środowiskach, byli ludzie 

akceptujący ustrój socjalistyczny oraz tacy, którzy 

widzieli, że innego wyjścia niż ustąpienie władzom: 

nie ma. Zwłaszcza członkowie partii, których wówczas 

było niewielu, zajmowali się w omawianym okresie 

dopasowaniem istniejących stowarzyszeń, do schema-

tu organizacyjnego, zatwierdzonego przez najwyższą 

władzę – Biuro Polityczne PZPR. 

Ta władza wyraziła zgodę na społeczną działal-

ność inżynierów i techników tylko w 20. branżowych 

stowarzyszeniach, podporządkowanych swoim zarzą-

dom głównym w Warszawie, mającym osobowość 

prawną i podlegających z kolei Zarządowi głównemu 

NOT. Oddziały terenowe SNT miały zasięg działania 

zgodny z podziałem państwa na województwa, nie 

miały osobowości prawnej i oprócz podległości bran-

żowej podlegały także Oddziałom Wojewódzkim 

NOT. Prezesi Zarządów Głównych byli wybierani 

przez Zjazdy, ale z pośród kandydatów akceptowa-

nych przez KC PZPR. Analogicznie prezesi oddziałów 

ważniejszych stowarzyszeń, na szczeblu wojewódz-

kim, należeli do nomenklatury komitetów wojewódz-

kich partii rządzącej. Statuty stowarzyszeń w sprawach 

organizacyjnych były podobne do siebie. 

„Jak się nie ma, co się lubi….” mówi przysłowie. 

Można tylko podziwiać, że po takiej „kuracji”, w od-

działach SNT zaczął się stopniowo napływ nowych 

członków i ruszyła normalna praca. Podstawą angażo-

wania się inżynierów ówczesnego pokolenia, w pracę 

nie tylko zawodową, był program odbudowy kraju 

a następnie plany, tak niezbędnego ówcześnie, uprze-

mysłowienia i urbanizacji – nikomu nie brakowało 

pracy. We wszystkich krajach bloku radzieckiego na-

stępowały podobne procesy a cechą ich była izolacja 

od postępu technologicznego dokonującego się w kra-

jach zachodnich. Niedościgłym wzorem był Związek 

Radziecki i jego technika kosmiczna. W stowarzy-

szeniach ruszyła praca szkoleniowa, która była tylko 

pewną namiastką informacji o postępie technicznym. 

Była, przede wszystkim, ważnym źródłem wiadomości 

z praktyki inżynierskiej, tak potrzebnej następnemu 

już trzeciemu pokoleniu inżynierów, wchodzącemu 

w progi Domu w połowie lat 50-tych.. 

Pod kierunkiem OW NOT przeprowadzono mo-

dernizację budynku, którą zajęli się koledzy z PZIB, 

już pod nazwą PZITB. Projekty przebudowy wyko-

nano w krakowskich biurach projektów [11]. Między 

innymi współautorem części budowlano-konstrukcyj-

nej nowych elementów budowli był, późniejszy rektor 

Politechniki Krakowskiej, członek honorowy KTT, 

prof. Władysław Muszyński. Należał do grona tych 

wielu działaczy KTT, którzy „ukryli się” w towa-

rzystwach branżowych i „robili swoje”. Rekonstrukcja 

połączona była z modernizacją instalacji i funkcji, 

zwiększono przede wszystkim liczbę potrzebnych 

pokoi biurowych, zlikwidowano schody kręcone pro-

wadzące na poddasze, schody gospodarcze w oficynie 

oraz pomieszczenia mieszkalne, usprawniono komuni-

kację [11]. Można wspomnieć, że ciasnotę budynku 

odczuwano już przed wojną i KTT miało zatwierdzony 

w roku 1935 projekt nadbudowy jednego piętra. Oku-

panci nie wykonywali żadnych prac konserwacyjnych. 

Dopiero w roku 1946. KTT przeprowadziło gruntowny 

remont budynku, łącznie z pokryciem dachu. 

Uroczyste otwarcie odnowionego domu, któremu 

teraz nadano nazwę DOM TECHNIKA, nastąpiło 

w dniu 18. listopada 1951 r. Tym razem Komitet Prze-

budowy liczył 48 osób. Wszak reprezentowane były 

wszystkie oddziały SNT, byli przedstawiciele Władz 

a także „ukryci” członkowie KTT: koledzy Jerzy To-

karski – wieloletni sekretarz KTT, Czesław Boratyński 

– były prezes KTT, Walery Goetel – rektor AG, Adam 

Smykla. Był także Julian Treutler – przedwojenny 

przywódca zbuntowanych techników KTT, później 

zasłużony działacz NOT. Przebudowa była dziełem 

trzeciego pokolenia inżynierów, teraz Dom mógł po-

mieścić wszystkie stowarzyszenia, był przygotowany 

dla tego pokolenia, które w większości zdobywało 

dyplomy na rozrastających się szybko, krakowskich 

uczelniach: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechni-

ce Krakowskiej, Wyższej Szkole Rolniczej i w wielu 

średnich szkołach technicznych. 

Liczba członków należących do stowarzyszeń i or-

ganizacji zrzeszonych w Krakowskim Oddziale Naczel-

nej Organizacji Technicznej osiągnęła w szczytowych 
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latach siedemdziesiątych ponad 30 000 osób, aby po 

reformie administracyjnej zmniejszyć się do 23 000 [8]. 

W stowarzyszeniach rozkwitała ta część pracy, którą 

mierzy się liczbą kursów szkoleniowych, narad, odczy-

tów, konferencji i sympozjów naukowych czy zjazdów… 

W latach 60. powstały możliwości wyjazdów za granicę 

w ramach działalności stowarzyszeń, a kontakty zagra-

niczne, zwłaszcza po roku 1956. stały się „oknem na 

świat” pozwalającym oceniać poziom techniki we włas-

nym kraju i uporczywie podejmować próby dorówny-

wania krajom przodującym. Dom Technika tętnił życiem 

trochę tylko uzależnionym od atmosfery politycznej PRL, 

czyli zamierającym w okresach „dokręcania śruby”, gdy 

do głosu dochodzili wybrańcy KW PZPR i ożywającym 

podczas „odwilży”, gdy zasady demokratyczne zawarte 

w statutach stowarzyszeń nabierały mocy i do zarządów 

wchodzili autentyczni działacze. 

W latach siedemdziesiątych, wobec prób intensyfi-

kacji gospodarki i ewidentnej ciasnoty Domu Technika, 

zrodziła się i była realizowana idea budowy wieżowca, 

z centrum kongresowym, administracyjnym oraz dużym 

zapleczem hotelowym. Wiele entuzjazmu i wiele pracy 

technicznej i menedżerskiej włożyli w to dzieło inżynie-

rowie krakowscy. W różnych formach uczestniczyli: pro-

jektanci i ich biura, wykonawcy i firmy budowlane, in-

spektorzy nadzoru, wielu z nas wykupiło cegiełki. Koszty 

państwowe były w sposób istotny ograniczone a metoda 

działania i kierowania pracą była taka, na jaką pozwalały 

czasy, czyli poprzez ludzi tkwiących w ośrodkach władzy 

i nie zawsze przebierających w środkach w drodze po 

sukces. Gdy naród zrzucił pęta realnego socjalizmu, hi-

storia obeszła się z niedokończonym obiektem okrutnie. 

ZG NOT sprzedał niedokończony obiekt, być może nie 

z własnej woli, a dziennikarze przypięli mu pogardliwą 

nazwę „szkieletor”. Cóż mogą powiedzieć krakowscy 

inżynierowie? ... Szkoda! 

Za część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży 

wieżowca, przeprowadzono w starym domu, w roku 

1994., kolejny remont dachu a na poddaszu zainsta-

lowano kotłownię gazową, kończąc z tradycyjnym 

opalaniem budynku. Pozostałe ze sprzedaży pieniądze, 

w tym środki uzyskane od przedsiębiorstw krakow-

skich, pozostały w Warszawie. 

W tej postaci obiekt, przy przeznaczeniu jego 

części na działalność komercyjną, musi nam wystar-

czyć na początkowe lata drugiego – miejmy nadzieję – 

100-lecia pracy kolejnych pokoleń inżynierów kra-

kowskich. 

3. Geneza Stowarzyszeń Branżowych 

Bezprzykładny rozwój techniki dokonujący się na 

przełomie XIX i XX. Wieku, oparty o rozwój prze-

mysłu i wdrażanie lawinowo zgłaszanych wynalaz-

ków, spowodował także, ilościowy wzrost liczby inży-

nierów i techników, oraz podział naszego zawodu na 

specjalności. Dalszą konsekwencją było już tworzenie 

odpowiednich branżowych stowarzyszeń. 

Jednymi z pierwszych, którzy uświadomili sobie 

specyfikę swego zawodu byli architekci, kiedy to 

w Europie dziełom ich pracy rozpoczęto, jak niegdyś, 

nadawać rangę dzieł sztuki. W KTT wzrost liczby 

członków przekraczającej już 400 osób, pozwalał na 

podział organizacyjny na koła branżowe, gdzie inicja-

torami byli także architekci. Procesy podobne wystę-

powały w całym kraju i stopniowo stały się przyczyną 

różnych napięć. Na ziemiach polskich specyfiką była 

możliwość wzrostu stowarzyszeń nie mających cha-

rakteru polskiego. W ówczesnych czasach traktowano 

to jako zagrożenie dla podtrzymywania ducha naro-

dowego w społeczeństwie. 

Mimo wszystko, tak zwane stare towarzystwa, KTT 

i LTP nie popierały nowych tendencji. Dopiero VI Zjazd, 

zorganizowany w Krakowie w roku 1912, na wniosek 

cieszącego się ogólnopolskim autorytetem, prezesa War-

szawskiego Towarzystwa Techników, kolegi W. Obrę-

bowicza, dał zalecenie wszystkim towarzystwom regio-

nalnym, aby ułatwiały i promowały rozwój stowarzyszeń 

branżowych, dbając wszakże o ich polski charakter. 

Zjazd ten dał podstawy do scalenie ruchu stowarzy-

szeniowego dla wszystkich ziem polskich powołując 

w Warszawie stałe Biuro do organizacji dalszych zjaz-

dów ogólnopolskich. Bardzo ważną rolę odegrała kolejna 

uchwała dotycząca specjalizacji czasopism technicznych 

wydawanych w języku polskim. Odtąd lwowskie „Cza-

sopismo Techniczne” specjalizowało się w zagadnieniach 

inżynierii, warszawski „Przegląd Techniczny” w tech-

nologii a krakowski „Architekt” godził architekturę, 

problemy budowlane i zagadnienia organizacyjne KTT. 

Wybuch wojny światowej spowodował, że owoce ustaleń 

zjazdu dojrzały dopiero po odzyskaniu niepodległości 

przez państwo Polskie. 

4. Krakowskie Towarzystwo Techniczne 

i Inżynierowie Górnicy z Hutnikami 

Ważne miejsce w krakowskim ruchu stowarzy-

szeniowym odgrywa inteligencja górnicza i hutnicza. 

Skupieni w SITG i SITPH tworzą środowisko o wy-
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sokiej i barwnej kulturze wypływającej z pradawnej 

tradycji zawodowej. Górnicy mają świetnie opisaną 

historię swojego ruchu przez znawcę zagadnień Karola 

Jagodę [3], natomiast Hutnicy mają znakomite wy-

dawnictwa z czasów świetności [14]. Obie grupy mają 

wspólne korzenie wyróżniające ich z pośród innych 

stowarzyszeń. Nawiązują one do wspólnych organiza-

cji studentów polskich, zmuszonych w XIX. wieku do 

zdobywania dyplomów inżynierskich górnika czy hut-

nika, poza granicami kraju. Pierwszy statut takiego 

stowarzyszenia, pod nazwą Czytelnia Polska, powstał 

w roku 1878 w austriackiej Akademii Górniczej w Le-

oben. 

Problemy „wykorzystania zasobów kopalnych” 

kraju rodzinnego i tworzenia przemysłu ciężkiego były 

istotnymi warunkami rozwoju gospodarki i techniki 

w Galicji i w całej Polsce i były omawiane na wszyst-

kich ówczesnych Ogólnopolskich Zjazdach Inżynie-

rów organizowanych przez KTT i LTP. (Cytat 4.) 

Górnicy z Hutnikami brali w tych zjazdach udział 

i oprócz odnoszenia się do problemów merytorycz-

nych, rozwijali swoją organizację. W roku 1894 

powołali tzw. Delegację jako organizację „skupiającą 

wszystkich Polaków inżynierów oraz techników gór-

niczych i hutniczych” z siedzibą w Krakowie, prze-

kształconą później w „Stałą Delegację Górników 

i Hutników Polskich”. Doprowadziło to ostatecznie do 

ukonstytuowania się w roku 1898 Krajowego To-

warzystwa Górniczego, liczącego 40-tu członków 

założycieli i wydającego własny organ fachowy „Cza-

sopismo górniczo-hutnicze”. 

Pomiędzy górnikami z hutnikami a starymi to-

warzystwami w Krakowie i Lwowie trwała, przez 

szereg lat dyskusja na temat zjednoczenia polskich 

organizacji technicznych. Jednak LTP a zwłaszcza 

KTT były silnie związane z kierunkiem działań na 

rzecz swojego miasta i regionu, co dzisiaj jest akcen-

towane jako regionalizm poza rządowy, natomiast 

górnikom i hutnikom zależało na tym, aby nie roz-

praszać sił i mieć na względzie swoje środowisko za-

wodowe w całym kraju. W dyskusji na ten temat KTT 

optowało za pozostawieniem statutów organizacji re-

gionalnych i utworzeniem Związku Krajowych Orga-

nizacji Technicznych, który przejąłby zagadnienia re-

prezentacji ruchu wobec władz i sprawy ogólne. Ten 

model organizacyjny miał zwyciężyć w przyszłości, 

w wolnym państwie. 

Gdy w roku 1877 Lwowska Akademia Technicz-

na, istniejąca od roku 1844, została decyzją rządu 

wiedeńskiego przemianowana na Politechnikę Lwow-

ską, członkowie KTT przestali się łudzić, że możliwe 

będzie przekształcenie Krakowskiego Instytutu Tech-

nicznego w Politechnikę. Przyłączyli się zatem, do 

coraz konkretniejszych działań i nacisków, prowadzo-

nych przez środowisko górniczo-hutnicze, na rzecz 

powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Wśród memoriałów, słanych do władz przez KTT 

występowały, od tej pory, argumenty za powołaniem 

w Krakowie takiej uczelni. Górnicy i hutnicy na czele 

których, stał zasłużony sekretarz inż. Adam Łukaszew-

ski, obrali taktykę dwuetapową, najpierw chodziło im 

o prawo do studiów górniczych w Galicji, co poz-

walało łączyć się ze staraniami tych, którzy myśleli 

o wydziale górniczym przy PL, a potem o lokalizację 

samodzielnej wyższej uczelni w Krakowie. Dzięki 

połączeniu wysiłków wielu środowisk krakowskich, 

Ministerstwo Robót Publicznych w Wiedniu, musiało 

uznać zalety lokalizacji uczelni górniczej w Krakowie. 

W roku 1913 redakcja organu KTT, którym był 

wówczas „Architekt” mogła napisać: 

„8.08 – CK Delegat Namiestnictwa ogłosił kon-

kurs na projekt gmachu Akademii Górniczej lokalizowa-

nej na działce miejskiej położonej w Czarnej Wsi, którą 

Rada Miasta zobowiązała się podarować uczelni”. 

W komentarzu redakcji utyskiwano, ze program 

przewiduje wprawdzie dużą kubaturę obiektu, ale limit 

kosztów budowy zbyt szczupły. Wojna stanęła na 

przeszkodzie kontynuowania prac inwestycyjnych i or-

ganizacyjnych, ale po odzyskaniu niepodległości, dzię-

ki niestrudzonym staraniom krakowskich górników 

powołanie uczelni stało się faktem a dawne prace 

przygotowawcze wykorzystano. Decyzję podjął Rząd 

II RP rozumując następująco: Politechniki Warszaw-

ska i Lwowska zaspokoją potrzeby młodego państwa 

na nowych inżynierów a mała uczelnia górnicza 

w Krakowie będzie korzystnym ich uzupełnieniem. 

Środowisko krakowskie i kierownictwo uczelni my-

Cytat 4 

Ogólnopolskie zjazdy Techników polskich w okre-

sie zaborów: 

I –  1882 Kraków 

II –  1886 Lwów 

III –  1894 Lwów 

IV –  1899 Kraków 

V –  1910 Lwów 

VI –  1912 Kraków 
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ślało „szerzej” widząc od początku w AG silny wy-

dział hutniczy i ściągając do Krakowa od początku, 

odpowiednich naukowców pracujących w Polsce i na 

uczelniach zagranicznych, zwłaszcza w byłych pań-

stwach zaborczych. Plany powiodły się znakomicie, co 

prawda w dniu otwarcia liczba studentów wynosiła 

tylko 81 osób, ale już w roku 1939, wzrosła do 600. 

Kadra naukowa prezentowała się na miarę europejską. 

Pamiętano o zasługach KTT i odwdzięczono się 

w możliwie najlepszy sposób. Gdy Towarzystwo sko-

rygowało statut i stworzyło możliwość przyjmowania 

inżynierów posiadających tytuły naukowe i stanowiska 

profesorów akademickich wielu pracowników AG za-

siliło jego szeregi. Od roku 1922 do 1939, pięciu pro-

fesorów AG pełniło funkcję Prezesa KTT. Jan Stud-

niarski, rektor AG (prezes KTT – 1922) – specjalista 

elektrotechniki, Edmund Chromiński, rektor AG (pre-

zes KTT – 1923) – termodynamika, kotły, maszyno-

znawstwo, Roman Dawidowski, (prezes KTT – 1932, 

1933, 1946, 1947, 1948) – technologia ciepła, Sariusz 

Bielski, rektor AG – mechanika, kopalnictwo naftowe 

(prezes KTT – 1939, 1940–1942). Izydor Stella Sa-

wicki, (prezes KTT – 1934–1938) – konstrukcje budo-

wlane. Prace profesorów AG, silnie powiązane z prak-

tyką gospodarczą umożliwiały modernizację polskiego 

hutnictwa, górnictwa, kopalnictwa naftowego i wpro-

wadzanie coraz to nowszych technologii przemysło-

wych. Autorytet tych ludzi pozwolił Krakowskiemu 

Towarzystwu zorganizować grupę rzeczoznawców, 

w której uczestniczyli przedstawiciele zainteresowa-

nych stowarzyszeń branżowych, a grupa miała praw-

nie potwierdzony autorytet techniczny i przynosiła 

korzyści zleceniodawcom, autorom i towarzystwu. 

Korzystał także każdy inżynier, który wobec wzras-

tającej specjalizacji w naszym zawodzie musiał szukać 

oparcia w nauce. 

W latach dwudziestych problematyka górnicza, 

a ogólniej problematyka śląska, była w Krakowie 

bardzo poważnie traktowana, co znowu zacieśniało 

współpracę na linii KTT – Górnicy. Świadczą o tym 

odczyty Franciszka Drobniaka wygłoszone w domu 

KTT „Znaczenie gospodarcze Śląska dla Polski” oraz 

„Węgiel kamienny jako postulat żywotności państwa 

Polskiego”. Dalsze przejawy zbliżenia, to wybór dy-

rektora Urzędu Górniczego w Krakowie inżyniera 

Juliusza Czaplińskiego na prezesa KTT kadencji 1926 

i ostatnia próba, wybór profesora AG Sariusza Biel-

skiego w roku 1939, który pełnił funkcje prezesa KTT 

tylko do wybuchu wojny i nie doczekał nowych wy-

borów ze względu na okupację i śmierć w roku 1944. 

Do śmierci przyczynił się pobyt w obozie w Sachsen-

chausen, gdzie trafiło także dwóch innych prezesów 

KTT, Izydor Stella-Sawicki i Roman Dawidowski. 

Prof. Bielski był światowej sławy specjalistą gór-

nictwa naftowego, niegdyś założycielem Stowarzysze-

nia Inżynierów przemysłu Naftowego w Borysławiu, 

a później prezesem Oddziału SIPG w Krakowie. 

Profesor Wiesław Blaschke był kolejnym górnikiem 

pełniącym funkcje prezesa KTT [2003–2006]. Górnicy 

włączyli się aktywnie do wydawnictwa Czasopisma 

Technicznego i po śmierci prezesa K. Kosińskiego, oni 

zabiegają o to, aby kolejne zeszyty Czasopisma Tech-

nicznego docierały do członków KTT. 

Wydzielenie się hutników od dominujących we 

wspólnym Towarzystwie górników nastąpiło ostatecz-

nie w roku 1930., na zjeździe w Katowicach. Hutnicy 

mają w swoich kronikach zapis, że równocześnie zgło-

sili akces do Związku Polskich Zrzeszeń Technicz-

nych, czyli do organizacji, o której dyskutowano na 

zjazdach w czasach galicyjskich, która była proto-

plastą NOT, jednakże w wersji demokratycznej. Ko-

lega W. Mierzowski hutnik z tradycjami rodzinnymi 

podkreśla: „następnie Stowarzyszenie Hutników sku-

piło się na problematyce tworzenia COP a także na 

prekursorskich działaniach w ochronie zabytków tech-

niki”. W okresie wojny hutnicy odtworzyli swoją 

sekcję w ramach powołanego w Londynie Stowa-

rzyszenia Techników Polskich, którego prezesem był 

metalurg, prof. Feliks Olszak, przyszły rektor AGH. 

O współczesnych zagadnieniach hutników wspomina 

się jeszcze w ostatnim rozdziale niniejszego referatu. 

5. Inżynierowie Budownictwa w szeregach 

KTT 

Po założeniu Towarzystwa, od początku, wyłonił 

się problem podziału na sekcje branżowe. Przykładem 

ówczesnego podejścia do tej kwestii może być pro-

gram, Drugiego Zjazdu Ogólnopolskiego (cyt. 4) zor-

ganizowanego we Lwowie w roku 1886, który obra-

dował w trzech sekcjach. Były to: Inżynieria Cywilna 

(budownictwo lądowe i wodne), Technika Przemysło-

wa (mechanicy, technolodzy) i Górnictwo (węgiel, 

nafta, gaz). W KTT próbowano wprowadzić od po-

czątku taki podział. Ale oprócz tego wydzielano także 

Komisje dla pilotowania ważnych spraw. Jak napisał 

kronikarz [1] „podział na sekcje w szczupłem Towa-
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rzystwie nie okazał dobrych wyników rozdrabniając 

akcyę i został w następnym roku zniesionym”. Ko-

misje natomiast mając konkretne cele były od po-

czątku aktywne i działały zarówno na polu naukowym 

jak i praktycznym. 

Na przykład Komisja Językowa współpracując 

owocnie z Polską Akademię Umiejętności, gromadziła 

materiały do polskiego słownika technicznego, zaśmie-

conego ówcześnie w naszym zaborze zbędnymi germa-

nizmami a w Królestwie rusycyzmem. W tamtym 

pokoleniu sprawę stawiano następująco „Nowe wyrazy 

zawsze będą dziwne, ale trzeba narzucać je siłą a bez 

pośpiechu. Złe pomysły same z biegiem czasu odpadną. 

Rzecz w tym, aby w szkołach młodzież spotykała się 

najpierw z nazwą polską a potem obcą”. 

W KTT na przestrzeni lat więcej było komisji 

o zadaniach praktycznych. Na przykład Komisja do 

Badania Zabytków Architektonicznych w Polsce i za-

bezpieczenia ich od zniszczenia, gdzie pracę prowa-

dzili architekcie i budowniczowie. W oparciu o prace 

tej komisji formułowano wnioski na Zjazdach Kra-

jowych, „co przyczyniło się do ustanowienia kon-

serwatorów rządowych”[1]. A przy okazji budowy 

gmachu Kasy Oszczędności w Krakowie KTT – dzięki 

opracowaniom budowlanych – słało memoriały, aby 

inwestor organizował konkurs na opracowanie pro-

jektu, wyjaśniając jakie korzyści odniesie miasto i in-

westor. Wielką pracę wykonała Komisja powołana do 

Restauracji Wawelu. Wcześniej uczestniczono, wspól-

nie z władzami miasta, w zabiegach u Cesarza, aby 

wyraził zgodę na opuszczenie zamku przez stacjo-

nujące tam, od dziesięcioleci Regimenty Wojsk. Mo-

bilizowano społeczeństwo do ofiarności na cele re-

stauracji, najpierw Zamku a potem Katedry. Pracami 

konserwatorskimi kierowali członkowie Towarzystwa: 

Feliks Księżarski (zamek) i Sławomir Odrzywolski 

(katedra). Podobnych komisji było wiele i niektóre 

działały długo, dobijając się u władz miasta o rozwią-

zanie problemu. Na przykład Komisja Wodociągowa 

działała przez 25 lat.! 

W pierwszym i częściowo drugim pokoleniu 

inżynierów KTT, wśród członków prym wiedli ar-

chitekci i budowniczowie, jednym z wielu był wy-

mieniany już Józef Sare, którego biograficzną notę 

zamieszczono w części publikacji poświęconej wy-

branym działaczom krakowskich stowarzyszeń. 

Pomimo burzliwego rozwoju stowarzyszeń bran-

żowych, niektóre koła branżowe bardzo długo po-

zostawały w „macierzy” i do takich zaliczamy w Kra-

kowie organizację Inżynierów Budownictwa. Budowla-

ni od założenia stanowili większość KTT, uczestniczącą 

aktywnie w działaniach Towarzystwa. Pracowali oni 

wówczas w ogromnym ruchu budowlanym związanym 

z modernizacją i rozbudową Krakowa na przełomie 

XIX i XX wieku. Razem z architektami projektowali 

i realizowali nowoczesne prestiżowe budowle, rozpow-

szechniali nowoczesne na owe czasy technologie np. 

beton a później żelbet, a jeszcze później pomagali sobie 

solidarnie w czasach powojennego bezrobocia. 

W monografii wydanej z okazji 50-lecia Oddziału 

Krakowskiego PZITB [5], która mogłaby stanowić 

wzorzec kroniki dla wielu Stowarzyszeń, nawiązuje 

się do tych czasów, gdy budowlani stanowili trzon 

grupy założycielskiej KTT, na czele z twórcą statutu 

inżynierem Maciejem Moraczewskim. Ten to dyrektor 

Miejskiego Wydziału Budownictwa był autorem pro-

jektów wielu obiektów takich jak Akademia Sztuk 

Pięknych, Budynek Straży Pożarnej, Obiekty Zakła-

dów Mięsnych – błyszczących obecnie jako Galeria 

Kazimierz. Kierował także zasypywaniem starego ko-

ryta Wisły i urządzaniem alei Józefa Dietla. 

W każdym pokoleniu działającym w Domu KTT 

inżynierowie budownictwa byli obecni. Rok powstania 

krakowskiego Oddziału PZIB – 1935, to data stosun-

kowo późna, świadcząca nie tylko o silnym zakorze-

nieniu „budowlańców” w KTT ale także o silnym 

przywiązaniu do działalności regionalnej, dla Krakowa 

i Ziemi krakowskiej. W statucie PZIB brak wzmianki 

o technikach budowlanych. Przypomina to o ówczes-

nych problemach, które miały charakter ogólnopolski, 

gdy powstawały oddzielne Stowarzyszenia Techni-

ków, dążące do odseparowania się od inżynierów, 

w przekonaniu, że sami technicy mogą lepiej repre-

zentować swoje interesy. W KTT grupa techników 

próbowała wtedy rozbić Towarzystwo i podzielić Dom 

KTT, lecz na walnych zgromadzeniach mieli tylko 

20% głosów i w trybie demokratycznym żadnych 

efektów nie uzyskali. 

Inicjatorem powołania oddziału krakowskiego 

PZIB, był Bronisław Kopyciński, pierwszym prezesem 

Henryk Dudek a wiceprezesem Izydor Stella Sawicki, 

wszyscy wybitni inżynierowie z kilkuletnim stażem 

w KTT, którego zresztą nie przestali być członkami. 

Po wojnie, wymienieni koledzy pozyskawszy jako 

sprzymierzeńca rektora AG prof. Walerego Getla, po-

święcili się wspomnianej już idei, utworzenia najpierw 
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Wydziałów Politechnicznych AGH a następnie Poli-

techniki Krakowskiej, wciągając w to także KTT. Od 

tego czasu, aż do przerwania działalności KTT, datuje 

się ścisła współpraca Towarzystwa z Politechniką. Nie 

było żadnej przeszkody w tym, że prezesem KTT, 

przez 3 kadencje był wspaniały człowiek, wspomniany 

prof. AG Roman Dawidowski, zasłużony w czasie 

okupacji jako opiekun tajnego szkolnictwa w Krako-

wie. Kolega Dawidowski, pomimo tego że był obligo-

wany przez statut, odmówił prowadzenia obrad na 

wymuszonym zebraniu wyselekcjonowanych człon-

ków KTT, którzy łamiąc statut uchwalili rozwiązanie 

Towarzystwa. 

Szczególnie rektorzy Politechniki, Koledzy Ko-

pyciński i Muszyński zachowali pamięć o niesprawie-

dliwej decyzji Władz, zakazującej działalności KTT 

i po roku 1956 wznowili wydawnictwo Czasopisma 

Technicznego, które jednak musieli później prze-

kształcić w organ naukowy uczelni, istniejący po dzień 

dzisiejszy. 

Wracając do charakterystyki PZITB, które w zwią-

zku z wielkim rozmachem budownictwa, w ramach 

planu 6-letniego i dalszych pieciolatek – rozbudowu-

jących zwłaszcza przemysł w Krakowie – rozrosło się 

i wydzieliło Oddział w Nowej Hucie. Podkreślić wypa-

da, że to w tym stowarzyszeniu rodziły się refleksje 

krytyczne na temat kierunków rozwoju budownictwa 

oraz nadmiernej industrializacji Krakowa. Charaktery-

stycznym przejawem krytycyzmu było wystąpienie 

Kolegi Mieczysława Dziadkowca na nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Delegatów SNT w Krakowie w dniu 

23.VI.1981 wskazujące na błędy Rady OK NOT. Mów-

ca postulował zmianę statutu Federacji w takim kie-

runku, aby uniknąć krępowania działalności stowa-

rzyszeń i wyzwolić naturalną aktywność jednostek. 

W imieniu PZITB kolega Dziadkowiec zabierał także 

głos podczas VII-go Kongresu Techników w Warsza-

wie wskazując na opóźnienia w rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego i infrastruktury miast, w stosunku do 

tempa wzrostu produkcji przemysłowej [12]. 

Na początku lat osiemdziesiątych, już pod nowym 

kierownictwem Rada Krakowska, włączyła wówczas, 

całe środowisko inżynierów do walki o ochronę atmo-

sfery w Krakowie. Starania skończyły się bezprece-

densową w czasach PRL likwidacją huty aluminium 

(w Skawinie), co było początkiem procesu ograniczania 

rozwoju przemysłu ciężkiego w Krakowie i autentycznej 

ochrony zabytków i zdrowia mieszkańców Krakowa. 

W tamtym czasie –lata 1980,1981- w środowisku 

stowarzyszeniowym odezwały się pierwsze głosy, aby 

odtworzyć KTT. Rada powołała nawet zespół roboczy, 

który działał do dnia wprowadzenia stanu wojennego. 

I to od tamtej pory, dawni członkowie towarzystwa, 

zaczęli dyskusję nad kwestią wznowienia działalności. 

Jednakże na wdrożenie takiej idei, należało czekać aż 

do odzyskania rzeczywistej niepodległości. 

W roku 1990 ówczesny Zarząd Krakowski NOT 

postawił już jasno problem reaktywacji KTT i nawet 

podjęto uchwałę, do której można będzie powrócić, 

gdy zaczniemy szukać dla KTT, odpowiedniego miej-

sca wśród krakowskich stowarzyszeń. W grupie odno-

wicieli KTT w roku 1990 najliczniejszymi byli znowu 

inżynierowie budownictwa. Wymieńmy tylko tych, 

którzy byli profesorami Politechniki Krakowskiej. 

Wszyscy dożyli sędziwego wieku, mieli jeszcze w pa-

mięci tradycję KTT. Niestety, już na zawsze od nas 

odeszli: Bronisław Kopyciński, Władysław Muszyń-

ski, Stanisław Andruszewicz, Maciej Mischke – to ich 

podpisy widnieją na skierowanym do sądu wniosku 

o reaktywowanie KTT. 

Nasze Towarzystwo ma wypróbowanych sojusz-

ników wśród stowarzyszeń, które zdecydowały się 

przyjąć status członka wspierającego. Na czele nich 

stoi PZITB, osobowo reprezentowany przez kolegę 

Mieczysława Dziadkowca, członka Honorowego i Ho-

norowego prezesa PZITB oraz Honorowego członka 

KTT, który w Zarządzie KTT pełni od lat funkcję 

Przewodniczącego Komisji Lustracyjnej. 

Staraniem kolegi Dziadkowca i ówczesnego pre-

zesa oddziału krakowskiego PZITB kolegi Wojciecha 

Bilińskiego, w roku 2003 ukazał się specjalny zeszyt 

nr 98–101 Czasopisma Technicznego, którego auto-

rami są wyłącznie koledzy z PZITB – poświęcony 

problemom budownictwa. Jest to precedens i przykład 

lansowania, nieistniejącej dotychczas – wymiany in-

formacji międzybranżowej w Krakowskich Stowarzy-

szeniach. Czasopismo rozsyłane jest nieodpłatnie do 

członków KTT. 

6. Członkowie wspierający – stowarzyszenia 

SITK i PZITS 

Jak wspomniano KTT ceni sobie bardzo obecność 

w swoim składzie członków wspierających, którymi są 

różne instytucje krakowskie, a w szczególności Za-

rządy krakowskich stowarzyszeń naukowo-technicz-

nych. Obok PZITB są to SITK oraz PZITS. 
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Podczas tworzenia stowarzyszeń branżowych, po 

odzyskaniu niepodległości Polski ruch stowarzysze-

niowy wśród inżynierów związanych z komunikacją, 

objawił się powstaniem, w roku 1919 Związku Pol-

skich Inżynierów Kolejowych, w roku 1921 Związku 

Inżynierów Drogowych, a w 1926 Zrzeszenia Tech-

ników Kolejowych. Wydawano czasopisma „Inżynier 

Kolejowy” i „Wiadomości Drogowe”, rozwijano w spo-

łeczeństwie poczucie znaczenia komunikacji dla roz-

woju gospodarczego i ułatwienia życia. Jednak po 

drugiej wojnie światowej, zanim państwo przejęło 

kuratelę nad ruchem stowarzyszeniowym inżynierów, 

aktywiści przedwojenni sami zrozumieli potrzebę 

zjednoczenia i w roku 1946 utworzyli Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Krakowski 

oddział powstał 5 września 1946. Dzięki tej oddolnej 

integracji SITK cechuje, już od roku1946., duża ak-

tywność i mniejsze komplikacje związane z podpo-

rządkowaniem NOT. W czasach PRL stowarzyszenie 

skupiało się wokół wybitnych prezesów, którzy pro-

wadzili oddział przez szereg lat. Takimi byli Kazi-

mierz Marcinkowski prof. PK- 15 lat prezesury, i Ma-

rian Szeliński – 22 lata prezesury. Kolega Szeliński 

jest autorem monografii historycznej OK. SITK [7] 

napisanej w oparciu o mnóstwo cytowanych faktów, 

pełnej komentarzy i ocen problemów, z którymi polski 

ruch stowarzyszeniowy stykał się na przestrzeni lat. 

Pionierski charakter ma praca tego Oddziału na 

polu ochrony zabytków techniki komunikacyjnej, roz-

poczęta w roku 1982, która zaowocowała powstaniem 

w Krakowie Towarzystwa Ochrony Zabytków Techni-

ki. Inżynierowie tej branży mają od roku 1990 wielkie 

pole do działania dla rozwijania infrastruktury ko-

munikacyjnej. Efekty ich pracy są widoczne, chociaż 

potrzeby nadal pozostają niezaspokojone. Jako cieka-

wostkę możemy przypomnieć, że już w roku 1946 

w Czasopiśmie Technicznym ukazał się artykuł pro-

fesora PK M. Chmaja „Autostrady, węzeł dróg pań-

stwowych w Krakowie”, to były wizje z przed sześć-

dziesięciu lat !. 

Współpracę SITK z KTT zawdzięczamy osobie 

prezesa honorowego oddziału SITK Mariana Szeliń-

skiego, który jest również członkiem honorowym KTT. 

Od szeregu lat wspierał starania odnowicieli KTT, 

a obecnemu Zarządowi udziela cennych rad i wska-

zówek. 

Tworzenie PZITS przebiegało odmiennie niż SITK, 

chociaż doprowadziło do podobnie zintegrowanej grupy 

branż. Pierwszy powstał Polski Związek Gazowników 

(1919), następnie dołączyli do nich Wodociągowcy 

(1923), a na końcu Technicy Sanitarni, zajmujący się 

„usuwaniem śmieci, walką z dymem(!), ochroną rzek 

przed zanieczyszczeniem, oczyszczaniem wód i ście-

ków”. Inżynierowie podejmujący tę problematykę 

działali w towarzystwie już kilka lat, ale ich specjalność 

przebiła się do nazwy Zrzeszenia dopiero w roku 1935. 

Tak rodziła się polska inżynieria ochrony środowiska. 

Zjazdy Zrzeszenia odbywały się corocznie, pod wybit-

nym nieraz patronatem. Generał Sikorski (1925), Pre-

zydent Mościcki(1933). Obrady toczyły się w branżo-

wych sekcjach, wnioski uchwalał zjazd, a był to czas 

dobijania się u władz o wydanie niezbędnych krajowych 

norm, np. na rury: wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, 

o przepisy dotyczące jakości wody dostarczanej ludności, 

o rozwój infrastruktury w miastach, która obejmowała 

tylko centrum zabudowy, lub wcale jej nie było. Z wiel-

kim rozmachem podchodzono do współpracy między-

narodowej, w roku 1931. powołano Międzysłowiański 

Związek Zrzeszeń, w którym uczestniczyli przedstawi-

ciele Polski, Czechosłowacji i Jugosławii. Stosunkowo 

późno, bowiem dopiero w roku 1938. Zarząd Główny 

Zrzeszenia dostrzegł potrzebę powołania oddziałów re-

gionalnych. Utworzono wówczas oddział Śląsko-krakow-

ski który jednak nie miał czasu na rozwinięcie szerszej 

działalności, ze względu na wybuch wojny. 

Współpraca z KTT była czymś naturalnym, po-

nieważ na ogół dyrektorzy wodociągu i gazowni na-

leżeli do obydwóch towarzystw i wchodzili w skład 

zarządów. Toteż po rozwiązaniu KTT w PZITS-ie 

znalazła się liczna grupa byłych Katetowców a wśród 

nich koledzy: Jerzy Tokarski – wieloletni sekretarz 

i Prezes PZITS, Kazimierz Kosiński – Honorowy 

Prezes odrodzonego KTT, przez wiele lat dobijający 

się o odzyskanie Domu Technika, Jarosław Doliński 

– wieloletni Redaktor wychodzącego w tamtych cza-

sach w Krakowie organu towarzystwa „Gaz, Woda 

i Technika Sanitarna”, Eugeniusz Kostewicz – pro-

fesor PK, Jan Wojdyła, Andrzej Suchoń, Zbigniew 

Klewar, Ludwik Obidowicz i kilku innych. Pracując 

w zarządzie tego towarzystwa można było usłyszeć 

szereg odniesień do działalności KTT a po zdobyciu 

zaufania, o tym jak w rzeczywistości wyglądało roz-

wiązanie KTT. 

Krótkie, ale pełne treści opracowanie historii 

PZITS znajduje się w [8]. Tradycję przynależenia do 

obydwóch towarzystw kontynuuje aktualny Prezes 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 12 

PZITS i członek Zarządu KTT prof. Jan Pawełek 

i członek honorowy PZITS – doc. dr inż. Jerzy Banaś. 

Pomiędzy SITK a PZITS, pomimo dużej zbież-

ności historii istnieje różnica, to pierwsze Towa-

rzystwo posiada osobowość prawną i może być 

ważnym partnerem, gdy będziemy szukać nowego 

modelu zarządzania Domem Technika. 

7. Przerwana tradycja- Hydrotechnicy, 

Mechanicy, Elektrycy 

Czytając skrótową z konieczności, informację 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Me-

lioracyjnych [4] można dojść do wniosku, że historia 

społecznej działalności hydrotechników zaczęła się 

w roku 1911, kiedy to Hydrotechnicy warszawscy za-

łożyli Koło Melioracyjne. Autor wspomina o Sekcji 

Hydrotechnicznej Polskiego Towarzystwa Politech-

nicznego utworzonej w roku 1928, a następnie o zjaz-

dach ogólnopolskich, które doprowadziły do utworze-

nia Stowarzyszenia Inżynierów Wodnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

Wiadomości te wymagają uzupełnienia. Hydro-

technicy galicyjscy, reprezentujący duży potencjał 

wiedzy i praktyki, pod kierunkiem najwybitniejszych 

polskich profesorów z Politechniki Lwowskiej, praco-

wali społecznie w swoich towarzystwach regionalnych 

i to od początku powstania tych towarzystw. 

W Krakowskim Towarzystwie Technicznym w skład 

pierwszego Zarządu, czyli jak wówczas mówiono 

Wydziału, wszedł, późniejszy wieloletni wiceprezes – 

CK rządowy inżynier Jan Matula. Z jego to inicjatywy 

w roku 1891 KTT wysłało petycję, aby sprawa za-

bezpieczenia przeciwpowodziowego Krakowa została 

włączona do powstającej wówczas Koncepcji Dróg 

Wodnych Galicji. Z kolei w petycji do Koła Polskiego 

w Sejmie Wiedeńskim wysłanej w roku 1902 upo-

minano się, aby przy realizacji inwestycji wodnych 

angażowano „miejscowe siły techniczne”. Kraków był 

wówczas zagrożony wodami powodziowymi, które 

corocznie zalewały Błonia a okresowo, gdy zbiegły się 

fale wód Rudawy i Wisły pod wodą znikała znaczna 

część miasta: plac na Groblach, rynek Dębnicki i po-

łowa ulicy Piłsudskiego. Szkody były ogromne. 

Do budowy wałów i bulwarów doszło dopiero 

w roku 1908. Wtedy to, przez dwie kadencje, funkcję 

prezesa KTT pełnił wybitny hydrotechnik inżynier 

Ludwik Regiec, autor kilku odczytów w Domu KTT, na 

przykład odczyt: „O projektach ochrony Krakowa od 

zalewu Wisły i Rudawy”. To pod nadzorem Regieca 

wykonano mury bulwarów w Krakowie, które to bulwary 

po nieznacznych rekonstrukcjach zabezpieczają nasze 

miasto przed zalewami już od blisko 100. lat. Uczniem 

Regieca, był wieloletni członek Zarządu KTT i Dyrektor 

Dróg Wodnych w Krakowie inżynier Adam Bielański. 

Po wojnie do KTT wstąpił i kierował sekcją hydrotech-

ników, przybyły ze Lwowa profesor PK Włodzimierz 

Roniewicz. Przerwanie działalności KTT spowodowało, 

że część jego członków, ta nie akceptująca pogwałcenia 

statutu i upolitycznienia odtwarzanych stowarzyszeń, wy-

cofywała się z działalności społecznej, zamykając się 

w swoich gabinetach zawodowych lub na placach bu-

dów. Część wyjechała do Wrocławia z ekipą mającą 

tworzyć tam polską administrację wodną a jeszcze inni 

odeszli na emerytury. 

Oddział SITWM utworzony w Krakowie nie miał 

więc, takiego szczęścia, jak np. PZITS. Jednak zapisy 

dotyczące działalności krakowskich hydrotechników 

w KTT istnieją i być może ta luka tradycji zostanie 

z biegiem czasu usunięta. 

Inaczej rozumiemy przerwanie nici tradycji w sto-

sunku do inżynierów mechaników i elektryków, zrzeszo-

nych w SIMP i SEP. W kartach historii tych stowa-

rzyszeń podaje się genezę ruchu stowarzyszeniowego 

w tych branżach. Na przykład w SIMP wspomniany jest 

cytowany już, VI. zjazd, zalecający towarzystwom regio-

nalnym popieranie ruchu towarzystw branżowych. Brak 

polskiej państwowości, nie pozwolił formalnie do utwo-

rzenia SIMP, ale mechanicy byli już umówieni i stało się 

to zaraz po odzyskaniu niepodległości. Zerwanie nici 

tradycji z tym towarzystwem odczuwamy z powodu bra-

ku w obecnym KTT choćby jednego inżyniera mechani-

ka. A KTT od początku skupiało wielu krakowskich 

przedstawicieli tej branży, takich jak, na przykład, 

Walery Kołodziejski, absolwent Szkoły Technicznej 

w Pradze, prezes KTT kadencji 1883. Po zdobyciu prak-

tyki podczas kilkuletniego pobytu w Czechach i na Wę-

grzech, osiadł w Krakowie i zajmował się uprzemysła-

wianiem zacofanej Galicji. Budował młyny parowe 

i wodne, tartaki, browary, przez pewien okres wydawał 

własnym sumptem tygodnik „Gazeta Przemysłowa”. 

Jego działalność to rzeczywista misja cywilizacyjna. 

Albo drugi mechanik, inżynier Stanisław Horosz-

kiewicz, absolwent politechnik Lwowskiej i Wiedeń-

skiej, który praktykę zdobywał w Warszawie, gdzie 

zasłynął jako konstruktor oryginalnej odmiany „sta-

widła” usprawniającego pracę kotłów parowych. Gdy 
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został wykładowcą technologii mechanicznej w Szkole 

Przemysłowej, osiadł w Krakowie. Stąd miał blisko do 

gór, gdzie zaprojektował i nadzorował wykonanie ujęć 

wody ze źródeł tatrzańskich i rurociągi grawitacyjne 

dostarczające wodę do wodociągu i dla elektrowni 

w Zakopanem, zaprojektował wodociąg dla Rabki, 

ulepszył kotły parowe w fabryce Zieleniewskiego, za-

siadał w Krajowej Komisji dla Spraw Przemysłowych. 

Umiał znakomicie łączyć dydaktykę z praktyką, lecz 

zmarł przedwcześnie na gruźlicę w wieku 49 lat. 

Mechanikami byli przedstawiciele rodu Ziele-

niewskich, którzy zasłużyli się w rozwoju swojej 

fabryki, a ta wielkością swoją pasowała do potrzeb 

i warunków Krakowa. Ojciec Ludwik to z wykształ-

cenia tylko technik mechanik, ale wybitny menedżer 

i działacz gospodarczy, synowie Leon i Edmund, to 

już inżynierowie europejskiej klasy, absolwenci Po-

litechniki Wiedeńskiej. Po zdobyciu praktyki w prze-

myśle austriackim, przekształcili ojcowską „CK Uprzy-

wilejowaną Fabrykę Machin i Narzędzi Rolniczych” 

w spółkę włączoną w nowoczesny koncern maszy-

nowy, skutecznie konkurujący z zakładami monarchii 

Habsburskiej w realizacji zamówień dla rolnictwa, 

kolei, przemysłu naftowego, spożywczego i innych. 

O przerwaniu tradycji w KTT, z podobnych jak 

u mechaników przyczyn, można mówić wspominając 

o Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Oczywiście 

analogie są nieco odmienne. W rysie historycznym [4] 

można przeczytać „zorganizowana działalność elek-

tryków krakowskich zaczęła się około 1904 roku 

w ramach Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 

i zbiegła się z budową Elektrowni Miejskiej w Kra-

kowie”. Do najbardziej aktywnych elektryków tego 

okresu należeli koledzy: Stanisław Bieliński, Henryk 

Dubeltowicz, Kazimierz Gayczak i Leonard Zgliński.” 

To oni podobnie jak mechanicy wykorzystali okazję 

podczas VI-ego Zjazdu do odbycia swojego II zjazdu, 

gdzie uchwalono potrzebę zorganizowania Związku 

Elektrotechników Polskich i podobnie do Mechani-

ków, zrealizowali tę ideę w niepodległej Polsce, kiedy 

to powstał SEP – jedno z nielicznych stowarzyszeń, 

które podczas glajchszaltowania w NOT, utrzymało 

swoją nazwę bez zmian. Oddział Krakowski SEP 

powstał jako samodzielne koło, w roku 1920. For-

malne przemianowanie nastąpiło w roku 1928. W roku 

1954 powstał, niezwykle aktywny, samodzielny od-

dział SEP w Nowej Hucie. Być może szybki rozwój 

i wczesne usamodzielnienie się krakowskiego oddziału 

SEP było przyczyną, ze mimo prezesury KTT pro-

fesora Studniarskiego (kadencja 1922), w tym wielkim 

stowarzyszeniu, w latach odtwarzania KTT, brakło 

byłych członków KTT, którzy po wieloletniej przerwie 

w działalności Towarzystwa, mogliby nieformalnie 

przenieść, przez niesprzyjający czas, ideę odnowienia 

KTT, jak to było w PZITB i PZITS. 

KTT nie urządziło, pomimo chęci i planów, jubi-

leuszu 70-ciolecia, z powodu kryzysu, który zaczął się już 

w roku 1947. Monografie wydane z okazji 50-ciolecia 

zaginęły. Z tego powodu o nazwiskach wymienionych 

poprzednio kolegów elektryków dowiedzieliśmy się z hi-

storii SEP. Cytowany referat [4], chociaż z powodów for-

malnych krótki, zawiera wszakże dzieje pracy społecznej 

przedstawione z uwzględnieniem tła polityczno-ekono-

micznego, bez których trudno jest zrozumieć meandry 

działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych w okre-

sie PRL. Przypomina to, że Stowarzyszenia, chociaż 

nakierowane na działalność społeczną nie działają w po-

litycznej próżni. Kronika Oddziału i wydawane, co pięć 

lat Monografie Oddziału Krakowskiego SEP, zawierają 

zapewne wiele ciekawych opisów i opinii, ale sama 

metoda utrwalania swojej historii warta jest pokazania 

jako wzór dla innych. 

Utworzenie KTT odbyło się przy blasku świec 

a może kaganków, ale otwarciu Domu KTT towarzy-

szyło już, płynące ze stylowych lamp, światło elek-

tryczne, z którego grupka elektrotechników mogła być 

dumna. Od czasu otwarcia tego obiektu jesteśmy 

świadkami bezprzykładnego rozwoju techniki elek-

trycznej, który doprowadził do tego, że bez ele-

ktryczności nie dzieje się nic. 

8. Pozostałe Towarzystwa 

Pomimo prób nie udało się znaleźć w dziejach 

KTT wzmianki o współdziałaniu z wieloma krakow-

skimi oddziałami Stowarzyszeń, których praca od 

początku ich powstania miała związek z Domem 

Technika i stanowi ważny dorobek krakowskiego 

ruchu stowarzyszeniowego. Być może, w przyszłości 

problem ten doczeka się monograficznego opracowa-

nia. Do takich stowarzyszeń należy Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich, które w swej historii nawiązuje do 

utworzonego w roku 1919. w Warszawie Związku 

Geometrów i dumne jest z tego, że jako pierwszy 

fachowy organ ukazał się w zburzonej stolicy w roku 

1945. „Przegląd Geodezyjny”. 

Specjalną grupę stowarzyszeń zajmują rolnicy, leś-



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 14 

nicy i drzewiarze oraz ogrodnicy. Dziedziny gospo-

darki, w których te grupy inżynierów działają, zajmują 

od dawna w historii ludzkiej kultury niezwykle ważne 

miejsce, ale nasycenie tych dziedzin techniką nastąpiło 

później, niż moment powstania stowarzyszeń zawodo-

wych i dlatego, nawet w ubiegłym wieku i w wielu 

krajach do dnia dzisiejszego, nie dochodzi do fuzji, czy 

federacji ze stowarzyszeniami par excellence technicz-

nymi. Być może obecność tych kolegów w naszej 

federacji to jeden z pozytywnych przejawów integracji, 

wymuszonej w trudnych czasach. Piękne słowa znaj-

dujemy w rysie historycznym drzewiarzy i leśników. 

„Wojna przyniosła Polsce bolesne straty kadrowe, de-

wastację lasów i zniszczenie kraju”. Bodźcem do utwo-

rzenia organizacji „był zapał leśników i drzewiarzy, aby 

wnieść umiejętności swoich członków, dla rozwiązania 

trudnych powojennych problemów”. 

Zabawne były kłopoty biurokratów notowskich 

z lat czterdziestych z zakwalifikowaniem stowarzysze-

nia ogrodników do NOT, nie mieścili się w gorsecie 

„dwudziestki” i wbrew ich chęciom zostali wcieleni do 

inżynierów sanitarnych a stowarzyszenie dostało naz-

wę, która w skrócie brzmiała SNITSOG. Dopiero po 

wieloletnich staraniach w roku 1958. powołano SITO. 

Od roku 1930. istniał w Polsce Związek Inży-

nierów Chemików RP. W Krakowie w KTT pracowali 

działacze przemysłu chemicznego (sodowego, nawo-

zów azotowych) i nauczyciele szkoły przemysłowej ze 

wspomnianym prezesem, twórcą Domu Technika Gu-

stawem Steingraberem. Na zebraniach KTT w roku 

1890 wygłosił On serię odczytów a ich tytuły brzmiały 

„Nafta i jej zapalność”, „Barwniki i szkło kolorowe”, 

„Nawozy sztuczne i ich fałszowanie”. Brak politech-

niki w Krakowie był prawdopodobnie jedną z przy-

czyn, że powstanie krakowskiego oddziału stowarzy-

szenia chemików, odwlekło się aż do lat powojennych 

i nastąpiło już w ramach NOT. 

Zakłady chemiczne starego typu to zakłady uciąż-

liwe dla ludzi i środowiska, pamiętamy „białe morza” 

i walkę społeczeństwa i kadr technicznych o ochronę 

środowiska w Krakowie, która w naszym mieście 

kończyła się dla niektórych zakładów drastycznie 

(likwidacja), nie bez dotkliwych skutków dla kadry 

technicznej. 

Podobne problemy dotykają współcześnie inży-

nierów hutników. W PRL trud współkierowania prze-

mysłem hutniczym spadał na barki SITPH ale jak 

napisał sekretarz Generalny Eugeniusz Rączka [13] 

„Z przykrością musimy stwierdzić, że głos nasz… 

rzadko docierał do świadomości ówczesnych decy-

dentów, gdyż przy podejmowaniu decyzji dominował 

aspekt polityczny”. Tylko politycy ponoszą odpo-

wiedzialność za złą, a nawet szkodliwą, lokalizację 

krakowskiego kombinatu hutniczego, a także za prze-

starzałą technologię pierwszego etapu huty. Doku-

mentacja projektowa tej inwestycji była opracowana 

całkowicie w ZSRR. Przykładem przestarzałych roz-

wiązań może być system chłodzenia oparty na otwar-

tym obiegu wody czerpanej z Wisły, w ilości 10 m3/s 

(1/3 całego przepływu). Urządzenia radzieckie cecho-

wał całkowity brak instalacji ochrony środowiska. 

Dopiero w drugim etapie inwestycji, gdy – wg dzi-

siejszych poglądów – wielkość produkcji podniesiono 

do rozmiarów kuriozalnych polscy projektanci zasto-

sowali zamknięte obiegi wody chłodniczej i pobór 

wody z Wisły zmniejszono ponad trzykrotnie. Zmo-

dernizowano także technologię, próbowano podnieść 

poziom techniki do standardów światowych, ale środki 

na ochronę środowiska były zawsze spóźnione i zbyt 

małe. 

W tamtych czasach oddział krakowski i nowo-

hucki SITPH należały do najaktywniejszych na polu 

szkolenia, rozwijania nowej techniki czy międzyna-

rodowej wymiany doświadczeń. Transformacja ustro-

jowa i ogólny rozwój technologii ograniczający 

zapotrzebowanie gospodarki na stal, odbiły się na 

stabilności funkcjonowania kombinatu i spowodowały 

szczególnie w tym stowarzyszeniu odpływ członków 

i ogólny regres. Ale należy mieć nadzieję, że sytuacja 

zostanie zrównoważona i oddział stowarzyszenia, 

o tak bogatej tradycji mający oparcie w AGH przy-

czyni się do ponownego rozkwitu stowarzyszenia 

hutników i zajęcia należnego im miejsca wśród kra-

kowskich SNT. Podobnie okres przeobrażeń prze-

chodzą inne stowarzyszenia. Na przykład SNTPNIG 

napisał w swoim rysie historycznym po prostu 

„Stowarzyszenie i Oddział dostosowuje się do zmian 

jakie zachodzą w kraju”. 

Lepiej prezentuje swoją sytuację [4], wydzielony 

w roku 1945 ze Stowarzyszenia Mechaników, oddział 

krakowski STOP, mający oparcie z krakowskim Insty-

tucie Odlewnictwa i AGH, prowadzący wydawnictwo 

„Przegląd Odlewnictwa”, i mający bogate kontakty 

międzynarodowe. Dla towarzystw przemysłowych obok 

uczelni technicznych podstawowe znaczenie ma baza 

przemysłowa w regionie działania. Na przykład bazą 
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dla SWP – Stowarzyszenia Włókienników Polskich 

były liczne krakowskie garbarnie. Dla tej gałęzi los był 

łaskawszy, wprawdzie stare zakłady znikły z mapy mia-

sta ale w ich miejsce, powstał w Krakowie nowoczesny 

kombinat i trzyma się jeszcze biuro projektów Skó-

rzanych.. Cytowany już kolega W. Mierzowski uważa, 

że w lepszej sytuacji znalazły się obecnie stowarzy-

szenia skupiające inżynierów działających w grupie tak 

zwanych wolnych zawodów, które mogą znajdować 

środki na prowadzenie działalności bezpośrednio na 

rynku. Natomiast inżynierowie branż ściśle prze-

mysłowych muszą się dobijać o uznanie w nowych 

środowiskach menedżerskich, które jeszcze jakby nie 

rozumiały znaczenia „miejscowych kadr technicznych”. 

Najmłodszym stowarzyszeniem jest SITPoż. i je-

go Oddział Krakowski, założony w roku 1984. Ak-

tywność i liczebność kadry tego towarzystwa, jest 

miarą wagi, jaką zyskała sobie w ostatnich dziesiąt-

kach lat i nadal zyskuje, technika w obronie prze-

ciwpożarowej. Wśród członków tego stowarzyszenia 

panuje nadal zapał nowatorski i dyscyplina związana 

z zawodem. 

Na koniec chcemy przedstawić wzmiankę o jed-

nym ze Stowarzyszeń Przemysłowych czyli SIT PMB 

grupujących inżynierów przemysłu materiałów budo-

wlanych, które niegdyś wydzieliło się z PZITB. Z tego 

Stowarzyszenia wywodził się jeden z ostatnich czte-

rech „odnowicieli KTT”, członek towarzystwa od roku 

1935, zmarły w dniu 25.05.2004. – inżynier Jan 

Proszak. Był ostatnim „moralnym” prezesem KTT, 

ponieważ ze względu na stan zdrowia ograniczył 

swoją kandydaturę do funkcji wiceprezesa. Jego syl-

wetkę pogodnego, ale w pryncypiach nieugiętego czło-

wieka, przedstawiono we wspomnieniu w Czasopiśmie 

Technicznym” NR 114–125.2005 [10]. 

On to, wraz z ostatnimi trzema członkami Ho-

norowymi Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, 

których straciliśmy w latach 2003–04, nie bacząc na 

sędziwy wiek, służył naszemu Zarządowi, inspiracją 

i przykładem, w działaniach na rzecz odzyskania Do-

mu Technika – odzyskania dla środowiska krakow-

skich inżynierów. 

Dokonaliśmy skrótowego przeglądu działań przy-

najmniej pięciu pokoleń inżynierów społeczników kra-

kowskich. Działań, których matecznikiem był przez 

100 lat Dom Technika, mający nad bramą wejściową 

alegoryczną rzeźbę „Nauka i Technika w służbie 

Narodu”. Czy jest możliwe, że w blasku prawa Dom 

ten zostanie zawłaszczony przez biurokratów z War-

szawy i przez nich sprzedany? Co powiedzą o nas 

następne pokolenia działaczy? 
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Poczet zasłużonych działaczy krakowskich 

Stowarzyszeń Naukowo Technicznych 

1907 – 2005 

 

Redakcja Czasopisma Technicznego zwróciła się 

do Zarządów Krakowskich SNT o wytypowanie i opra-

cowanie biogramów, działaczy zaliczanych do najwy-

bitniejszych, nieżyjących, osobowości w historii każ-

dego Towarzystwa. Tak powstał poczet pierwszych 

dwunastu, ustawiony w kolejności dat urodzenia. War-

to dodać, że każde stowarzyszenie miało prawo typo-

wania tylko jednego przedstawiciela. 

Notki życiorysowe w niewielkim stopniu mogą 

oddać dorobek i cechy charakteru naszych bohaterów, 

ale można się przekonać, że występują wśród nich 

osobowości o wymiarze ogólnopolskim (F. Olszak), 

ludzie szczególnie zasłużeni dla Krakowa, który uczcił 

ich pamięć w nazwach ulic (J. Sare, I. Stella-Sawicki). 

Prawie połowa z nich to profesorowie krakowskich 

uczelni technicznych, pozostali to inżynierowie-pozy-

tywiści, pełni wiary w zdobycze nauki i techniki, od-

dani pracy dla rozwoju kraju, regionu, naszego miasta 

i swojej dyscypliny technicznej. Kształtowały ich róż-

ne szkoły: po trzech zdobyło dyplomy w polskich 

politechnikach: Lwowskiej i Warszawskiej, trzech 

było absolwentami Uniwersytetów: Jagiellońskiego, 

Wiedeńskiego, Poznańskiego, dwóch to wychowan-

kowie AGH a jeden bronił dyplom w Politechnice 

Wiedeńskiej. 

Wszyscy oni zdobyli coś, co należy cenić bardzo 

wysoko – uznanie własnego środowiska. 

Redakcja otrzymała także szereg odpowiedzi na 

ankietę rozesłaną do stowarzyszeń dotyczącą organi-

zacji i działalności, za co wyrażamy podziękowanie. 

Ze względu na brak odpowiedzi od szeregu adresatów 

nie mogliśmy opracować syntezy i szerszej prezen-

tacji. Materiały pozostają w redakcji do ewentualnego 

przyszłego wykorzystania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Sare 

1850–1929 

 

Urodzony w Chorowicach koło Skawiny, zmarł 

w Krakowie. Od młodości wykazywał niezwykłe uz-

dolnienia. Naukę na poziomie średnim rozpoczął 

w wieku 12-lat w Instytucie Technicznym w Krako-

wie, po pięciu latach nauki uzyskał dyplom Technika 

a dwa lata później obronił inżynierską pracę dyplo-

mową w Politechnice Wiedeńskiej. 

Działalność zawodową rozpoczął w budownictwie 

państwowym i kontynuował przez ponad 30-lat. Począt-

kowo pracował przy budowie kolei karpackiej. W roku 

1872 złożył egzamin państwowy z budownictwa lądo-

wego i wodnego, który otworzył mu drogę do pełnienia 

samodzielnych funkcji w służbie państwowej. W roku 

1880 otrzymał pracę w Krakowie w urzędzie ck Sta-

rostwa w oddziale budownictwa. Karierę zawodową 

ilustrują stopniowo uzyskiwane tytuły: 1889 – nad-

inżynier, 1894 – ck Radca Budownictwa, 1908 – ck 

Starszy Radca Budownictwa, 1911 – ck Radca Dworu. 

Już podczas praktyki na budowie wstąpił do 

Lwowskiego Towarzystwa Politechnicznego a po 

przeniesieniu się do Krakowa znalazł się w KTT. Tu-

taj pełnił w okresie 1884–1887 funkcję Skarbnika, 

w 1888 – wiceprezesa a przez cztery kadencje 1889–

1892 był Prezesem Towarzystwa. Tytuł Członka Ho-
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norowego KTT otrzymał w roku 1912. 

Przebieg pracy zawodowej ilustrują jego doko-

nania inżynierskie: był autorem projektów budynków 

następujących krakowskich szkół: V Liceum Witkow-

skiego 1894, II Liceum Sobieskiego 1895, I Liceum 

Nowodworskiego 1896, Szkoła Przemysłowa 1910–12 

– kierownik budowy. Wyspecjalizował się w projek-

towaniu budynków szpitalnych: Collegium Medicum 

1892, Klinika Okulistyczna 1896, Klinika Chirur-

giczna 1897. Ten projekt uznany został najlepszym 

dziełem roku, w monarchii habsburskiej. Ponadto 

w okresie 1898–1900 Sare kierował budową gmachu 

dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego, był autorem pro-

jektu Budynku Collegium Agronomicum, współauto-

rem Collegium Phisicum i wielu innych mniejszych 

budowli w Krakowie lub na terenie ówczesnego 

starostwa krakowskiego. 

W latach 90-tych rozpoczął działalność publicz-

ną, początkowo jako ekspert w sprawach budownict-

wa, w 1902. został członkiem międzynarodowej 

Komisji Regulacji Wisły i w tymże roku wybrany 

członkiem Rady Miasta. W roku 1905. został wybrany 

drugim wiceprezydentem Krakowa, a obejmując tę 

funkcję, wygłosił znamionujące go słowa „składam 

przyrzeczenie, że ile mam siły, ile wiedzy posiadam, 

ile doświadczenia, wszystko zabieram na tę nową 

służbę i oddam je na pożytek miastu”. Wkrótce został 

pierwszym wiceprezydentem i to stanowisko piastował 

przez 20 lat! W magistracie było wówczas mnóstwo 

roboty, Kraków dorównywał do innych europejskich 

miast a. Sare zajmował się: unowocześnianiem ga-

zowni, budową elektrowni i zakładu oczyszczania 

miasta oraz wodociągu. Z dziedziny infrastruktury 

społecznej pilotował: budowę szpitala epidemicznego 

na Prądniku, Zakładu Dla Ubogich im. Brata Alberta, 

szpitala w Kobierzynie. Doprowadził do zakupienia 

udziałów miasta w spółce Kamieniołomy Miast Gali-

cyjskich i zakupienia Kopalni Jaworzno dla zabezpie-

czenia dostawy miastu, spławianego wiślanemi gala-

rami, węgla kamiennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izydor 

Stella-Sawicki 

1881–1957 

Urodzony we Lwowie w rodzinie o tradycjach 

lekarskich. W roku 1904. ukończył studia, na Wy-

dziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej i obronił, 

z odznaczeniem, dyplom inżyniera dróg i mostów. 

Przez kilkanaście lat zdobywał praktykę na różnych 

budowach, i pracował nad teorią konstrukcji, uzys-

kując tytuł doktora nauk technicznych, aż w roku 1921 

trafił do Krakowa, gdzie pracował do końca życia. 

Jego działalność zawodowa i społeczna, to niby wielka 

klamra spinająca instytucje, którym dzisiaj, wspólnie 

chcemy oddać hołd z okazji Jubileuszu Domu Tech-

nika. 

Akademia Górnicza – powołała Go na stanowisko 

starszego wykładowcy w roku 1921, awansując ko-

lejno na profesora nadzwyczajnego 1922 i profesora 

zwyczajnego 1936, Kierownika Katedry Inżynierii 

i Budownictwa. 

Akademia Sztuk Pięknych – gdzie prowadził dla 

studentów architektury, wykłady w okresie 1925–

1930, to jest do czasu zlikwidowania Wydziału, 

z wielką szkodą „dla krakowskiej szkoły architektów”. 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne – od przy-

bycia do Krakowa zostaje członkiem a w roku 1934 

zostaje wybrany  Prezesem, co powtarza się przez pięć 

kadencji do roku 1938. 

Politechnika Krakowska – jest jej twórcą od mo-

mentu, gdy do tej idei, przekonał Rektora AGH prof. 

Goetla i gdy w roku 1945. został mianowany pro-

rektorem nowej uczelni, początkowo noszącej miano 

Wydziałów Politechnicznych AGH . Do końca pełnił 

w PK obowiązki kierownika Katedry Statyki Budowli 

i Wytrzymałości Materiałów, kierując nadal swoją pla-

cówką w AGH. 

Polski Związek Inżynierów Budownictwa – tutaj 

znalazł się od momentu utworzenia Oddziału Krakow-

skiego, w roku 1935, uważając, podobnie jak wielu 

wybitnych działaczy stowarzyszeniowych, ze przyna-
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leżność do swojego stowarzyszenia branżowego jest 

uzupełnieniem działalności w KTT. Od roku 1948 

wchodzi w skład zarządu PZITB, gdzie w ostatnich 

latach życia, pelni funkcję przewodniczącego Sądu 

Honorowego. 

Na każdym z tych pól działania, potrafił odcisnąć 

swoje piętno, dzięki zdolnościom organizacyjnym, nie-

pospolitej energii, umiejętności współpracy z ludźmi 

i odwadze cywilnej. Jako prezes KTT wsławił się współ-

autorstwem memoriału wysłanego do Rządu RP w roku 

1936, postulującego utworzenia ministerstwa robót pu-

blicznych, które może łagodzić problemy bezrobocia a na 

wypadek wojny (!) może być pomocniczą strukturą 

samoobrony. Wraz z liczną grupą krakowskich profeso-

rów odcierpiał aresztowanie i pobyt w obozie koncentra-

cyjnym w Sachsenhausen 1939–1940. Po powrocie do 

Krakowa został wykładowcą na Krzemionkach w śred-

niej szkole Górniczo-Hutniczej. Na uczelniach wykształ-

cił kilkanaście pokoleń inżynierów, zaskarbiając sobie 

u młodzieży wdzięczną pamięć wybitnego fachowca. 

Umiał łączyć tak ważną w naukach technicznych teorię 

z praktyką. Opracował szereg podręczników akademic-

kich w tym, wydawana czterokrotnie, „Teoria belek 

ciągłych i ram”. W roku 1945, jako urodzony lwowianin 

skupił w politechnice krakowskiej wielu profesorów 

i asystentów PL, z pośród tych, którzy nie wykazali ocho-

ty do podjęcia pracy w tworzonych równolegle Politech-

nice Śląskiej czy Wrocławskiej. Należy przypomnieć, że 

tamte uczelnie były oczkiem w głowie Rządu, a nasza 

uczelnia była owocem inicjatywy lokalnej i poparcia 

małopolskiej młodzieży, która także dążyła do studiów 

w Krakowie. Prorektor musiał pokonać niebagatelne 

trudności lokalowe w przepełnionym wówczas Krako-

wie. Jako były prezes bez trudu przekonał KTT, do 

wynajęcia budynku towarzystwa na potrzeby Wydziału 

Komunikacji a dla architektów „zdobył” profesora 

A. Szyszko-Bohusza, wieloletniego kustosza Zamku Wa-

welskiego, który stworzył Wydział Architektury i zapew-

nił mu lokale w budynkach byłych koszar na królewskim 

wzgórzu. Kto miał szczęście być studentem profesora, 

lub mógł spotkać Go na innym polu, zapamiętał sylwetkę 

wyprostowaną – mimo lat, siwe włosy i takież krótko 

przystrzyżone wąsy oraz jasne wzbudzające sympatię, 

spojrzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walery Goetel 

1889–1972 

Urodził się 14.04.1889 r. w Suchej w wojewódz-

twie krakowskim. Do szkoły podstawowej jak i do 

gimnazjum uczęszczał w Krakowie. W latach 1908–

1911 studiował nauki o ziemi na Wydziale Filozoficz-

nym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w la-

tach 1910–1913 studiował na Uniwersytecie w Wied-

niu, gdzie w 1913 r. uzyskał tytuł doktora z zakresu 

geologii. Jego praca doktorska dotyczyła profilu re-

tyku i najniższego liasu reglowego w Tatrach. Z tego 

też tematu pisał pracę habilitacyjną na UJ, a tytuł 

doktora habilitowanego otrzymał w 1918 r. 

W czasie I wojny światowej pracował w Tatrach 

i na Podhalu, publikując wyniki swych badań w dwóch 

oddzielnych opracowaniach na łamach wydawnictwa 

PAU w 1917 r. 

W 1920 r. otrzymał stanowisko i tytuł profesora 

nadzwyczajnego nowootwartej krakowskiej Akademii 

Górniczej wraz z nominacją na kierownika Zakładu 

Geologii Ogólnej. W 1922 r. został profesorem zwy-

czajnym tejże Uczelni. 

Dnia 2 listopada 1920 r. zostaje wybrany na de-

legata AGH w redakcji Czasopisma Górniczo–Hutni-

czego. 

W 1939 r. zostaje wybrany Rektorem AGH. 

W czasie okupacji pełni funkcję kierownika Państwo-

wej Szkoły Technicznej Górniczo–Hutniczo–Mierni-

czej przy ul. Krzemionki 11 w Krakowie. Po wojnie 

sprawuje funkcję Rektora do 1951 r. 

Zaraz po wyzwoleniu zostaje wybrany Przewod-

niczącym Wojewódzkiego Oddziału NOT. 

Współdziała w tworzeniu Głównego Instytutu 

Górnictwa w Katowicach. 

W 1945 r. otrzymuje stopień dr hab. nauk tech-

nicznych AGH, a niezależnie dr h. c. AGH w Kra-
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kowie, Akademii Górniczej w Ostrawie oraz Poli-

techniki Krakowskiej; zostaje rzeczywistym człon-

kiem PAN. 

Był również, między innymi, członkiem: PTTK, 

Klubu Alpino Italiano, Alpin Francais, Towarzystwa 

Alpinistów Czechosłowackich, redaktorem Wierchów, 

Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Cze-

chosłowackiej, współzałożycielem AZS, Kuratorem 

Stowarzyszenia Studentów AGH. Brał udział w życiu 

szeregu organizacji społecznych i naukowych takich 

jak: PTTK, PTG, NOT, SITG i inne. 

Był autorem ponad 300 prac naukowych i po-

pularyzatorskich poruszających między innymi sprawy 

AGH, sportu, turystyki, historii geologii, górnictwa 

i hutnictwa, dydaktyki itp. 

Zmarł 6 listopada 1972 roku i został pochowany 

na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Dzięki wieloletnim staraniom Krakowskiego Za-

rządu Oddziału SITG, a w szczególności jego Komisji 

ds. Tradycji i Muzealnictwa Górniczego, Urząd Miasta 

Zakopanego nadał obszarowi położonemu na terenie 

polany Biały Potok nazwę „Skansen Walerego Goetla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliks Olszak 

l904–1965 

 

Był wychowankiem Akademii Górniczej w Kra-

kowie, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w roku 1927. 

Podjął pracę w przemyśle hutniczym na Śląsku, gdzie 

szybko awansował i po stażu w Hucie Laura został 

kierownikiem produkcji w hucie Baildon (1030–35). 

Następnie kierował budową Huty Stalowa Wola, a po 

ukończeniu budowy został jej dyrektorem technicz-

nym. Po wybuchu wojny, jako oficer Wojska Pol-

skiego przebył szlak bojowy Armii Kraków i po jej 

rozwiązaniu przedarł się do Rumunii a następnie do 

Francji i w końcu trafił do Anglii. W państwach za-

chodnich ceniono polskich specjalistów, toteż Olszak 

pełnił rolę doradcy w hutach francuskich a potem 

angielskich. W wydawnictwie SITPH pod tytułem 

„Ruch stowarzyszeniowy w krajowym hutnictwie" 

czytamy: 

„Rozrzuceni niemal po całym świecie Polacy, 

uczestnicy wszystkich frontów drugiej wojny świa-

towej, również podejmują prace stowarzyszeniowe. 

Dużym skupiskiem polskiej inteligencji technicznej 

w latach II wojny światowej była Wielka Brytania, 

gdzie też powstało we wrześniu 1940 r. z siedzibą  

w Londynie Stowarzyszenie Techników Polskich 

w Wielkiej Brytanii, którego generalnym celem było 

zespolenie polskiej myśli technicznej i włączenie jej 

w walkę o wolność narodów. Prezesem był Feliks 

Olszak, metalurg.... W ramach tego Stowarzyszenia 

działało siedem sekcji, w tym Górniczo-Hutnicza. 

W roku 1944 staraniem tej organizacji powstaje Poli-

technika Polska z siedmioma wydziałami, w tym i Wy-

dział Górniczo-Hutniczy. Stowarzyszenie Techników 

Polskich w Wielkiej Brytanii, oprócz prowadzenia 

działalności szkoleniowo zawodowej (do 1944 r. za-

rejestrowano ponad 5 000 inżynierów i techników pol-

skich), udzielało pomocy swoim członkom szczególnie 

przy powrocie do kraju”. 

Olszak na swoje szczęście nie włączył się do 

pracy politycznej Rządu RP na uchodźstwie i dzięki 

temu nie znalazł się w roku 1945, jak wielu jego ko-

legów, na liście osób, którym Rząd Lubelski zakazał 

po wojnie, powrotu do kraju. W Polsce otrzymał funk-

cję dyrektora technicznego Centralnego Zarządu Prze-

mysłu Hutniczego i rzucił się w wir uruchamiania 

kolejnych hut na terenie kraju. Jak wiemy z historii, 

los oficerów, którzy wrócili z zachodu, nie był wów-

czas łatwy, brak zaufania, inwigilacja, spowodowały, 

że z korzyścią dla polskiej nauki Olszak podjął się 

organizacji Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach 

(1952–1954), gdzie został dyrektorem naukowym 

i równocześnie rozpoczął prace badawcze i wykłady 

w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po 

przeniesieniu się do tej uczelni, pełni funkcje dziekana 

Wydziału Hutniczego a w roku 1958 do 1961, na fali 
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po październikowej liberalizacji zostaje Rektorem ma-

cierzystej uczelni. Opublikował ponad 30 prac nau-

kowych, zyskał patenty 13-stu wynalazków, nomina-

cję na profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 

1954, na profesora zwyczajnego w 1961. W kaden-

cjach 1947- 1949 -1950 pełnił funkcję Prezesa Sto-

warzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hut-

niczego, jako ten, który zapewnił ciągłość działalności 

Stowarzyszanie w czasach wojny, gdy kierował sekcją 

Stowarzyszenia Hutników Polskich w Londynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Datka 

1910–1996 

Urodzony 13 czerwca 1910 r. ukończył w 1939 r. 

studia na Wydziale inżynierii Lądowej i Wodnej Po-

litechniki Lwowskiej. Dyplom inżyniera dróg i mos-

tów uzyskał w 1946 r. na Wydziałach Politechnicz-

nych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał 

w 1961 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Po-

litechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy dok-

torskiej pt. „Kryteria techniczno-ekonomiczne stoso-

wania żużla wielkopiecowego z Huty im. Lenina 

w drogownictwie”. Stopień naukowy doktora habilito-

wanego (wówczas docenta) uzyskał w 1965 r. również 

na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki 

Krakowskiej; tytuł pracy habilitacyjnej: „Podstawy 

wymiarowania ścieków drogowych”. 

Prace zawodowa rozpoczął w 1937 r. w Mało-

polskich Zakładach Melioracyjnych i Technicznych 

we Lwowie przy wykonywaniu robót ziemnych i ka-

nalizacyjnych oraz jako projektant kanalizacji miasta 

Jarosławia. W latach 1942–1944 pracował w Spół-

dzielni Inżyniersko Melioracyjnej we Lwowie przy 

projektowaniu i wykonywaniu robót ziemnych i dro-

gowych oraz regulacji rzek i melioracji. W latach 

1946—1947 pracował w Zarządzie Miejskim w Od-

dziale Drogowym w Krakowie przy budowie dróg 

i mostów, zaś w latach 1951–1960 w Biurze Studiów 

i Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie 

kolejno jako projektant, kierownik pracowni, główny 

specjalista i weryfikator w zakresie budowy dróg. Od 

1952–1972 r. był również ekspertem i koreferentem 

projektów dróg i ulic Wojewódzkiej i Miejskiej 

Komisji Planowania Gospodarczego w Krakowie. 

Wykonał też w ramach Zakładów Doświadczalnych 

Politechniki Krakowskiej wiele badań, ekspertyz dro-

gowych oraz projektów dróg, ulic i placów. 

Prace naukowo-dydaktyczną prowadził Stanisław 

Datka nieprzerwanie przez ponad 40 lat od 1946 r. 

w Katedrze Budowy Dróg i Ulic; po reorganizacji 

w Instytucie Dróg, Kolei i Mostów Politechniki Kra-

kowskiej, kolejno jako starszy asystent i adiunkt, od 

1955 r. jako zastępca profesora i starszy wykładowca, 

od 1965 r. jako docent, a od 1975 r. jako profesor nad-

zwyczajny. 

W latach 1968—1970 był kierownikiem Katedry 

Budowy Dróg i Ulic później Zakładu Budowy Dróg 

i Inżynierii Ruchu, będąc równocześnie od 1970 do 

1976 r. zastępcą dyrektora Instytutu ds. Badań Nau-

kowych, a od 1976 do 1980 r. Dyrektorem Instytutu 

Dróg, Kolei i Mostów. 

Mimo formalnego przejścia na emeryturę we 

wrześniu 1980 r. w dalszym ciągu pracował aktywnie 

na uczelni na 1/2 etatu jako profesor nadzwyczajny 

prowadząc wykłady i prace dyplomowe. 

Dorobek naukowy prof. St. Datki obejmuje – 

poza pracą doktorską i habilitacyjną – 3 podręczniki 

(„Odwodnienie dróg i ulic”, „Budownictwo betonowe 

tom XV - Drogi - Lotniska - Koleje - Budowle Tech-

niczne” – ze współautorem, „Drogowe roboty ziemne” 

ze współautorami), 2 skrypty („Ulice” oraz „Prze-

wodnik do ćwiczeń z inżynierii ruchu” – ze współ-

autorem), kilkadziesiąt artykułów i komunikatów na-

ukowych, a ponadto wiele nie opublikowanych prac 

naukowo-badawczych dla gospodarki narodowej. 

Pod opieką prof. St. Datki przeprowadzono 

3 przewody habilitacyjne oraz 7 prac doktorskich –

wszystkie prace zostały wyróżnione i nagrodzone. 

Ponadto jest autorem recenzji szeregu prac habilita-
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cyjnych i doktorskich. 

Prof. St. Datka był jednym z nielicznych dro-

gowców, których zakres zainteresowań naukowych 

i dydaktycznych był tak szeroki. Prace prof. St. Datki 

obejmowały zagadnienia budownictwa drogowego, 

projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu oraz tech-

nologii materiałów i nawierzchni drogowych. Prof. St. 

Datka w pierwszych latach tworzenia się uczelni or-

ganizował i kierował laboratorium drogowym, później 

wprowadził na Politechnice Krakowskiej specjalizację 

inżynieria ruchu i był kierownikiem studium podyplo-

mowego z tego zakresu. 

Prof. St. Datka aktywnie pracował w wielu ra-

dach naukowych z zakresu drogownictwa. 

W okresie swej 40-letniej pracy na uczelni pełnił 

wiele funkcji organizacyjnych i społecznych w orga-

nach uczelnianych i wydziałowych, m.in. funkcję pro-

dziekana ds. studiów dla pracujących. Brał czynny 

udział w pracach Rady Wydziału Budownictwa 

Lądowego Politechniki Krakowskiej. 

Prof. St. Datka był wychowawcą wielkiej rzeszy 

inżynierów budownictwa drogowego. Prace dyplomo-

we przez Niego prowadzone zdobywały nagrody na 

licznych konkursach, a w szczególności dwukrotnie 

I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Złota myśl dla 

kraju” oraz konkursach organizowanych przez NOT 

i SITK. 

Jako oficer rezerwy brał udział w kampanii 

wrześniowej 1939 r. w obronie Warszawy, gdzie 

został ranny. 

Za swą działalność zawodową, naukową i dydak-

tyczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych, re-

sortowych i stowarzyszeniowych wśród których wy-

mienić należy przede wszystkim Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski, tytuł Zasłużonego Nauczy-

ciela PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 

40-lecia PRL. Godność Członka Honorowego Stowa-

rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji otrzy-

mał w 1984 roku. Otrzymał 5 nagród Ministra Nauki 

Szkolnictwa Wyższego i Techniki (w tym 4 indywi-

dualne) za działalność naukową, publicystyczną, dy-

daktyczną i rozwój młodej kadry naukowej. 

Profesor Stanisław Datka zmarł w  1996 roku, 

został złożony w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu 

Batowickim w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erazm Ciołczyk 

1911–1999 

Mgr inż. Erazm Ciołczyk urodził się w Krakowie 

w dniu 12 września 1911. W 1930 r. ukończył gimna-

zjum w Dąbrowie Górniczej a w 1939 r. Wydział 

Elektryczny Politechniki Warszawskiej. 

W trakcie studiów w latach 1935–1938 pracował 

jako technik w Wydziale Sieci Elektrowni Warszaw-

skiej. Po ukończeniu studiów w latach 1939–1940 

pracował jako konstruktor w Fabryce Aparatów Elek-

trycznych K. Szpotańskiego, a w latach 1940–1944 

jako kierownik robót elektrycznych w Społecznym 

Przedsiębiorstwie Budowlanym, w Warszawie. Ucze-

stniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wyzwoleniu 

w latach 1945–1951 pracował w Społecznym Przed-

siębiorstwie Budowlanym w Krakowie jako Kierow-

nik Wydziału Elektrycznego. 

Największym osiągnięciem zawodowym mgr inż. 

E. Ciołczyka była praca w charakterze naczelnego 

inżyniera w Krakowskim Przedsiębiorstwie Elektry-

fikacji Rolnictwa „ELTOR”, w którym pracował aż do 

przejścia na emeryturę w 1977 roku. 

Elektryfikacji wsi województw katowickiego, 

krakowskiego, opolskiego i ościennych poświęcił pra-

wie 40 lat swojego życia zawodowego. Był inicja-

torem postępu technicznego i unowocześniania metod 

pracy, oraz współtwórcą przepisów dotyczących elek-

tryfikacji wsi. 

Kolega E. Ciołczyk należał do bardzo aktywnych 

członków SEP, do którego wstąpił w 1932 r. Od 1935 

roku pracował w Zarządzie Koła Elektryków przy 

Politechnice Warszawskiej. W latach powojennych, aż 

do śmierci w 1999r. pełnił szereg odpowiedzialnych 

funkcji w Zarządzie Oddziału Krakowskiego SEP, 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 23 

gdzie przez szereg lat pełnił funkcję wiceprezesa 

i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przez 3 ka-

dencje pełnił też funkcję członka Głównej Komisji 

Rewizyjnej SEP oraz członka Centralnego Kolegium 

Sekcji Elektryfikacji Rolnictwa. Przez szereg lat na-

leżał do bardzo aktywnych rzeczoznawców i weryfi-

katorów SEP, był też przewodniczącym Komisji Egza-

minacyjnej SEP. 

Kol. E. Ciołczyk był również aktywnym dzia-

łaczem Oddziału Krakowskiego NOT, gdzie pełnił 

funkcję przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-

Finansowej oraz przez kilka kadencji kierował pracą 

Koła Seniorów FSNT NOT w Krakowie. 

Za zasługi w działalności zawodowej i społecznej 

mgr inż. E. Ciołczyk był wielokrotnie odznaczany 

i wyróżniany m. in. Krzyżem Oficerskim – Polonia 

Restituta, odznaczeniami stowarzyszeniowymi SEP 

i NOT oraz licznymi odznakami resortowymi i regio-

nalnymi. W 1994r. otrzymał godność Członka Hono-

rowego SEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek Pytko 

1912–1989 

 

Franciszek Pytko urodził się 24 stycznia 1912 

roku w Pacanowie, w woj. kieleckim. Tam ukończył 

szkołę podstawową, a 1932 roku uzyskuje dyplom 

technika melioranta i podejmuje pracę zawodową 

w Zarządzie Dróg i Mostów Urzędu m. Krakowa. Od 

września 1933 roku przenosi się do Urzędu Woje-

wódzkiego w Krakowie, gdzie pracuje jako kierownik 

budowy przy obwałowaniu Wisły oraz regulacji rzek. 

Po zakończeniu tych prac obejmuje stanowisko za-

stępcy kierownika Referatu Melioracyjnego przy Sta-

rostwie Powiatowym w Krakowie, gdzie pracuje do 

wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji 

hitlerowskiej pracuje w Urzędzie Gospodarki Wodnej 

w Krakowie. 

Po wyzwoleniu, od stycznia 1945 roku zajmował 

się organizacją służby melioracyjnej na terenie woj. 

Krakowskiego. Sprawuje również nadzór nad odbu-

dową urządzeń wodno melioracyjnych zniszczonych 

w czasie działań wojennych. 

W 1946 roku  na Wydziale Inżynierii Politechniki 

Warszawskiej uzyskuje dyplom inżyniera w za-kresie 

melioracji wodnych. 

W 1947 roku zostaje kierownikiem Rejonowego 

Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych w Kra-

kowie, a w 1956 roku obejmuje stanowisko zastępcy 

dyrektora d/s technicznych w Przedsiębiorstwie Robót 

Wodno-Melioracyjnych, a następnie po reorganizacji 

w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Me-

lioracyjnych w Krakowie i Zjednoczeniu Budownic-

twa Wodnego i Melioracji w Krakowie. 

W 1962 roku wstępuje na Studium Eksterni-

styczne II – stopnia przy Wydziale Melioracji Wod-

nych Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie uzyskuje 

w 1964 roku dyplom magistra inżyniera melioracji 

wodnych. W lutym 1971 roku obejmuje stanowisko 

naczelnego dyrektora Zjednoczenia Budownictwa 

Wodnego i Melioracji w Krakowie, na którym pozo-

staje do 31 maja 1977 roku, tj. do czasu przejścia na 

emeryturę. 

Niezależnie od pracy zawodowej mgr inż. Fran-

ciszek Pytko w latach 1946–1956 był wykładowcą 

przedmiotów zawodowych w Liceum Wodno-Melio-

racyjnym w Krakowie, a w roku 1977/78 w Pań-

stwowym Technikum Wodno-Melioracyjnym na Stu-

dium Pomaturalnym. 

W czasie długoletniej pracy zawodowej i spo-

łecznej brał aktywny udział w pracach związanych 

z ruchem zawodowym inżynierów i techników, a szcze-

gólnie w pracach Naczelnej Organizacji Technicznej 

oraz w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 

Wodnych i Melioracyjnych. Już w 1933 roku zor-

ganizował Sekcję Melioracyjną przy Zrzeszeniu Ab-

solwentów Państwowej Szkoły Przemysłowej w Kra-

kowie, będąc jej przewodniczącym do wybuchu II-ej 

wojny światowej. 

Od roku 1935 był członkiem Krakowskiego 

Towarzystwa Technicznego, a od roku 1937 do wybu-
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chu II-ej wojny światowej Sekretarzem Koła Te-

chników w tym K.T.T. W 1947 roku był współorga-

nizatorem Związku Zawodowego Pracowników Tech-

nicznych w Krakowie, gdzie pełnił funkcję sekretarza. 

Był też w 1947 roku współorganizatorem Oddziału 

Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej 

oraz członkiem pierwszego Zarządu OW-NOT pod 

przewodnictwem prof. W. Goetla. Był członkiem 

Rady Wojewódzkiej OW-NOT do 1977 roku. 

W 1947 roku organizuje również Oddział SITWM 

w Krakowie, którego przez 25 lat był przewodni-

czącym. Członek Zarządu Głównego SITWM w War-

szawie przez 21 lat, tj. od 1960 r. do 1981 r., a ostatnio 

przez dwie kadencje – członek Głównego Sądu Kole-

żeńskiego. 

Od 1977 roku brał czynny udział w Komisji 

Rewizyjnej  Rady Wojewódzkiej NOT w Krakowie, 

a ostatnio przez dwie kadencje – w Komisji d/s Hi-

storii Ruchu Stowarzyszeniowego, Techniki i Ochrony 

Zabytków. Do ostatniej chwili życia był członkiem 

Zarządu Oddziału SITWM w Krakowie pełniąc funk-

cję przewodniczącego Komisji d/s Rzeczoznawców 

i Uprawnień Zawodowych. 

Mgr inż. Franciszek Pytko był inicjatorem orga-

nizacji „Tygodnia Hydrotechnika, Melioranta i Łąka-

rza”, odbywającego się corocznie w Krakowie od 1960 

roku, a będącego jedną z form podnoszenia kwali-

fikacji oraz postępu technicznego kadry technicznej. 

Ze względu na swoje specyficzne cechy osobo-

wości jak uczciwość, prawość, głębokie poczucie obo-

wiązku, punktualność, otwartość w kontaktach z ludź-

mi, bezpośredni i koleżeński sposób bycia, Kolega 

Franciszek Pytko cieszył się autorytetem i szacunkiem 

w swoim środowisku. 

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej 

został wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. Zło-

tym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, odznakami: Zasłużony dla Gospo-

darki Terenowej i Ochrony Środowiska. 

Był również uhonorowany złotymi odznakami 

„Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Za Pracę Spo-

łeczną dla m. Krakowa”, „Za Zasługi w Zwalczaniu 

Powodzi”, Srebrną i Złotą Odznaką NOT, Złotą Odz-

naką SITWM oraz licznymi medalami i dyplomami 

uznaniowymi. 

Franciszek Pytko, emerytowany dyrektor naczel-

ny Zjednoczenia Budownictwa Wodnego i Melioracji 

w Krakowie, długoletni pracownik melioracji wod-

nych, aktywny działacz SITWM zmarł w Krakowie 

2 grudnia 1989 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronisław Compała 

1914–1982 

Kol. mgr inż. Bronisław Compała był absolwen-

tem Politechniki Lwowskiej w dziedzinie chemii. 

W 1938 r. rozpoczął pracę w przemyśle tyto-

niowym i przepracował w nim 44 lata, m. in. na 

stanowiskach organizatora produkcji i przerobu tyto-

niu. Położył wielkie zasługi dla rozwoju tego prze-

mysłu. Zorganizował Centralne Laboratorium Prze-

mysłu Tytoniowego w Krakowie. Wprowadził nowe 

komory chłodząco - nawilżające, rozpowszechnione 

w Polsce i za granicą. Autor wielu artykułów nauko-

wych i technicznych w prasie fachowej. 

Był działaczem społecznym i aktywistą SITSpoż. 

Przez wiele lat był przewodniczącym Koła Zakła-

dowego SITSpoż., zaś funkcję Przewodniczącego Za-

rządu Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie z powo-

dzeniem pełnił przez dwadzieścia lat (1959–1978). 

Bardzo aktywnie działał również w Radzie Woje-

wódzkiej NOT w Krakowie. W szczególności, w wy-

różniający się sposób umiał organizować społeczna 

pracę kadry inżynieryjno-technicznej przemysłu spo-

żywczego i młodzieżowych kół Stowarzyszenia. 

Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej odz-

naczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-

dzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Naczelnej 

Organizacji Technicznej oraz Honorową Odznaką 

SITSpoż. 

Godność Honorowego Członka SITSpoż. nadano 

Mu w 1975 r. 
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Karol de Lubomir 

Jahoda 

1920–1993 

Karol de Lubomir Jahoda urodził się 4 listopada 

1920 roku w Krakowie. Szkołę podstawową i gim-

nazjum ukończył w 1939 r. Wojna przerywa dalsze 

studia, ale natychmiast po zorganizowaniu Państwowej 

Szkoły Górniczo–Mierniczo–Hutniczej w Krakowie na 

Krzemionkach, stanowiącej Konspiracyjną Akademię 

Górniczą wstępuje do niej i w latach 1942–45 pełni 

tam także funkcję asystenta. Po wyzwoleniu konty-

nuuje studia na Akademii Górniczej pracując jedno-

cześnie jako asystent w Katedrze Geologii. Po uzys-

kaniu dyplomu magistra inżyniera górnika w 1948 r., 

pracuje w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Wiertniczo–

Górniczych jako inspektor. Następnie przechodzi do 

pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym w Departa-

mencie Wiertniczym w Krakowie, gdzie pracuje do 

1957 roku. W latach 1957–1962 pracuje jako inspektor 

w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie. 

Następny okres pracy to Instytut Naftowy, gdzie w 

latach 1962–1982 kieruje Pracownią BHP. Tu w uz-

naniu naukowej działalności w pracy zawodowej uzys-

kuje stopień docenta. 

Doc. mgr inż. Karol Jahoda swą działalność spo-

łeczną poświęcił głównie Stowarzyszeniu Inżynierów 

i Techników Górnictwa. W 1952 roku został pierw-

szym Prezesem reaktywowanego Krakowskiego Od-

działu SITG, który za jego kadencji został doprowa-

dzony do rozkwitu. Funkcję tę pełnił 23 lata, a zatem 

był jednym z najdłużej działających Prezesów i zaw-

sze skutecznie działającym w rozwoju Krakowskiego 

Ośrodka Górniczego. 

Jego skromność, benedyktyńska pracowitość oraz 

bezinteresowność w pomocy innym zapewniały mu 

niepowtarzalny autorytet. 

Praca Jego zarówno zawodowa jak i społeczna 

nacechowana była głębokim humanizmem i stąd jego 

dążność do kontroli eksploatacji wód mineralnych 

w naszych uzdrowiskach. Jego zasługą była organiza-

cja pierwszego sympozjum z balneologii, które zapo-

czątkowało inwestycyjną rekonstrukcję górnictwa wód 

mineralnych. 

W latach 1975–1980 będąc wiceprezesem Zarzą-

du Oddziału SITG Kraków był także przewodni-

czącym Komisji Tradycji i Muzealnictwa Górniczego 

i członkiem Głównej Komisji SITG do spraw Historii 

i Tradycji. Zagadnienie to było jego druga pasją i dla-

tego angażował się w organizację Muzeum Górni-

czego na terenie Jaworzna, które zaistniało w okresie 

jego kadencji. 

Ukoronowaniem tej działalności była również 

książka „Z historii i tradycji działalności Stowarzyszeń 

techniczno-górniczych miasta Krakowa i Ziemi Kra-

kowskiej”. wydana nakładem SITG w 1992 r., której 

był współautorem, a ukazała się ona w 100–letnią 

rocznicę górniczych organizacji technicznych. Z dzia-

łalności publicystycznej należy wspomnieć o książce 

wydanej w wydawnictwie Śląsk, „BHP w górnictwie 

naftowym” oraz o autorstwie ponad 300 publikacji 

i artykułów w różnych czasopismach technicznych 

i innych. 

Poza SITG udzielał się w różnych organizacjach 

w latach 1949–1954 r., był Przewodniczącym Rady 

Zakładowej Związku Zawodowego Górników przy 

Wyższym Urzędzie Górniczym w Krakowie, oraz był 

członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Tech-

niki Uzdrowiskowej (FITEG), a także członkiem Pol-

skiego Towarzystwa Astronomicznego. 

Brał udział w Międzynarodowych Kongresach 

Górniczych w Londynie, Bukareszcie i Leningradzie. 

Za swą działalność zawodową i społeczną doc. 

mgr inż. Karol de Lubomir Jahoda otrzymał wiele odz-

naczeń państwowych i regionalnych miedzy innymi 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny 

i Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego Działa-

cza SITG, Złotą Odznakę Honorową NOT, Złotą Odz-

nakę Miasta Krakowa i Ziemi Krakowskiej. 

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek nie-

słychanie prawy, szlachetny i zasłużony dla SITG. 

Doc. mgr inż. Karol de Lubomir Jahoda, wybitny 

i zasłużony działacz, członek honorowy Stowarzysze-

nia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz długoletni 

Prezes Zarządu Oddziału SITG w Krakowie, zmarł po 

krótkiej i ciężkiej chorobie w dniu 4 grudnia 1993 r. 
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Edward Perykasza 

1923–1993 

Profesor Edward Perykasza był długoletnim, za-

służonym pracownikiem resortu komunikacji, współ-

organizatorem Wydziału Transportu Politechniki Kra-

kowskiej, twórcą Instytutu Organizacji i Techniki 

Transportu Kolejowego PK, wybitnym znawcą kolei 

i specjalistą w dziedzinie organizacji i techniki tran-

sportu kolejowego. Pracę zawodową łączył z aktywną 

działalnością w Stowarzyszeniu Inżynierów i Tech-

ników Komunikacji. 

Studia inżynierskie ukończył w 1956 r. w Poli-

technice Warszawskiej. Tytuł magistra inżyniera uzys-

kał w 1964 r., a stopień doktora nauk technicznych 

w 1968 r. w Politechnice Krakowskiej. W roku 1977 

Rada Państwa na wniosek Ministra Komunikacji 

nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk tech-

nicznych. 

Od 1944 r. przez prawie 40 lat, bo do roku 1981, 

pracował w przedsiębiorstwie PKP. Poczynając od 

stanowiska dyżurnego ruchu, przeszedł przez wszyst-

kie stanowiska kierownicze służby ruchu, zostając 

w 1962 r. zastępcą dyrektora DOKP w Krakowie ds. 

eksploatacyjnych. W 1969 r. został powołany na 

stanowisko naczelnego dyrektora Południowej DOKP. 

Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do przejścia na eme-

ryturę w roku 1981. 

Od 1966 r., równolegle z pracą zawodową na 

PKP, nawiązał współpracę naukową z Politechniką 

Krakowską. Początkowo pracował na stanowisku wy-

kładowcy w Katedrze Budowy Dróg Żelaznych na 

Wydziale Budownictwa Lądowego. Od 1969 r. był 

zatrudniony jako docent kontraktowy, a od 1974 r. 

jako profesor kontraktowy w Instytucie Dróg, Kolei 

i Mostów. 

W latach 1975–1981 był pierwszym dyrektorem 

Instytutu Organizacji i Techniki Transportu Kole-

jowego na Wydziale Transportu PK. Równocześnie 

z przejściem na emeryturę kolejową przerwał pracę 

w Politechnice Krakowskiej, podejmując ją jednak po-

nownie w latach 1984 - 1989 w wymiarze 1/2 etatu na 

stanowisku profesora. W IOTTK od 1985 r. pełnił 

funkcję kierownika Zakładu Organizacji Procesów 

Transportowych. Zajmował się zagadnieniami techno-

logii i organizacji transportu kolejowego. 

Opublikował jako autor bądź współautor ponad 

60 publikacji. Brał udział w realizacji około 50 prac 

naukowo-badawczych, z których większość została 

wykorzystana w praktyce techniczno-organizacyjnej 

kolei. Opracował 3 skrypty, 12 recenzji prac doktor-

skich, 2 recenzje prac habilitacyjnych oraz 6 recenzji 

książkowych. Był promotorem 6 prac doktorskich. 

Przez wiele lat był członkiem Zespołu Dydak-

tyczno-Wychowawczego kierunku Transport przy Mi-

nistrze Edukacji Narodowej, a w latach 1976–1980 był 

jego przewodniczącym. Od chwili powstania Komitetu 

Transportu PAN był jego członkiem, a przez wiele lat 

pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Techniki 

i Technologii. 

Był członkiem wielu rad naukowych instytuto-

wych i branżowych, m.in. Centralnego Ośrodka Badań 

i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w Warszawie oraz 

Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Dyrektorze Ge-

neralnym PKP. 

Otrzymał 16 nagród MNSzWiT za działalność 

dydaktyczno-wychowawczą i naukowo-badawczą oraz 

za organizację Wydziału Transportu PK. Otrzymał 

również szereg nagród Ministra Komunikacji i Rektora 

Politechniki Krakowskiej. Został wielokrotnie odz-

naczony odznaczeniami państwowymi i resortowymi, 

m.in. Zasłużony Kolejarz PRL (1974), Krzyżem Ka-

walerskim Orderu Odrodzenia Polski (1965), złotą 

i srebrną odznaką Przodujący Kolejarz PRL (1974), 

Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej (1964), 

złotą odznaką za pracę społeczną dla m. Krakowa 

(1964), Medalem XXX-lecia i 40-lecia Polski Ludo-

wej (1976 i 1985). Ponadto odznaczony został odzna-

czeniami zagranicznymi: Przodujący Kolejarz ZSRR 

(1969), Medalem za Zasługi dla Kolei Niemieckich 

NRD – kl. I (1971), kl. II (1975), kl. III (1979), 

Przodujący Kolejarz Kolei Węgierskich (1974), Przo-

dujący Kolejarz Kolei Czechosłowackich (1968). 

W czasie swojej długoletniej działalności w SITK 

prof. Perykasza pełnił różne funkcje we władzach 

Oddziału. W latach 1953–1954 i 1978–1980 był człon-

kiem Zarządu Oddziału, w 1955 roku Sekretarzem 

Oddziału, w roku 1954 był Kierownikiem Sekcji 

Kolejowej,. W latach 1956, 1961 był członkiem Ko-

misji Rewizyjnej, a w latach 1960, 1965–1968 i 1975–

1977 był członkiem Sądu Koleżeńskiego. W okresie 

1969–1974 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego 

Sądu Koleżeńskiego. W latach 1984–1986 i 1987–
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1989 był Członkiem Rady Naukowo–Technicznej 

Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno–Eko-

nomicznych. W okresie 1987–1989 pełnił funkcję Za-

stępcy Przewodniczącego Rady Naukowo–Programo-

wej. W latach 1987–1989 był członkiem Rady Pro-

gramowej Czasopism Technicznych Obszaru „Tran-

sport”. Za swoją działalność w SITK został w roku 

1972 odznaczony złotą odznaką SITK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Frączek 

1925–1993 

Mgr inż. Marian Frączek – absolwent Wydziału 

Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Wieloletni działacz SiTR. W latach 1974–1978 oraz 

1978–1983 przewodniczący Krakowskiego Oddziału 

SiTR. 

Mgr inż. Marian Frączek był propagatorem sto-

sowania nowych technologii i rozwiązań technicznych 

w środowisku małopolskiej wsi. Dążył do wykorzy-

stania potencjału naukowego pracowników krakow-

skiej Akademii Rolniczej we wspieraniu mechanizacji 

rolnictwa. W ramach działalności Stowarzyszenia 

związanej z ochroną środowiska prowadził działania 

zmierzające do poprawy czystości wód na terenie 

małopolski. W ciągu trzech lat (1973–1976) pod Jego 

nadzorem wybudowano 1500 zbiorników na gnojówkę 

oraz 1300 gnojowni. Swą pracę zawodową rozpoczął 

jako asystent na Akademii Rolniczej w Krakowie. 

Później był m.in. v-ce prezesem Kółek Rolniczych 

i kierownikiem Wydziału Rolnego UW. Był budowni-

czym i wieloletnim dyrektorem kombinatu szklarnio-

wego w Krzeszowicach. Za swe osiągnięcia został 

wyróżniony wieloma odznaczeniami – m.in. Złotą 

Odznaką za Wybitne Zasługi dla Akademii Rolniczej 

(w 1976 r.), Złotą Odznaką Honorową NOT (1983), 

Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej 

(1972) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-

nia Polski (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian 

Szymendera 

1926–2005 

Mgr inż. Marian Szymendera syn Ignacego i Sta-

nisławy urodził się 19 listopada 1926 r. w Dynowie 

pow. Brzozów, woj. Podkarpackie. Studia wyższe 

ukończył na Wydziale Leśnym Uniwersytetu w Po-

znaniu w 1951 roku. Pracę zawodową podjął w tym 

samym roku na terenie Nadleśnictwa Wleń, a na-

stępnie Chojnów w Okręgowym Zarządzie Lasów 

Państwowych we Wrocławiu. Od roku 1954 do czasu 

przejścia na emeryturę w roku 1991 podjął na terenie 

Krakowa pracę w przemyśle meblarskim pełniąc róż-

ne, kierownicze funkcje techniczne między innymi 

Kierownika produkcji, Głównego technologa i Zastęp-

cy Dyrektora. Szczególne Jego zainteresowania stano-

wiły zagadnienia z zakresu: postępu technicznego 

w przemyśle meblarskim, twórczego udziału w ruchu 

racjonalizatorskim, współpracy naukowo-technicznej 

w Kraju i z zagranicą, podnoszenia poziomu przy-

gotowania zawodowego robotników, personel tech-

nicznego i studentów, w ramach czynnego udziału 

w charakterze wykładowcy na różnych poziomach 

i formach szkolenia oraz dokształcania zawodowego. 
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Przez cały okres swej działalności zawodowej 

oraz po jej zakończeniu brał czynny udział w pracach 

Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa 

i Drzewnictwa oraz NOT jako organizator i wieloletni 

przewodniczący Kół Zakładowych Stowarzyszenia 

w miejscach zatrudnienia oraz w innych Zakładach 

Pracy o analogicznym profilu działalności (okres 

1956–1985), jako organizator i Przewodniczący Sekcji 

Drobnej Wytwórczości przy ZO SITLiD w Krakowie, 

jako członek i Wice Przewodniczący Zarządu Od-

działu, członek Zarządu Głównego SITLiD oraz wie-

loletni, w latach 1989–2002, zasłużony sekretarz ZO 

SITLiD w Krakwie. Od czasu podjęcia pracy zawo-

dowej na terenie Krakowa tj. od 1954 r. czynnie 

współpracował z krakowskim Oddziałem SITLiD 

i Radą NOT w Krakowie. Szczególnie cenna Jego 

działalność miała miejsce w okresie pełnienia funkcji 

sekretarza ZO SITLiD. Brał udział w pracach wielu 

komisji Federacji NOT w Krakowie, m.in. w pracach 

Komisji Postępu Technicznego oraz w Komisji Na-

gród. Brał udział w przygotowywaniu materiałów na 

Kongresy Techników Polskich oraz brał czynny udział 

w ich obradach. Po przejściu na emeryturę nadal, do 

ostatnich dni działał aktywnie w ZO SITLiD oraz 

NOT. Za swą prace zawodową i społeczną był wy-

różniany wieloma odznaczeniami Państwowymi, Sto-

warzyszenia i NOT. Był odznaczony m.in. Złotym 

Krzyżem Zasługi, Krzyżem KOO Polski, Złotą odz-

naką SITLiD i NOT, Złotą Odznaką za pracę spo-

łeczną dla M. Krakowa. Od 1990 r. był Członkiem 

honorowym SITLiD. Zmarł 8. 8. 2005 r. i został 

pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
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Prezesi 
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 

 

1877–1879 Paweł Brzeziński, dr inż.  1920–1921 Leonard Nitsch, inż. 

1880 Władysław Rozwadowski, prof.  1922 Jan Studniarski, prof. 

1881 Maciej Moraczewski, dyr.  1923 Edmund Chromiński, prof. 

1882 Paweł Brzeziński, dr inż.  1924–1925 Mieczysław Seifert, dyr. inż. 

1883 Walery Kołodziejski, inż.  1926 Juliusz Czapliński,dr inż. 

1884–1885 Emil Serkowski, inż.  1927 Stanisław Krawczyk 

1886–1888 Karol Zaremba, inż. arch.  1928 Kazimierz Dulczyński 

1889–1891 Józef Sare, inż.  1929 Tadeusz Polaczek-Kornecki, dyr. 

1892 Jan Rotter, dyr.  1930 Władysław Kowalski 

1893 Stanisław Chrząszczewski, inż.  1931 Karol Rolle, inż. 

1894 Władysław Kaczmarski, inż.  1932–1933 Roman Dawidowski, prof. 

1895 Karol Zaremba, inż. arch.  1934–1938 Izydor Stella-Sawicki, prof. 

1896 Stanisław Kułakowski, dyr.  1939–1944 Zygmunt Sariusz Bielski, prof. 

1897 Mieczysław Dąbrowski, inż.  1945–1946 Czesław Boratyński, dyr. inż. arch. 

1898 Roman Ingarden, inż.  1948–1949 Roman Dawidowski, prof. 

1899 Wincenty Wdowiszewski, inż. bud.  1949–1980 Jerzy Tokarski (wiceprezes) 

1900 Karol Szukiewicz, dyr. kol.  1980–1991 Kazimierz Kosiński, mgr inż. (sekretarz) 

1901–1907 Gustaw Steingraber, prof.  1991–2000 Kazimierz Kosiński, mgr inż. 

1908–1909 Ludwik Regiec, inż.  2000–2003 Jerzy Banaś, dr inż. 

1910–1916 Józef Horaszkiewicz, dyr. kol.  2003–2006 Wiesław Blaschke, prof. 

1917 Karol Rolle, inż.  2006– Jan Knapik, prof. 

1918–1919 Józef Zaczek, inż.    

 

 

 

 

Prezesi 
Oddziału Krakowskiego NOT 

 

1945–1949 Walery Goetel, prof., SITG  1969–1970 Jerzy Fazan, SITPChem 

1949–1952 Czesław Boratyński, PZITB  1970–1975 Jur Piszak, STOP 

1952–1957 Kazimierz Szymański, dyr., PZITB  1975–1981 Stanisław Staruch, doc., SIMP 

1957–1962 Eugeniusz Iwanciw, prof., SIMP  1981–1997 Roman Śniechowski, doc., SIMP 

1962–1963 Władysław Wilk, mgr inż., PZITB  1997–2001 Stanisław Malik, mgr inż., SITG 

1963–1968 Eugeniusz Iwanciw, prof., SIMP  2001–2004 Aleksander Szmigiel, prof., SITR 

1968–1969 Jan Kaczmarek, prof., SIMP  2004–nadal Zdzisław Richter, dr inż., SIMP 
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki

  

Kształci na trzech kierunkach:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,
OCHRONA ŚRODOWISKA,

BUDOWNICTWO

– stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
   (inżynierskie) i II stopnia;
– stacjonarne doktoranckie ( 4 letnie);
– studia podyplomowe.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska po uzyskaniu dorobku 

zawodowego, mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień 

budowlanych i uprawnień  instalacyjnych:

§ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń;

§ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w obiektach 

gospodarki wodnej bez ograniczeń;

§ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w obiektach 

budowlanych w ograniczonym zakresie.

Absolwenci kierunku budownictwo po uzyskaniu dorobku 

zawodowego, mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień 

budowlanych:

§ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w obiektach 

budowlanych bez ograniczeń; 

§ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych w  ograniczonym zakresie;
3 

§ architektonicznym do projektowania do kubatury 500m

w ograniczonym zakresie

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska  oraz  ochrona 

środowiska po uzyskaniu odpowiedniego dorobku zawodowego 

mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania 

dokumentacji hydrologicznej.

Czytaj więcej  www.wis.pk.edu.pl

 

 

 
 


