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Sprawozdanie
z Sesji Jubileuszowej 140-lecia Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego
Sesja odczytowa odbyła się w Auli Polskiej Akademii Umiejętno ci w dniu 24-go pa dziernika 2017
roku i przebiegała zgodnie z porz dkiem obrad podanym w zaproszeniach, po uwzględnieniu korekt wynikaj cych z nieobecno ci niektórych uczestników.
Sesja nale ała do podjętego na okres uroczysto ci
współdziałania KTT z Rad Krakowsk FSNT, która
organizowała oddzielne uroczysto ci Jubileuszu 110lecia Domu Technika oraz wystawę plenerow plansz
tematycznych obejmuj cych: Konkurs prac studentów
Politechniki Krakowskiej (koncepcje modernizacji Domu Technika), Plansze po więcone architektom Krakowskim przełomu XIX i XX wieku, Plansze po więcone sylwetkom in ynierów lwowskich (członkom
Lwowskiego Towarzystwa Politechnicznego) oraz
in ynierom krakowskim w tym członkom Krakowskiego Towarzystwa Technicznego a tak e innym zagadnieniom technicznym. Kuratorem wystawy z ramienia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa był dr in .
Architekt Robert Gaweł.
Plansze były wystawiane etapami od 5-go lipca, na
odcinku Plant, poczynaj c od Collegium Novum przez
ulicę w. Anny do ulicy Szewskiej. Trwało to do 1 go
listopada i pozwoliło publiczno ci krakowskiej na poznanie mało znanej problematyki ruchu stowarzyszeniowego ludzi techniki w Małopolsce i Galicji.
Na fotografiach i w tekstach opisowych przedstawiono między innymi 10 sylwetek najwa niejszych
członków KTT a ponad to około 20 sylwetek członków
KTT głównie architektów, i in ynierów innych bran ,
którzy a do okresu Dwudziestolecia Rzeczpospolitej
Polskiej nie mieli w Krakowie innych organizacji
technicznych tylko KTT i rozwijaj c się pó niej
„Delegację Górników”. Na zdjęciach pokazano dzieła
ludzi techniki, aktualnie zdobi ce nasze miasto i te
budowane niegdy we Lwowie.
Cały Jubileusz obejmował 140 lat Ruchu Stowarzyszeniowego Ludzi Techniki liczony od powstania
KTT. Prezentacja obejmowała tylko sylwetki ludzi
zasłu onych i ju nie yj cych.
Otwarcia Sympozjum KTT w dniu 24 pa dziernika
oraz powitanie Go ci i Członków Towarzystwa dokonał Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego kolega
Wiesław Blaschke w zastępstwie Profesora Andrzeja
Białasa prezesa PAU, przepraszaj c wszystkich obecnych ze nisk frekwencję spowodowan pierwszym
atakiem zimowych chłodów w Krakowie w tygodniu
poprzedzaj cym dzień obrad i usprawiedliwieniami
nieobecno ci.
Za stołem prezydialnym zasiedli kole anka Joanna
Kulczycka – prezes KTT (1877), prezes KTT kolega Jerzy
Bana i prowadz cy obrady kolega Wiesław Blaschke.
Następnie zgodnie z programem nast piła krótka
prezentacja stowarzyszeń dokonana przez kol. Jerzego
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Banasia. Było to, zgodnie z programem, skrócone przedstawienie losów KTT w 140-to leciu oraz kolejnych pokoleń jego członków.
W zastępstwie przebywaj cego w szpitalu, z powodu
choroby Prezesa Krakowskiej Rady FSN-NOT Andrzeja
Kucharskiego, Jerzy Bana prezentował w skrócie zakres
obchodów organizowanych przez NOT ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wystawę plenerow na plantach.
Następnie zabierali głos przedstawiciele zaproszonych go ci składaj cy Jubilatom gratulacje i yczenia
dalszego trwania na stra y tradycji ruchu stowarzyszeniowego. W kolejno ci wyst piły następuj ce osoby:
1. Profesor Jan Ostrowski w imieniu Dyrekcji Zamku
Krakowskiego na Wawelu, przypomniał historyczne zwi zki Odnowy Wawelu i ówczesne zaanga owanie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego,
a w szczególno ci osoby architektów Sławomira
Odrzywolskiego i jego następcy Zygmunta Mendla
– członków KTT. Jako ciekawostkę omówił zastosowan przez budowniczych KTT, w ramach odnowy dachu pałacu, oryginaln konstrukcję stalow ,
która jest lekka i pomimo upływu ponad 100 lat
trzyma się dobrze.
2. W imieniu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich wyst pił dr in . arch.
Bohdan Lisowski, który poinformował zebranych,
e oddział Krakowski SARP wł czył ju do swojej
tradycji okres gdy poprzednicy dzisiejszych pokoleń architektów byli członkami KTT od roku 1877.
(Jest to dla nas niezwykła satysfakcja, poniewa
pamiętamy szczer wypowied pani prezes SARP
na jubileuszu 125-cio lecia KTT, która stwierdziła,
e architekci krakowscy nie znaj swoich korzeni).
3. W podobnym tonie wypowiedziała się pani Prezes
Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Barbara
Bartkowicz. Jest to Stowarzyszenie, które wyłoniło się z biegiem czasu ze rodowiska Architektów, a na li cie członków KTT z dawnych lat
mo na odnale ć nazwiska ludzi, którzy kształtowali układ urbanistyczny Wielkiego Krakowa
i wykonali przez lata wiele prac koncepcyjnych,
według których rozwijało się miasto.
4. Mecenas Zbigniew Cichoń – Senator RP wspomniał o roli i znaczeniu KTT przed II Wojn
wiatow , podkre lił znacz cy wkład in ynierów,
techników i naukowców – członków Towarzystwa
– w rozwoju i kształtowaniu Miasta Krakowa,
yczył sukcesów obecnemu Zarz dowi KTT.
5. Rektor Uniwersytetu Rolniczego pan profesor
Włodzimierz Sady wygłaszaj c krótk przemowę
wręczył przewodnicz cemu list gratulacyjny, który odczytała kole anka Joanna Kulczycka.
6. Szczególnie wa nym dla nas go ciem był pan
profesor Józef Suchy wiceprezes FSNT NOT, który
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składaj c gratulacje Jubilatom w imieniu pani
prezes Federacji dr in . Ewy Mankiewicz-Cudny,
podkre lił wielkie znaczenie tradycji dla ruchu
stowarzyszeniowego i wspomniał, e za dwa lata
Kraków będzie miejscem planowanego kongresu
polskich stowarzyszeń in ynierów działaj cych poza
granicami Polski wraz z in ynierami polskimi.
7. Z gratulacjami wyst pili równie prezesi krakowskich Oddziałów bratnich stowarzyszeń notowskich: kol Jerzy Marcinek prezes Stowarzyszenia
In ynierów i Techników Górnictwa, Jan Staniewski prezes Stowarzyszenia Hutników, Janusz Janecki w imieniu In ynierów Sanitarnych, Ewa
Wichura prezes In ynierów i Techników Spo ywców. Ponadto pozdrowienia Jubilatom przekazali:
w imieniu Archiwum Narodowego dyrektor Wojciech Krawczuk, oraz Kurator Wystawy Planszowej dr in . Robert Gaweł.
8. Głównym punktem programu był referat, (zamieszczony w dalszej czę ci zeszytu Czasopisma Technicznego), wygłoszony przez kolegę Jerzego Banasia pod tytułem „Czy Krakowowi nale y się tytuł
„Kolebki Ruchu Stowarzyszania się In ynierów
Polskich” na tle dziejów „Ruchu” rozpoczynaj cego się w Krakowie i Lwowie w okresie zaborów
i trwaj cego w sposób ci gły przez 140 lat. Prelegent podkre lił szczególnie okres, gdy, członkowie
KTT pracowali w sposób niejawny w szeregach
krakowskich Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. W trakcie referatu autor poprosił zebranych
o powstanie i, dla uczczenia pamięci, odczytał
nazwiska tych Kolegów, którzy po czterdziestu
latach pamiętali o KTT i odtworzyli Towarzystwo
w roku 1991, gdy Polska kolejny raz odzyskała
niepodległo ć.
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9. Następnym punktem programu było wręczenie
dyplomów Członków Honorowych Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego. Zgodnie z uchwał
Zarz du KTT, dyplomy odebrali kol. kol. Wiesława Styka, Jan Pawełek, Stanisław Blaschke i Mieczysław Góra. (Dyplomy trzech członków nieobecnych usprawiedliwionych zostan wręczone
w innym terminie).
10. Kolega Wiesław Blaschke przedstawił sytuację
prawn Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w wietle Prawa o stowarzyszeniach z roku
1989 i postanowieniach oraz wyrokach S dów:
Rejonowego dla Krakowa– ródmie cia, Okręgowego w Krakowie, Apelacyjnego w Krakowie
i Najwy szego (tekst wyst pienia zamieszczono
w niniejszym zeszycie Czasopisma Technicznego
uzupełniaj c wyst pienie pełnymi tekstami wspomnianych postanowień i wyroków).
(W terminie pó niejszym do Towarzystwa dotarł
tak e list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Krakowa
profesora Jacka Majchrowskiego.)
W prasie krakowskiej ukazały się informacje o Jubileuszu KTT. W Gazecie Krakowskiej autorstwa Rektora Ryszarda Tadeusiewicza, który nie mógł uczestniczyć w Jubileuszu i zatytułował felieton „ Krakowskie
Towarzystwo Techniczne ma 140 lat” (art. na str. 20),
w Dzienniku Polskim tytuł informacji brzmiał „KTT
więtuje jubileusz 140-lecia powstania” (art. poniżej).
Na zakończenie Prezes KTT podziękował wszystkim obecnym osobom za uczestnictwo, członkom Komitetu Organizacyjnego za po więcenie czasu i zaprosił
wszystkich na okoliczno ciowy poczęstunek herbat
i ciastkiem.
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Doc. dr inż. Jerzy Bana
Członek Honorowy
KTT i PZITS

Czy Krakowowi należy się miano „Kolebki”
Ruchu Stowarzyszania się Ludzi Techniki
na Ziemiach Polskich?
Artykuł jubileuszowy z okazji 140-lecia Ruchu Stowarzyszania się In ynierów i Techników w Krakowie i Małopolsce
prezentowany podczas Uroczysto ci Jubileuszu 140-lecia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.

1. Wstęp

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule, a ma to być odpowied twierdz ca
„Tak”. Naszemu Miastu nale y się miano Kolebki
Ruchu Stowarzyszania się Ludzi Techniki. Zamierzam
to udowodnić podaj c historyczne argumenty wybrane
z dziejów Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.
Perspektywa 140 lat wydaje się bardzo odległa
je li stosujemy j do ycia pojedynczego człowieka.
Inaczej będzie patrz c na wiek miasta zwłaszcza Krakowa.
A więc najpierw pytanie. Jak wygl dało Miasto
w roku 1877?
Ulicami i wokół Rynku Głównego kr yły czarne
krakowskie doro ki, fiakrzy w czarnych kapotach i melonikach stali najczę ciej naprzeciwko restauracji Hawełki. Trafiały się tak e powozy, karety, landa… Chocia to nie Warszawa, postacie ubrane były jak w serialu
nakręconym według Lalki Bolesława Prusa. Panie
w długich spódnicach (turniurach) z parasolkami, panowie w cylindrach, jak Wokulski.
Autor tamtej powie ci był w roku powołania Towarzystwa w Krakowie jako reporter Gazety Warszawskiej. W reporta u umie cił miedzy innymi uwagi
krytyczne o społeczno ci, ale zachwyciły go ródmiejskie ulice. Zauwa ył, e rynek i jezdnie s starannie
wybrukowane, chodniki wyło one płytami, krawę niki
oddzielaj jezdnie od chodników i ułatwiaj odwodnienie. W czasie deszczu nie ma błota, w okresie suszy nie
ma kurzu. Wieczorami lampy gazowe stoj ce na solidnych eliwnych słupach zapewniaj odpowiednie
o wietlenie.
Od czasów Wolnego Miasta Krakowa wróciła do
ródmie cia arystokracja. W pałacu „Pod Baranami” –
mieszkaj ponownie Potoccy. A na ulicy Sławkowskiej
po przebudowie kamienic mieszczańskich powstały
pałacyki Czartoryskich, Tarnowskich i innych. Tylko
ko ciół więtego Marka stoi niezmiennie od XIV
wieku.
Architekt Tomasz Pryliński – jeden z zało ycieli
KTT – kontynuuje rewitalizację Sukiennic. Usunięto
ju z budowli szpetne przybudówki: murowane i drewniane, pojawiały się zarysy arkad.
Nie ma ju od dawna ladów po walkach konfederatów barskich z pułkami pruskimi czy rosyjskimi,
usunięto ju skutki po aru z roku 1850-go. W ci gu
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ostatnich dwudziestu lat pokoju miasto zdołało wypięknieć. Podobnie wypiękniał Kraków na oczach naszego
pokolenia w ostatnich dwudziestu kilku latach.
A wtedy tereny wokół ródmie cia, pozostałe po
starych basztach, murach, bagnach i gruzach, zostały
splantowane. Wyznacznikiem czasu s młode jeszcze
Planty, gdzie pojawiły się niewysokie drzewa. Alejki
zaprojektowane przez in yniera Feliksa Radwańskiego,
autora projektu obiegaj cych całe Stare Miasto zielonych
ogrodów, które stały się miejscem spacerów dla Krakowian. Feliks Radwański był tak e autorem projektu, jak
mówiono wówczas, Mogiły Naczelnika i obrońc przed
zburzeniem bramy Floriańskiej z przyległymi murami.
Nie mógł on być członkiem KTT, bo Towarzystwa
jeszcze nie było, lecz nale ał do Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, będ cego protoplast KTT.
Wybrali my in yniera Feliksa Radwańskiego tradycyjnym patronem naszego ruchu in ynierów krakowskich, na podobieństwo generała Józefa Bema
patronuj cego ruchowi ogólnopolskiemu.
Budynek Polskiej Akademii Umiejętno ci został
zbudowany dziesięć lat przed powołaniem KTT i został
zaprojektowany przez in yniera architekta Filipa Pokutyńskiego, tak e nale cego do grona zało ycieli KTT.
Jeszcze ostatnie zdanie wstępu: podobieństwo
tamtej ulicy Sławkowskiej do dzisiejszej wynika z tego,
e dawniej jeszcze nie biegły tędy tory elektrycznej linii
tramwajowej, a dzisiaj ju ich nie ma, zniknęły w roku
1960. Era tramwaju w Rynku Głównym na szczę cie
minęła.

2. Dygresja

W opisie dawnych zdarzeń muszę się skracać. Krakowskie Towarzystwo Techniczne wznowiło w 1995
roku wydawanie Czasopisma Technicznego, którego
pierwszy zeszyt Towarzystwo opublikowano w roku
1880. Na uroczysto ć 140-lecia Redakcja wydała zeszyt
zawieraj cy Zarys Historii Towarzystwa od powstania
do czasów dzisiejszych. W dalszej czę ci będę stosować
odsyłacze do tekstu drukowanego.
W tym miejscu pragnę gor co podziękować za
pracę przez ostatnie 15 lat wszystkim osobom, które
przyczyniły się do utrzymania wydawnictwa, a w szczególno ci członkom redakcji na czele z Redaktorem
Naczelnym, koleg Wiesławem Blaschke i jego praw
ręk (je eli mogę tak się wyrazić), koleg Stanisławem
Blaschke.
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Krakowskie Towarzystwo Techniczne nie ma obecnie swojej siedziby, jeste my towarzystwem bezdomnym.
Dom KTT przejęło Miasto a zarz dzany jest przez
Warszawski Zarz d Główny Naczelnej Organizacji Technicznej. Do naszych zebrań chętnie u yczaj nam swoje
sale: Wodoci gi Krakowskie, Politechnika Krakowska,
(w okresie, gdy prezesem był kolega Krzysztof Knapnik,
były dziekan Wydziału In ynierii Sanitarnej), Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi Polskiej
Akademii Nauk, (gdzie pracuje kolega, obecnie wiceprezes, Wiesław Blaschke), a tak e Rada Krakowska NOT
w okresach ocieplenia naszych wzajemnych relacji.
Wszystkim tym instytucjom a tak e Polskiej Akademii Umiejętno ci na ręce Prezesa profesora Andrzeja
Białasa „Serdeczne Dzięki”.

3. Kraków „Kolebką” Ruchu
Stowarzyszeniowego – Argumenty

Przystępuję do opisywania argumentów potwierdzaj cych odpowied na tytułowe pytanie „Czy Krakowowi należy się miano „Kolebki” Ruchu Stowarzyszania
się Ludzi Techniki na ziemiach polskich?”
3.1. Powołanie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w dniu 15-go maja 1877 roku, w sytuacji gdy
na ziemiach polskich wcze niej nie było takich
organizacji, traktujemy jako argument pierwszy.
Stało się to podczas obiadu wydanego na powitanie
in yniera Macieja Moraczewskiego w Krakowie w restauracji istniej cej w Hotelu Drezdeńskim. Tamtej restauracji ju nie ma, ale budynek stoi w Rynku pod
numerem 37, naro nik z ulic Floriańsk , i jest obecnie
siedzib Banku Polskiego.
W tym samym roku powstało na kresach Lwowskie
Towarzystwo Politechniczne i mo na by dochodzić,
które stowarzyszenie było pierwsze według daty
dziennej. Tak zaczęto rozumować na pocz tku istnienia
obu towarzystw. Zaraz wyłonił się problem, która data
jest wa niejsza, zło enie wniosku w urzędzie Namiestnika, który prowadził rejestr stowarzyszeń, czy data
uzyskania decyzji Namiestnika.
Lwów posiadał Akademię Techniczn od roku
1844 oraz towarzystwo Miło ników Techniki. Obydwie
instytucje w okresie germanizacji Galicji zmuszone
były do u ywania języka niemieckiego i miały niemieckie nazwy.
Dopiero w roku 1877 Cesarz wydał zgodę na u ywanie języka polskiego w sferze publicznej, a uczelnia
lwowska, tworz ca kolejne wydziały, uzyskała tytuł
Politechniki.
Nasze nowe Towarzystwa od pocz tku opracowały
statuty w języku polskim, przyjęły język polski w obradach, a tak e swoje nazwy sformułowały w języku
polskim.
Umówiły się tak e, e w dziejach ruchu stowarzyszania się in ynierów i techników na ziemiach polskich
występować będ jako równolatki, które zapocz tkowały
ten ruch, pomijaj c w tradycji działania podejmowane
przez organizacje zrzeszaj ce in ynierów polskich lecz
u ywaj ce języków innych ni polski.
Niestety Lwowskie Towarzystwo Politechniczne istniało tylko do roku 1941, gdy władze ZSRR zlikwidowały
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je, a na skutek przesunięcia granic Polski na Zachód,
Lwów pozostał w granicach Ukrainy i LTP nie mogło się
odrodzić. Ich nazwę wymawiamy z szacunkiem, ale tak
jak nazwa Lwów, który byłby tak e kolebk ruchu in ynierów Polskich, teraz nazwa Lwowskiego Towarzystwa
Politechnicznego nabiera wyd więku historycznego,
podobnie jak nazwy Galicja, Austro-Węgry, Cesarz Franciszek Józef i inne nazwy z tamtych czasów.
Krakowskie Towarzystwo Techniczne, które wznowiło działalno ć po II Wojnie wiatowej, spotkały równie trudne koleje losu (o których poni ej) prze yło od
1949 roku 42 lata w sposób utajniony. Większo ć członków działało w składzie innych towarzystw in ynierów
krakowskich a po latach KTT odrodziło się w roku 1991.
3.2. Ogólnopolskie zjazdy techników polskich jako
owoc współpracy lwowsko-krakowskiej
Nawet w najkrótszych wzmiankach o ówczesnych
zjazdach galicyjskich podkre la się, e nast piły one
„z inicjatywy LTP”. Profesor Bronisław Kopyciński
wyja nił w jednej z publikacji w Czasopi mie Technicznym, e odbyło się to w sposób następuj cy: Lwowianie przyjechali do Krakowa, z propozycj organizowania zjazdu wszystkich in ynierów galicyjskich,
po więconego omówieniu wa nych spraw dla ruchu
i rozwoju techniki galicyjskiej. Krakowianie chętnie się
zgodzili na funkcję organizatora zjazdu w Krakowie,
ale propozycję zmodyfikowali w oparciu o do wiadczenia odbytych ju w Krakowie zjazdów stowarzyszeń
lekarzy i przyrodników. Zaproponowali „Niech to
będzie zjazd ogólnopolski”. Obydwie strony wiedziały,
e wielu ludzi techniki w innych zaborach działa pod
„przykryciem”. Na przykład w Poznaniu działaj
w ramach Towarzystwa Naukowego Poznańskiego (od
1856 r.) a w podobny sposób korzystaj z przykrywki
liczni ludzie techniki w Warszawie.
Pierwszy zjazd ogólnopolski, na którym zgromadziło się 300 techników, odbył się w Krakowie w roku
1892. Przebieg zjazdu opisano w Jubileuszowym zeszycie Czasopisma Technicznego (nr 172–173 na str. 10).
Dzisiaj wypada przypomnieć stronę emocjonaln uczestnictwa ludzi z innych zaborów na widok sarkofagów
królów polskich. Opisano w Kronice KTT ich zbiorowe
wzruszenie, gdy organizatorzy poprowadzili go ci do
Katedry Wawelskiej i na mogiłę Naczelnika Ko ciuszki.
Ogółem zorganizowano 6 zjazdów – po trzy we Lwowie
i Krakowie, a na ostatnim spotkaniu w roku w 1912
zjawiło się ju 600 osób. Wtedy ujawniły się ju pocz tki
tworzenia się stowarzyszeń bran owych. Zatem, przez
20 lat ruch stowarzyszeniowy in ynierów polskich mógł
sejmikować w Galicji i w Krakowie wzmacniaj c się
i oddziałuj c na rozwój techniki na ziemiach polskich –
to drugi argument.
3.3. Dom Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
w Krakowie.
Jako trzeci element argumentacji za „krakowsk
kolebk ” niech słu y Dom Technika w Krakowie.
W roku 1904, czyli 27 lat od powstania, KTT liczyło
ju ponad 490 członków. Jego autorytet w społeczeństwie krakowskim znacznie wzrósł, a pozycja
finansowa członków poprawiła się do tego stopnia, e
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zaaprobowano pomysł budowy własnego Domu Towarzystwa. Utworzono, pod kierunkiem chemika in yniera Gustawa Steingrabera, komitet, który po dwóch
latach uzbierał ze składek odpowiedni kwotę korzystnie ulokowan w Banku Wielkopolskim. (Cz.T. nr 172–
173 str.13). Dom KTT, oddany do u ytku w 1906 roku,
przez długie lata słu ył jako ognisko działalno ci krakowskich stowarzyszeń naukowo-technicznych.
W tym samym czasie, co w Krakowie, został zbudowany w Warszawie Dom Techników przez członków
przyszłego Warszawskiego Towarzystwo Techników.
Dom KTT od pocz tku słu ył ruchowi stowarzyszeń
krakowskich. A zatem w tym przypadku nie wyprzedzali my, lecz dorównali my stolicy. Nasz Dom został
w roku 1952 znacjonalizowany i przeszedł na własno ć
skarbu państwa, pod zarz dem NOT. Po generalnym
remoncie, bezpo rednim u ytkownikiem została Rada
Krakowska FSNT NOT. Ostatecznie, w wyniku zarz dzenia władz państwowych w roku 2013, po wielu
latach sporów prawnych, dom przeszedł na własno ć
Gminy Kraków.
W oparciu o paragraf 24 Statutu KTT z roku 1935,
mówi cy: „Gdyby Walne Zgromadzenie mające powziąć uchwałę, co do majątku Towarzystwa do skutku
nie doszło, cały majątek Towarzystwa przechodzi na
własno ć gminy miasta Krakowa”, Krakowskie Towarzystwo Techniczne, obchodz ce w 2017 roku Jubileusz 140-lecia, zrezygnowało w roku 2015 z oczekiwań
na odzyskanie domu, czyli wirtualnie przekazało go na
rzecz ruchu krakowskich Stowarzyszeń Naukowo
Technicznych. Gest ten dobrze wpisuje się w tradycję
hasła „Kraków kolebk ruchu stowarzyszeniowego”
zwłaszcza, e obecnie Miasto Kraków jest wyj tkiem
jako wła ciciel Domu Technika.
3.4. Współpraca Krakowskiego Towarzystwa Technicznego z Akademi Górniczo-Hutnicz w Krakowie.
Wiek XIX ju się kończył, a Miasto Kraków, posiadaj ce od pięciu wieków Uniwersytet, nie mogło się
doczekać wy szej uczelni technicznej. Rz d Wiedeński
zgodził się na utworzenie politechniki dla Galicji, ale
we Lwowie. Pogrzebało to nadzieje, ywione przez
społeczno ć krakowsk i Krakowskie Towarzystwo
Techniczne, na przekształcenie w uczelnię wy sz
Instytutu Technicznego, istniej cego w Krakowie na
prawach szkoły redniej przemysłowej.
Now szansę stworzyły starania podjęte przez
„Delegację Górników” w Krakowie. Byli to Studenci
Polacy i Wychowankowie, Towarzystwa istniej cego
przy Austriackiej Akademii Górniczej w Leoben. Od
pocz tku uwa ali oni, e w Krakowie powinna powstać
akademia górnicza. Po przegraniu sprawy politechniki
w Krakowie do memoriałów górników wysyłanych do
Wiednia doł czyły się władze Miasta Krakowa oraz
Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Ostatecznie po
upływie 20-tu lat w roku 1912 cesarz Franciszek Józef
nakazał Miastu utworzenie Akademii Technicznej,
a dotycz cy tego komentarz czasopisma „Architekt”,
wydawanego w tamtym czasie przez KTT, mo na
znale ć w Cz.T. nr 172–173 na str. 20.
Do uruchomienia akademii doszło jednak dopiero
w roku 1919, ju w wolnej Polsce. Umo liwiło to
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kształcenie przyszłych in ynierów dla zakładów przemysłowych poło onych w szerokim obszarze Polski Południowej, posiadaj cym bogate zasoby surowców mineralnych, zlokalizowane na Górnym l sku
i w dawnym zaborze galicyjskim. Zło a te były eksploatowane od dawnych lat a pracowali tam technicy
ró nych bran . Górnicy działali w kopalniach soli
w Wieliczce i Bochni oraz w coraz liczniejszych kopalniach węgla w Zagłębiu i na Górnym l sku czy
w kopalniach cynku i srebra w Olkuszu. Naftowcy i gazownicy rozszerzali eksploatację zasobów ropy naftowej od Krosna przez Bóbrkę do Borysławia. Na bazie
surowców powstawał przemysł przetwórczy, huty i rafinerie.
Ruch stowarzyszania się Górników rozpocz ł się
samodzielnie w Krakowie i rozszerzał najpierw na
Galicję, a potem dalej. Ruch techników przemysłu naftowego miał tak e niezale ne ródła narodzin: Krajowe
Towarzystwo Naftowe, działaj ce we Lwowie (1877–
1939) oraz Polski zwi zek Techników Wiertniczych
i Naftowych, z siedzib w Boryslawiu.
Akademia Górnicza od momentu powstania stała
się magnesem ci gaj cym do Krakowa aktywno ć
zwi zan z rozwi zywaniem problemów fachowych
przemysłu i szkolnictwa, powi zane z wymienionymi
przykładowo rodowiskami. Naukowcy AG obejmowali kilkakrotnie funkcję prezesa Towarzystwa, a jak
podaj kroniki KTT, stworzyli Biuro ekspertów, przynosz ce korzy ci nie tylko zlecaj cemu przemysłowi,
ale równie autorom. A był to okres pierwszego uprzemysławiania Polski Suwerennej. Wtedy to Kraków stał
się centrum in ynierii przemysłowej.
Oddzielnymi sprzymierzeńcami KTT, byli wówczas krakowscy in ynierowie elektrycy i mechanicy
pamiętaj cy, do czasów dzisiejszych, e pocz tkowo
miejscem ich działalno ci było KTT. Jeszcze dobitniej
pamiętaj o tym architekci, którzy oddzielili się z KTT
w roku 1900, a rok bie cy uznali oficjalnie Rokiem
Jubileuszowym 140-lecia stowarzyszeń architektów na
ziemiach polskich. Podsumowuj c, mo na uznać e
fakt, długoletniego funkcjonowania Towarzystwa w naukowym i stowarzyszeniowym yciu Krakowa, inynierów zwi zanych z przemysłem , w tak wielu
bran ach, stanowi tak e argument na rzecz uznania
Krakowa kolebk ruchu in ynierii przemysłowej.
3.5. Postępowanie członków KTT w roku 1945-tym.
To kolejny przykład zachowania ludzi wynikaj cym w warunkach szczególnych. Gdy tylko okupant
opu cił miasto działacze Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego zaczęli gromadzić się w swoim Domu.
Był to czas emigracji z Kresów ludno ci polskiej, w ród
której było wielu członków Lwowskiego Towarzystwa
Politechnicznego. Oni to – czy osiedlaj c się w Krakowie (z pomoc KTT) czy przeje d aj c dalej na ziemie
zachodnie - zapisywali się czasowo lub na stałe do
KTT. W roku 1946 liczba członków KTT doszła do 500
osób.
Pierwsze zgromadzenie KTT odbyło się ju w dniu
2-go grudnia 1945. W Domu KTT zebrały się 54 osoby.
Zebranie prowadził ostatni przedwojenny wiceprezes
Czesław Boratyński i to on został pó niej wybrany
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prezesem na następn kadencję. Obecni minut ciszy
zło yli (cytuję za protokołem zgromadzenia): „hołd
umęczonym i pomordowanym przez Niemców Kolegom
zmarłym wskutek następstw wypadków wojennych,
względnie innych powodów”. W numerze pierwszym
Czasopisma Technicznego z roku 1945 zamieszczono
listę poległych członków Towarzystw obejmuj c 55
nazwisk, w tym 38 członków Lwowskiego Towarzystwa
Politechnicznego. Podano tak e apel o zgłaszanie się
członków, którzy w czasie wojny utracili kontakt z Towarzystwem. W czasie okupacji zmarł prezes KTT
profesor AGH Saryusz Bielski.
Pierwszym przedmiotem troski Kolegów zabieraj cych głos na tym zebraniu, była sprawa kontynuacji
wydawanego niegdy przez KTT, a potem przez LTP
we Lwowie, „Czasopisma Technicznego”. Nale ało
wystarać się o przydział papieru i uzyskać pozwolenie
na druk. Materiały nadsyłali wybitni naukowcy, którzy
mieli kontakt z postępem nauki, jaki dokonał się podczas wojny w krajach zachodnich, którego nie mieli
polscy in ynierowie.
Obecno ć reprezentantów LTP w ród członków
KTT w tamtym okresie pozwoliła przyswoić w Krakowie pewne elementy tradycji lwowskiej, co tak e
obliguje nas nadal do przypominania o Lwowie, o czym
wiadcz na przykład artykuły Profesora Bronisława
Kopycińskiego zamieszczane w zeszytach Czasopisma
Technicznego. A tak e plansze wystawy planszowej
umieszczone przez Radę Krakowsk NOT na Plantach
podczas jubileuszu 140-lecia.
3.6. Rozwi zanie Krakowskiego Towarzystwa.
W niniejszym artykule pominę szczegóły likwidacji Towarzystwa dokonanej w dniu 3 czerwca 1949
odsyłaj c do Cz.T. nr 172–173 str.32.
Następne lata pokazały, e najwa niejsz strat , która
spotkała KTT po likwidacji w roku 1949 było skre lenie
z listy stowarzyszeń. Listę tak prowadził wówczas Urz d
Wojewódzki w Krakowie. Nie zadbano wtedy o zmianę
wpisu wła ciciela w księdze wieczystej, ale natychmiast
powiadomiono o rozwi zaniu KTT cenzurę, czyli Wojewódzki Urz d Kontroli Prasy i Publikacji. Od tej chwili
w obiegu czytelniczym nie mogła się pojawić nazwa
Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Oznacza to, e
przez ponad 20 lat, młodzi działacze licznie wstępuj cy do
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych nie mogli się
niczego dowiedzieć o swoich poprzednikach.
Lecz odcinanie ruchu od tradycji nie udało się
w sposób ostateczny.
W roku 1975 w materiałach z sesji jubileuszowej
Oddziału Polskiego Zrzeszenia In ynierów i Techników Sanitarnych nawi zano do tradycji Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego w następuj cym tek cie
wstępnym:
„Kraków jest kolebką polskiego ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników. Tutaj utworzono
w roku 1877-ym pierwszą organizację Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Nawiązujemy do tradycji tego
towarzystwa zwłaszcza, że w naszych szeregach
aktywnie działają jego byli członkowie mgr inż. Jerzy
Tokarski – członek honorowy PZITS, mgr inż. Ludwik
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Obidowicz, mgr inż. Mieczysław Duma, prof. mgr inż.
Tadeusz Gabryszewski, inż. Marian Stark, mgr inż. Jan
Wojdyło”.
Nie wymieniono w tym tek cie informacji, e niedawno zmarł poprzedni prezes stowarzyszenia prof. dr
in . Marian Czerwiński były członek KTT od roku
1927.
Zamieszczenie informacji o KTT w oficjalnym
druku wiadczyło, e klauzula cenzury została ju
zdjęta i tradycja KTT „nie zagra a ju ruchowi stowarzyszeń PRL”. Tre ć dowodzi tak e, e autorzy nie
maj jeszcze wiedzy o Towarzystwie Lwowskim, ale
obecna teza o Krakowie – „Kolebce”, nie jest nowo ci
w wiadomo ci in ynierów krakowskich, którzy
zetknęli się z byłymi członkami KTT.
Za powy sz publikacj zaczęły się pojawiać publikacje w materiałach jubileuszowych innych stowarzyszeń bran owych, umieszczane tak e w Informatorach
NOTowskich. Na przykład w roku 1977 opublikowano
artykuł mgr in . Ludwika Obidowicza p.t. „100-lecie
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego”. Referat
zawiera szczegółow kronikarsk relację o działaniach
towarzystwa od pocz tku utworzenia do roku 1944.
W Informatorze NOT nr. 3/82 zamieszczono referat
mgr in . Mieczysława Dziadkowca, pt. „Geneza i znaczenie I Zjazdu Techników Polskich w Krakowie”.
3.7. Odnowa Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
Po likwidacji KTT znaczna grupa członków, którzy
chcieli ratować ruch stowarzyszeniowy w Krakowie,
wst piła w szeregi swoich stowarzyszeń bran owych
NOT. Dzięki temu udało się unikn ć w kilku przypadkach rozpoczynania działalno ci od zera, a członkowie
ci obeznani z prac społeczn wybijali się szybko do
zarz dzania towarzystwami.
Podczas odnawiania towarzystwa KTT w roku
1990 poszukiwano takich osób, które nale ały do KTT
w roku 1949 i przetrwali do roku 1990 jako członkowie
towarzystw nale cych do NOT, a następnie odpowiedzieli na apel kolegów Bronisława Kopycińskiego i Kazimierza Kosińskiego. W roku 1991 odbyły się zebrania
odnowicielskie KTT i podjęto uchwałę o odtworzeniu
Towarzystwa (patrz Cz.T.nr 172–173 str.38).
Jako komitet odnowicielski w liczbie 15 osób wyst pili do S du Rejestracyjnego z pro b o wpisanie
KTT na listę tworzon według prawa o stowarzyszeniach z roku 1989, które to prawo przeniosło listy
stowarzyszeń z urzędów wojewódzkich do S dów.
Niestety nie przeniesiono KTT gdy , jak ju pisałem,
zostało one wykre lone z listy stowarzyszeń Urzędu
Wojewódzkiego. S d dokonał wpisu i w punkcie 2 postanowienia zapisał „Stowarzyszenie pod nazwą „Krakowskie Towarzystwo Techniczne” w Krakowie ul.
Straszewskiego 28. Stowarzyszenie to jest kontynuowaniem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15 maja 1877”.
Na li cie komitetu widniej następuj ce nazwiska,
odpisane z dokumentu s dowego, które uzupełniam danymi, dotycz cymi stowarzyszeń, z których się wywodzili po rozwi zaniu KTT:
11. Kazimierz Kosiński mgr in . (PZITB i PZITS, od
roku 1938 nale ał do LTP)
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12. Maciej Mischke PZITB doc. Politechniki Krakowskiej (do KTT od 1946)
13. Danuta Mischke PZITB dr hab. Polit. Krakowskiej
(do KTT od 1945)
14. Zbigniew Klewar PZITS mgr in . Adiunkt PK (do
KTT od 1946)
15. Bronisław Kopyciński PZITB prof. in . Rektor PK
(do KTT od 1935)
16. Stanisław Andruszewicz PZITB nestor profesorów PK (do KTT od 1939)
Następnie mamy 9 nazwisk in ynierów, które podaję bez uzupełnień : Jan Wojdyło, Eugeniusz Mathias,
Jan Preidl, Kazimierz Sitarski, Józef Heffner, Leon
Lijowski, Stanisław Vinohradnik, Stanisław Władyka –
wszyscy wst pili do KTT w latach 1946–1947.
Poza t list w okresie pó niejszym odnale li się
następuj cy dawni członkowie KTT: Profesor in . Władysław Borusiewicz Politechnika Krakowska, Profesor
in . Władysław Muszyński – Rektor Politechniki Krakowskiej – do końca ycia przewodnicz cy S du Honorowego w KTT, in . Jan Proszak wiceprezes KTT
zmarły 17.11.2004 roku.
Według naszej opinii, byli to ludzie szczególnie
zasłu eni dla KTT i dla Ruchu Stowarzyszania się
in ynierów Krakowskich, poniewa prze ywszy 41 lat,
w okresie gdy KTT tkwiło tylko w ich pamięci odnale li w sobie siłę, aby upomnieć się o nazwę i tradycję
najstarszego w Polsce Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego, a pó niej skupić przy sobie młodszych miłoników tej tradycji.
ycie jednak ma swoje prawa i po roku 1993 wymienieni seniorzy odchodzili jeden za drugim do lepszego wiata. W roku 2003, gdy S d Grodzki wyznaczył kuratora dla KTT Jerzego Banasia, ten odnalazł
w szeregach KTT tylko czterech seniorów, a byli to
Kazimierz Kosiński, Maciej Mischke (obaj zmarli
w 2003 r.), Bronisław Kopyciński, Jan Proszak (zmarli
w 2004 r.).

4. Odkrycie Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego w roku 1991
To zdarzenie omawiamy w naszej historii dopiero
pierwszy raz po uzyskaniu dawnych materiałów
informacyjnych. Gdy kolega Kazimierz Kosiński i
komitet odnowicieli, byli pochłonięci przygotowaniem
dokumentów do Krajowego Rejestru S dowego, w roku
1991 wiat polityków, zwłaszcza w wielkich
mocarstwach prze ywał napięcie zwi zane z sytuacj w
Zwi zku Radzieckim do czasu, gdy Borys Jelcyn,
odparł atak puczystów i uratował Gorbaczowa oraz
„pierestrojkę”. Stany Zjednoczone wysłały swoj armię
do Iraku i tamtejsza wojna tak e zakończyła się
pomy lnie. Saddam Hussein poniósł klęskę.
Wtedy uwaga polityków skierowała się na państwa
Europy Wschodniej, gdzie toczył się proces transformacji gospodarczej i w miejsce planowania wprowadzano
gospodarkę rynkow . W Polsce stopa yciowa ludno ci
jeszcze obni ała się, dochód z przemysłu państwowego
malał, a przemysł prywatny, chocia zwiększał produkcję, nie dawał odczuwalnej korzy ci.
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W takiej sytuacji władze europejskie postanowiły
zorganizować konferencję Komisji Bezpieczeństwa
i Współpracy Europejskiej w Europie Wschodniej, aby
poinformować społeczeństwa zachodnie o dziedzictwie
kulturowym Europy Wschodniej. Na miejsce spotkania
wytypowano Polskę. A rz d wybrał Kraków.
Po piesznie remontowano Teatr Juliusza Słowackiego.
Udział brali delegaci wszystkich 34-ech państw członkowskich. W Krakowie przygotowano dwa referaty,
jeden dotycz cy dziedzictwa kultury niematerialnej
oraz drugi referat, bardziej nas interesuj cy, na temat
kultury materialnej Krakowa i Podkarpacia (prof.
Janusz Bogdanowski, PK).
Uzgodniono z Rad Krakowsk NOT, e w ród
imprez towarzysz cych konferencji nie zabraknie
udziału in ynierów krakowskich. W Domu Technika
w Krakowie zorganizowano wystawę, która prezentowała wybrane elementy dziejów kultury technicznej
i sztuki in ynierskiej Polski Południowej.
Wystawę otwierała jako Dział Pierwszy ekspozycja
pod tytułem „Pi miennictwo techniczne i historia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego”. Na wystawie
znajdowały się dokumenty, fotografie i opracowania
zwi zane z utworzeniem i działalno ci KTT. Eksponaty pochodziły z Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum
Historycznego i Archiwum Miasta Krakowa oraz ze
zbiorów prywatnych.
Na przykład, w wyborze czasopism krakowskich
o tematyce technicznej przedstawiano 20 dawnych pozycji, w tym osiem to egzemplarze wydawane przez
KTT albo przez członków KTT. Jednym słowem, Towarzystwo rozwi zane i skre lone z listy towarzystw
krakowskich, jako nie dopasowane do scentralizowanego schematu Naczelnej Organizacji Technicznej z lat
1945–1956, wywołało w roku 1991 ywe zainteresowanie wszystkich oficjeli i osób zwiedzaj cych wystawę
KBWE.
Upłynęło ponad 40 lat od rozwi zania Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (piętnastka starych
członków ruszała, aby upomnieć się o sprawiedliwo ć),
a działaczom Rady Krakowskiej NOT otworzyły się
oczy. Czy rozwi zanie KTT nie było błędem?
Po takiej refleksji kierownik zespołu organizuj cego Wystawę, a równocze nie Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia In ynierów i Techników
Komunikacji mgr Marian Szeliński, razem z prezesem
Oddziału Krakowskiego Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa – mgr in . Mieczysławem Dziadkowcem, porozumieli się z koleg Kazimierzem Kosińskim i wst pili do odrodzonego KTT.
Ci panowie po pewnym czasie uzyskali u nas tytuły
członków honorowych, poniewa w swoich stowarzyszeniach byli ju emerytowanymi prezesami honorowymi. Działali w KTT a do swojej mierci. Kolega
Marian Szeliński opracował pierwszy projekt statutu
KTT, dopasowany do nowego prawa o stowarzyszeniach, a kolega Mieczysław Dziadkowiec przewodniczył
nieodmiennie przez szereg lat Komisji Lustracyjnej.
Postawa tych Kolegów potwierdza nasze przekonanie, e odrodzenie KTT i upominanie się o dziedzictwo materialne było słuszne, e postępowali my
w dobrej wierze i dla dobra ruchu stowarzyszeniowego
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in ynierów krakowskich. Ale o tym jeszcze nie
przekonali my wszystkich członków aktualnej Rady
Krakowskiej NOT.

z Rad Krakowsk FSNT NOT i pogłębienia współpracy z innymi oddziałami Krakowskich Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych.

6. Dokąd zmierzamy?

C) Wydawanie Czasopisma Technicznego niech
będzie nadal oczkiem w naszych głowach, ale zachęcajmy kolegów z innych Oddziałów do korzystania
z niego, tak jak to zrobiły niegdy Polski Zwi zek
In ynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich zlecaj c wydanie zeszytów
okoliczno ciowych Cz. T.

Jubileusz inspiruje do skierowania my li ku przyszło ci. Dopóki realizowali my obowi zek statutowy
odzyskania Domu mieli my jasny cel działań, a odpowied na pytanie, „Co dalej?” odkładali my na pó niej,
to znaczy, gdy Zarz d Główny i Rada Krakowska zgodz się rozmawiać z nami. Natomiast konsekwentnie
wydawali my nasze Czasopismo (patrz Cz. T. nr 172–
173 str.57).
Obecnie, gdy Dom KTT trafił do Gminy Kraków,
czyli do takiego wła ciciela, który zapewne będzie się
kierował interesem Ruchu Stowarzyszeniowego In ynierów i Techników Krakowskich, gdy wyeliminowalimy nasze starania na gruncie prawa o jego odzyskanie,
powinni my cele istnienia Towarzystwa sprecyzować
od nowa.
Musi nam towarzyszyć pełna jasno ć, e Towarzystwo nie będzie wzrastać ilo ciowo, je eli zaczęliby my
od nowa pobierać składki. Tak jak nie robi tego Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.
Nie chcemy tak e konkurować z Federacj w realizacji zadań interdyscyplinarnych.
Musimy wzi ć pod uwagę ewolucję ideowo-organizacyjn , jak przeszła cała Federacja w kraju, która
ju nie pretenduje do monopolu na reprezentowanie
ruchu stowarzyszeniowego wobec władz i społeczeństwa, która na Kongresie stowarzyszeń Naukowych
i Naukowo Technicznych w roku 2012 ogłosiła, e jest
organizacj pozarz dow , która cieszy się zaufaniem
polskich stowarzyszeń technicznych tak e istniej cych
poza granicami państwa, która być mo e zacznie bez
ograniczania centralizmu popierać regionalizm, o czym
ju mówili nasi koledzy z poprzedniego pokolenia, co
być mo e pomogłoby obecnym oddziałom wojewódzkim FSNT.
W zwi zku z tym postuluję:
A) W nawi zaniu do powy szych stwierdzeń zgłaszam propozycję o wyst pienie do Zarz du Głównego
Federacji, o przyjęcie Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego do Federacji razem z nasz Nazw i prawem do „kontynuowania” Tradycji Krakowskiego Towarzystwa Technicznego zało onego w roku 1877.
Wniosek ten wymaga stosownej uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków KTT.
B) Niezale nie od tego proponuję wyst pienie
z propozycj zawarcia umowy do stałej współpracy

D) Jest w Krakowie taki zwyczaj, e Prezydent
Miasta Krakowa zwracaj c się na przykład do członków Koła Seniorów klubu Cracovia nazywa ich „Stra nikami Tradycji”. Rada Krakowska FSNT NOT ju
dwa razy powoływała „Komisje Historyczne” do zajmowania się opracowaniami materiałów z przeszło ci,
lecz inicjatywy te szybko się kończyły nie pozostawiaj c trwałych ladów. W tym roku Rada i jej Prezes
postanowili wrócić do tej sprawy po raz trzeci. Mo e
w KTT znajdzie się grupa amatorów i razem z seniorami innych stowarzyszeń zajmiemy się pielęgnowaniem tradycji krakowskiego ruchu stowarzyszenia się,
poniewa siedziba na ten cel jest ju przygotowana
w Domu Technika (p. 13.IIpiętro).
„Przyszło ć przed nami jest zakryta” jak wyraził
się Mieczysław D browski - autor kroniki KTT z 1902
roku. (Cz. T nr 172–173 str. 12). Zobaczymy co ona
nam przyniesie?
Z satysfakcj informuję, e wła nie w tym Jubileuszowym 2017 roku nast piło porozumienie na szczeblu
prezesów Rady Krakowskiej NOT i KTT i dlatego
przyjęli my formułę dla uroczysto ci „Jubileusz Ruchu
Stowarzyszeniowego In ynierów Krakowskich”. Główny trud organizacji Jubileuszu, zgodnie z porozumieniem, spoczywa na Krakowskiej Radzie i Komitecie
Organizacyjnym Rady Krakowskiej.
Jednak e dzięki poł czeniu Jubileuszu Rady Krakowskiej FSNT NOT z jubileuszem Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego i objęcie nim pozostałych
Stowarzyszeń Technicznych w Krakowie mo na było
wydłu yć okres tradycji wspominanej w przemówieniach i w referatach oraz na planszach wystawianych na
Plantach, jako tradycję 140-to letni .
Kończę więc niniejszy artykuł sentencj – tradycja
jest jak wino, czym starsze tym lepsze.
Kraków 24.10. 2017 r.

Recenzenci:
dr in . Wiesława Styka
prof. dr hab. in . Wiesław Blaschke
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Opracowanie Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
Pod redakcj doc. dr in . Jerzego Banasia.

Działalność Inżynierów Krakowskich w minionym
stuleciu Rzeczpospolitej Polskiej 1918 – 2018
1. Krakowskie Towarzystwo Techniczne
i początki państwowo ci polskiej

Kraków i Tarnów to dwa miasta Galicyjskie, które
jako pierwsze w dniu 23.10.1918 uwolniły się spod
jarzma niewoli zaborczej. W Krakowie odbyło się to
tak: w mro ny poranek jesienny porucznik Antoni Stawarz i jego artyleryjski działon zało ywszy biało-czerwone opaski na rękawy wytoczyli z koszar na rynek
Podgórski armatę i oddali w kierunku kopca Krakusa
strzał oznajmiaj cy mieszkańcom Krakowa, e oto powstaje wojsko polskie i wraca Rzeczpospolita Polska.
Wiadomo ć lotem błyskawicy rozeszła się po całym mie cie i rzesze uradowanych obywateli ruszyły do
Rynku Głównego. Tam wszyscy byli wiadkami uroczystej i pokojowej zmiany warty. Oficer austriacki stoj c w postawie na baczno ć i salutuj c przekazał słu bę
polskiemu oficerowi dowodz cemu oddziałem sprę onej warty zorganizowanej na tę okazję spo ród legionistów polskich.
Dotychczasowi wartownicy głównie Węgrzy w mundurach CK armii ruszyli w kierunku dworca kolejowego
wracaj c do swoich domów. Publiczno ć obserwowała
równie jak czarne orły habsburskie spadaj z krakowskich kamienic podobnie jak wszelkie emblematy informuj ce o siedzibach instytucji zaborczych.
Władzę wojskow w garnizonie miasta obj ł pułkownik legionowy Bolesław Roja, a zebrana Rada Miasta uchwaliła podporz dkowanie się Krakowa Komisji
Polskiej (Regencyjnej), reprezentowanej przez miejscowych posłów i senatorów galicyjskich, wierz c, e ci
przeka władzę do Warszawy jako stolicy odradzaj cego się państwa.
Kardynał Adam Stefan Sapieha odprawił dziękczynne nabo eństwo w Mariackim Ko ciele i nawoływał, eby wierni zwracali uwagę na zachowanie spokoju i porz dku, tak jak apeluj o to władze miasta, aby
unikn ć chaosu i rabunków, co się w momencie zmiany
władz zdarzyć mo e.
O ochronę magazynów kolejowych nale cych do
„Festung Krakau” zadbał in ynier Józef Horoszkiewicz, podczas wojny Dyrektor Kolei Galicyjskich i wysokiej rangi członek Sztabu Twierdzy, a prywatnie Prezes Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, który
w czasie walk, gdy dywizje wojsk austro-pruskich odpierały ataki wojsk Rosyjskich, dbał, aby Dom KTT nie
został zajęty ani przez CK wojskowo ć, ani nie stał się
przedmiotem rabunku. Po kilku dniach pułkownik Roja
na rozkaz Naczelnika Państwa skierował na pomoc dla
walcz cego Lwowa dwa poci gi zasobów sprzętu wojskowego i ywno ci.
Członkowie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego od pocz tku wojny znale li się w trzynastym
regimencie CK Armii. Teraz wracali do miasta i skupiali
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się w swoim Domu przy ulicy Straszewskiego 28 obok
Plant, naprzeciwko Collegium Novum. Kto z nich dotychczas nie wiedział dowiadywał się, e w pierwszym
dniu wojny w bitwie pod Kra nikiem zgin ł ich kolega
in ynier Stanisław Gabriel eleński jeden z członków
Komitetu Budowy Domu KTT.
Prezes Józef Horoszkiewicz, któremu czas wojenny
przedłu ył kadencję w KTT, przekazał sekretarzowi
Towarzystwa klucze do Domu KTT aby rozpocz ć pracę
w nastaj cych czasach pokoju, które powoli sprzyjać
będ odbudowie miasta i powrotowi dobrobytu u mieszkańców.
Na Walnym Zgromadzeniu Członków KTT zło ono dotychczasowemu prezesowi najgorętsze podziękowania za uratowanie maj tku Towarzystwa, wspomniano tych co stracili ycie podczas wojny i dokonano
wyboru nowego Zarz du z prezesem Karolem Rolle,
który jeszcze w roku 1914 zorganizował niejawne zebranie członków Towarzystwa, aby uchwalić poparcie
dla wyruszaj cych na bój dru yn strzeleckich brygadiera Józefa Piłsudskiego. Wznowiono wydawanie
Czasopisma Technicznego ukazuj cego się od 1880
roku.
W roku 1918, gdy Europa cieszyła się ju pokojem
a w Rosji trwała rewolucja, władze polskie musiały
tworzyć armię z Polaków słu cych w wojskach zaborczych i powołać do słu by nowe roczniki, a tak e przyjmować ochotników w celu wywalczenia bezpiecznych
granic dla odrodzonego państwa.
To było pierwsze zadanie dla KTT. Otworzono
bramy Domu KTT i ogłoszono, e tutaj odbywa się
rejestracja ochotników na wojnę z bolszewikami. Ponadto zachęcano do mobilizacji takich mę czyzn,
którzy jeszcze nie stanęli pod broni , chocia nadawali
się do tego.
W Krakowskim Towarzystwie Technicznym ruszyła tak e praca odczytowa. Tytuły referatów, wygłoszonych w tamtych dniach przez członka Stowarzyszenia
Górników kolegę Franciszka Drobniaka, brzmiały
„Znaczenie gospodarcze ląska dla Polski”, „Węgiel
kamienny jako postulat żywotno ci państwa Polskiego”.
Obywateli chętnych do słuchania odczytów było wielu,
jak dawniej. Referenci zgłaszali się sami.
Po zebraniu się Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
w Warszawie, Zarz d KTT wysłał na ręce marszałka
Wysokiej Izby adres gratulacyjny i zapewnienie o podjęciu przez Towarzystwo działań, „aby w Krakowie
wolne od broni ręce skierować na problemy scalania
kraju i odbudowy państwa”.
Ale dopiero w roku 1920 w sprawozdaniu ze
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego KTT pisano „możemy miało stwierdzić że my kryzys przetrwali,
liczba członków zaczęła wzrastać, stan finansowy
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poprawił się, a umysły nasze zaprzątały sprawy o wielkiej
doniosło ci i dawały temat do ożywionej pracy”.

2. Powołanie Akademii Górniczej w Krakowie

Spraw o wielkiej doniosło ci dla Krakowa było
dokończenie procesu tworzenia Akademii Górniczej,
procesu rozpoczętego przed wojn i ju wtedy w du ym
stopniu przygotowanego pod względem personalnym,
materialnym i programowym. Od pocz tku nowy Zarz d
KTT słał memoriały do władz w sprawie uczelni technicznej. Wymagana była decyzja nowego Rz du, który
na szczę cie zgodził się z argumentacj , e mała krakowska uczelnia górnicza mo e uzupełniać du e Politechniki: Lwowsk i Warszawsk , i ostatecznie zadecydował o powołaniu Akademii Górniczej. Młoda uczelnia zaczęła bardzo dynamicznie rozwijać się i uzupełniać
szczupłe kadry in ynierów dla przemysłu polskiego
i wszelkich wymagaj cych tego instytucji.
Byli to in ynierowie, nie tylko specjali ci górnictwa, ale tak e hutnicy, wiertnicy, naftowcy… – jednym
słowem specjali ci od pozyskiwania dla potrzeb gospodarki narodowej nie tylko węgla czy soli, ale tak e
innych surowców mineralnych, jak ropa naftowa, gaz
ziemny, rudy cynku i wszelkie podziemne zasoby
mineralne Polski Południowej.
Pamiętać nale y, e po zwycięskiej wojnie polscy
negocjatorzy warunków pokojowych w roku 1920 nie
zapomnieli, e nowoczesne państwo potrzebować będzie surowców i musi rozwijać przemysł wydobywczy,
zapewniaj cy gospodarce ródła energii. Dlatego poło one na południowym wschodzie byłe austriackie
zagłębie naftowe, ówcze nie największy o rodek przemysłu wydobywczego i rafineryjnego w Europie –
obejmuj ce Krosno, Stanisławów, a do Borysławia,
znalazło się w granicach państwa Polskiego.
W Akademii Górniczej utworzono potrzebne katedry dydaktyczne ci gaj c fachowców z całej prawie
Europy dla takich specjalno ci jak wiertnictwo czy
maszynoznawstwo i wszelkie inne dziedziny in ynieryjne, potrzebne przemysłowi wydobywczemu i przetwórczemu, który od pocz tku zacz ł rozwijać się
w niepodległej Polsce.
Profesorowie a zwłaszcza rektorzy uczelni rozumieli, jak warto ć mo e mieć współpraca młodej
uczelni z Towarzystwem gromadz cym in ynierów,
maj cym ju czterdziestoletnie do wiadczenie w pracy
nad rozwojem techniki w mie cie i współpracy z władzami miasta Krakowa. Dwóch rektorów Akademii
Górniczej: prof. Jan Studniarski, specjalista elektrotechnik, wykształcony w Prusach i prof. Edmund Chromiński, specjalista termodynamiki i maszynoznawstwa,
absolwent Politechniki Lwowskiej, a tak e trzech profesorów prorektorów AG (pó niej AGH)): Izydor
Stella-Sawicki, Roman Dawidowski i Zygmunt Saryusz-Bielski, pełniło w latach dwudziestych i trzydziestych funkcje prezesów Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego.
Zlecenia na badania i ekspertyzy płynęły, do uczelni i do utworzonego w Krakowie Zespołu Ekspertów,
ze l skich kopalń, z hut Zagłębia Sosnowieckiego,
z szybów Borysławskich, poniewa opłacało się inwestować w uprzemysławianie młodego państwa.
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Nowa uczelnia AG została wyposa ona w laboratoria na potrzeby badań dla przemysłu i dla rozwoju
nauki. Tworzono kolejno nowe katedry: wiertnictwa,
mechanizacji, elektryfikacji, maszynoznawstwa i całego szeregu nauk potrzebnych dla poszukiwania i badania dalszych złó minerałów energetycznych.

3. Rozwój przemysłu w mie cie

Samo miasto Kraków w dwudziestoleciu nale ało
do miast słabo uprzemysłowionych. Niemniej jednak
największy zakład budowy maszyn, czyli fabryka Zieleniewskiego, która od lat przebijała się ze swoimi wyrobami na trudnym rynku galicyjskim, ju w roku 1920
zatrudniała w Krakowie około tysi ca osób i rozwijała
się nadal. Drugie pokolenie jej wła cicieli to ju dyplomowani w Berlinie in ynierowie, którzy znali się na
zaci ganiu na zachodzie kredytów, wykupuj c podupadaj ce w okresach kryzysu polskie firmy stworzyli grupę siedmiu fabryk, w ró nych miastach l ska i w Galicji, do których sprowadzali nowoczesn technologię,
a w roku 1926 zatrudniali ł cznie ju ogółem 4600
robotników i 430 osób personelu (w tym większo ć
in ynierowie i technicy). Ich fabryki posiadały mo liwo ć produkcji szerokiego asortymentu wyrobów maszynowych i chemicznych, a w latach 1935–1936 skorzystały na wielkich dostawach metalowego wyposa enia dla nowych zakładów Centralnego Okręgu Przemysłowego (w Rzeszowie, Stalowej Woli, Mielcu i Nowej
Dębie).
Kraków w dwudziestoleciu międzywojennym zwiększył liczbę mieszkańców ze 160 000 do 270 000 osób, ale
jego potencjał przemysłowy był nadal ni szy od potencjału Lwowa czy Poznania. Miasto miało w dwudziestoleciu tylko 3 zakłady z załog przekraczaj c 1000 pracowników, a były to: wspomniana dynamiczna Fabryka
Zieleniewskich, Zakłady Tytoniowe oparte w większo ci
na pracy ręcznej oraz Zakłady „Solvay”- produkuj ce na
rynek krajowy sodę w oparciu o lokalne surowce, czyli
kamień wapienny z Zakrzówka i solankę tłoczon rurami
z Wieliczki, ale tak e wytwarzane jako odpad tak zwane
pó niej „białe morza”.
Było w Krakowie ponadto wiele zakładów małych,
zlokalizowanych na Grzegórzkach i Zabłociu, czyli na
obydwu brzegach Wisły od wschodniej strony miasta.
Byt i powodzenie takich zakładów było chwiejne, poniewa zale ały od funkcjonowania gospodarki całego
kraju, a tak e od kryzysów wiatowych i reform wewnętrznych.
Ponadto miasto posiadało ju prawie 50-letni komunaln gazownię z koksowni , licz ce 10 lat wodoci gi oparte na stacji uzdatniania wody w Bielanach,
now elektrownię, nowoczesne zakłady mięsne oraz
liczne firmy budowlane i komunikacyjne.
Dopóki szczupła liczba ludzi mieszkaj cych w Krakowie, a nale cych do wiata techniki nie pozwalała
na skupienie większej liczby członków w Krakowskim
Towarzystwie Technicznym, dopóty podział Towarzystwa na sekcje bran owe okazywał się mało skuteczny.
Tote w KTT gdzie grupowali się od pocz tku in ynierowie i technicy wielu specjalno ci pracowano wspólnie dziel c się na grupy stosownie do wybieranych
celów. Przykładowo były to dawniej takie cele jak:
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ochrona zabytków, budowa nowego teatru czy pomnika
Adama Mickiewicza i innych pomników, budowa nowoczesnego wodoci gu, kanalizacji miasta, regulacja
Wisły i wiele innych.
W takich grupach celowych znajdowali się od pocz tku działalno ci Towarzystwa in ynierowie i technicy
ró nych specjalno ci. W sprawach ochrony, a wła ciwie
ratowania wa nych dla kultury narodu zabytków, przewodzili architekci, inni skupiali się na budowie wodoci gu, o który dopominano się przez 25 lat, albo na
ochronie miasta przed nękaj cymi go od wieków powodziami.
Najliczniejszymi, obok architektów, byli in ynierowie budownictwa l dowego, a wokół regulacji Wisły
działali in ynierowie budownictwa wodnego, jeszcze
inni specjali ci pracowali lub kierowali własnymi małymi zakładami. Byli w Towarzystwie chemicy, gazownicy, wodoci gowcy, in ynierowie kolejowi, ceramicy,
le nicy, mierniczy i inni.
W zwi zku z rozszerzaj c się specjalizacj ,
w większych miastach europejskich pojawił się ruch
tworzenia stowarzyszeń bran owych i nasze miasto ju
dorastało do tego.
Od ostatniego zjazdu in ynierów polskich w Krakowie w roku 1912 rozpocz ł się ruch stowarzyszania
się w towarzystwach skupionych wokół jednej lub
wokół kilku zbli onych do siebie bran , co ł czyło się
z odchodzeniem od starych stowarzyszeń wielobran owych.
Architekci powołali w Krakowie własne towarzystwo SARP ju w roku 1900. A po ogólnopolskim
zje dzie in ynierów w 1912 roku do odł czenia się
z KTT, w ramach specjalizacji, byli ju przygotowani:
mechanicy, elektrycy, specjali ci od gazu i wodoci gów. Ich towarzystwa maj swoje rodowody z roku
1919, gdy polskie prawo przestało hamować rozwój
towarzystw bran owych.
W tamtych czasach w kwestii deglomeracji KTT
panowała indywidualna dobrowolno ć, odł czały się
najpierw bran e liczniejsze, ale niektórzy jak in ynierowie budownictwa, pomimo ich du ej liczebno ci,
zwlekali z opuszczeniem KTT z uwagi na jego tradycję
wspierania swoich członków w przypadku recesji.
Nowe i wolne towarzystwa bran owe zaczęły pracować
dla ojczyzny bardziej energicznie i ruch stowarzyszeniowy w mie cie wzmógł się.
Wobec zasilenia KTT kadr Akademii Górniczej,
a tak e z powodu wzrostu liczby mieszkańców Krakowa oraz dalszego nieustannego rozwoju techniki,
ogólna liczba członków KTT nie zmniejszyła się, ani
aktywno ć Towarzystwa nie zmalała, chocia kierunki
pracy nieco się zmieniły.
Niemniej jednak proces deglomeracji ograniczył
w pewnym stopniu skuteczno ć działań wspólnych (interdyscyplinarnych), a w przyszło ci przyczynił się do
rozlu nienia współpracy z władzami miasta w sprawach na przykład takich jak zagospodarowanie przestrzenne, usługi komunalne, czy elektryfikacja – gdy te
zagadnienia stały się przedmiotem działania nowych
stowarzyszeń.
Wobec rozwoju Akademii Górniczej i nowych
stowarzyszeń Kraków stawał się powoli w Polsce
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Południowej centrum in ynierii i techniki przemysłowej i górniczej.

4. Działalno ć architektów, górników, i innych
stowarzyszeń w dwudziestoleciu

Artykuł niniejszy obejmuje nie tylko działalno ć
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, ale tak e
osi gnięcia innych stowarzyszeń, które z biegiem czasu
wnosiły własny dorobek w rozwój techniki i gospodarki
miasta. Informacje zaczynamy od architektów.
W dwudziestoleciu nadszedł w Krakowie czas na
dokończenie zabudowy przy „pierwszej obwodnicy”,
czyli przy ulicach biegn cych wokół Plant oraz w następnej kolejno ci zabudowę „drugiej obwodnicy” na
terenach wykupionych wcze niej przez miasto od „wojskowo ci austriackiej”. Ruch budowlany w tym obszarze
miasta stworzył architektom i urbanistom krakowskim
mo liwo ć pokazana swojej klasy.
Wobec promienistego układu ulic wybiegaj cych
od czasów redniowiecznych z Rynku Głównego,
zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie odpowiednio ukształtowanych „węzłów” czyli skrzy owań
dawnych ulic z obwodnicami. Przykładem udanym zagospodarowania jest skrzy owanie u zbiegu ulic Starowi lnej i Wielopola z pierwsz obwodnic gdzie
powstał układ unowocze nionych ulic i wielkie budynki Poczty Głównej oraz Pałacu Prasy. Natomiast budynek obecnego PKO, został odsunięty w gł b. Dzięki
temu uniknięto zatłoczenia przestrzeni.
Po przeciwnej stronie starówki u zbiegu ulic Karmelickiej i Krupniczej brak wolnej przestrzeni został zrównowa ony eleganck sylwetk teatru Bagatela. Korzystnie
wypadły tak e węzły i budynki przy ulicy Lubicz i doje dzie do dworca kolejowego, następnie przy ulicy Długiej i przy Starym Kleparzu, gdzie pojawił się pierwszy
w ródmie ciu o miopiętrowy wysoko ciowiec.
Najkrótsze poł czenie obydwu obwodnic wypada
wzdłu ulicy nosz cej dawniej nazwę Wolska, któr
spięto z doj ciem do gmachu Collegium Novum w miarę
okazałymi schodami. Wylot tej ulicy po przekroczeniu
Alei Trzech Wieszczów daje wspaniał perspektywę
widokow . Mamy tam wzgórze Sikornika z kopcem
Tadeusza Ko ciuszki, otwart przestrzeń na Błonia,
zielone przez cały rok, oddzielone starymi lipami od Alei
Trzeciego Maja. I w końcu monumentalny budynek Muzeum Narodowego jedyny obiekt zaprojektowany przez
zespół architektów z Warszawy. Dalej w ci gu Alei
Trzech Wieszczów powstał budynek Biblioteki Jagiellońskiej i wcze niej zrealizowany budynek Akademii
Górniczej.
Ponadto w dwudziestoleciu zbudowano w Krakowie dziesi tki rozmaitych obiektów presti owych oraz
zabudowano w wielu miejscach nowe tereny mieszkaniowe a dla nich ko cioły, jak na przykład ko ciół w.
Stanisława Kostki w Dębnikach albo na Borkowskiej
Górze ko ciół Matki Boskiej Zwycięskiej. Nie pominięto tak e obiektów słu by zdrowia, szkół i innych.
Dzięki inwestycjom dostosowanym do mo liwo ci
gospodarczych, mieszkańcy zyskiwali warunki do wy szego standardu ycia, a miasto licz ce ju prawie
trzysta tysięcy mieszkańców do pełnienia funkcji
wielkomiejskich, a nawet metropolitalnych.
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Następnym towarzystwem technicznym, które powstało jeszcze w czasach zaborów, a od pocz tku działało samodzielnie to Stowarzyszenie Wychowanków
Akademii Górniczej w Leoben, którzy wybrali Kraków
na siedzibę swoich dorocznych zjazdów kole eńskich.
Stało się to pocz tkiem działalno ci pierwszej stałej
komórki stowarzyszania się byłych studentów, którzy
kończyli uczelnie austriackie lub inne górnicze lub
hutnicze, pod nazw Delegacja.
Po odzyskaniu wolno ci na terenie Górnego l ska
i Zagłębia D browskiego pojawiały się nowe zrzeszenia
górników a Delegację w roku 1922 zamieniono na Zarz d Główny tego ruchu. Niemniej jednak sztygarzy od
pocz tku trzymali się oddzielnie od in ynierów górniczych, a najstarsze ich szkoły rednie mie ciły się w D browie Górniczej i w Skar ysku. W D browie powstał
pierwszy Zwi zek Absolwentów Szkół Górniczych.
Pomimo rozproszenia górnicy organizowali wspólne
zjazdy swej bran y oraz uczestniczyli w Kongresach
ogólnokrajowych organizowanych w dwudziestoleciu
przez Zwi zek Polskich Stowarzyszeń Technicznych
maj cy siedzibę w Warszawie, przekształcony z istniej cej w czasach galicyjskich stałej Delegacji osób
wybieranych pod koniec ka dego Zjazdu, z zadaniem
organizowania kongresu następnego. W Krakowie wydawano, oprócz „Czasopisma Technicznego miesięcznik
fachowy po nazw „Czasopismo Górniczo-Hutnicze”.
Delegaci ze l ska zgłaszali na tych zjazdach
wnioski o postęp techniczny i bezpieczeństwo pracy
zwłaszcza pod ziemi i szereg innych. Wska nikiem
postępu była wówczas na przykład mechanizacja
transportu zastępuj ca konie ci gn ce wózki z węglem
lub innym urobkiem po szynach w chodnikach podziemnych. W najstarszej kopalni w Wieliczce pod koniec dwudziestolecia pracowało jeszcze około 200 koni,
które raz zwiezione na dół przez lata całe nie ogl dały
słońca.
Stowarzyszeni razem górnicy i hutnicy tworzyli
w Polsce w ród stowarzyszeń bran owych grupę najliczniejsz . A ze względu na dawn historię zawodu
kultywowali: tradycje zawodowe czyli czarne mundury, czapki z pióropuszami w kolorach dostosowanych
do zawodowej rangi, czy praktykowane podczas przyjmowania nowych członków „skoki przez skórę”. Oczywi cie popierali tak e górnicze orkiestry.
W miarę wzrostu liczebno ci i postępu technicznego w metalurgii w roku 1930 hutnicy odł czyli się
od górników a w dalszej przyszło ci powstały towarzystwa zajmuj ce się nowymi dziedzinami przeróbki
metali.

5. Problemy z technikami w Krakowskim
Towarzystwie Technicznym

Ponad połowa okresu dwudziestolecia upłynęła
w KTT bez problemów wewnętrznych, chocia ycie
społeczeństwa Krakowa było pełne klęsk, zawirowań
politycznych, a nawet powszechnych strajków i konfliktów z władz . Dopiero w protokołach z zebrań
ostatnich lat dwudziestolecia wyczytać mo na lady
nowego konfliktu pomiędzy in ynierami i technikami
wewn trz KTT. Problemy polityczne ludzi dojrzałych
przeniosły się z klasycznej osi demokratycznego sporu
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pomiędzy narodowcami, a socjalistami na spór pomiędzy zwolennikami obozu rz dz cego i obozu antyrz dowego. Wtedy te uaktywniła się w KTT młodzie .
Do Towarzystwa trafiali wówczas absolwenci
szkół przemysłowych, którzy napotykali trudno ci ze
znalezieniem pracy, gdy pojawiało się w mie cie bezrobocie wynikłe na przykład z ograniczania inwestycji.
Do społeczeństwa polskiego przenikała w końcowych
latach tamtego okresu antyrz dowa sowiecka propaganda, podkopuj ca marksistowskimi hasłami autorytet
państwa.
Technicy KTT zarzucali in ynierom obojętno ć dla
swoich problemów i postawili wniosek, aby podzielić
Towarzystwo, a technikom przekazać czę ć Domu.
In ynierowie zgadzali się z podziałem, ale to oni byli
głównymi fundatorami domu i postanowili skorygować
statut, czyli nowych techników do Towarzystwa nie
przyjmować. Urz d Wojewódzki prowadz cy rejestr
stowarzyszeń uznał, e byłoby to niezgodne z prawem
o stowarzyszeniach i wniosek upadł.
Liczba głosów za propozycj techników wynosiła
zarówno w roku 1936 jak i 1937 mniej ni 20% i akcja
techników nie przyniosła zmian, a efektem było tylko
zakłócanie zebrań.
Niemniej jednak Zarz d Towarzystwa chciał dać
wyraz temu, e nie jest obojętny na problemy wynikaj ce z bezrobocia. Opracowano obszerny memoriał z
wnioskiem do Rz du o powołanie Ministerstwa Robót
Publicznych w oparciu o do wiadczenia z lat dwudziestych, gdy taka instytucja działała i łagodziła problemy
braku pracy, a kolega Józef Nowak członek KTT był
wtedy wiceministrem. Memoriał wysłano w roku 1936,
lecz odpowiedzi nie było. Z reszt w latach 1938–39
zanotowano ju w Polsce o ywienie gospodarcze a nowym absolwentom szkół rednich zawodowych zaczęto
oferować wyjazd na wschodni granicę, gdzie bataliony
budowlane realizowały umocnienia graniczne. Innych
konfliktów tego typu w Krakowie nie było.

6. Czasy okupacji niemieckiej

Okupacja hitlerowska przeszła do historii krakowskiego ruchu stowarzyszeniowego in ynierów i techników, w sposób podobny jak dla stowarzyszeń w całej
Polsce, kiedy to Generalny Gubernator zakazał działalno ci jakichkolwiek zrzeszeń zawodowych. Tylko
niektórzy członkowie wstępowali, ale indywidualnie,
do tajnych organizacji zbrojnych i w większo ci przypadków działalno ć ta rejestrowana jest jedynie w ich
prywatnych biogramach.
Specyfik Krakowa była „Aktion Krakau”, czyli
wywózka profesorów Akademii Górniczej do obozu
w Sachsenhausen razem z profesorami UJ, z którego to
obozu niektórzy nie wrócili. Był tak e tragiczny przypadek. Jeden z Prezesów KTT mgr in . Tadeusz Polaczek Kownacki został zadenuncjowany za pomoc
udzielan obywatelom Krakowa, którzy narazili się
okupantom i zgin ł w obozie w Auschwitz.
Dom KTT był wykorzystany przez okupantów na
biura urzędu Treuhandstelle, po kompletnym zrujnowaniu stylowego secesyjnego wnętrza, spaleniu biblioteki
KTT oraz zbioru akt. Wnętrze budynku nie zostało
nigdy w tamtym stylu odtworzone.
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7. Udział polskiego ruchu stowarzyszeniowego
w kształtowaniu Polski Ludowej
Faza pierwsza (1945–1956) – Budowa podstaw
socjalizmu
Nowe państwo nazywaj ce siebie państwem demokratycznym postawiło wobec ruchu stowarzyszania się
ludzi techniki w Polsce nowe cele wcze niej nieznane.
Wynikało to z podporz dkowania Polski, tak jak i innych
krajów Europy Wschodniej, Zwi zkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Budowa ustroju socjalistycznego stała się w ka dym Towarzystwie obowi zkiem statutowym. Ponadto Stowarzyszenia NaukowoTechniczne miały być podporz dkowane jednej centrali,
która u nas dostała nazwę Naczelna Organizacja Techniczna.
To oznaczało konieczno ć zmiany statutów w odrodzonych stowarzyszeniach, przed czym niektóre z nich
chciały się bronić. Z perspektywy wielu lat widać, e
działalno ć NOT nie przebiegała w sposób bezproblemowy. Co kilka lub kilkana cie lat następowały
w Polsce państwowe kryzysy dotykaj ce system władzy i gospodarkę, co z kolei hamuj c technikę zaczęło
odsuwać NOT - przekształcon z biegiem lat w Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, od Rz du a po roku 1989 pozwoliło Zarz dowi FSNT zło yć
deklarację, e organizacja stowarzyszeń technicznych
stanowi organizację pozarz dow .
Ju w pierwszym roku po usunięciu niemieckich
okupantów i w następnych miesi cach gromadzono
w NOT w Warszawie ludzi techniki będ cych zwolennikami partii rz dz cej. Pocz tkowo, gdy nowy rz d był
zajęty utrwalaniem swej władzy, organizacjom apolitycznym pozostawiono przedwojenne swobody demokratyczne. W tej sytuacji jak grzyby po deszczu zaczęły
się odradzać i rejestrować dawne towarzystwa techniczne w oparciu o swoje statuty. W Krakowie między
innymi jako jedno z pierwszych zarejestrowało się
Krakowskie Towarzystwo Techniczne maj ce tradycję
od roku 1877. Za nim poszli górnicy z Delegacji (tradycja od roku 1892).
W Warszawie ju w roku 1945 powołano grupę osób
zło on z przedstawicieli resortów przemysłowych i organizacji technicznych, maj c w swoim składzie sympatyków socjalizmu z zadaniem przekształcenia ruchu
odradzaj cych się stowarzyszeń technicznych w scentralizowany model ruchu wzorowany na stowarzyszeniach
in ynierów radzieckich, z uwzględnieniem w miarę
mo no ci tradycji polskich. Grupa twórców NOT od
pocz tku przyjęła zasady, e stowarzyszenia nale y
ujednolicić, opracować nowe statuty, zakazać tendencji
oddzielania techników od in ynierów, a Naczelnej
Organizacji Technicznej powierzyć koordynację cało ci
ruchu. Nakazano ponadto zlikwidować stowarzyszenia
wielobran owe, pod pozorem, umo liwienia współdziałania nowych stowarzyszeń z resortami przemysłowymi odpowiadaj cymi ich profilowi.
W Krakowskim Towarzystwie Technicznym koledzy technicy od razu zrezygnowali z przedwojennych
tendencji oddzielania się od in ynierów, ale za rozejciem się członków KTT do krakowskich stowarzyszeń
bran owych wypowiedziało się pocz tkowo tylko kilka
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osób, reszta chciała kultywować swoj siedemdziesięcioletni tradycję. W tym czasie do Towarzystwa
wpisywało się wielu członków migruj cych przez
Kraków na zachód, lub osiedlaj cych się w Krakowie,
będ cych członkami Lwowskiego Towarzystwa Politechnicznego. Nowym prezesem KTT wybranym w roku 1946 został kolega Czesław Boratyński. Po ujawnieniu swoich pogl dów na sprawę rozwi zania KTT
kolega ten zrezygnował z funkcji prezesa KTT, a funkcję tę przyj ł profesor Akademii Górniczej Roman
Dawidowski, najwy szy autorytet w tamtym gronie,
który podczas okupacji kierował tajnym nauczaniem
młodzie y krakowskiej, w tak zwanych „Kompletach”.
W Towarzystwie wrzało głównie z powodu gro by
zerwania z wieloletni tradycj pracy społecznej dawnych pokoleń i przeciw pogłoskom o zabraniu Domu
Towarzystwa.
W latach 1946–1948 w KTT trwała niezwykle
o ywiona praca, poł czona z wydawaniem Czasopisma
Technicznego i licznymi odczytami. W dyskusji na
temat oddania siedziby KTT, która w tym czasie słu yła
Wydziałowi Komunikacji powstaj cej Politechniki
Krakowskiej, podkre lano znaczenie zapisu w statucie
Towarzystwa dotycz cego warunków odst pienia
Domu jedynie w przypadku likwidacji Towarzystwa.
Liczba członków towarzystwa przekroczyła ju 500
osób.
Plany przekształcania i rozwi zywania stowarzyszeń przez władze miały pocz tkowo charakter nieoficjalny, lecz pod koniec roku 1946 zostały potwierdzone
na Pierwszym Kongresie Techników Polskich, który
odbył się w Katowicach przy obecno ci 3500 uczestników, wybranych z po ród 9000 osób chętnych do
uczestniczenia. Kongres po więcony był ocenie zało eń Trzyletniego Planu Odbudowy Kraju. Do zebranych wygłosił agitacyjne przemówienie prezydent
Bolesław Bierut.
Jeden z trzech referatów kongresowych pod tytułem „Zasoby surowcowe i ich eksploatacja” wygłosił,
pełni cy ju funkcję prezesa wojewódzkiego oddziału
NOT w Krakowie, rektor AG profesor Walery Goetel.
Plany twórców NOT spełniły się. Po zapoznaniu się
z uchwał kongresu w ród członków KTT nast pił
rozłam. Większo ć sabotowała obecno ć na zebraniach
organizowanych przez Zarz d KTT. Nowy prezes KTT
Roman Dawidowski szukał kompromisu, prezes Walery Goetel tak e. W aktach KTT pozostał protokół
komisji porozumiewawczej, napisany przez pełni cego
funkcję sekretarza NOT- Kraków kolegę Juliusza Treutlera, który wcze niej był przywódc grupy członków
KTT, chc cych oddzielić się od in ynierów. Protokół
zawierał między innymi następuj ce stwierdzenia:
„W przypadku rozwiązania KTT, Dom KTT, wg statutu
Towarzystwa, ma być przekazany Gminie Miasta Krakowa” oraz, „NOT powinien zapewnić kontynuację wydawania Czasopisma Technicznego KTT mającego już
60-cioletnię tradycję wydawniczą”.
Rektor Goetel jako członek Rady Głównej NOT
zobowi zał się przedstawić protokół do akceptacji
władzom NOT. Lecz prezes NOT Bolesław Rumiński
zaj ł w tej sprawie stanowisko negatywne stwierdzaj c:
„Akcja wydawnicza Czasopism będzie prowadzona
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tylko przez Radę Główną NOT w Warszawie, a decyzję
w sprawie nacjonalizacji Domu KTT podejmie stosowny Minister bez warunków ze strony dotychczasowych
wła cicieli”.
Profesor Dawidowski wycofał się z dalszych rozmów ze stron notowsk , a w KTT nast pił definitywny
podział. Zebranie rozwi zuj ce KTT w roku 1948 odbyło się z pogwałceniem statutu, co oznaczało złamanie
prawa. Krakowskie Towarzystwo Techniczne zostało
skre lone z wojewódzkiej listy Towarzystw w Krakowie.
W Informatorze Krakowskiej Rady NOT z roku
1996, wydanym z okazji pięćdziesięciolecia Rady Krakowskiej NOT, zapisano „Głównymi organizatorami
i działaczami NOT w Krakowie byli początkowo aktywi ci Krakowskiego Towarzystwa Technicznego: Walery Goetel, Czesław Boratyński, Julian Treutler oraz
Jerzy Tokarski, Adam Smykla i inni”. Nale y sprostować; prof. Goetel nie był członkiem KTT, a Boratyński
to prezes KTT poprzednio zdymisjonowany.
Sprawa własno ci Domu była w latach 90-tych
XX-go wieku przedmiotem sporu prawnego. Przedstawimy w tym miejscu, jaki jest obecnie pogl d KTT na
tę sprawę. Cenimy racje obydwu naszych stron w tamtym rozłamie: jedni dali dowód słusznego sprzeciwu
wobec łamania demokracji w Polsce, drudzy dali przykład stanowiska kompromisowego „wobec braku możliwo ci obrony KTT w dłuższej perspektywie czasu
i groźby zahamowania ruchu stowarzyszania się inżynierów polskich w Krakowie” – uznali e nale y poddać
się naciskowi NOT. Zdaniem tej grupy lepszym wyjciem było wst pienie do stowarzyszeń bran owych
aby tam „robić swoje”. Ta grupa chciała rozwi zania,
aby mimo wszystko „wilk był syty i owca cała”.
Tymczasem w Warszawie nadal pracowano nad
koncepcj organizacyjn NOT i nad tekstami statutów,
które musz być przyjęte przez stowarzyszenia wstępuj ce do Naczelnej Organizacji Technicznej. Ka dy członek nowego stowarzyszenia bran owego będzie zaliczany tak e do członków NOT. Na szczeblu wojewódzkim będ tworzone jednostki terenowe NOT a Wojewódzkie Oddziały Stowarzyszeń Bran owych będ
podlegać swoim Zarz dom Głównym. W ten sposób
miały powstać dwa rodzaje pionów organizacyjnych
ruchu: Oddziały Bran owych Stowarzyszeń na szczeblu
wojewódzkim oraz Wojewódzkie Jednostki organizacyjne NOT wg statutu. Z tego zało enia wynikła
dwoisto ć organizacji i łatwo ć pó niejszego przekształcenia jej w Federację Stowarzyszeń Bran owych.
Ustalono, e w kraju razem powstanie około 20
Zarz dów Głównych dla Stowarzyszeń Bran owych
z siedzibami na ogół w stolicy (niektórym stowarzyszeniom zmieniano nazwy). Na czele wszystkich jednostek
NOT i Stowarzyszeń Bran owych stan ł Zarz d Główny i Rada Główna NOT.
Zgodzono się, e oddziały wojewódzkie SNT będ
pobierały składki członkowskie i prowadziły ewidencję
członków. Piony NOT miały obj ć stopniowo wszystkie województwa i pocz tkowo miały korzystać z państwowych subwencji, co czyniło z nich nieposiadaj ce
osobowo ci prawnej agendy państwowe. Osobowo ć
prawn miały tylko stowarzyszenia ujawniaj ce się
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w miastach wojewódzkich w latach 1945–46. Zarz d
Główny NOT został zarejestrowany w Warszawie
zgodnie z prawem o stowarzyszeniach z roku 1932
z dopiskiem, e tylko Zarz d Główny NOT ma prawo
reprezentowania ruchu stowarzyszeniowego wobec
władz, co oznaczało złamanie cytowanego prawa.
W statutach oddziałów i zarz dów głównych stowarzyszeń bran owych, oprócz deklaracji o budowie
socjalizmu w Polsce i przynale no ci do Naczelnej
Organizacji Technicznej, zachowano struktury i zasady
postępowania całkowicie demokratyczne zmieniaj c
tylko nieistotne nazwy niektórych funkcji w zarz dach.
Dzięki temu dla osób licznie wstępuj cych w tamtych
czasach do stowarzyszeń bran owych działanie w zarz dach oddziałów było wła ciwie szkoł demokracji,
z której w pó niejszych czasach wyrastali wybitni przedstawiciele SNT i NOT.
W nowych statutach NOT nie było adnych
odwołań do tradycji przedwojennych, natomiast oficjalna propaganda prasowa potępiaj ca okres dwudziestolecia nie pozostawiała tak e „suchej nitki” na ruchu
stowarzyszeniowym z tamtego okresu. Takie traktowanie przeszło ci oraz nieoficjalna podległo ć NOT komórkom partii rz dz cej wzbudzały reakcje oporu niektórych in ynierów i techników przed wstępowaniem
do NOT.
Nie dotyczy to wszystkich stowarzyszeń. W roku
1946 członkami NOT były ju : Ogólnopolskie Towarzystwo Techniczne z Łodzi, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie In ynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego a w następnym roku doł czyło
się Stowarzyszenie In ynierów i Techników Komunikacji, które poł czyło 3 oddzielne wcze niej towarzystwa z tej bran y, oraz Zrzeszenie Gazowników i Wodoci gowców w bran y komunalnej.
Na przykładzie Stowarzyszenia Górników, dla których szczególnie wa na była tradycja, mo na prze ledzić jak opierały się przed utrat suwerenno ci inne
stowarzyszenia. Pocz tkowo w roku 1946 in . Stanisław Kossuth prezes jednego ze stowarzyszeń na l sku
wszedł w skład komisji organizacyjnej NOT w Warszawie, ale gdy zrozumiał idee przy wiecaj ce tej komisji wycofał się i doprowadził stopniowo do zjednoczenia in ynierów górniczych i sztygarów na l sku
tak, aby oddalić zarzut rozproszenia ruchu. Następnie
kierował regularnie organizowanymi zjazdami górników w ten sposób, aby przy okazji uchwał dotycz cych
zagadnień merytorycznych formułować deklaracje
ogólnikowe popieraj ce na przykład „Uchwała dotycz ca walki o pokój”, albo poparcie ruchu współzawodnictwa pracy i popieranie rozwoju górnictwa
w Polsce. Równolegle wydrukowano własne statuty
podkre laj ce górnicz tradycję, a towarzystwo przyjęło nazwę Stowarzyszenie In ynierów i Techników
Polskiego Przemysłu Węglowego.
Państwu buduj cemu socjalizm szczególnie zaleało na mobilizacji górników. Dlatego nie naciskano na
SITPPW w taki sposób jak naciskano na Krakowskie
Towarzystwo Techniczne. Górnicy nale eli do liczniejszych stowarzyszeń polskich, a PRL miało zobowi zania dostarczania węgla Zwi zkowi Radzieckiemu
z racji tak zwanych reparacji wojennych.
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Na jednym ze zjazdów Bolesław Rumiński Prezes
Zarz du Głównego NOT deklarował, e górnicy zajmuj w Naczelnej Organizacji Technicznej przoduj ce
miejsce w ród stowarzyszeń. Było to ju po fakcie, gdy
oni na VII zje dzie swojego stowarzyszenia w roku
1953 jako jedni z ostatnich przyjęli statut notowski
i utrzymali nazwę nadan im przez NOT, „Stowarzyszenie Naukowo Techniczne In ynierów i Techników
Górnictwa”. W tym czasie stowarzyszenie to liczyło ju
6000 osób zrzeszonych.
W całej gospodarce polskiej tamten ogólniejszy proces społeczno-gospodarczy nosi nazwę „bitwy o handel”,
mo na powiedzieć, e w opisany powy ej sposób kończyła się w Polsce bitwa o podporz dkowanie ruchu
stowarzyszeniowego polskich in ynierów i techników
Naczelnej Organizacji Technicznej.
W Krakowie prezesami Wojewódzkich zarz dów
NOT byli Rektor AGH Walery Goetel – (1945–1948)
i profesor PK Czesław Boratyński – (1948–1951) wspomniany pierwszy powojenny prezes Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.
Dla in ynierów krakowskich zbli ał się ju czas
ogromnego przy pieszenia działalno ci organizacyjnej
w ruchu stowarzyszeniowym. W Pleszowie koło Mogiły ju w roku 1949 wytyczono place budów pod nowe
miasto i wielki kombinat metalurgiczny. Ustaleniem
zdolno ci produkcyjnej projektowanej huty interesował
się nawet Józef Stalin. Stanęło na wydajno ci 1,5
milioma ton stali na rok, co było równe zdolno ci
wszystkich hut polskich przed wojn .
Warunków, które musiała spełniać wybierana lokalizacja inwestycji było wiele, między innymi w pobli u
musiała przepływać wielka rzeka, z której będzie czerpana woda do otwartych obiegów chłodniczych w ilo ci
10 m3/sekundę. Na l sku takiej rzeki nie było.
Spust surówki z pierwszego pieca martenowskiego
nast pił w roku 1955.
Faza druga (1956–1970) – Okres po
przemianach październikowych
Bunt robotników w Poznaniu zakończył się przyznaniem się rz dz cych do wypaczeń i objęciem władzy w państwie polskim przez wypuszczonego z aresztu
dawniejszego wicepremiera. Po pierwszym etapie krytycznej dyskusji i negatywnej ocenie minionego okresu
przeprowadzonej w organizacjach partyjnych przyszedł
czas na III Kongres Techniki w roku 1957, na którym
wypowiedziano wiele zarzutów pod adresem NOT: e
centralizm krępuje inicjatywę stowarzyszeń, e wiele
działań ma charakter pozorny, e postęp techniczny nie
nad a za technik wiatow . Pytano: dlaczego zerwalimy z tradycj stowarzyszeń, które jako główny cel
stawiały pogoń za postępem wiatowym? Dlaczego nie
stworzyli my federacji?
Fala krytyki przeszła równie przez Stowarzyszenia.
Na zjazdach niektóre z bran uchwalały korekty w statutach i zmieniały swoje nazwy. Przykładowo, Stowarzyszenie, które po wst pieniu do NOT miało nazwę
wygl daj c w skrócie SNTITSOG po oddzieleniu
Ogrodników powróciło do starej nazwy Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych, a Stowarzyszenie Naukowo Techniczne In ynierów i Techników
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Przemysłu Naftowego upomniało się, e dawniej STPN
miało nazwę STPN w Polsce.
Władze NOT uzupełniono o kadrę wybitnych działaczy, a przewodnicz cym Rady Głównej NOT został
in ynier Feliks Olszak specjalista metalurg, który w czasie wojny, po szlaku bojowym przez Francję znalazł się
w Londynie, gdzie został prezesem utworzonego Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.
Po kilku latach trafi on do AGH i jako profesor będzie
Dziekanem Wydziału Hutnictwa.
W uchwale końcowej III Kongresu In ynierów,
podsumowuj c krytykę napisano:
„Nie było to jałowe rozprawianie się z przeszło cią,
lecz gospodarska troska o uniknięcie tych błędów
w przyszło ci i znalezienie szybkiego i wła ciwego wyjcia z trudnej sytuacji gospodarczej kraju (..) Polska
inteligencja techniczna zdaje sobie sprawę ze szczególnej swej odpowiedzialno ci za stan i rozwój techniki
w naszym kraju. Tempo rozwoju techniki wiatowej
zmusza nas do dokonywania wielkiego skoku naprzód
w dziedzinie ekonomicznego wykorzystania krajowej
bazy surowcowej, opanowania nowoczesnych metod
produkcji oraz konstruowania maszyn i urządzeń o wysokiej jako ci i wydajno ci. Musimy w tej dziedzinie
zbliżyć się do poziomu szczytowych osiągnięć techniki
krajów zarówno obozu socjalistycznego, jak i krajów
kapitalistycznych”.
Wierzono, e błędy ju się nie powtórz , e postulaty społeczeństwa, w tym rodowiska technicznego
stan się jednym z ogniw polityki gospodarczej rz du.
I rzeczywi cie w nadchodz cej pięciolatce pojawiła się
w sklepach czekolada, a przed więtami zobaczono
statki wioz ce z Kuby pomarańcze. Na wschód przestały je dzić poci gi z węglem. Nowy duch wst pił do
społeczeństwa i do organizacji społecznych ł cznie ze
wiatem techniki.
W Krakowie energicznie kontynuowano budowę
Nowej Huty. Głównym Dyrektorem przedsiębiorstw
buduj cych kombinat został przyszły profesor AGH Jan
Anioła absolwent Politechniki Gdańskiej z dyplomem
in yniera mechanika, który podobnie jak in . Olszak
w czasie wojny tak e walczył we Francji, ale po kapitulacji znalazł się z internowan dywizj polsk
w Szwajcarii. Gdy władze szwajcarskie pozwoliły Polakom podejmować studia na tamtejszych uczelniach
in ynier Jan Anioła ukończył na politechnice 4 semestry wykładów profesora Rudera, wiatowej sławy specjalisty hutnika. Taka rekomendacja pozwoliła Janowi
Aniole na zyskanie zaufania w ród konsultantów radzieckich, a następnie na awans, pocz tkowo na dyrektora technicznego, a pó niej naczelnego dyrektora
budowy Huty Lenina.
Przegl daj c napływaj c z Magnitogorska dokumentację Anioła zapewne zorientował się, e najwa niejsze obiekty kombinatu, wielkie piece, będ miały
przestarzał technologię jako piece martenowskie. Lecz
„mleko się rozlało”. Na zmiany było za pó no.
Jan Anioła postarał się, aby równolegle z budow
kombinatu w Krakowie zrealizowano w mie cie wie owiec dla Biura Projektów Biprostal, które zajmie się projektowaniem dalszych etapów budowy kombinatu. I dzięki temu, po zakupieniu licencji w Stanach Zjednoczonych,
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po kilku latach powstały polskie projekty i zaczęto budować wielkie piece konwertorowe z odpowiedni tlenowni , a tak e walcownię slabing. Załoga mogła być
dumna, e pracuje na nowoczesnych urz dzeniach, a więc
bardziej ekonomicznych i daj cych lepsz jako ć. W roku
1957 wytopiono 3,7 milionów ton stali, co było ju
nadmiernym obci eniem rodowiska, ale decydenci zamierzali budować dalsze piece.
Budowano nie tylko w Nowej Hucie. Uniwersytet
Jagielloński obchodził jubileusz 600-lecia. Zorganizowano wielkie uroczysto ci, po których pozostało
w mie cie wiele zbudowanych wówczas obiektów uniwersyteckich.
Zabudowano wolne place pozostałe jeszcze przy
drugiej obwodnicy i tak powstały: gmach główny
pó niejszego Uniwersytetu Rolniczego oraz Collegium
Paderevianum.
W roku 1964 rozpoczęto budowę przy ulicy Piastowskiej miasteczka akademickiego, głównie dla studentów AGH. Wymienianie nawet tylko wybranych inwestycji z tamtego okresu zajęłoby zbyt wiele miejsca:
odnowiono wówczas płytę Rynku Głównego, powstał
jako dar Polonii Amerykańskiej zespół Klinik Pediatrycznych, powstało nowoczesne kino Kijów i Hotel
Cracovia, co oznaczało całkowite dopełnienie zabudowy Alei Trzech Wieszczów. Zaczęto budowę obiektów
telewizji w Krakowie.
W zespole licznych Krakowskich (i nowohuckich)
Stowarzyszeń pierwsze skrzypce grały: Polski Zwi zek
In ynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie In ynierów i Techników Hutnictwa i Stowarzyszenie Elektryków Polskich, potrzebnych dla ka dej inwestycji. Zgodnie z ówczesn polityk widz c w Nowej
Hucie oddzielne miasto, utworzono tam oddzielne koła
lub oddziały SNT (oprócz wymienionych stowarzyszeń
post pili tak jeszcze mechanicy i chemicy).
Na czwartym Kongresie Techniki w roku 1961
podsumowano "na chłodno" i uporz dkowano wnioski
„gor cego” Kongresu Trzeciego.
Za przyczynę obni enia stopy yciowej ludno ci
uznano przerzucenie rodków finansowych w końcówce
realizacji planu sze cioletniego z puli przeznaczonej na
konsumpcję do funduszu kierowanego na inwestycje.
Ówcze nie widziano tam także ingerencję agentów
imperializmu, co odbiło się na podejrzliwo ci organów
bezpieczeństwa w stosunku do inżynierów. Zwłaszcza
na budowach, po każdym zdarzeniu awaryjnym pojawiali się funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa i zaczynali postępowanie wyja niające od aresztowania
kierownika budowy, na czym cierpiał autorytet technika
czy inżyniera.
Jednak e wła nie w Krakowie organizowano
w tamtych czasach szczególnie po yteczne inicjatywy.
W roku 1967 Zarz d Wojewódzki NOT zainicjował
i realizował przez dłu szy czas w Klubie Technika
i Humanisty interesuj cy cykl spotkań i dyskusji. Zmierzano do przybli enia rodowisku technicznemu problematyki i warto ci humanistycznych, co przykładowo
ilustruj tytuły niektórych spotkań z profesorami
Uniwersytetu Jagiellońskiego:
– Co s dz humani ci o technikach, technicy o humanistach.
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– Kultura a osobowo ć współczesnego człowieka
z uwzględnieniem statusu in yniera.
– Warunki pracy z punktu widzenia człowieka
i techniki.
I wiele innych.
Ciekaw dyskusję zainicjował na swoim wykładzie
prof. Zenon Klemensiewicz tez , czy Technika mo e
być Nauk ?
Za pozytywn odpowiedzi wypowiadali się przedstawicieli młodej uczelni Politechniki Krakowskiej
twierdz c, e technika opiera się na naukach podstawowych, tak jak na przykład medycyna, stosuje analogiczne metody badawcze jak nauki przyrodnicze
i w ogóle, o co chodzi wybitnemu językoznawcy? Chodziło oczywi cie o dyskusję, o wymianę pogl dów.
(W niedługim czasie profesor zginął w katastrofie lotniczej w Beskidach).
Jeden z pierwszych referatów z tego cyklu wygłoszony przez rektora Walerego Goetla nosił tytuł „Technika naprawia to, co psuje technika”. To było jedno
z pierwszych zwrócenie uwagi na wielki problem
ochrony rodowiska. Krakowianie ju odczuwali zatrucie atmosfery, z powodu, co raz to większej liczby
kominów fabrycznych w mie cie.
Pierwsze miejsce w emisjach zanieczyszczeń do
atmosfery zajmowała ju Huta Lenina, a w szczególnoci jej aglomerownia wyrzucaj ca do atmosfery z pyłem
szkodliwe ładunki fenolu.
Od strony zachodniej miasta w Skawinie sterczały
kominy rozbudowanej Huty Aluminium emituj ce w dymach fluor, pod wpływem, którego piękne zielone dachy
krakowskich wie stawały się czarne, nie mówi c o płucach krakowian. Samochodów w mie cie było jeszcze
niewiele, ale aden nie miał katalizatora spalin.
Sprawa nie była tak prosta jak w tytule referatu
rektora. Na przykład, gdy w Hucie zastosowano zamknięte obiegi chłodnicze, zu ycie wody zmniejszyło
się w prawdzie ponad dziesięciokrotnie, ale po tej
zmianie do chłodz cej cieczy przechodziła większo ć
fenolu i razem z ciepł jeszcze wod trafiała do Wisły
zabijaj c ekosystem wodny.
W Politechnice Krakowskiej stworzono Katedrę
Technologii Wody z Zakładem Mikrobiologii i zlecono
opracowanie technologii, aby zrealizować na odpływie
wód z kombinatu biologiczn oczyszczalnię z bakteriami maj cymi zdolno ć rozkładu fenoli. Po uruchomieniu oczyszczalni okazało się, e mo na by uzyskać
jeszcze wy szy efekt redukcji fenolu, lecz nale y bakteriom dostarczyć dodatkowy substrat organiczny, którego znaczna ilo ć znajduje się w ciekach komunalnych trafiaj cych do Wisły bez oczyszczania.
Na budowę oczyszczalni miejskiej w pierwszym
etapie budowy Nowej Huty brakło pieniędzy. PK
przeprowadziła badania w skali półtechnicznej i okreliła parametry nowego procesu. Lecz mijały lata i sprawa wspólnej inwestycji ostatecznie okazała się nie do
zrealizowania.
Na kompletn ochronę przed zanieczyszczeniami
odprowadzanymi z aglomeracji krakowskiej Wisła musiała jeszcze czekać ponad 20 lat. A jak chroniono
czysto ć wody czerpanej z Wisły przez wielk pompownię Huty?
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Jeszcze w roku 1950 zlecono profesorowi PK Romualdowi Rosłońskiemu projekt wielkich budowli
wodnych, którymi do dnia dzisiejszego pod dnem
Wisły przepływaj cieki z Krakowa lewobrze nego na
brzeg prawy. Następnie poszerzono koryto małej rzeczki Drwiny uchodz cej do Wisły poni ej ujęć wody dla
Kombinatu i odt d zanieczyszczenia zawarte w ciekach krakowskich omijaj gospodarkę wodn Huty, ale
Wi le to nie pomaga.
Kraków stał się pierwszym o rodkiem u wiadamiaj cym społeczeństwu i władzom jak wielkim problemem będzie przywrócenie czysto ci rodowiska.
W roku 1973 zaczęto wydawać w naszym mie cie z inicjatywy Wojewódzkiej Rady NOT i wielu rodowisk
naukowo-technicznych miesięcznik „Aura” o zasięgu
ogólnopolskim propaguj cy przez wiele lat ochronę
rodowiska.
Specjalno ci stowarzyszeń Naukowo Technicznych stało się w latach sze ćdziesi tych organizowanie
licznych konferencji naukowych, potrzebnych dla dokształcania in ynierów, poniewa w wiecie nieustannie trwała rewolucja techniczna i technologiczna. I jak
uwa ał profesor Tymowski, w okresie aktywno ci zawodowej in yniera, zachodzi konieczno ć 2–3 krotnej
aktualizacji jego wiedzy zawodowej.
Na niebie zaczęły kr yć sputniki, rakiety wynosiły
kosmonautów w niebo. U nas zaczęto organizować wycieczki specjalistyczne najpierw do krajów s siednich:
Czechosłowacja, Węgry, NRD, a potem dalej NRF,
Francja gdzie mo na było poznać nowoczesne obiekty
przemysłowe w rozmaitych bran ach, a tak e nawi zywać kontakty z tamtejszymi bli niaczymi stowarzyszeniami.
Nadchodziła epoka informatyki. NOT znajdowała
wielu kandydatów i organizowała kursy szkoleniowe
zwłaszcza w rozwijaj cej się dziedzinie nazywanej
pocz tkowo Elektroniczn Technik Obliczeniow ,
ETO.
Przy Oddziale Krakowskim NOT powstały zespoły
rzeczoznawstwa, tłumaczeń i inne agendy przynosz ce
dochód pozwalaj cy na samodzielno ć finansow
oddziału szczebla wojewódzkiego. W Krakowie czę ć
dochodów płyn cych z wynajmu Domu Technika
odprowadzano do Zarz du Głównego ze względu na
tytuł Zarz dcy tego obiektu.
Praca organiczna w ród in ynierów i dzięki inynierom trwała bez przerw, mijały lata, powstawały
nowe okręgi przemysłowe w całym kraju: Tarnobrzeg,
Płock, Puławy, Lubin, O więcim, mimo coraz bardziej
widocznego spowalniania ycia gospodarczego i zauwa onego wreszcie braku bod ców ekonomicznych
w przemy le. Tak e rolnictwo pozostawało niedoinwestowane. W sklepach brakowało towarów spo ywczych, rosły kolejki ludzi czekaj cych na marne dostawy.
Wygl dało na to, e wzrastaj ca produkcja przemysłowa słu yła sobie samej. W społeczeństwie, w Stowarzyszeniach, a tak e w ród władz rodziły się konflikty. Interwencja RWPG w Czechosłowacji nie zyskała
poparcia społeczeństwa polskiego.
Gdy w roku 1966 po raz pi ty organizowano Kongres Techniki w Zabrzu w sali zgromadziło się 1880
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delegatów i 600 go ci. Na kongresie nie pojawił się
pierwszy sekretarz partii rz dz cej. Po otwarciu obrad
przewodnicz cy poprosił o zabranie głosu premiera
Józefa Cyrankiewicza, który sprecyzował tak my l:
„Kongres Techniki to pożyteczna inicjatywa, zapewnia
cyrkulację idei od góry do dołu i z dołu do góry. Teraz
inżynierowie powinni wziąć w swoje ręce owoce pracy
planistów gospodarczych i dopilnować żeby ulepszyć
i zmaterializować je w oparciu o program rozwoju nauki
i techniki”. Była to jednak tylko iluzja premiera.
Następny mówca wicepremier Szyr stwierdził, e
rola NOT i Stowarzyszeń będzie ci gle wzrastać dzięki
wzrostowi znaczenia pracy społecznej w yciu gospodarczym.
Wracaj cy z kongresu in ynierowie dowiadywali
się jednak w domach o konflikcie społeczeństwa i władzy na tle Millenium i Rocznicy Chrztu Polski, konfliktu zapamiętanego głównie z powodu historycznego
listu biskupów polskich do biskupów niemieckich.
W tamtym roku wychodziło uci liwie na jaw, e
zaopatrzenie rynku w mięso i ró ne towary jest niedostateczne, lecz apolityczna NOT tym się nie interesowała. Wobec bezwładno ci instytucji gospodarczych
Stowarzyszenia Naukowo Techniczne i ich centrala zajmowały się wówczas więcej swoimi sprawami organizacyjnymi. Utworzono na przykład 20-te nowe Stowarzyszenie zajmuj ce się Przemysłem Materiałów
Budowlanych, dwa nowe Oddziały Rejonowe NOT
w Tarnowie i w Koszalinie, wydano trzy nowe statuty
dla agend Zarz du Głównego i załatwiono cały szereg
biurokratycznych spraw.
Faza trzecia (1970–1989) – Dalsze próby
ożywienia gospodarki
Epoka Gomółki skończyła się drugim buntem robotników tym razem na Wybrze u. (W Czechosłowacji
po takiej epoce pozostały złowróżbne napisy. „Z Sovetskim Svazem po vse casy”).
W Polsce po kolejnej samokrytyce w roku 1971
odbył się w Poznaniu VI Kongres Techniki z udziałem
2217-tu delegatów i 867-u go ci. Obecny na Kongresie
Pierwszy (nowy) Sekretarz PZPR przedstawił now
koncepcję Narodowego Planu Gospodarczego: „Rozwój oprzemy na kredytach z zachodu. Jedną czę ć kwot
przeznaczymy na budowę nowoczesnych zakładów
przemysłowych, które zaczną produkować towary na
eksport do momentu, aż spłacą całe zadłużenie kraju.
Drugą czę ć skierujemy do rolnictwa: powstaną tuczarnie trzody, fermy dla kur aż zapełnią się nasze sklepy –
choćby przyszło okresowo importować paszę. Trzecią
czę ć kredytów spożytkujemy na modernizację tych
zakładów, które już tego wymagają, aby pokryć zapotrzebowanie krajowego rynku”.
Dla potwierdzenia orientacji na nowoczesno ć
przemysł tekstylny dostarczył na stoiska kongresowe
piękne fabryczne krawaty. Nic dziwnego w ród uczestników obrad widziało się pokolenia nowych optymistów, zachęconych hasłem „Technika w procesie
intensyfikacji gospodarki”.
W Kongresie wzięła udział liczna grupa reprezentuj ca polskich in ynierów i techników pracuj cych
na obczy nie, pochodz cych z kilkunastu państw,
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w tym z krajów europejskich oraz z USA i Republiki
Południowej Afryki.
Stowarzyszenia Krajowe miały ju na swoim
koncie wiele spotkań ze swoimi odpowiednikami
zagranicznymi, ale miało to znaczenie lokalne. Na
przykład Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia
In ynierów i Techników Sanitarnych go cił ju i był
podejmowany przez Instytut In ynierii Miejskiej i Hydrotechniki Uniwersytetu w Stuttgarcie, co było poł czone z konferencj naukowo techniczn i wydaniem
referatów przygotowanych przez obydwie strony w roku 1975. Spis konferencji takiego typu, gdy Kraków był
miejscem spotkań mo na by zebrać na podstawie
materiałów znajduj cych się w wielu krakowskich
stowarzyszeniach.
Na szczeblu krajowym pierwszy przypadek spotkania z delegacj międzynarodow miał miejsce w Poznaniu w roku 1971, co stało się pocz tkiem wielokrotnie powtarzanych spotkań, a nawet kongresów zwłaszcza w następnej epoce po zmianie ustroju w Polsce.
W polskim wiecie techniki zwiększała się liczba
pesymistów, zwłaszcza, gdy okazało się, e podczas
realizacji nowego Krajowego Planu Gospodarczego
głównym celem inwestycji jest… Huta Katowice. A więc
wyszło na jaw, e znowu gór było lobby industrializacyjne, a do planów gospodarczych zakradał się bałagan
i rywalizacja regionów.
Tej i podobnych przyczyn braku pozytywnych
efektów realizacji nowego planu gospodarczego nie
zauwa ył VII Kongres Techników, którego obrady toczyły się w Warszawie w roku 1977 pod optymistycznym hasłem „Twórczą pracą pomnażamy moc i dobrobyt Ojczyzny”.
Cech charakterystyczn ówczesnych uchwał była
silna wiara w moc sprawcz postulowanych wniosków,
to znaczy w mo liwo ć wpływu techniki na uzdrowienie gospodarki poprzez egzekwowanie realizacji
uchwał Kongresu i doskonalenie ruchu stowarzyszeniowego. Mo na się w tym dopatrywać wiary w uzdrowienie chorego pacjenta za pomoc zaklęć.
Niezadowolenie ze stanu gospodarki i zubo enia
ludno ci ujawniło się na okres kilkunastu miesięcy
przez obywatelski sprzeciw 10-ciu milionów osób pracuj cych i pragn cych przywrócić demokrację, którzy
skupili się w szeregach „Solidarno ci”. Nie spowodowało to zatrzymania kryzysu ekonomicznego a w końcu
nast piło wprowadzenie stanu wojennego. Pod naciskiem nowych władz zaczęto prace nad now reform .
Nacisk był nie byle jaki, to ju nie nomenklatura partii,
ale na przykład w Krakowie kolumny czołgów ustawione wzdłu alei Adama Mickiewicza i Zygmunta
Krasińskiego.
Jednak e Naczelna Organizacja Techniczna nie
była objęta krytyk i organizowała kolejny Kongres.
Dla podkre lenia, e tym razem krytykowane będ
dotychczasowe metody budowy realnego socjalizmu
zmieniono numerację kongresów.
Dla podkre lenia znaczenia tradycji, od której ju
się nie odcinano, uwzględniono 6 zjazdów ogólnokrajowych z czasów galicyjskich i kilka kongresów dwudziestolecia. W ten sposób Kongres VI-ty przeszedł do
historii jako Kongres XVIII-ty.
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Wła ciwie mieli my wtedy do czynienia z pocz tkiem końca metody naprawiania realnego socjalizmu
i poszukiwaniem jak się z tego wycofać. Na efektywn
zmianę potrzeba było czekać jeszcze kilka lat.
Wskutek krytyki w Krakowie doszło do wyborów
nowej Rady Krakowskiej NOT, które ujawniły między
innymi wielu działaczy pozornych, którzy odeszli z organizacji a w ich miejsce pojawili się nowi kandydaci
wysunięci przez stowarzyszenia. Wolne wybory skupiły w Radzie ludzi społecznie zaanga owanych, którzy
swobodnie dyskutowali o mankamentach minionych lat
i zastanawiali się nawet nad celowo ci istnienia Federacji, która nie zapewnia nale ytych demokratycznych
relacji między zarz dem głównym a stowarzyszeniami
stanowi cymi istotę federacyjnego porozumienia. Ostatecznie większo ć przegłosowała utrzymanie Federacji,
ale z postulatami naprawy stylu pracy społecznej.
Zwrócono uwagę na przykład eby „funkcji sekretarza
rady nie łączyć ze stanowiskiem dyrektora administracyjnego” i wiele innych wniosków rokuj cych poprawę
pracy zarz du. Zgodzono się, e między innymi błędy
w działalno ci NOT i SNT przyczyniły się do upadku
autorytetu in yniera w społeczeństwie. Głębsza analiza
tej kwestii była przedmiotem rozpowszechnionego
w tamtym czasie referatu profesora Janusza Tymowskiego członka Rady Głównej NOT, pod tytułem „Etyka In ynierska”.
Lata osiemdziesi te to niezwykle aktywna działalno ć krakowskich stowarzyszeń naukowo-technicznych a tak e OW NOT. Wydawano Informator dokumentuj cy osi gnięcia krakowskich in ynierów. Krakowski NOT, wspólnie z oddziałami krakowskimi:
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarz dzania,
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, zorganizował dwusemestralne studia dla in ynierów „Ekonomika i organizacja
zarz dzania przedsiębiorstwem” w ramach Studium
Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy Akademii
Ekonomicznej w Krakowie. Studia powtarzano kilkakrotnie a ukończyło je ponad stu in ynierów.

8. Transformacja gospodarki

Nastały lata 90-te i w Europie rodkowej zaczęła się
rzeczywista transformacja gospodarcza. Komisja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej maj ca wówczas
jeszcze du e znaczenie polityczne zwróciła się do młodego Rz du Polskiego o zorganizowanie sympozjum naukowego w celu zainteresowania społeczeństw zachodu
sprawami naszej czę ci Europy. Wybór miejsca obrad
padł na Kraków, a tematem miały być sprawy dziedzictwa kulturowego naszego regionu w aspekcie niematerialnym i materialnym. Delegaci 34 krajów Europy
spotkali się w dniu 28 maja 1991 w Sali odnowionego na
tę okazję Teatru Juliusza Słowackiego.
Referat po więcony kulturze materialnej wygłosił
profesor Politechniki Krakowskiej Janusz Bogdanowski, a chętnie ogl dane zabytki Krakowa stanowiły
podstawę o ywionej dyskusji. Rada Krakowska udostępniła Sale Domu Technika dla zorganizowania odpowiedniej wystawy.
Radę Krakowsk Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentował prezes Krakowskiego
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Oddziału Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji docent Marian Szeliński (który pełnił funkcję
Kuratora wystawy). Go ciom sympozjum i społeczeństwu pokazano eksponaty z pięciu wybranych przykładów dziedzictwa kultury materialnej i sztuki in ynierskiej Krakowa i Podkarpacia.
Wystawcami i tematami pokazanych plansz i oryginalnych egzemplarzy zabytkowych byli:
17. Krakowskie Towarzystwo Ochrony zabytków Techniki, temat: „Pi miennictwo techniczne i historia
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego”
18. Biuro Rozwoju Krakowa, temat: „Rozwój przestrzenny Krakowa”
19. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, temat:
„Komunikacja Miejska w Krakowie”
20. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne temat:
„Inwentaryzacja Obiektów Zabytkowych”
21. Zarz d Główny Stowarzyszenia Naukowo Technicznego In ynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, temat: „Historia Polskiego
Przemysłu Naftowego”, przy współudziale Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza
w Bóbrce oraz Muzeum Okręgowego w Kro nie.
Wystawa zainteresowała wiele osób jako wiadectwo nie tylko dawnego dziedzictwa, ale równie jako
przejaw odradzania się stowarzyszeń naukowo-technicznych w warunkach wolnego rynku oraz postępuj cej zmiany wła cicieli zakładów przemysłowych w Polsce. Pomogło to naszemu miastu w zdobyciu w roku
2000 tytułu „Stolicy Kultury Europejskiej”.
W 1991 roku wznowiło działalno ć Krakowskie
Towarzystwo Techniczne. Reaktywacji KTT dokonali
koledzy, którzy byli członkami w 1948 roku. Było to
dowodem, e rozpoczynaj ce działalno ć KTT jest tym
samym Towarzystwem, które zmuszone zostało do oficjalnego przerwania swej pracy w 1949 roku. W latach
1991–2018 członkami KTT było 134 osoby. W 1995
roku rozpoczęto wydawanie Czasopisma Technicznego
przyjmuj c, e jest to 115 rok wznowionej kontynuacji.
Stopniowo rynek krajowy znalazł się w polu
zainteresowania przedstawicielstw handlowych firm
europejskich przewiduj cych mo liwo ci zbytu swoich
nowoczesnych wyrobów, ale tak e mo liwo ć inwestowania w gospodarkę polsk .
Oddziały krakowskich stowarzyszeń naukowo-technicznych posiadaj ce jasn identyfikację specjalizacji
zawodowej, w pierwszej kolejno ci podejmowały się roli
ł czników i tłumaczy dla oddolnego tworzenia spółek lub
przedstawicielstw nowych organizacji gospodarczych.
Rz d III RP wprowadził w roku 1990 reformę
gospodarki nazwan pó niej Planem Balcerowicza.
Czynnikiem utrudniaj cym reformę była konieczno ć
równoczesnego zwalczenia inflacji, która – jak to pamiętali starsi ludzie – musiała się odbić niekorzystnie na
sytuacji finansowej społeczeństwa. Najgorsze były
pierwsze cztery lata, kiedy to ł cznie z krytyk wybuchały w zakładach państwowych strajki, na ogół
w jednostkach obci onych w okresie poprzedzaj cym
reformę nadzwyczajnymi długami gro cymi ich upadło ci , a tak e powoduj cymi faktyczn upadło ć, poniewa prawa rynku działały bezwzględnie. Utrzymać na

CZASOPISMO TECHNICZNE

rynku mogły się tylko takie firmy, które nie straciły
mo liwo ci zbytu produktów i zaopatrywania się w surowce a przede wszystkim miały wysok wydajno ć
pracy i oferowały produkt wysokiej jako ci.
Kolejny XXI Kongres Techników Polskich zorganizowano w roku 1987, po solidnym przygotowaniu na
czterech naradach rodowiskowych w Bydgoszczy
(Rola rodowiska naukowo-technicznego), w Warszawie (Kierunki rozwoju i współzale no ci techniki i gospodarki), w Krakowie (Wszechstronne zaspokajanie
potrzeb człowieka) i w Łodzi (Systemowe uwarunkowania postępu naukowo-technicznego).
Obrady kongresowe były podbudowane, całkowicie swobodnymi dyskusjami. Kongres odbył się w
Gdańsku, tradycyjnie uczestniczyło około 1800 delegatów i działała wystawa dorobku współczesnych polskich twórców nowej techniki. Wnioski i Uchwały
Kongresu jednak e były jakby zawieszone w pró ni.
W czasie obrad tego Kongresu plan Balcerowicza
jeszcze nie wszedł w drug fazę i nie przyniósł korzystnych zmian w gospodarce z powodu obiektywnych
trudno ci zmuszaj cych do wyboru: albo szybciej
pozbędziemy się parku przedsiębiorstw nierentownych
i oddamy je w ręce mened erów dysponuj cych kapitałem potrzebnym do unowocze nienia technologii i na
rozruch, albo wycenimy ten park wysoko i będziemy
czekać a znajd się nabywcy.
Kongres Techniki wypowiedział się z niepokojem
na temat likwidacji szeregu firm i rozpraszania dowiadczonych kadr, jednak e w tamtym czasie nie było
mo liwo ci podsumowania całego procesu reformy
Balcerowicza.
Dopiero XXII Kongres w roku 1993 uzmysłowił
uczestnikom, e oto kraj funkcjonuje ju w systemie
demokracji parlamentarnej i wchodzi na drogę gospodarki rynkowej, a więc wyniki obrad kongresu in ynierów stanowi niezale n opinię na temat zachodz cych
przemian.
Gdy w gospodarce europejskiej nadszedł czas kryzysu finansowego w roku 2007, politycy i ekonomi ci
przekonali się, e polska gospodarka jest ju stabilna
i jako jedyna nie ucierpiała tak znacz co i przynosiła,
co prawda zmniejszony dochód narodowy. Powiększanie się tego dochodu zaczęło się w okresie 1992–
1997 i trwało ju dalej systematycznie. Specjali ci
powoływani, przez walcz cych o władzę polityków,
a wła ciwie o stanowisko ministra finansów, którzy
w zasadzie trzymali się planu Balcerowicza, a ostatecznie wzrost stopy yciowej odczuła większo ć
społeczeństwa.
W roku 1994 weszła w ycie umowa o stowarzyszeniu Polski z Uni Europejsk , a datę przyjęcia Polski do Unii przyjęto na dzień 1 maja 2004 roku.
I znikły granice między Polsk a państwami zachodu
i nowymi członkami UE. Teraz mamy pełne mo liwo ci swobodnego transferu technologii, pojawił się
strumień pieniędzy wspieraj cy nakłady państwowe
i samorz dowe. W ostatnich 25-ciu latach kraj nasz
nadrabiał zaległo ci cywilizacyjne, a polscy in ynierowie i przedsiębiorstwa in ynieryjne, mog ju
twierdzić, e ich poziom nie odbiega od poziomu
europejskiego.
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W roku 2017, roku jubileuszu 140-lecia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, nast piła długo
oczekiwana normalizacja stosunków pomiędzy KTT
a Rad Krakowsk FSNT-NOT. Zawdzięczamy j nowemu Prezesowi RK NOT Andrzejowi Kucharskiemu.
Powołano wspóln Komisję Historyczn , której przewodnicz cym został Prezes KTT Jerzy Bana . NOT
zorganizował jubileusz 140-lecia Ruchu Stowarzyszeniowego In ynierów Krakowskich i wystawę plenerow na Plantach Krakowskich po więcon 110 rocznicy powstania Domu Technika. Jubileusz 140-lecia
KTT Towarzystwo obchodziło w Auli Polskiej Akademii Umiejętno ci. Wydano zeszyt Czasopisma Technicznego zawieraj cy historię Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Genezę Ruchu Stowarzyszeniowego w Galicji i Małopolsce.

9. Podsumowanie

Podsumowuj c całe stulecie widzimy, e kraj po
odzyskaniu niepodległo ci ci gle się rozwijał. Nie
sposób jednak nie zauwa yć, e technika w okresie
budowy socjalizmu w Polsce rozwijała się wolniej ni
na zachodzie i reprezentowała ni sz jako ć, ale
równie błędne s pogl dy jakoby w tamtej epoce został
zahamowany całkowicie rozwój cywilizacji. Między
innymi nie dopu ciły do tego pokolenia ludzi techniki

pracuj cych ofiarnie w całym kraju, a w naszym
mie cie w szczególno ci.
Trudno oceniać ostatnie lata z uwagi na brak
jeszcze dystansu czasowego. Przypomnimy jednak
sprawy znacznie wcze niejsze, które były baz dorobku
omawianego stulecia. Od 653 lat Kraków jest miastem
akademickim, w którym Uniwersytet Jagielloński nosi
od czasów redniowiecza tytuł Alma Mater, z której
wyrósł ostatnio najmłodszy Uniwersytet Rolniczy. Od
stu lat działa w Krakowie wielka uczelnia Akademia
Górniczo-Hutnicza, a od 60-ciu lat Politechnika Krakowska.
Mamy liczne szkoły zawodowe wywodz ce się
z Instytutu Technicznego zało onego w roku 1830.
Z tych uczelni i szkół rok rocznie wychodz tysi ce
młodzie y z rozmaitymi dyplomami, poczynaj c od
dyplomów technika przez in yniera, a do doktora
in yniera. Rzesze te ruszaj do zakładów pracy, a du a
czę ć zostaje w Krakowie i wi e się z miastem na cały
okres aktywno ci zawodowej, maj c tak e mo liwo ć
pracy społecznej w licznych krakowskich stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych sfederowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej albo w organizacjach
całkowicie niezale nych tworz cych mozaikę ruchu
stowarzyszania się in ynierów i techników w Polsce.

Recenzenci:
dr in . Wiesława Styka
prof. dr hab. in . Wiesław Blaschke
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Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
Członek Honorowy KTT
Honorowy Prezes SITG

Krakowskie Towarzystwo Techniczne
w świetle Prawa o Stowarzyszeniach z roku 1989
i po decyzji Sądu Najwyższego
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w Art. 52. stwierdza w Ust. 1, e Działające
w dniu wej cia ustawy w życie stowarzyszenia zarejestrowane i stowarzyszenia wyższej użyteczno ci stają
się stowarzyszeniami w rozumieniu jej przepisów.
Statuty tych stowarzyszeń, stanowiące podstawę ich
działania, zachowują moc z zastrzeżeniem ust. 2.2.
Tracą moc postanowienia statutów stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, sprzeczne z przepisami ustawy.
Krakowskie Towarzystwo Techniczne zostało w dniu
28 czerwca 1949 roku wykre lone z rejestru stowarzyszeń
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Podstaw wykrelenia była uchwała Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca
1949 roku. Wykre lenie KTT uniemo liwiło automatyczne zastosowanie Art. 52. Ust.1. gdy KTT w rejestrze
stowarzyszeń nie figurowało w dniu wej cia Ustawy.
Wznowienie działalno ci KTT mogło się więc odbyć poprzez zwołanie Zebrania Członków będ cych
członkami przed niezgodnym ze statutem rozwi zaniem Towarzystwa w 1949 roku.
Zebranie takie odbyło się w dniu 04.04.1991 roku.
W dniu 29.05.1991 r. S d Wojewódzki w Krakowie
Wydział I Cywilny wpisał Krakowskie Towarzystwo
Techniczne do rejestru Stowarzyszeń podaj c w pkt. 3
Postanowienia, e „stowarzyszenie to jest kontynuowaniem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15 maja 1877r.” (Zał cznik 1).
Krakowskie Towarzystwo Techniczne wyst piło
o zwrot budynku Dom Technika, który to budynek KTT
wybudowało z własnych rodków finansowych. Otwarcie Domu KTT odbyło się w 1906 roku. Problem zwrotu Domu Technika był przedmiotem wielu rozpraw
toczonych przed S dami: Okręgowym, Apelacyjnym
i Najwy szym. Procesy te szczegółowo przedstawiono
w Czasopi mie Technicznym nr 172-173. Kluczowym
problemem stała się to samo ć KTT wznawiaj cego
działalno ć w 1991 roku z KTT zało onym w 1877
roku.
Poni ej przedstawiono omówienie postanowień
i wyroków kolejnych instancji s dowych. W niniejszym artykule zamieszczono, w postaci pięciu zał czników, pełne teksty wspomnianych decyzji kolejnych
s dów. Oryginalne skany Postanowień i Wyroków zostan zamieszczone no stronie internetowej KTT w zakładce „Dokumenty S dowe”.
S d Rejonowy dla Krakowa– ródmie cia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego stwierdza dniu 21.01.2004 r. (Zał cznik 1),
e „Krakowskie Towarzystwo Techniczne postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa– ródmie cia
przerejestrowane zostało z dniem 26.10.2001 r. do
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rejestru stowarzyszeń pod numerem 35330 i jest jedynym podmiotem upoważnionym do powoływania się na
związek z Krakowskim Towarzystwem Technicznym
założonym w dniu 15 maja 1877 r.”.
S d Okręgowy, Wydział I Cywilny w dniu
05.04.2004 r. (Zał cznik 2) stwierdza, e „nie powinno
budzić wątpliwo ci co do tego, że wpisane do rejestru
Krakowskie Towarzystwo Techniczne jest kontynuatorem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15 maja 1877 roku”.
S d Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w
dniu 03.11.2005 r. (Zał cznik 3) podaje między innymi
„Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie istniało
do czasu wej cia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i stało się Stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów tej ustawy. Ze względu
na błędne zapisy w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez organy administracyjne (bezpodstawne wykre lenie KTT), w ród przekazanych sądowi akt rejestrowych brak było informacji co do KTT. Nie istniała
przeto możliwo ć formalnego wykazania istnienia KTT
jako osoby prawnej. Stało się to przyczyną, dla której
postanowienie o wpisaniu KTT do rejestru stowarzyszeń wydał w dniu 29 maja 1991r. Sąd Wojewódzki
w Krakowie. Aby dać wyraz temu, iż postanowienie to
ujawnia w rejestrze stowarzyszenia przez cały czas
istniejącego, zastrzeżono w tym postanowieniu, iż rejestrowane stowarzyszenie jest kontynuacją KTT
z 1877 r,”. Następnie S d stwierdza „Mając na uwadze
tre ć przepisów Towarzystwa, jak też przebieg wydarzeń w dniu 3 czerwca 1949 r utrwalony w protokołach
Sąd ustalił, iż KTT z 1877 nie zostało skutecznie rozwiązane” „Pomimo to jednak doszło do wydania decyzji
o wykre leniu KTT z rejestru” i dalej „Decyzja ta była
pozbawiona podstawy prawnej”. „Jedyną dostępną
formą prawną, dzięki której KTT mogło wystąpić jako
podmiot (osoba prawna) była jego ponowna rejestracja
przez Sąd, której dokonanie jest okoliczno cią bezsporną. Nie oznacza to jednak, że od strony formalnej
powstał w ten sposób nowy podmiot”.
Innego zdania jest S d Najwy szy, który stwierdza, w Uzasadnieniu Wyroku z dnia 13.03.2008 r.
(Zał cznik 4), e „pogląd o tożsamo ci prawnej stowarzyszenia zarejestrowanego pod numerem KRS
53330 z Krakowskim Towarzystwem Technicznym założonym w 1877 r. nie ma oparcia normatywnego”,
natomiast w żaden sposób nie ma w nim uzasadnienia
tezy, iż wnioskodawca jest tożsamy z tym towarzystwem, jako że Sąd jedynie „zupełnie teoretycznie”
rozważał „bardzo daleko idący pogląd”, że art. 52
ustawy „mógł mieć zastosowanie do Krakowskiego

21

Towarzystwa Technicznego powstałego w 1877 r.”, co
wskazuje na daleko idącą ostrożno ć w tej kwestii,
którą nie zajął się odrębnie, a niewątpliwe jest, że
wymóg z art. 52 nie został spełniony, jako że Krakowskie Towarzystwo Techniczne w dniu wej cia
w życie ustawy prawo o stowarzyszeniach nie było
stowarzyszeniem zarejestrowanym”.
S d Najwy szy na posiedzeniu w dniu 13.03.2008
roku (Zał cznik 4) stwierdza, e „Pogląd prawny o tożsamo ci KTT wznawiającego działalno ć w 1991 roku
z Towarzystwem z 1877 roku nie ma oparcia normatywnego” „Prawo o stowarzyszeniach z 1989 roku nie zna
trybu restytuowania dawnego stowarzyszenia”. S d
stwierdza ponadto, e „Towarzystwo przeszło całą procedurę przewidzianą w ustawie dla zakładania nowego
stowarzyszenia (…) w ten sposób formalnie powstało
jako nowy podmiot prawa, odrębny od Towarzystwa
z 1877 roku”.
Poniewa S d Okręgowy stwierdził i nie doszło
do skutecznego rozwi zania i likwidacji przedwojennego KTT w 1949 roku, a S d Najwy szy stwierdza, e
KTT wznawiaj ce działalno ć w 1991 roku nie jest
to same z KTT z 1877 roku to, jak stwierdza S d
Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w dniu
22.12.2006 r. (Zał cznik 5) „w konsekwencji należałoby przyjąć, iż tamto Towarzystwo istnieje, chociaż
z braku organów nie może działać”.
Tu nale y przywołać Ustawę o stowarzyszeniach
z 1989 roku:
Art. 30. 1. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek
organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.
2. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie
nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków
(zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru
zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.
S d Rejonowy dla Krakowa– ródmie cia Wydział
I Cywilny ustanawia w dniu 20.09. 2002 r. Kazimierza
Kosińskiego kuratorem Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego powstałego w 1877 r. w Krakowie. Następnie w dniu 13.05.2003 r. S d, na wniosek Kazimierza Kosińskiego, ustanawia Jerzego Banasia kuratorem
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powstałego
w 1877 r. w Krakowie. W Dzienniku Polskim ukazuje
się ogłoszenie Kuratora o zwołaniu, zgodnie ze statutem z 08.01.1935 roku, Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego na dzień 14.07.2003 r. wraz z Porz dkiem obrad.
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Walne (w drugim terminie) wybiera Władze Towarzystwa.
KTT występuje do S du Rejestracyjnego z wnioskiem o rejestrację Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877 r. w Krajowym Rejestrze S dowym. S d
Rejonowy dla Krakowa– ródmie cia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego
rozpatruje wniosek KTT 1877 o wpis w Krajowym Rejestrze S dowym. Wniosek zostaje oddalony z uzasadnieniem, e pod pozycj 35330 w KRS „przerejestrowane
zostało w dniu 26.10,2001 r. Krakowskie Towarzystwo
Techniczne i jest jedynym podmiotem upoważnionym do
powoływania się na związek z Krakowskim Towarzystwem Technicznym założonym w dniu 15 maja 1877 r.”
(Załącznik 1). Ponadto S d stwierdza, e „Niedopuszczalne jest, aby ten sam podmiot, Krakowskie Towarzystwo Techniczne, działający oficjalnie w latach 1877–
1948, a nieoficjalnie w latach 1948–1991, został zarejestrowany dwukrotnie” (Załącznik 1). W uzasadnieniu
S d powołał się na postanowienie S du Wojewódzkiego
z dnia 29.05.1991 r. oraz S du Okręgowego w Krakowie
z dnia 05.04.2004 r. które uznały, e Krakowskie Towarzystwo Techniczne zarejestrowane w 1991 roku jest tym
samym stowarzyszeniem co Krakowskie Towarzystwo
Techniczne zało one w dniu 15 maja 1877 roku.
Krakowskie Towarzystwo Techniczne przyjmuje
opinie S du Okręgowego z dnia 3 listopada 2005 r., e
KTT nie zostało nigdy prawomocnie rozwi zane i jako
takie nadal istnieje. W uzasadnieniach S dy stwierdzaj , e Towarzystwo nie działa gdy nie ma powołanych Władz. KTT stoi jednak na stanowisku, e
Władze Towarzystwa zostały powołane na Walnym
Zgromadzeniu KTT 1877 w dniu 27.07.2003 r. a skład
Władz został uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 23.10.2003 r. Walne Zgromadzenia wybierały
w latach 2003–2016 władze zgodnie ze Statutem KTT
przyjętym i zatwierdzonym w 1935 roku.
Reasumuj c przebieg wieloletnich rozpraw s dowych mo na doj ć do niezwykle ciekawego wniosku.
W wietle wyroków S dów: Rejonowego, Okręgowego, Apelacyjnego, Najwy szego nale y przyj ć, e
prawnie istniej trzy Krakowskie Towarzystwa Techniczne: – Krakowskie Towarzystwo Techniczne powołane 15 maja 1877 roku, – Krakowskie Towarzystwo
Techniczne wznawiaj ce działalno ć 4 kwietnia 1991
roku, – Krakowskie Towarzystwo Techniczne wznawiaj ce działalno ć 23 pa dziernika 2003 roku.
Powstał powa ny problem – jakie s prawne mo liwo ci rozwi zania statusu Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Zadanie to rozwi zać musz Walne
Zgromadzenia Członków KTT i KTT(1877).
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ZAŁACZNIK 1
sygnatura akt: KR XI Ns-Rej. KRS 837/04/590

POSTANOWIENIE
dnia 04-01-21
S d Rejonowy dla Krakowa– ródmie cia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego,
w składzie następuj cym:
Przewodnicz cy: Referendarz Tomasz Borzęcki,
Protokolant: osobi cie,
po rozpoznaniu w dniu 04-01-21 w Krakowie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Krakowskie Towarzystwo Techniczne o wpis do Krajowego Rejestru S dowego,
postanawia:
oddalić wniosek.
Referendarz

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 13.01.2004 r. podmiot, Krakowskie
Towarzystwo Techniczne, wyst pił z wnioskiem o zarejestrowanie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
S dowego, domagaj c się wpisu jako Krakowskie Towarzystwo Techniczne 1877. Wnioskodawca podniósł,
i nigdy nie doszło do rozwi zania zało onego w 1877
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, ostatnio
zarejestrowanego, w dniu 8 stycznia 1935 roku, pod
numerem 115, w rejestrze stowarzyszeń i zwi zków
prowadzonym przez Wydział Społeczno-Polityczny
Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego. Wnioskodawca doł czył protokoły z obrad walnego zgromadzenia członków w dniach 14.07.2003 r., 23.07.2003 r.
i 23.10.2003 r., zawieraj ce uchwały o wyborze władz
stowarzyszenia, oraz tekst statutu z 1935 r..
S d zwa ył, co następuje:
jak wynika z akt rejestrowych Rej. St. 332, prowadzonych przez Wydział I Cywilny S du Okręgowego
w Krakowie, w dniu 7.05.1991 r. Kazimierz Kosiński,
Maciej Mischke i Danuta Mischke, występuj cy jako
komitet zało ycielski stowarzyszenia o nazwie Krakowskie Towarzystwo Techniczne, wyst pili z wnioskiem o rejestrację w rejestrze stowarzyszeń, podnosz c, i reprezentuj stowarzyszenie utworzone w dniu
15.05.1877 r., które po przerwie od 1948 roku wznawia
działalno ć, a w zwi zku z tym wnosz o zaznaczenie
w postanowieniu wpisowym, i „stowarzyszenie jest
kontynuatorem podmiotu powołanego 15.05.1877 roku”. Do wniosku doł czono protokół z nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia członków Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w dniu 15.04.1991 r., z którego
wynika, i „Krakowskie Towarzystwo Techniczne nie
przestało istnieć, nie rozwi zało się i nie zostało rozwi zane przez władze”, a „spotkania członków wydziału
stowarzyszenia odbywały się raz w miesi cu na Politechnice Krakowskiej”. Na zgromadzeniu podjęto
uchwałę o zmianie tre ci statutu z 1935 roku (tego
samego, który składa wnioskodawca, występuj cy jako
Krakowskie Towarzystwo Techniczne 1877), jak równie uchwały o „wznowieniu działalno ci, przerwanej
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z przyczyn niezale nych w 1948 roku” uzupełnieniu
składu dotychczasowego wydziału. Ze zło onych dokumentów wynika jednoznacznie, i intencj „komitetu
zało ycielskiego” było zarejestrowanie na nowo w rejestrze stowarzyszeń podmiotu, który został zało ony
w dniu 15.05.1877 roku i nigdy nie zaprzestał działalno ci, a tylko z uwagi na wymogi obowi zuj cej ustawy
z dnia 10 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, przyjęto tryb rejestracji wła ciwy dla wpisu nowego stowarzyszenia. Wydział I Cywilny S du Okręgowego w Krakowie uznał za fakt to samo ć Krakowskiego Towarzystwa Technicznego zarejestrowanego
w pod numerem 115 w rejestrze stowarzyszeń i zwi zków prowadzonym przez Wydział Społeczno-Polityczny Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego składaj cego
wniosek o rejestrację w dniu 7.05.1991 r., wydaj c
w dniu 29.05.1991 r. postanowienie o wpisie do rejestru
stowarzyszeń, pod numerem 332, podmiotu o nazwie
„Krakowskie Towarzystwo Techniczne”, z adnotacj ,
i „stowarzyszenie to jest kontynuowaniem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15
maja 1877 r.”.
Krakowskie Towarzystwo Techniczne, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa– ródmie cia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego z dnia 26.10.2001 r., przerejestrowane
zostało do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 53330 i jest jedynym podmiotem upoważnionym do powoływania się na związek
z Krakowskim Towarzystwem Technicznym założonym w dniu 15 maja 1877 r.
Wnioskodawca podj ł próbę, dla potrzeb konkretnej sytuacji, tj. odzyskania kamienicy poło onej przy
ulicy Straszewskiego 28 w Krakowie, gdzie, nota bene,
przez cały czas mie ci się siedziba Krakowskiego Towarzystwa Technicznego zarejestrowanego pod numerem
KRS 53330, stworzenia nowego bytu prawnego, rzekomo
to samego z Krakowskim Towarzystwem Technicznym,
zarejestrowanym pod numerem 115 w rejestrze stowarzyszeń i zwi zków prowadzonym przez Wydział Społeczno-
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Polityczny Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego, domagaj c się w dodatku wpisu nazwy „Krakowskie Towarzystwo Techniczne 1877”, odmiennej od figuruj cej
w wy ej wymienionym rejestrze („Krakowskie Towarzystwo Techniczne”).

Niedopuszczalne jest, aby ten sam podmiot, Krakowskie Towarzystwo Techniczne, działający oficjalnie w latach 1877–1948, a nieoficjalnie w latach 1948–
1991, został zarejestrowany dwukrotnie, w zwi zku
z czym, nale ało orzec jak w sentencji.
Referendarz
ZAŁACZNIK 2

Sygn. Akt. Ns Rej.St. 80)91

POSTANOWIENIE
dnia 5 kwietnia 2004 r.
S d Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następuj cym:
Przewodnicz cy: SSO Konstanty Guzek
po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2004 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego w Krakowie o wykładnię postanowienia
postanawia
odmówić dokonania wykładni postanowienia z dnia 29 maja 1991 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 352 kpc w zw. z art. 13§2 kpc s d
rozstrzyga w tpliwo ci co do tre ci orzeczenia, gdy nie
jest ono precyzyjnie sformułowane lub wadliwie rozumiane przez stronę.
Taka sytuacja nie ma miejsca w niniejszej sprawie,
bowiem tre ć pkt. 3 postanowienia z dnia 29 maja 1991 r.
jest jednoznaczna i nie powinna budzić wątpliwo ci co
do tego, że wpisane do rejestru Krakowskie Towarzystwo Techniczne jest kontynuatorem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15
maja 1877 r. i co za tym idzie jest ono to same z zarejestrowanym pod nr 115 w rejestrze stowarzyszeń
i zwi zków, prowadzonym przez Wydział SpołecznoPolityczny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Taki wniosek mo na wyprowadzić wprost ze sformułowań u ytych w pkt. 3 postanowienia z dnia 29 maja

1991 r., w którym znalazło się stwierdzenie, e „Stowarzyszenie to jest kontynuatorem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15 maja 1877 r.”,
a więc figuruj cego w rejestrze tak e przed 1939 r.
Innymi słowy, nie mo e budzić powy sze sformułowanie w tpliwo ci co do tego e zarejestrowane
postanowieniem z dnia 29 maja 1991 r. Stowarzyszenie
jest kontynuatork Krakowskiego Towarzystwa Technicznego z 1877 r., działaj cego równie w okresie
międzywojennym.
W tej za sytuacji nie zachodzi potrzeba dokonywania wykładni postanowienia, tym bardziej, e sam
wnioskodawca nie wskazał we wniosku, na czym
w tpliwo ci co do tre ci pkt. 3 postanowienia miałyby
polegać.
ZAŁACZNIK 3

Sygn. akt. 1774/04

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 listopada 2005r
S d Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny
w składzie następuj cym:
Przewodnicz cy: SSO Stefan Rzonca
Protokolant: sekr. Barbara Juzak
po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2005 r. w Krakowie sprawy z powództwa: Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego w Krakowie przeciwko: Skarbowi Państwa -Prezydentowi Miasta Krakowa i Naczelnej Organizacji
Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie o uzgodnienie tre ci księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym
I.
Nakazuje uzgodnienie tre ci księgi wieczystej 5401 prowadzonej dla nieruchomo ci poło onej w Krakowie
przy ul. Straszewskiego poprzez wpisanie jako wła ciciela całej nieruchomo ci Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego w Krakowie w miejsce wpisu Skarb Państwa – w zarz dzie i w u ytkowaniu Naczelnej
Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie.
II. Zas dza od pozwanych na rzecz powoda koszty postępowania w kwocie 25 000 zł.
III. Nakazuje ci gn ć od pozwanej NOT na rzecz Skarbu Państwa - kasa tut. S du kwotę 7 550 zł tytułem czę ci
wpisu, od którego powód był zwolniony.
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Sygn. akt IC 1774/04

Uzasadnienie
wyroku Sądu z dnia 17.11.2005 r.
I.
Powodowie Krakowskie Towarzystwo Techniczne
(KTT) z siedzib w Krakowie wyst piło przeciwko
Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta Krakowa
oraz Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych z daniem uzgodnienia tre ci KW 5401 w ten sposób, aby w dziale II tej
księgi w miejsce Skarbu Państwa – w zarz dzie i u ytkowaniu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja
Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych w Warszawie
– wpisane zostało prawo własno ci całej nieruchomo ci
na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.
Na uzasadnienie powodowe KTT podało, i jako
stowarzyszenie zostało zało one w 1877 r. za w 1905 r.
nabyło od Gminy Miasta Krakowa nieruchomo ć objęt
w.w księg . Na nieruchomo ci tej wzniosło budynek
oznaczony nr 28 przy ul. Straszewskiego w Krakowie.
KTT jako stowarzyszenie w dniu 5 listopada 1934 r.
wpisane zostało na mocy decyzji Wojewody Krakowskiego do rejestru. Po drugiej wojnie wiatowej
budynek przy ul. Straszewskiego 28 został zajęty przez
NOT, zlikwidowano tak e wydawane przez KTT „Czasopismo Techniczne”. W tej sytuacji KTT działało nieformalnie, wykorzystuj c okres popa dziernikowy na
wznowienie wydawania „Czasopisma Technicznego”.
Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie
istniało do czasu wej cia w życie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i stało się
Stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów tej ustawy. Ze względu na błędne zapisy w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez organy administracyjne (bezpodstawne wykre lenie KTT), w ród przekazanych Sądowi akt rejestrowych brak było informacji co do KTT. Nie istniała przeto możliwo ć
formalnego wykazania istnienia KTT jako osoby
prawnej. Stało się to przyczyną, dla której postanowienie o wpisaniu KTT do rejestru stowarzyszeń
wydał w dniu 29 maja 1991r. Sąd Wojewódzki
w Krakowie. Aby dać wyraz temu, iż postanowienie
to nie dotyczyło rejestracji nowej osoby prawnej ani
też jej restytucji, a jedynie ujawnienia w rejestrze
stowarzyszenia przez cały czas istniejącego, zastrzeżono w tym postanowieniu, iż rejestrowane stowarzyszenie jest kontynuacją KTT z 1877 r. To samo ci KTT z 1877 i KTT zarejestrowanego w 1991 r.
dowodzi niemal jednakowy przedmiot działalno ci,
statut oraz skład osobowy stowarzyszenia.
W KW powstał jednak wpis niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. S d dokonuj cy wpisu posłu ył
się bowiem kopi protokołu oraz dwoma notarialnymi
odpisami protokołów z dwóch Walnym Zgromadzeń
z dnia 3 czerwca 1949 r., kiedy to doj ć miało do samolikwidacji KTT i przekazania jego maj tku na rzecz
Oddziału Wojewódzkiego NOT w Krakowie.
Jednak e nawet je li do w.w Walnych Zgromadzeń
rzeczywi cie doszło, to podjęte uchwały były niewa ne
jako sprzeczne ze statutem KTT. Powód szczegółowo
wskazał przyczyny, dla których w.w uchwały Walnych
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Zgromadzeń były niewa ne oraz przyczyny, dla
których w tpić nale y w ich odbycie. Otó dowody na
tę okoliczno ć nie spełniaj wymagań formalnych.
Z kolei z dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie nie mo na wnioskować
by kiedykolwiek doszło do rozwi zania KTT: odnalezione tam dokumenty nie s wystarczaj c podstaw do
takiego twierdzenia i zawieraj sprzeczno ci.
Niezale nie od tych argumentów nie da się obronić
tezy, i mogło doj ć do skutecznego nabycia nieruchomo ci przy ulicy Straszewskiego 28 przez Skarb Państwa. Maj tek KTT w razie zakończenia działalno ci
podlegałby likwidacji, a w jej ramach własno ć nieruchomo ci poprzednio nale cych do KTT musiałaby
zostać przeniesiona na podmiot wskazany w statucie
w sposób prawem przewidziany t.j. aktem notarialnym.
Do niczego takiego jednak nie doszło.
Skoro zatem nie mogło doj ć do skutecznego nabycia nieruchomo ci przy ul. Straszewskiego 28 przez
Skarb Państwa, to i oddanie tej nieruchomo ci przez
Skarb Państwa w zarz d i u ytkowanie Naczelnej Organizacji Technicznej było nieskuteczne.
Pozwana Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych w Warszawie wniosła o oddalenie powództwa. Zasadniczym
zarzutem pozwanego był zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powoda. W ocenie pozwanej powód został zarejestrowany jako nowe stowarzyszenie z chwil
uprawomocnienia się postanowienia S du Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 29 maja 1991 r. Z t te chwil
dopiero mo na mówić o jego osobowo ci prawnej jako
nowoutworzonego stowarzyszenia. Gdyby powód był
stowarzyszeniem istniej cym przed t dat i przed dat
wej cia w ycie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach – nie podlegałby rejestracji s dowej
w 1991 r. Je eli jednak zarejestrowany został, to nale y
uznać, i strona powodowa poza to samo ci nazwy nie
jest stowarzyszeniem to samym KTT z 1877 r. Nie ma
przeto podstaw do uznania, i jest sukcesorem maj tkowym po tym poprzednim stowarzyszeniu. Wzmianka
w postanowieniu z dnia 29 maja 1991 r. i strona powodowa jest kontynuowaniem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15 maja 1877r. nie
stanowi i nie mo e stanowić okoliczno ci przes dzaj cych o jedno ci i ci gło ci prawno-organizacyjnej
obydwu Towarzystw, w szczególno ci w sferze maj tkowej, lecz ma wskazywać na nawi zanie do poprzednika w sferze tradycji, nazwy i symboli. Pozwana powołała się tu na stanowisko jakie zaj ł NSA w wyroku
z 15 pa dziernika 1993 r., oraz stanowisko Prezesa
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyra one
w decyzji z dnia 9 czerwca 1998 r.
Zanegowała tak e pozwana NOT FSN-T twierdzenie powoda o braku podstaw do wykre lenia KTT z rejestru, które nast piło 28 czerwca 1949 r., oraz twierdzenie poddaj ce w w tpliwo ć dokonanie tego wykrelenia. Nawet gdyby jednak kwestionować podstawy
wykre lenia, to unicestwienie skutków tego zdarzenia
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mogłoby nast pić jedynie na drodze postępowania
administracyjnego. Powód jako nowoutworzone stowarzyszenie nie miałby legitymacji do takich działań
w tym postępowaniu administracyjnym.
Wpis Skarbu Państwa w KTT był – zdaniem pozwanej – prawidłowy i był skutkiem uprzedniego
nabycia spornej nieruchomo ci przez Gminę Miasta
Krakowa na podstawie statutu KTT z 1877 r., przewiduj cego takie nabycie na wypadek rozwi zania
stowarzyszenia. Nabycie zarz du i u ytkowania tej
nieruchomo ci przez NOT było następstwem przej cia
praw do nieruchomo ci z Gminy na Skarb Państwa
z 1950 r.. Skarb Państwa następnie ju jako podmiot
uprawniony do rozporz dzania nieruchomo ci działaj c przez Ministra Gospodarki Komunalnej, który 30
czerwca 1952 r., wydał odpowiednie zarz dzenie), oddał pozwanemu nieruchomo ć w zarz d i u ytkowanie.
Wola taka znajduje potwierdzenie w tre ci protokołu
zdawczo-odbiorczego z 24 wrze nia 1952 r. Skutkiem
tak wyra onej oraz zrealizowanej woli Skarbu Państwa
stało się wpisanie w KW zarz du i u ytkowania przysługuj cego NOT. W ten sposób zado ćuczyniono woli
KTT wyra onej w uchwale Walnego Zgromadzenia
z dnia 3 czerwca 1949 r.
Drugi pozwany – Skarb Państwa równie
dał oddalenia powództwa. Zarzucił stronie powodowej brak
legitymacji czynnej wskazuj c, i jest to stowarzyszenie nowo powstałe, nie będ ce sukcesorem KTT
z 1877 r. To ostatnie stowarzyszenie zostało bowiem –
wbrew twierdzeniom pozwu – skutecznie rozwi zane.
Ze stanowiskiem pozwanej NOT strona powodowa
podjęła obszern polemikę, podnosz c dodatkowo, i
KTT skutkiem błędnego wykre lenia z rejestru (co spowodowało, i akta KTT jako stowarzyszenia rzekomo
nieistniej cego nie ostały się i nie zostały przekazane do
S du Rejestrowego w trybie art. 54 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach z 1989 r.) – nie mo e skorzystać
z drogi administracyjno – prawnej celem skorygowania
tego błędu ani na gruncie rozporz dzenia z 1932 r., ani
ustawy z 1989 r. Brak bowiem aktu administracyjnego
(decyzji o wykre leniu) i dokumentów odno nego postępowania administracyjnego, które mogłyby stanowić
substrat postępowania o stwierdzenie niewa no ci wydanej decyzji czy wznowienia postępowania. W tej
sytuacji jedyn dostępn drog do odtworzenia działania stowarzyszenia bezpodstawnie wykre lonego mogło być zarejestrowanie go przez S d jako kontynuowania KTT z 1877 r., z zamieszczeniem tego okre lenia
w tym punkcie postanowienia, gdzie mowa jest o to samo ci stowarzyszenia (istocie), a nie w punkcie,
gdzie mowa jest o jego celach.
Ocena prawna sytuacji, w której doszło do wchłonięcia KTT przez NOT, nie mo e nadto odrywać się od
realiów z 1949 r. – a zatem nasilaj cych się procesów
stalinizacji, zmierzaj cych do powszechnej centralizacji
oraz wyeliminowania tych form oddolnej aktywno ci społecznej, które nie były lub nie mogły być kształtowane
przez władzę. W tym celu dochodziło do nieformalnych
nacisków, zastraszania i przymusu maj cych ułatwić likwidację takich wła nie form aktywno ci albo umo liwić
podporz dkowanie jej państwu i partii oraz zapewnić
przejęcie maj tku likwidowanych lub wchłanianych
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organizacji przez organizacje kontrolowane przez państwo. Powodowało to z kolei pojawienie się nielegalnej
działalno ci maj cej stanowić kontynuację dotychczasowej aktywno ci, jak to miało miejsce w przypadku KTT.
Taka za okoliczno ć powoduje, zgodnie z wyrokiem
NSA z 16 marca 1995 r., i nowo zarejestrowane stowarzyszenie, odtworzone przez członków uprzednio zlikwidowanego stowarzyszenia, ma interes prawny w dochodzeniu, i likwidacja nie doszła do skutku a jej prawne
następstwa nie wyst piły. Nie jest to zatem – jak dopowiada powód – nowy podmiot prawa, lecz podmiot który
do czasu (ponownej) rejestracji istniał, choć nie posiadał
w tym czasie osobowo ci prawnej, podobnie jak to się
dzieje w okresie po ukonstytuowaniu się nowo powstaj cych osób prawnych, a przed ich rejestracj .
Powód nie mógł przy tym ograniczyć się do
dania w trybie art. 189 k.p.c. ustalenia niewa no ci
rozwi zania KTT, gdy ochronę swych praw – w tym
wypadku prawa własno ci nieruchomo ci przy ul. Straszewskiego 28 – pragnie powód i mo e osi gn ć poprzez uzyskanie orzeczenia innej tre ci, dla którego
niewa no ć rozwi zania KTT jest jedynie przesłank
rozstrzygnięcia, gdyby w takiej sytuacji powód ograniczył swe danie do powództwa o ustalenie, mogłoby
ono zostać oddalone przez S d ze względu na brak
interesu prawnego, albowiem interes ten mo na by
chronić i zrealizować wnosz c powództwo dalej id ce.
Akcentowała te strona powodowa raz jeszcze, i
brak podstaw do wpisu w KW Skarbu Państwa, albowiem znajduj ce się w KW dokumenty nie zawieraj
dokumentu podstawowego dla nabycia nieruchomo ci
przez Skarb Państwa, a mianowicie umowy w formie
aktu notarialnego, której skutkiem byłoby przeniesienie
własno ci na Skarb Państwa lub jego poprzednika
prawnego.
Replikuj c pozwana NOT FSN-T zwróciła uwagę
m.in., i w postanowieniu o rejestracji KTT, wydanym
29 maja 1991 r., powodowa KTT okre lona jest expressis verbis jako „kontynuator” a nie, e jest „kontynuowaniem”. To za – paradoksalnie – wiadczy o bezzasadno ci twierdzeń pozwu. Nie mo na być bowiem
kontynuatorem samego siebie – kontynuatorem mo e
natomiast być inny podmiot. Poza tym nie podano
w tym postanowieniu, i rejestrowane stowarzyszenie
jest po prostu KTT powstałym w 1877r., a przecie
mo na to było stwierdzić jednoznacznie w postanowieniu o rejestracji. Pozwana NOT wskazuj c, i jej stanowisko zgodne jest z lini orzecznictwa NSA i SN
w podobnych sprawach (i co do NSA – w tej sprawie),
podkre liła, i przytoczone orzeczenia tych S dów
odwoływały się do pojęcia osobowo ci prawnej i momentu jej uzyskania poprzez rejestrację jako cechy
konstytutywnej, odró niaj cej stowarzyszenie uznaj ce
się za tzw. Kontynuatora od poprzedniego stowarzyszenia. Rejestracja s dowa powoduje zatem powstanie
nowego stowarzyszenia jako osoby prawnej, a nie przywrócenie osobowo ci prawnej dawnemu stowarzyszeniu, co czego nie ma adnych podstaw prawnych
w ustawie z 1989 r.
Utrzymywała te strona pozwana, i tryb zwołania
i odbywania Zgromadzeń w 3.06.1949 r., nie ró nił się
niczym od praktyki ukształtowanej jeszcze przed II

CZASOPISMO TECHNICZNE

wojn wiatow , a z tre ci protokołów obrad nie wynika
nic podejrzanego, co mogłoby dawać podstawy do
twierdzeń, e tryb zwołania oraz brak quorum spowodowały, i uchwały tych zgromadzeń, w szczególno ci ta dotycz ca likwidacji KTT, zapadły w sposób
niezgodny ze statutem. Twierdzenia strony powodowej
o politycznym tle rozwi zania KTT nale y przy tym
uznać za pozbawion podstaw insynuację, za jej
twierdzenia o dalszej konspiracyjnej działalno ci KTT
s mało wiarygodne.
Wskazała wreszcie pozwana NOT, i nabycie
w 1905 r., spornej nieruchomo ci przez KTT z 1877 r.,
nast piło pod warunkiem rozwi zuj cym, zgodnie
z którym rozwi zanie KTT skutkować będzie powrotnym przej ciem prawa własno ci nieruchomo ci na
Gmin Miejsk Kraków. Wobec tre ci przepisów dekretu o prawie rzeczowym z 1946 r., i przepisów wprowadzaj cych ten akt normatywny – taki sposób nabycia
nieruchomo ci był jednak skuteczny.
Powód odnosz c się do tych wywodów strony pozwanej (NOT) zarzucił, e stałe praktykowanie pewnego, sprzecznego ze statutem sposobu zwoływania
zebrań nie mo e stanowić argumentu w sporze, czy
uchwały takich zebrań istniej i obowi zuj , za brak
zastrze eń w protokołach da się wyja nić przez fakt, i
uczestnicz cy w zebraniu byli zainteresowani jego
odbyciem i podjęciem uchwał bez udziału osób, które
na zebranie nie przybyły. Je eli pozwana NOT utrzymuje, e frekwencja na zebraniu była prawidłowa (pomimo i w 1949 wyniosła tylko 33 osoby spo ród 420
członków stowarzyszenia), to winien tę okoliczno ć on
udowodnić.
Zwrócił te uwagę powód na wyj tkow dopuszczalno ć na obszarze prawa cywilnego sytuacji, w której prawa podmiotowe przysługiwać będ jednostce
organizacyjnej jeszcze przed uzyskaniem przez ni osobowo ci prawnej (rozszczepienie osobowo ci prawnej
i podmiotowo ci). Taka sama sytuacja powstała gdy
doszło do nieskutecznej likwidacji stowarzyszenia
i rejestracji w 1991 r. stowarzyszenia kontynuuj cego
jego działalno ć. Mo liwe zatem jest w tym kontek cie
aby być kontynuatorem samego siebie.
Nale y tak e zwrócić uwagę na fakt, i z art. 54
ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. wynika, e
o tym, czy dawne stowarzyszenie zarejestrowane i stowarzyszenia wy szej u yteczno ci staj się stowarzyszeniami w rozumieniu tej ustawy nie przes dza wpis
do rejestru, ale fakt czy istniały one w dacie wej cia
w ycie ustawy. Sama za czynno ć przekazania S dom
rejestrów stowarzyszeń i ujęcia stowarzyszeń w tych
rejestrach oraz przekazania dokumentacji ich dotycz cej ma charakter porz dkowo – organizacyjny i nie
mo e mieć wpływu na podmiotowo ć tych stowarzyszeń. Je eli w przekazanym rejestrze stowarzyszeń
brak jest stowarzyszenia istniej cego, to wła ciw drog rozwikłania powstaj cego zagadnienia był ponowny
wpis do rejestru stowarzyszenia istniej cego jako kontynuatora stowarzyszenia przedwojennego, a więc ze
wskazaniem, i chodzi o to samo ć tego podmiotu.
Strona powodowa zaprezentowała równie alternatywne uzasadnienie swego dania. Wywodziła ona, e
je li zało yć, i nowo powstałe wskutek rejestracji
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w 1991r KTT nie jest to same (identyczne) z KTT
z 1877r, to wobec nie skutecznego rozwi zania KTT
z 1877r istniej aktualnie dwa nosz ce identyczn
nazwę stowarzyszenia.
Bez względu jednak na to, czy istnieje jedno czy dwa
stowarzyszenia o tej samej nazwie, nie ulega w tpliwo ci, i KTT ma interes prawny w uzgodnieniu tre ci
KW na rzecz stowarzyszenia o tej nazwie, a w razie
uzgodnienia tre ci KW, dopiero dodatkowe postępowanie s dowe tocz ce się z powództwa o ustalenie pozwoli
stwierdzić którego z nich prawo własno ci zostało
wpisane do KW.
Co do za maj tku KTT, to nale y wzi ć pod uwagę
– jak podnosi strona powodowa – ewentualno ć, i
przeniesienie maj tku KTT na rzecz NOT miało charakter powierniczy, gdy dokonano go w okresie zagroenia bytu prawnego KTT. To za oznacza, i w przypadku ustania przeszkód w prowadzeniu działalno ci
KTT, jego maj tek powinien wrócić do reaktywowanej
organizacji. Tak wła nie działało wiele organizacji
i stowarzyszeń katolickich, które po rozwi zaniu przez
władze kontynuowały w ograniczony sposób swoj
działalno ć w krakowskiej Kurii Metropolitalnej, by po
1989 r. reaktywować się w pierwotnej formie prawnej.
Tak więc odmowa NOT wydania maj tku KTT oznaczałaby jego zawłaszczenie przez tę organizację.
Powód wdał się tak e w polemikę ze stron pozwan na temat ewentualnych skutków zastrze enia
wpisanego do KW, a uczynionego przy okazji zbycia
w 1905 r. przez Gminę Miejsk Kraków na rzecz KTT
nieruchomo ci przy ul. Straszewskiego w Krakowie.
Wywodził z powołaniem się na przepisy wprowadzaj ce dekretu o prawie rzeczowym i przepisy kodeksu
cywilnego austriackiego (ABGB), i nieruchomo ć ta
nie mogła stać się własno ci Gminy ani Skarbu Państwa, co czyni nieskutecznym dalsze rozporz dzenie t
nieruchomo ci na rzecz NOT.
Strona powodowa wnosz c pozew utrzymywała, i
został on wniesiony przez KTT zarejestrowane w 1991 r.,
ale to same z KTT z 1877 r. W razie jednak gdyby
uznać, i działaj dwa KTT – jedno „stare”, nieskutecznie rozwi zane i przez to nadal istniej ce, oraz „nowe”,
które wniosło pozew, to – jak podnosiła strona powodowa – zachodzi potrzeba wezwania do udziału w sprawie KTT z 1877 r. w trybie art. 196 k.p.c.
Strona pozwana NOT FSN-T odnosz c się do wyej przedstawionych twierdzeń powoda, podtrzymywała stanowisko, i stowarzyszenie nowo zarejestrowane
nie mo e być uwa ane za to same ze stowarzyszeniem
niegdy istniej cym, a wskazywane przez powoda argumenty o mo liwo ci istnienia tego dawnego stowarzyszenia pomimo braku osobowo ci prawnej – s nietrafne . Powód jako nieto samy z KTT z 1877 r, nie
będ cy jego następc prawnym, nie ma interesu
prawnego ani legitymacji procesowej do wytoczenia
powództwa o uzgodnienie tre ci KW.
Strona pozwana, podtrzymuj c swe dotychczasowe
stanowisko, zgodnie z którym KTT z 1877 r. zakończyło byt prawny z chwil wykre lenia z rejestru w 1949 r.,
podnosiła, i nie ma uzasadnienia pogl d strony
powodowej o mo liwo ci istnienia dwóch KTT oraz
interesu prawnego powoda w uzgodnieniu tre ci KW
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„na rzecz stowarzyszenia o tej nazwie”. Nieuprawnione
s równie hipotezy powoda o ewentualno ci powierniczego przeniesienia prawa własno ci przez KTT na
NOT, skoro nie ma adnych dokumentów, z których
dokonanie tego rodzaju czynno ci prawnej miałoby wynikać. Co do kwestii skutków zastrze enia wpisanego
do Księgi gruntowej o warunkowym nabyciu w 1905 r.
prawa przez KTT z 1877 r., to zastrze enie to, stanowi ce warunek rozwi zuj cy, pozostało w mocy na
podstawie art. XXX i art. L Przepisów wprowadzaj cych prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych
z 1946 r. Po ustaniu bytu prawnego dawnej gminy
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa nie było
przeszkód w następstwie prawnym na rzecz Państwa
Polskiego w zakresie uprawnień do nieruchomo ci,
wynikaj cych z zastrze enia tego warunku, co strona
pozwana szczegółowo motywowała. W efekcie własno ć nieruchomo ci przy ul. Straszewskiego 28 nabył
Skarb Państwa, ten za był uprawniony do zadysponowania nieruchomo ci na rzecz NOT.
W zwi zku ze stanowiskiem strony powodowej, i
de iure funkcjonuj dwa KTT: stare, nieskutecznie (bezpodstawnie) wykre lone z rejestru oraz nowe, zarejestrowane przez S d w 1991r – S d tutejszy postanowieniem z 15 marca 2001r. zawiadomił o tocz cym się
postępowaniu osob prawn KTT, działaj ce od 1877 r.
Strona powodowa jednak zdecydowała się na powrót do pierwotnych zało eń le cych u podstaw twierdzeń o legitymacji czynnej w sprawie, a mianowicie, i
istnieje tylko jedno KTT – to z 1877, zarejestrowane
wszak e ponownie w 1991 r wskutek bezpodstawnego,
lecz nienaprawialnego wykre lenia z rejestru w 1949 r.
Powołała się ona na tre ć postanowienia tut. S du
wydanego w innym składzie 5 kwietnia 2004 r. w sprawie Ns Rej St 80/91, w którym odmówiono dokonania
wykładni postanowienia z 29 maja 1991 r. w przedmiocie rejestracji KTT, wskazuj c e „wpisane do rejestru
Krakowskie Towarzystwo Techniczne jest kontynuatorem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powstałego 15 maja 1877 r., i co za tym idzie jest ono
to same z zarejestrowanym pod numerem 115 w rejestrze stowarzyszeń i zwi zków, prowadzonym przez
Wydział Społeczno – Polityczny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie”. (k.317).
Wskazała tak e strona powodowa, i postanowieniem z dnia 17 czerwca 2004 r. S d Rejonowy dla
Krakowa – ródmie cia , Wydział XI Gospodarczy
KRS oddalił wniosek KTT z 1877r o rejestrację ze
względu na fakt, i KTT zarejestrowane obecnie w KRS
pod numerem 53330 jest kontynuatorem Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego powstałego 15 maja 1877 r.
(k. 326-327). W tej sytuacji S d rozpoznaj cy obecn
sprawę uznał, i zawiadomienie nie odniosło skutku
(„stare” KTT nie przyst piło do udziału w sprawie
w charakterze powoda bo nie mogło), a jedynym powodem jest KTT zarejestrowane w 1991 r.
Postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r. S d Okręgowy w Krakowie odrzucił skargę NOT FSN-T w Warszawie o wznowieniu postępowania zakończonego
prawomocnym postanowieniem z dnia 29 maja 1991 r.
z braku ustawowej podstawy wznowienia.
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Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2005 r. S d Apelacyjny w Krakowie oddalił za alenie na to postanowienie, zło one przez wnioskodawcę (skar cego).

II.

Stan faktyczny sprawy uwa ać mo na w zasadzie
za bezsporny. Jedyne dowody, jakie S d przeprowadził
dotyczyły przebiegu zdarzeń, w wyniku których doszło
czy miało doj ć do samolikwidacji KTT oraz przebiegu
zdarzeń, w wyniku których maj tek KTT znalazł się
w gestii pozwanego Skarbu Państwa i pozwanej NOT.
W tym przedmiocie S d ustalił, co następuje.
Statut KTT wpisanego do rejestru stowarzyszeń
i zwi zków Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego
pod nr 115 na mocy decyzji Wojewody Krakowskiego
z dnia 5 XI 1934 r. (k.249 i n.) przewidywał, i Walne
Zgromadzenie odbywa się z pocz tkiem z pocz tkiem
nowego roku administracyjnego a najpó niej w pa dzierniku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie
odbywane jest wtedy, gdy tego zajdzie potrzeba lub na
danie 1/10 czę ci członków Towarzystwa. Wszelkie
Zgromadzenia lub posiedzenia zwołuje prezes lub jego
zastępca. Termin i porz dek obrad Walnego Zgromadzenia ma być ogłoszony przynajmniej 8 dni naprzód
(§12).
Do załatwiania czynno ci Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa potrzebn jest obecno ć przynajmniej 1/5
liczby członków miejscowych. Je eli Walne Zgromadzenie nie dojdzie do skutku dla braku kompletu, ma
być zwołane drugie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, ale tylko odno nie do
spraw umieszczonych na porz dku dziennym pierwszego Zgromadzenia (§14).
Zgromadzeniu przewodniczy prezes lub jego zastępca, a w razie nieobecno ci upowa niony przez
prezesa lub wiceprezesa członek Wydziału (§l5, tj.
organ wykonawczy, §19).
Towarzystwo rozwi zuje się, je eli odno ny wniosek postawiony na jednem z poprzednich Walnych
Zgromadzeń, a poparty przynajmniej przez 20-tu członków, na następnem Walnym Zgromadzeniu, przez ¾
obecnych uchwalony zastał. O przeznaczeniu maj tku
Towarzystwa decyduje ostatnie Walne Zgromadzenie.
Dokonaniem rozwi zania zajmuje się Wydział. Gdyby
z jakiekolwiek przyczyny Towarzystwo przestało
istnieć lub te gdyby przez władze zostało rozwi zane,
a Walne Zgromadzenie maj ce powzi ć uchwał co do
maj tku Towarzystwa do skutku nie doszło, cały maj tek Towarzystwa przechodzi na własno ć Gminy
Miasta Krakowa, która uzyskane w ten sposób fundusze
przeka e Towarzystwu, które powstanie w Krakowie
w analogicznych celach jak okre la §1 niniejszego
statutu, a o ile takiego nie będzie, u yje je na cele nauki
i zawodu technicznego (§24).
Mając na uwadze tre ć przepisów statutu Towarzystwa, jak też przebieg wydarzeń w dniu 3 czerwca
1949 r. utrwalony w protokołach (k. 100-101) Sąd ustalił, iż KTT z 1877 nie zostało skutecznie rozwiązane.
Jest tak dlatego, e, po pierwsze, porównanie ilo ci
członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu w dniu
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3.06.l949r. (33 członków na pierwszym zgromadzeniu,
35 na drugim, zob. protokoły k.l00-l0l) z ilo ci członków w 1947 r., wynosz c 420 osób (w/g o wiadczenia
członków KTT, k.18-29),jak te tre ć protokołu z 1 zebrania, odbytego 3.06. 1949 r., do którego to protokołu
nie zał czono listy obecno ci ani stwierdzenia o powiadomieniu zainteresowanych o miejscu i dacie zebrania,
a na koniec tre ć o wiadczenia członków KTT, którzy
nie uczestniczyli w zebraniu (k.18-29), pozwalaj na
wniosek, i zebranie to nie zostało prawidłowo
zwołane.
Po wtóre nawet jednak gdyby przyj ć, i do prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia jednak doszło tryb uchwalenia wniosku o samorozwi zaniu KTT
narusza statut, a konkretnie §24 w zw. z §12. Do
rozwi zania bowiem niezbędne było, by na Walnym
Zgromadzeniu został zgłoszony i poparty przez 20 osób
wniosek o rozwi zanie, za na następnym wniosek ten
został uchwalony większo ci ¾ obecnych. Otó drugie
zgromadzenie, które odbyło się 3.06.1949 r., bezporednio w odstępie pół godziny po uprzednim, na którym wniosek taki został zgłoszony i poparty (protokoły
k. 100-101) nie mogło być uważane za prawidłowo
zwołane zgromadzenie następne w rozumieniu §24
statutu KTT. Dla ka dego Walnego Zgromadzenia
istniał bowiem wymóg z §12 statutu KTT, by termin
i porz dek obrad był ogłoszony co najmniej 8 dni naprzód. Tymczasem jest oczywiste, e kolejne (owo
następne) odbyte w dniu 3 czerwca 1949 zebranie nie
zostało poprzedzone podaniem na 8 dni naprzód terminu i porz dku obrad. Wymóg ten obowi zywał tak e
w przypadku, w którym - jak wynika z protokołu drugiego zebrania z 3 czerwca 1949 - zebrani o wiadczyli,
e tre ć poprzedniego Walnego Zgromadzenia była
wszystkim wiadoma, w tym zgłoszenie na nim i poparcie wniosku o rozwi zanie.
Walne Zgromadzenie obraduj ce w drugim terminie nie jest zgromadzeniem następnym lecz tym samym, które nie doszło do skutku ze względu na zbyt
mał frekwencję.
Obydwie te okoliczno ci – pomijaj c ju wysoce
prawdopodobne – zwa ywszy daty wydarzeń – nieformalne i bezprawne wnioski na rozwi zanie KTT,
o których w swoich o wiadczeniach wzmiankuj członkowie KTT (k. 18-29), jak równie : zeznaj wiadkowie Kosinski (k. 103), Kopyciński (k.177-178), pozwalaj stwierdzić, e postępowanie, w toku którego
miało nast pić samorozwi zanie KTT, było dotknięte
tak istotnymi uchybieniami, e o wa nym o wiadczeniu
woli KTT w postaci uchwały o samorozwi zaniu nie
mo e być mowy.
Pomimo to jednak doszło do wydania decyzji o wykre leniu KTT z rejestru, a decyzja ta nie została zaskar ona. O tym, e decyzję tak wydano, mimo i nie
została doł czona do akt, wiadcz po rednio inne
dokumenty znajduj ce się w aktach (zob. pismo Archiwum Państwowego w Krakowie do NOT-FSNT
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z 4.061993 z zał cznikiem k.30,31; pismo PMRN
w Krakowie do NOT z23 lutego 1951, k.70).
Decyzja ta była pozbawiona podstawy prawnej.
Wobec faktu, e akta postępowania, w którym decyzja
ta zapadła, nie istniej (to jest niesporne) a zarazem
kwestie dotycz ce bytu i podmiotowo ci stowarzyszeń
nale obecnie do drogi s dowej (okol. bezsporna) nie
jest mo liwe wszczęcie postępowania w drodze administracyjnej, umo liwiaj cego stwierdzenia niewa no ci
tej decyzji jako wydanej bez podstawy prawnej.
Wobec niemo liwego do skorygowania wykre lenia
z rejestru, powodowe KTT nie mogło funkcjonować (czy
te podj ć przerwanej działalno ci) jako istniej ce stowarzyszenie, ujawnione w rejestrze s dowym na podstawie akt administracyjnych (rejestru stowarzyszeń).
Jedyną dostępną formą prawną, dzięki której
KTT mogło wystąpić jako podmiot (osoba prawna)
była jego ponowna rejestracja przez Sąd, której dokonanie jest okoliczno cią bezsporną.
Nie oznacza to jednak, że od strony formalnej
powstał w ten sposób nowy podmiot.
Stanowisko S du Okręgowego, któremu dano wyraz
w tre ci orzeczenia o rejestracji (KTT jako kontynuowanie KTT z 1877 r.; pkt.3 postanowienia SO z 29 maja
1991, k.10), jak te dalsze orzeczenia: tut. S du z 5 IV
2004 (WS Rej St. 80/91) oraz S du Rejonowego dla
Krakowa– ródmie cia z 17 czerwca 2004 jednoznacznie
dowodz , i erga omnes (art. 365§ 1 k.p.c.) KTT zarejestrowane w dniu 29 maja 1991 r. jest tym samym
podmiotem, co KTT powstałe w 1877 r. W ten sposób
S d tutejszy dokonał 29 maja 1991 r. jedynej mo liwej
korekty bezpodstawnej decyzji o wykre leniu KTT z rejestru, a tym samym unicestwił skutki tej decyzji.
Zarejestrowanemu w tej dacie stowarzyszeniu
przysługuj zatem te wszystkie prawa maj tkowe, które
przysługiwały mu w chwili bezprawnego rozwi zania
i wykre lenia z rejestru stowarzyszeń w 1949 r.
Skoro bowiem wykre lenie go z rejestru było bezpodstawne, a zaistniała komplikacja prawna została
zrektyfikowana przez orzeczenie z 29 maja 1991 r, to nie
mógł zi cić i nie zi cił się warunek przewidziany w tre ci
wpisu w Lwh 338, a mianowicie, i w przypadku
rozwi zania KTT prawo własno ci sprzedanego przez
Gminę gruntu przy ul. Straszewskiego 28 w Krakowie
ma przej ć bezpo rednio na rzecz Gminy Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa (zob. wypis k.68).
Tym samym Skarb Państwa jako następca prawny
Gminy nie nabył własno ci w/w nieruchomo ci w 1950 r.,
a rozporz dzenie ni przez Skarb Państwa na rzecz
NOT, polegaj ce na oddaniu nieruchomo ci przy ul.
Straszewskiego 28 w zarz d i u ytkowanie NOT (zob.
odpis z KW nr 5401, k.67) było bezskuteczne jako naruszaj ce zasadę nemo plus iuris.
W tym stanie rzeczy na podstawie art. 10 u.k.w.h
orzeczono jak w sentencji i nakazano wpisanie w tej KW
jako wła ciciela nieruchomo ci powoda – KIT z 1877 r.
O kosztach orzeczono na podstawie art.98 k.p.c.
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ZAŁACZNIK 4
Sygn. akt III CSK 284/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 13 marca 2008 r.
S d Najwy szy w składzie:
SSN Kazimierz Zawada (przewodnicz cy)
SSN Antoni Górski (sprawozdawca)
SSN Irena Gromska-Szuster
w sprawie z powództwa Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa –
Prezydentowi Miasta Krakowa i Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych w Warszawie o uzgodnienie tre ci księgi wieczystej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie
Cywilnej w dniu 13 marca 2008 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku S du Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1603/06,
oddala skargę kasacyjną; odstępuje od obciążania strony powodowej kosztami zastępstwa
prawnego w instancji kasacyjnej.

Uzasadnienie
S d Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 17
listopada 2005 r. uwzględnił powództwo Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego, nakazuj c uzgodnienie treci księgi wieczystej nr 5401 prowadzonej dla nieruchomo ci poło onej w Krakowie przy ul. Straszewskiego z rzeczywistym stanem prawnym przez wpisanie
jako jej wła ciciela powoda, w miejsce figuruj cego
dotychczas Skarbu Państwa – w zarz dzie i u ytkowaniu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych w Warszawie. S d
ten ustalił, e nieruchomo ć ta nale ała do Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, zało onego
w 1877 r., a zarejestrowanego w 1934 r. jako stowarzyszenie. W 1905 r. Towarzystwo nabyło od Gminy
Miasta Krakowa przedmiotow nieruchomo ć i zbudowało na niej budynek oznaczony nr 23. S d Okręgowy
uznał, e ze względu na ra ce uchybienia postanowieniom statutu, uchwały podjęte w dniu 3 czerwca
1949 r. na Walnym Zgromadzeniu o samorozwi zaniu
się Towarzystwa i przekazaniu nieruchomo ci Naczelnej Organizacji Technicznej s prawnie nieskuteczne,
a zatem podjęta decyzja administracyjna o wykre leniu
Towarzystwa była równie nieskuteczna, jako pozbawiona podstaw prawnych. Tym samym bezskuteczna
te była decyzja administracyjna o przekazaniu nieruchomo ci w zarz d i u ytkowanie Naczelnej Organizacji Technicznej. W tym stanie rzeczy prawo własnoci do tej nieruchomo ci nale y w dalszym ci gu do
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Jednoczenie S d uznał, e powodowe Towarzystwo jest to same z Towarzystwem wykre lonym bezpodstawnie
z rejestru w 1949 r. Nie jest bowiem mo liwe obecnie
skorygowanie tamtej decyzji w postępowaniu administracyjnym, gdy rejestracja stowarzyszeń nale y do
drogi s dowej. W przekonaniu S du jedyn drog
prawn , dzięki której Towarzystwo mogło zaistnieć
jako podmiot prawny była ponowna jego rejestracja,
dokonana przez s d w 1991 r. Zarejestrowane wówczas
powodowe Towarzystwo jest to same z Towarzystwem
utworzonym w 1877 r., o czym wiadczy tre ć pkt
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3-ciego postanowienia s du rejestrowego z dnia 29 maja 1991 r., WS Rej St 80/91, i zarejestrowane Towarzystwo jest kontynuacj Towarzystwa z 1877 r. W ten
sposób powodowemu Towarzystwu przysługuj wszystkie prawa maj tkowe, jakie nale ały do niego w chwili
bezprawnego rozwi zania i wykre lenia z rejestru
w 1949 r. Dlatego te S d Okręgowy uwzględnił
roszczenie o uzgodnienie tre ci księgi wieczystej przez
nakazanie wpisania powoda jako wła ciciela w księdze
wieczystej 5401, prowadzonej dla nieruchomo ci przy
ul Straszewskiego 23.
Na skutek apelacji pozwanej Naczelnej Organizacji
Technicznej od tego orzeczenia, S d Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 22 grudnia 2006 r. zmienił je
i oddalił powództwo. W ocenie tego S du zarejestrowanie w 1989 r. powodowego Towarzystwa doprowadziło
do powstania nowego podmiotu, jakim jest osoba prawna – powodowe Krakowskie Towarzystwo Techniczne.
Nie mo na zatem przyj ć, e powód jest t sam osob
prawn , co Towarzystwo o tej samej nazwie, zarejestrowane w 1877 r., i to niezale nie od tego, czy tamto
Towarzystwo istnieje nadal jako osoba prawna, czy te
uległo likwidacji przez rozwi zanie. Nie mo e mieć tu
rozstrzygaj cego znaczenie zastrze enie s du rejestrowego, e rejestrowane Towarzystwo jest kontynuowaniem Towarzystwa z 1877 r. Jak bowiem wyja nił S d
Najwy szy w wyroku z dnia 14 lutego 1996 r., II CRN
6/96 (OSNC 1966, nr 7-8, poz. 105), takie zastrze enie
nie przes dza tytułu własno ci do nieruchomo ci, której
wła cicielem było lub nadal pozostaje dawne Towarzystwo. Nie oznacza ono te restytucji dawnego Towarzystwa, gdy prawo o stowarzyszeniach nie zna restytucji
tej samej osoby prawnej. W tym stanie rzeczy, zdaniem
S du Apelacyjnego, powodowe Towarzystwo nie ma
legitymacji do zgłoszenia powództwa w niniejszej
sprawie, gdy jest inn osob prawn ni Towarzystwo
z 1877 r. Gdyby więc nawet podzielić stanowisko S du
Okręgowego, i nie doszło do skutecznego rozwi zania
i likwidacji w 1949 r. tamtego Towarzystwa, a zatem,
e ono nadal formalnie istnieje, chocia z braku
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organów nie mo e działać, to trzeba przyj ć, e powodowe Towarzystwo nie ma podstaw prawnych do podejmowania działań w imieniu Towarzystwa z 1877 r.
Tym bardziej nie ma ono legitymacji do wyst pienia we
własnym imieniu, gdy nie przysługuje mu do przedmiotowej nieruchomo ci tytuł prawny. Dlatego te S d
Apelacyjny zmienił orzeczenie S du Okręgowego i oddalił powództwo. Na marginesie zauwa ył, i okoliczno ci faktyczne sprawy mog wskazywać, e pozwany
Skarb Państwa mógł nabyć własno ć nieruchomo ci
przez zasiedzenie, a w takiej sytuacji istniej cy wpis
w księdze wieczystej byłby zgodny z rzeczywistym
stanem prawnym.
Wyrok S du Apelacyjnego zaskar yło skarg kasacyjn powodowe Towarzystwo. Zarzuciło naruszenie
art. 52 ust. 1 w zw. z art. 9-22 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz.
104, ze zm.), art. 365 k.p.c., art. 121 pkt 4 k.c. w zw. z art.
175 k.c., art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece, art. 378 § 1 k.p.c., art. 378 § 1 i art.
386 § 2 w zw. z art. 379 pkt 5 k.p.c., prowadz ce do
niewa no ci postępowania oraz art. 149 § 2 k.p.c. przez
niezawiadomienie o terminie rozprawy kuratora Towarzystwa z 1877 r. Na tych podstawach wniosło o uchylenie skar onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub o uchylenie i orzeczenie co do
istoty sprawy w sposób zgodny z daniem pozwu.
S d Najwy szy zwa ył, co następuje:
Skar cy podtrzymuje w skardze stanowisko, prezentowane w toku całego postępowania, o to samo ci
prawnej powodowego Towarzystwa z Towarzystwem
z 1877 r., aczkolwiek w tym stanowisku nie jest do
końca konsekwentny, gdy niejako asekuracyjnie podnosi zarzut niewa no ci postępowania. Niewa no ci
za dopatruje się w tym, e skoro S d Apelacyjny
odrzucił koncepcję o to samo ci prawnej obu tych
Towarzystw, powinien był zawiadomić o rozprawie
apelacyjnej kuratora Towarzystwa z 1877 r. Jerzego
Banasia; brak takiego zawiadomienia skutkuje, w jego
ocenie, niewa no ci postępowania na podstawie art.
379 pkt 5 k.p.c.
Zdaniem S du Najwy szego, zasadniczy pogląd
prawny strony powodowej o jej tożsamo ci prawnej
z Towarzystwem z 1877 r. nie ma oparcia normatywnego, w zwi zku z czym słusznie nie został podzielony przez S d Apelacyjny. Trzeba bowiem zgodzić się
ze stanowiskiem wyra onym przez S d Najwy szy
w wyroku z dnia 14 lutego 1996 r. II CRN 6/96 (OSNC
1996, nr 7-8, poz. 105), i Prawo o stowarzyszeniach
z 1989 r. nie zna trybu restytuowania dawnego stowarzyszenia. Ustawa ta dokonała radykalnej zmiany w zakresie rejestracji stowarzyszeń, przenosz c je z kompetencji organów administracji do wła ciwo ci s dów
powszechnych. Stosownie do jej art. 54, organy administracyjne miały obowi zek przekazania w terminie
dwóch miesięcy od wej cia ustawy w ycie rejestrów
istniej cych stowarzyszeń i zwi zków stowarzyszeń
oraz ich statutów wła ciwym terytorialnie s dom. Ustawa nie precyzowała wprawdzie co s d ma z tymi przekazanymi materiałami zrobić, ale, skoro stawał się wył cznym organem rejestrowym, praktyka przyjmowała
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słusznie, e dane zawarte w dokumentach rejestrowych,
prowadzonych dotychczas przez organ administracyjny, powinny zostać przeniesione odpowiednio do rejestru s dowego. W ten sposób powstawał nowy ich
rejestr – stosownie do wymagań rejestru s dowego.
Nale y przy tym podkre lić, e czynno ci polegaj ce na
przetransponowaniu danych z rejestru administracyjnego do s dowego miały charakter czynno ci technicznych, w tym sensie, e s d nie wydawał postanowienia
o dokonaniu wpisu, lecz dane były przenoszone do
nowego rejestru przez sekretarza s dowego pod nadzorem sędziego. Zgodnie za z art. 52 ustawy, działaj ce
w dniu wej cia w ycie stowarzyszenia zarejestrowane
i stowarzyszenia wy szej u yteczno ci staj się stowarzyszeniami w rozumieniu jej przepisów, a ich statuty zachowuj moc, z wyj tkiem postanowień sprzecznych z ustaw . Przepis ten utrzymywał podmiotowo ć
prawn dotychczasowych stowarzyszeń, potwierdzaj c
pogl d, e przeniesienie ich wpisu do nowego rejestru
s dowego nie miało charakteru konstyutywnego, jak
przy wpisywaniu stowarzyszenia nowo powstaj cego,
tylko techniczno – porz dkowy. Mo na zupełnie teoretycznie rozwa ać bardzo daleko id cy pogl d skar cego, e art. 52 ustawy mógł mieć zastosowanie do
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, powstałego w 1877 r., gdy wykre lenie go z rejestru administracyjnego w 1949 r. było prawnie nieskuteczne, co
w rezultacie mogłoby otwierać ewentualnie tamtemu
Towarzystwu drogę do ujawnienia go w rejestrze
s dowym jako stowarzyszenia, w trybie art. 54 ustawy.
Przes dzanie tej kwestii w niniejszej sprawie nie jest
jednak konieczne ani potrzebne, gdy powodowe Towarzystwo, co jest bezsporne, przeszło całą procedurę przewidzianą w ustawie dla zakładania nowego
stowarzyszenia, tak e prawidłowy jest wniosek S du
Apelacyjnego, i w ten sposób formalnie powstało
jako nowy podmiot prawa, odrębny od Towarzystwa z 1877 r., choć nawi zuj cy bezpo rednio do
przedmiotu działania i do tradycji tamtego Towarzystwa. W zwi zku z tym, zawarte w pkt III-cim postanowienia s du dokonuj cego rejestracji stwierdzenie,
e powód jest kontynuacj Towarzystwa z 1877 r., nie
mo e być odczytywane jako przywrócenie czy potwierdzenie bytu prawnego tamtego Towarzystwa, lecz jako
deklaracja ideowa nowoutworzonego stowarzyszenia.
Tym samym nie da się podzielić stanowiska skar cego, przydaj cego tamtemu stwierdzeniu s du rejestrowego cechy konstytutywne i wyprowadzaj cemu
st d wniosek, e t drog doszło do prawnego reaktywowania Towarzystwa z 1877 r. Nie jest te trafny
podobny pogl d zawarty w uzasadnieniach powołanych
przez niego postanowień S dów w Krakowie z dnia 29
maja 1991 r. NS Rej St. 80/91 oraz z dnia 17 czerwca
2004 r. KR XI Ns REJ. KRS 1920/04/634, wyra ony
przy okazji rozstrzygania przez te S dy innych kwestii
prawnych. Wbrew przekonaniu skar cego nale y
stwierdzić, e przewidziane w art. 365 k.p.c. zwi zanie
innych s dów prawomocnym orzeczeniem dotyczy
tylko samej tre ci sentencji orzeczenia, a nie pogl dów
prawnych wyra onych w jego uzasadnieniu. Zwi zanie
ocen prawn innego s du jest wyj tkiem od zasady
samodzielnego dokonywania wykładni prawa przez s d
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orzekaj cy i ogranicza się do sytuacji, w której s d
wy szej instancji lub S d Najwy szy uchyla zaskar one
orzeczenie i przekazuje sprawę s dowi ni szej instancji
do ponownego rozpoznania (art. 386 § 6 i art. 398 20
k.p.c.). Odmienne stanowisko skar cego w tej kwestii
zmierza w istocie do rozszerzenia zakresu zwi zania
pogl dami prawnymi wyra onymi przez s d orzekaj cy
na wszystkie inne s dy, co nie znajduje oparcia w ustawie, a zatem nie mo e zostać zaakceptowane. Z tych
względów zarzuty skargi kasacyjnej naruszenia art. 52
ust. 1 w zw. z art. 9-22 Prawa o stowarzyszeniach,
a tak e art. 365 k.p.c. były nieusprawiedliwione.
Skoro ostaje się pogl d prawny S du Apelacyjnego, e powodowe Towarzystwo jest odrębnym podmiotem prawnym od Towarzystwa z 1877 r., bezpodstawny jest te zarzut niewa no ci postępowania. Brak
zawiadomienia o rozprawie apelacyjnej kuratora Towarzystwa z 1877 r. mo e ewentualnie co najwy ej dotyczyć interesów tego Towarzystwa, a nie powodowego
stowarzyszenia, które brało aktywny udział w postępowaniu apelacyjnym.

Nie uchybił te S d art. 10 u.k.w.h., gdy z podanych wy ej przyczyn nie ma podstaw prawnych do
wpisania powodowego stowarzyszenia jako wła ciciela
nieruchomo ci w księdze wieczystej. Wreszcie zupełnie nieuzasadniony, a nawet bezprzedmiotowy w okoliczno ciach sprawy, jest zarzut naruszenia art. 121 pkt
4 w zw. z art. 175 k.c. Trzeba bowiem podkre lić, e
S d Apelacyjny nie ustalał nabycia w drodze zasiedzenia własno ci nieruchomo ci przez Skarb Państwa, lecz
w uzasadnieniu wspomniał jedynie o istnieniu takiej
ewentualno ci. Wtr cenie tej kwestii przez S d było
niepotrzebne, ale tym bardziej skar cy zbędnie powięca jej tyle miejsca w swojej skardze.
Reasumuj c, skarga kasacyjna podlegała oddaleniu, jako nieuzasadniona (art. 39814 k.p.c.). Uwzględniaj c sytuację materialn powodowego stowarzyszenia, S d Najwy szy na mocy art. 102 k.p.c. odst pił od
obci ania go kosztami zastępstwa prawnego w instancji kasacyjnej.

ZAŁACZNIK 5
Sygn. akt l ACa 1603/06

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 22 grudnia 2006 r.
S d Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodnicz cy: SSA Jan Kremer
Sędziowie: SSA Małgorzata Ostachowska
SSA El bieta Uznańska
Protokolant: st.sekr.s dowy Beata Lech
po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2006 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Krakowa i Naczelnej
Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych w Warszawie
o uzgodnienie tre ci księgi wieczystej
na skutek apelacji strony pozwanej Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych w Warszawie od wyroku S du Okręgowego w Krakowie z dnia 17 listopada 2005 r. sygn. akt I C 1774/04
zmienia zaskar ony wyrok w ten sposób, e powództwo oddala i zas dza od powoda na rzecz strony
pozwanej Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych
w Warszawie kwotę 27.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.
Sygn. akt I ACa 1603/06

UZASADNIENIE
wyroku z dnia 22 grudnia 2006 r.
Wyrokiem z dnia 17 listopada 2005 r. S d Okręgowy w Krakowie uwzględniaj c w cało ci powództwo
wniesione w dniu 1l czerwca 1999 r. przez Krakowskie
Towarzystwo Techniczne w Krakowie nakazał uzgodnienie tre ci księgi wieczystej nr 5401 prowadzonej dla
nieruchomo ci poło onej w Krakowie przy ul. Straszewskiego poprzez wpisanie jako wła ciciela całej
nieruchomo ci Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w Krakowie w miejsce wpisu Skarb Państwa –
w zarz dzie i u ytkowaniu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie i zas dził od pozwanych na rzecz
powoda koszty postępowania.
S d Okręgowy stan faktyczny sprawy wynikaj cy
z twierdzeń stron uznał w zasadzie za bezsporny.
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Wskazał. i powód podał, e jako stowarzyszenie zostało zało one w 1877 r., w 1905 r. nabyło od Gminy
Miasta Krakowa przedmiotow nieruchomo ć i wzniosło na niej budynek oznaczony nr 23. KTT jako
stowarzyszenie w dniu 5 listopada 1934 r. wpisane
zostało na mocy decyzji Wojewody Krakowskiego do
rejestru, po drugiej wojnie wiatowej budynek został
przejęty przez NOT. od tego czasu KTT działało nieformalnie. Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie istniało do czasu wej cia w ycie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i stało się
stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów tej ustawy.
Ze względu na błędne zapisy w rejestrze stowarzyszeń
prowadzonym przez organy administracyjne. to jest
bezpodstawne wykre lenie KTT, w ród przekazanych

CZASOPISMO TECHNICZNE

s dowi akt rejestrowych brak było informacji co do
KTT. Stało się to przyczyn wydania przez S d Wojewódzki w Krakowie postanowienia z dnia 29 maja
1991 r. o wpisaniu powoda do rejestru stowarzyszeń.
z tym e zastrze ono w tym postanowieniu, ze rejestrowane stowarzyszenie jest kontynuacj KTT z 1877 r.
To samo ci KTT z 1877 r. i KTT zarejestrowanego
w 1991 r. dowodzi niemal jednakowy przedmiot działalno ci. statut oraz skład osobowy stowarzyszenia.
W księdze wieczystej powstał jednak wpis niezgodny
z rzeczywistym stanem prawnym, bowiem s d dokonuj c wpisu posłu ył się kopi protokołu oraz dwoma
notarialnymi odpisami protokołów z dwóch Walnych
Zgromadzeń KTT z dnia 3 czerwca 1949 r., kiedy to
doj ć miało do samolikwidacji KTT i przekazania jego
maj tku na rzecz NOT Oddział Wojewódzki w Krakowie. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały
były jednak niewa ne jako sprzeczne ze statutem KTT.
Ponadto brak było podstaw do wpisu do księgi wieczystej Skarbu Państwa albowiem brak było dokumentu
podstawowego do nabycia nieruchomo ci przez Skarb
Państwa, a mianowicie umowy w formie aktu notarialnego, której skutkiem byłoby przeniesienie własno ci
na Skarb Państwa lub jego poprzednika prawnego.
Podkre laj c to samo ć KTT z 1877 r. z zarejestrowanym w 1991 r. KTT powód powołał się równie na tre ć
postanowienia S du Okręgowego w Krakowie z dnia 5
kwietnia 2004 r. w sprawie NS Rej ST 80/91. w którym
odmówiono dokonania wykładni postanowienia z dnia
29 maja 1991 r. w przedmiocie rejestracji KTT wskazuj c na to samo ć obu tych stowarzyszeń, na postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. S du Rejonowego dla
Krakowa- ródmie cia Wydział XI Gospodarczy KRS
oddalaj ce wniosek KTT z 1877 r. o rejestrację, oraz na
postanowienie z dnia 17 lutego 2005 r. S du Okręgowego w Krakowie o odrzuceniu skargi NOT o wznowienie postępowania rejestrowego zakończonego postanowieniem z dnia 29 maja 1991 r, od którego to
postanowienia ( z 17 lutego 2005 r.) za alenie NOT
zostało oddalone przez S d Apelacyjny w Krakowie
w dniu 6 czerwca 2005 r.
Wskazał równie S d Okręgowy na stanowisko
i twierdzenia pozwanych. Pozwany NOT FSNT w Warszawie wniosła o oddalenie powództwa zarzucaj c brak
legitymacji czynnej po stronie powoda i wskazuj c, e
powód został zarejestrowany w 1991 r. jako nowe stowarzyszenie, uzyskał osobowo ć prawn z chwil uprawomocnienia się postanowienia s du z dnia 29 maja
1991 r. i nie jest stowarzyszeniem to samym z KTT
z 1877 r. ma jedynie taka sam nazwę. Gdyby powód był
stowarzyszeniem to samym z tym z 1877 r . to nie podlegałby rejestracji s dowej w 1991 r. Powód nie jest zatem
sukcesorem maj tkowym po KTT z 1877 r. Wzmianka
w postanowieniu z dnia 29 maja 1991 r ., i strona powodowa jest kontynuowaniem KTT powołanego 15 maja
1877 r. nie stanowi i nie mo e stanowić okoliczno ci
przes dzaj cych o jedno ci i ci gło ci prawno-organizacyjnej obydwu Towarzystw, w szczególno ci w sferze
maj tkowej, lecz ma wskazywać na nawi zanie do
poprzednika w sferze tradycji, nazwy i symboli. Rejestracja s dowa powoda w 1991 r. spowodowała zatem
powstanie nowego stowarzyszenia jako osoby prawnej.
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a nie przywrócenie osobowo ci prawnej dawnemu stowarzyszeniu, do czego nie ma adnych podstaw prawnych w ustawie z 1989 r. Pozwany powołał się tu na
stanowisko zajęte przez NSA w wyroku z dnia 15 pa dziernika 1993 r. oraz stanowisko Prezesa Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyra one w decyzji
z dnia 9 czerwca 1998 r. Zanegował tak e pozwany
twierdzenia powoda o braku podstaw do wykre lenia
KTT z rejestru w dniu 28 czerwca 1949 r. Zarzucił
ponadto, i unicestwienie skutków tego wykre lenia
mogłoby nast pić jedynie na drodze postępowania
administracyjnego. Wskazał tak e. i nabycie w 1905 r.
przedmiotowej nieruchomo ci od Gminy Kraków przez
KTT z 1877 r. nast piło pod warunkiem rozwi zuj cym, zgodnie z którym rozwi zanie KTT skutkować
będzie powrotnym przej ciem prawa własno ci nieruchomo ci na Gminę Miejsk Kraków. Wobec tre ci
przepisów dekretu o prawie rzeczowym z 1946 r. i przepisów wprowadzaj cych ten akt normatywny – taki
sposób nabycia nieruchomo ci był skuteczny. Wpis do
księgi wieczystej Skarbu Państwa był zatem w ocenie
pozwanego prawidłowy i był skutkiem uprzedniego
nabycia spornej nieruchomo ci przez Gminę Miasta
Krakowa na podstawie KTT z 1877 r. przewiduj cego
takie nabycie na wypadek rozwi zania stowarzyszenia.
Nabycie zarz du i u ytkowania tej nieruchomo ci przez
NOT było następstwem przej cia praw do nieruchomo ci z Gminy na Skarb Państwa w 1950 r. i decyzji
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca
1952 r. o oddaniu pozwanemu NOT nieruchomo ci w
zarz d i u ytkowanie. Pozwany Skarb Państwa równie
wniósł o oddalenie powództwa zarzucaj c brak legitymacji czynnej po stronie powoda wynikaj cej z braku
to samo ci powoda z KTT z 1877 r. i wskazuj c. e
powód jest stowarzyszeniem nowopowstałym w 1991 r.
i nie jest sukcesorem KTT z 1877 r., które zostało skutecznie rozwi zane w 1949 r.
Na podstawie przeprowadzonych dowodów S d
Okręgowy ustalił ponadto. e KTT z 1877 r. nie zostało
skutecznie rozwi zane w 1949 r. Powołuj c się na
zapisy statutu tego stowarzyszenia zarejestrowane
w 1934 r. uznał S d, e Walne Zgromadzenie tego stowarzyszenia w dniu 3 czerwca 1949 r. nie zostało
prawidłowo zwołane, tryb uchwalenia wniosku o samorozwi zaniu KTT narusza § 24 w zw. z § 12 statutu.
Pomimo tego doszło jednak do wydania decyzji o wykre leniu KTT z rejestru. a decyzja ta nie została
zaskar ona. Decyzja o wykre leniu była pozbawiona
podstawy prawnej. Wobec faktu. e akta postępowania.
w którym decyzja ta zapadła nie istniej , a zarazem
kwestie dotycz ce bytu i podmiotowo ci stowarzyszeń
nale obecnie do drogi s dowej, nie jest mo liwe
wszczęcie na drodze administracyjnej postępowania
umo liwiaj cego stwierdzenie niewa no ci tej decyzji.
Wobec niemo liwego do skorygowania wykre lenia
z rejestru, powodowe KTT nie mogło funkcjonować,
czy te podj ć przerwanej działalno ci, jako istniej ce
stowarzyszenie. Jedyn dostępn form prawn , dzięki
której KTT mogło wyst pić jako osoba prawna była
jego ponowna rejestracja przez s d. Nie oznacza to jednak. e od strony formalnej powstał w ten sposób nowy
podmiot. wiadczy o tym równie tre ć orzeczenia s du
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o rejestracji z 29 maja 1991 r., w którym jest zapis
o kontynuowaniu KTT z 1877 r. Powodowi przysługuj
zatem wszystkie prawa maj tkowe. które przysługiwały
mu w chwili bezprawnego rozwi zania i wykre lenia
z rejestru stowarzyszeń w 1949 r. Skoro wykre lenie to
było bezpodstawne, to nie zi cił się warunek przewidziany w tre ci wpisu w Lwh 338, a mianowicie. e
w przypadku rozwi zania KTT prawo własno ci sprzedanego przez Gminę gruntu przy ul. Straszewskiego
w Krakowie ma przej ć bezpo rednio na rzecz Gminy
Miasta Krakowa. Tym samym Skarb Państwa jako następca prawny Gminy nie nabył własno ci przedmiotowej nieruchomo ci w 1950 r., a rozporz dzenie ni
przez Skarb Państwa na rzecz NOT, polegaj ce na
oddaniu tej nieruchomo ci w zarz d i u ytkowanie
NOT było bezskuteczne. Jako podstawę prawn swego
orzeczenia S d Okręgowy powołał art. 10 u.k.w.h.
Powy szy wyrok w cało ci zaskar ył apelacj
pozwany – Naczelna Organizacja Techniczna Federacja
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie.
W apelacji zarzucił: l) naruszenie prawa materialnego,
to jest przepisów art. 9, 12-16, 17 ust. l, art. 52 i 54
Prawa o stowarzyszeniach oraz art. 37 k.c. przez przyjęcie, e rejestracja powoda w dniu 29 maja 1991 r. nie
była rejestracj nowego stowarzyszenia, lecz stanowi
przywrócenie ci gło ci poprzedniego stowarzyszenia
o tej samej nazwie ze skutkiem wstecznym od 1949 r.
i art. 10 ust. 1 u.k.w.h, przez przyjęcie, e powód ma
legitymację czynn na podstawie tego przepisu w niniejszej sprawie; 2) naruszenie zasady zwi zania S du
cywilnego aktem administracyjnym wydanym przez
kompetentny organ przez przyjęcie, e wykre lenie
z rejestru stowarzyszeń dawnego KTT nast piło bezpodstawnie oraz bł d w ustaleniu, i rozwi zanie
dawnego KIT było niewa ne; 3) naruszenie zasady
zwi zania s du cywilnego aktem administracyjnym
wydanym przez kompetentny organ przez nakazanie
wykre lenia z księgi wieczystej wpisu zarz du i u ytkowania NOT; 4) błędne orzeczenie o kosztach procesu
poprzez brak wskazania w jakiej czę ci ka dego z pozwanych obci aj koszty zas dzone w jednej kwocie.
Podnosz c powy sze zarzuty pozwany wniósł o zmianę
zaskar onego wyroku w cało ci i oddalenie powództwa, ewentualnie o uchylenie wyroku w cało ci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Pozwany Skarb Państwa przychylił się do apelacji
pozwanego NOT.
Powód wniósł o oddalenie apelacji.
S d Apelacyjny zwa ył, co następuje:
Apelacja jest uzasadniona. Bezsporne w sprawie było.
i powodowe KTT wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń na podstawie postanowienia S du Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 29 maja 1991 r. sygn. Ns Rej
ST.80?91 wydanego w trybie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20. poz.
104 ze zm.). Nie mo e równie budzić w tpliwo ci, e
powodowe KTT zostało wówczas zarejestrowane jako
nowo zało one stowarzyszenie przez piętnastu członków zało ycieli, którzy uchwalili statut powstaj cego
stowarzyszenia i zło yli do s du rejestrowego wniosek
o rejestrację wraz ze statutem stowarzyszenia w dniu 15
maja 1991 r., a więc w trybie przepisów art. 9-19 wy ej
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wskazanej ustawy przewidzianych dla rejestracji nowych stowarzyszeń. Osobowo ć prawn powodowe
stowarzyszenie uzyskało dopiero z chwil uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu, to jest
w czerwcu 1991 r. (por. art. 17 ust. 1 cyt. wy ej ustawy). Z t dat powstała nowa osoba prawna – powodowe Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Nie mo na zatem przyj ć – prawidłowo stosuj c powołane
wy ej przepisy prawne – e powód jest t sam osob
prawn . co Krakowskie Towarzystwo Techniczne. które
zostało zało one w 1877 r. a zarejestrowane w 1934 r.
zgodnie z obowi zuj cym wówczas rozporz dzeniem
Prezydenta RP z dnia 27 pa dziernika 1932 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 94. poz.808), i to niezale nie od tego, czy to wcze niejsze Towarzystwo
nadal istnieje jako osoba prawna, czy te uległo
likwidacji przez rozwi zanie. Tak czy inaczej to dawne
Towarzystwo było lub pozostaje nadal odrębn od
powoda osoba prawn . Bez znaczenia jest okoliczno ć,
e statut powoda i postanowienie z dnia 29 maja 1991
r. o wpisaniu powoda do rejestru stowarzyszeń zawiera
zapis, e powodowe Towarzystwo jest „kontynuowaniem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
powołanego 15 maja 1877 r.” (por. wyrok SN z dnia 14
lutego 1996 r. II CRN 6/96. OSNC 1996. z.7-8. poz.
105). W uzasadnieniu powołanego wy ej wyroku S d
Najwy szy stwierdził, e w takiej sytuacji postanowienie o „kontynuowaniu” nie mo e stanowić tytułu
własno ci do nieruchomo ci, której wła cicielem było
lub nadal pozostaje dawne Towarzystwo. Nie oznacza
równie „restytucji tej samej osoby prawnej”. Prawo
o stowarzyszeniach nie zna bowiem restytuowania
dawnych stowarzyszeń w drodze powstania nowej
osoby prawnej o takiej samej nazwie i o takim samym
celu. Stowarzyszenia, które powstały przed wej ciem
w ycie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach i istniały oraz działały w dniu, w którym
weszła ona w ycie, zgodnie z art. 52 ust. 1 tej ustawy
stały się stowarzyszeniami w rozumieniu jej przepisów.
Powodowe Towarzystwo, jak to ju wy ej wskazano,
nie stało się stowarzyszeniem w trybie art. 52 ust. 1.
cytowanej ustawy, lecz powstało i zostało zarejestrowane jako nowa osoba prawna zgodnie z art. 9 i nast.
tej ustawy. Je eli podzieliłoby się twierdzenia powoda
i stanowisko S du Okręgowego, i nie doszło do
skutecznego rozwi zania i likwidacji przedwojennego
KTT w 1949 r., to w konsekwencji należałoby przyjąć, iż nadal tamto Towarzystwo istnieje, chociaż
z braku organów nie może działać, a zatem powodowe
Towarzystwo jest inn osob prawn , zatem powództwo
zmierzaj ce do uzyskania wpisu prawa własno ci przedmiotowej nieruchomo ci nale cej do innego podmiotu –
KTT z 1877 r. nale ałoby ocenić równie za całkowicie
bezzasadne. Je eli natomiast intencj powoda było uzyskanie wpisu w księdze wieczystej jako wła ciciela przedmiotowej nieruchomo ci tamtego Krakowskiego Towarzystwa Technicznego z 1877 r., to powództwo równie
musi ulec oddaleniu z uwagi na brak legitymacji czynnej
po stronie powoda wynikaj cy z art. 10 ustawy o księgach
wieczystych i hipotece. Przepis ten stanowi, e usunięcia
niezgodno ci między stanem prawnym nieruchomo ci
ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem
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prawnym, mo e dać tylko osoba, której prawo nie jest
wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte
wpisem nie istniej cego obci enia lub ograniczenia.
Ju tylko na marginesie S d Apelacyjny zauwa a, e
okoliczno ci faktyczne niniejszej sprawy mog wskazywać, e pozwany Skarb Państwa mógł nabyć własno ć przedmiotowej nieruchomo ci przez zasiedzenie,
a w takiej sytuacji istniej cy wpis w księdze wieczystej
byłby zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.
Nale y tak e podkre lić, e wbrew twierdzeniom
powoda, nigdy nie zapadło prawomocne postanowienie
s du dokonuj ce wykładni postanowienia z dnia 29
maja 1991 r ., a tylko takie – stwierdzaj ce w sentencji
postanowienia to samo ć obu KTT – byłoby wi ce.
Postanowieniem S du Okręgowego w Krakowie z dnia
5 kwietnia 2004 r., na które powołuje się powód, odmówiono dokonania wykładni postanowienia z dnia 29
maja 1991 r. Takie samo stanowisko w tej kwestii zaj ł
S d Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia
6 czerwca 2005 r. sygn. akt I ACz 809/05 dotycz cym
skargi o wznowienie postępowania o wpis do rejestru
stowarzyszeń Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (k. 360 akt).
W zwi zku z wyra anymi przez strony w tpliwociami, a tak e pogl dem wyra onym przez s d 1 instancji, co do wła ciwej drogi stwierdzenia niewa no ci
decyzji o likwidacji stowarzyszenia KTT powstałego
w 1877 r., nale y zwrócić uwagę na tre ć orzeczenia
NSA w Warszawie z dnia 18 marca 1995 r. I SA 2035/93
(ONSA 1996/2/75), w którym S d ten wskazał, e nowo
powstałe i zarejestrowane stowarzyszenie, choćby nawet
podejmowało wszelkie kroki dla udowodnienia, e jego

działalno ć stanowi kontynuację działalno ci stowarzyszenia wcze niej zlikwidowanego decyzj administracyjn , wydan na podstawie rozporz dzenia Prezydenta
RP z dnia 27 pa dziernika 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach. nie mo e być stron domagaj c się stwierdzenia niewa no ci decyzji o likwidacji: stron postępowania w sprawie o stwierdzenie niewa no ci decyzji
o likwidacji stowarzyszenia mog być tylko osoby fizyczne – byli członkowie zlikwidowanego stowarzyszenia, którzy s legitymowani do dania weryfikacji
decyzji dotycz cej bytu stowarzyszenia (sfera organizacyjna), nie s oni jednak – jako osoby fizyczne –
legitymowani do takiego dania dotycz cego sfery
maj tkowej; dopiero na wniosek statutowych organów
stowarzyszenia powstałego po reaktywowaniu jego działalno ci w wyniku stwierdzenia niewa no ci decyzji
o likwidacji tego stowarzyszenia mo e nast pić weryfikacja przez wła ciwy organ decyzji o likwidacji
stowarzyszenia w czę ci orzekaj cej o maj tku tego
stowarzyszenia.
Kwestia ta, to znaczy zwi zana z ocen na jakiej
drodze – cywilnej czy administracyjnej – dopuszczalne
jest stwierdzenie niewa no ci wydanej pod rz dem
Prawa o stowarzyszeniach z 1932 r. decyzji o likwidacji
i wykre leniu KTT z 1877 r. z rejestru stowarzyszeń,
nie ma decyduj cego znaczenia dla rozstrzygnięcia
niniejszej sprawy, a to z uwagi na wy ej ju przedstawione i omówione okoliczno ci, które przes dzaj
o bezzasadno ci powództwa.
Z tych przyczyn S d Apelacyjny uznał apelację za
uzasadnion i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., art.378
§ 2 k.p.c. i art. 98 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.

Szanowni Czytelnicy

–
–
–
–

Na stronie internetowej Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
http://ktt.net.pl/ktt/ksiegi-jubileuszowe-ktt-i-ltp/
znajduj się:
Księga pami tkowa: 1877-1927: wydana przez komisję, wybran z łona Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Lwów 1927
Pamiętnik jubileuszowy: 1877-1902: Towarzystwo Politechniczne we Lwowie,
Lwów 1902
Ksi ka pami tkowa jubileuszu Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
1877-1902, Kraków 1902
Sprawozdanie z pięćdziesięcioletniej działalno ci Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego 1877-1927, Kraków 1927

Zachęcamy do zapoznania się z histori Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
oraz Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.
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Jubileuszowa Sesja 140-lecia
Krakowskiego Towarzystwa Technicznego

Projekt LEGO (Listening to Enterprises to Get Opportunities) - realizowany jest w latach 2017-2018
w ramach konkursu Entrepreneurship Support Service finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i
Technologii Raw Materials (eitrawmaterials.eu).
Głównym celem jest wparcie przedsiębiorców działających w całym łańcuchu wartości w sektorze
surowców mineralnych. Dotyczy zarówno podmiotów pozyskujących surowce ze źródeł pierwotnych, tj.
poszukiwanie kopalin, wydobycie, przeróbka, zagospodarowanie odpadów i terenów poprzemysłowych, a
także wtórnych, tj. przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców. Szczególną
uwagę poświęca się problematyce pozyskiwania tzw. surowców krytycznych dla Unii Europejskiej (ostatnia
aktualizacja w 2017 r. obejmuje 27 surowców).
Liderem projektu jest Università degli Studi di Milano – Bicocca (University of Milano - Bicocca), a
partnerami Zanardi fonderie spa (Włochy) oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Kontakt: Pracownia Badań Strategicznych
dr hab. Joanna Kulczycka – kierownik Pracowni
e-mail: lca@meeri.pl,
tel: (+48) 12 632 22 45

