
Wiesław Blaschke – wzór do naśladowania 

 

Wiesław Blaschke oraz autor tych słów należą do odchodzącego już pokolenia inżynierów, 

których studia przypadły na czasy, w których nauki techniczne rozwinęły się znakomicie, zaś  

kandydaci na inżynierów mogli pobierać je na jednej z dwóch krakowskich uczelni. 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza, licząca wówczas 25 lat, którą ukończył Wiesław, oraz młoda  

5-letnia Politechnika, były miejscem, gdzie studenci (wśród nich autor tego wspomnienia, Jerzy 

Banaś) spotykali jeszcze kadrę Politechniki Lwowskiej. Zarówno kadra akademicka, jak i my 

studenci, a potem absolwenci, mieliśmy świadomość  postępu technicznego, jaki dokonał się na 

świecie, podczas gdy Polska była odcięta od wiedzy światowej przez 5 lat niemieckiej okupacji. Może 

to tłumaczy dlaczego, otrzymawszy dyplom inżyniera, większość absolwentów garnęła się do 

stowarzyszeń naukowo technicznych, gdzie mogliśmy nawiązać kontakt z wybitnymi specjalistami i 

ludźmi nauki. Chociaż nie wiedzieliśmy, że będzie to szczególnie ważne, gdy dotrze do nas epoka 

informatyki i komputerów, innymi słowy, gdy nastąpi przełom cywilizacyjny, któremu musieliśmy 

sprostać. 

 

Obaj znaleźliśmy się w bezprecedensowo licznej grupie młodych inżynierów podejmujących 

się działalności w NOT: Wiesław wśród inżynierów górniczych, ja wśród inżynierów sanitarnych. 

Można tam było spotkać jeszcze dawnych członków Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, 

które zostało wprawdzie rozwiązane w roku 1950, a jego nazwa znalazła się na indeksie Urzędu, 

kontrolującego wszelkie drukowane publikacje. W czasach, gdy decydowaliśmy się na członkostwo, 

istniały już tylko stowarzyszenia branżowe, podporządkowane Naczelnej Organizacji Technicznej. 

(Na marginesie dodam, iż szybko przekonaliśmy się, że towarzystwa branżowe żyją własnym życiem, 

interesując się tym, na czym nam właśnie zależało, czyli rozwojem techniki.) 

 

Natomiast NOT pilnował, abyśmy trzymali się kursu ideologicznego nadawanego przez 

władze państwowe. Charakterystyczną cechą działań w ówczesnych organizacjach była zmienność 

nastawienia: po okresach „odwilży” następowało tzw. „dokręcanie śruby”. Czyli, albo 

demokratyzacja, albo coś zgoła przeciwnego. Zanim spotkaliśmy się w Krakowskim Towarzystwie 

Technicznym, upłynęło ponad 20 lat.W tym okresie zdobywaliśmy oddzielnie praktykę i staż pracy 

społecznej: Wiesław został w międzyczasie profesorem w AGH i prezesem Oddziału Wojewódzkiego 

Krakowskich Inżynierów Górniczych, a ja projektantem inwestycji wodociągowych, docentem 

kontraktowym w Politechnice Krakowskiej oraz analogicznie prezesem Oddziału Stowarzyszenia 

Inżynierów Sanitarnych. 

 

W pamiętnym roku 1981, w Radzie Krakowskiej NOT oraz stowarzyszeniach branżowych 

przez 3 kwartały panowała kolejna odwilż, czyli nawrót demokratyzacji. Rada Krakowska, 

organizując  zebranie prezesów oddziałów wojewódzkich, umożliwiła, między innymi Wiesławowi i 

mnie,  poznanie się i wymianę poglądów. A te okazały się identyczne: należy zreformować NOT! 

  

Wiesław wiedział już o działaniach byłych członków KTT na rzecz ujawnienia i rejestracji 

dawnego Towarzystwa, a jako górnik został oddelegowany do udzielania pomocy organizacyjnej 

tymże odnowicielom, w imieniu Rady Krakowskiej NOT. Wśród członków Rady zwyciężała 

wówczas frakcja demokratyczna, ponieważ działo się tak przy każdej odwilży. 

 

W grudniu 1981 roku wybuchł stan wojenny i wydawało się, że działalność nasza, podobnie 

jak niektórych innych aktywnych stowarzyszeń (na czele z Solidarnością), ulegnie zakończeniu lub 

zostanie zawieszona. Byliśmy w błędzie, ponieważ KTT-owcy zdążyli zarejestrować towarzystwo w 

sądzie rejestrowym, po czym ucichli, lecz cały ruch stowarzyszeniowy inżynierski nie zamarł. Z 

biegiem czasu okazało się, że  Zarząd Główny NOT został zaproszony do współpracy z nowym 

rządem. Niedługo potem prezesi Zarządów Głównych wszystkich stowarzyszeń branżowych zostali 



zobligowani do przygotowania na łódzki Kongres referatów o tym, „jak usuwać błędy w gospodarce 

oraz branży, którą zajmuje się stowarzyszenie”. 

 

Obaj w niedługim czasie awansowaliśmy w KTT. Jeden został prezesem KTT, a drugi, jako 

wiceprezes, był już redaktorem periodyku „Czasopismo Techniczne” wydawanego przez KTT od 120 

lat. Na Walnym Zgromadzeniu KTT podjęliśmy uchwałę o zorganizowaniu jubileuszu 125-lecia 

Towarzystwa, przypadającego na rok 2002. I przy pomocy Wodociągów Krakowskich, tak się stało. 

 

Wiesław prowadził obrady oraz wydał kolejny zeszyt Czasopisma, w którym umieścił 

wygłoszony przeze mnie referat „Historia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego”. Wiesław 

szczególnie starał się, aby pamięć o KTT trafiła do młodzieży, zaś jako członek Rady Krakowskiej 

NOT, rozdał na jednym z posiedzeń egzemplarze Czasopisma Technicznego uczestnikom zebrania, 

za co spotkała go w Biuletynie Rady krytyka. Nie zawsze było łatwo. 

 

Po 15-tu latach powtórzyliśmy, tym razem z okazji 140-lecia, konferencję jubileuszową, zaś 

referat „Historia KTT” został ponownie opublikowany, tym razem widniało na nim dwóch autorów, 

po uzupełnieniu treści przez Wiesława Blaschkego. 

  

Po ustąpieniu Zarządu „Odnowicieli”, którym kierował prezes honorowy kolega Kazimierz 

Kosiński, kontynuowaliśmy po jego śmierci proces sądowy o odzyskanie własności Domu KTT, a 

Jerzy Banaś został wyznaczony do funkcji Kuratora, ponieważ w sądach ujawniła się różnica 

poglądów na temat praw KTT do dziedziczenia majątku. W zeszycie z roku 2017 (nr 172-173) 

Wiesław przedstawił finezyjną analizę wielu ówczesnych działań i decyzji sądów różnych instancji, 

czym udowodnił, że po wielu latach procesu i odwołań powstało „błędne koło”, mimo to jednak Sąd 

Najwyższy przyznał rację oskarżonemu ZG NOT. 

 

Aby odciążyć mnie w roli kuratora, Wiesław objął w kadencji roku 2009 funkcję prezesa KTT. 

Co świadczy, że nadal współpracowaliśmy i byliśmy zgodni. Jako strona pozbawiona swojej 

własności, a teraz niesprawiedliwie przegrywająca proces, byliśmy jako KTT zagrożeni 

pokrywaniem kosztów postępowania sądowego, a ponieważ względy finansowe zdecydowały, że nie 

odwołaliśmy się do Sądu Europejskiego, oznaczało to zarazem, że niemożliwe było także opłacenie 

jakichkolwiek kosztów. Sytuacja ta doprowadziła do decyzji Walnego Zgromadzenia KTT o 

zawieszeniu  działalności KTT (1877), które trwało aż do Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 

2017, kiedy wznowiliśmy działalność oznaczającą kontynuację, tak jak stoi w zapisie rejestrującym 

Towarzystwo w Sądzie. 

 

Po wdrożeniu nowej ustawy rządowej przekazującej Dom Technika na własność Gminie 

Kraków, wysłaliśmy do Urzędu Miasta Krakowa pismo o warunkowej rezygnacji z naszych działań 

na rzecz odzyskania Domu. Było to zgodne ze statutem KTT z roku 1934, obowiązującym nas oraz 

wszystkie kolejne zarządy KTT. Ciągu dalszego tych działań należy szukać już we wskazanym 

referacie. 

 

Aby zakończyć tę kwestię oświadczam, że dotychczasowe zarządy KTT nie poruszały kwestii 

zarządzania Domem Technika, które kontynuuje Rada Krakowska. Toteż, gdyby powstała taka 

inicjatywa, to teoretycznie zarówno droga odwołania do sądów europejskich, jak i droga do 

odzyskania funkcji zarządcy Domu Technika pozostają nadal otwarte dla kolejnych zarządów KTT. 

 

Polityka naszego zarządu zmierzała do nakłonienia Rady Krakowskiej do porzucenia nazwy 

NOT oraz przejęcia naszej tradycji i nazwy, które od początku symbolizowały ruch stowarzyszania 

się inżynierów krakowskich. 

Na zakończenie przypomnę, że w statucie z roku 1934, w punkcie regulującym przyszłość 

własności Domu przewidziano, że „w przypadku, gdy gmina jako właściciel doprowadziłaby do 



sprzedaży Domu Technika, uzyskane kwoty powinny zostać przeznaczone na cele wsparcia 

istniejących wówczas stowarzyszeń technicznych”. Przegrany proces, oprócz straty i kosztów, 

przyniósł nam rozgoryczenie porażką, którą odebraliśmy jako jawną krzywdę. Ale oczywiście 

wspólne działania i współpraca z Wiesławem Blaschke w ramach KTT, przynosiły nam także  

wielokrotnie satysfakcję. Jak w przypadku, gdy władze PRL z własnej inicjatywy zniosły klauzulę 

zakazu używania nazwy „Krakowskie Towarzystwo Techniczne” oraz drukowania Czasopisma 

Technicznego, w którym wiele miejsca poświęcano sprawom historii Towarzystwa, a zwłaszcza 

historii z czasów liberalnych warunków zaboru galicyjskiego oraz współpracy z Lwowskim 

Towarzystwem Polskim, co także początkowo było zabronione. 

   

Wiele satysfakcji sprawił nam europejski zjazd delegatów państw objętych procesem 

transformacji gospodarki (tak zwanego KBWE), kiedy to Kraków prezentował referat o polskiej 

kulturze materialnej, a Rada Federacji NOT udostępniła Dom Technika dla wystawy pamiątek 

polskiej kultury materialnej. 

 

W tamtych czasach (1985) w skład Prezydium Rady Krakowskiej wchodzili: prezes Roman 

Sniechowski oraz członkowie: Mieczysław Dziadkowiec - prezes PZITB, Marian Szeliński - prezes 

SITK oraz Wiesław Blaschke - prezes SITG. Wszyscy trzej pozostali (do końca życia) członkami 

odrodzonego KTT i pracowali nad statutem KTT, który spełniałby postulat przedstawiony na 

poprzedniej stronie. 

 

Jak podkreśliłem w tytule, kolega Wiesław Blaschke to człowiek wielce zasłużony dla 

Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, i to na wielu polach. Między innymi On skutecznie 

nakłonił  Koleżankę Joannę Kulczycką do podjęcia się żmudnej roli prezesa. Życzę Jej i wszystkim 

aktualnym Członkom wszelkiej pomyślności na polu działań w Krakowskim Towarzystwie 

Technicznym. 

 

       Jerzy Banaś 

       Członek Honorowy KTT 

 

Kraków, 21 marca 2021r. 


