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Obchodzone w tym roku 70-lecie powstania naszej uczelni zbiega się 
z 10-leciem utworzenia jej najmłodszej samodzielnej jednostki – Mu-
zeum Politechniki Krakowskiej, mającej swoje umocowanie zarówno 
w ustawie o szkolnictwie wyższym jak i o muzeach.

Poza podstawowymi działaniami statutowymi, wśród których pierwsze 
miejsce zajmuje gromadzenie i katalogowanie świadectw przeszłości 
uczelni, Muzeum od początku koncentruje się na wystawach czaso-
wych i publikowaniu Biuletynu. Już zestawienie samych tytułów daje 
obraz różnorodności zainteresowań zarówno pracowników i studen-
tów uczelni, jak i wybitnych jej profesorów oraz absolwentów.

Pierwszą zorganizowaną w Muzeum wystawę zatytułowaną „Po-
litechnika Krakowska w fotografii i dokumencie” ukazują-
cą historię uczelni na zdjęciach archiwalnych otwarto w 2005 roku. Za-
początkowała ona organizację kolejnych interesujących wystaw. 
W kwietniu 2006 roku – „45 lat Studenckiego Koła Naukowe-
go Budownictwa Wydziału Architektury”, a w październiku 2006 
roku – „Październik – Tryptyk węgierski”. Wystawa ta nawiązy-
wała do tragicznych wydarzeń na Węgrzech w roku 1956 i pomocy 
jakiej udzielali walczącym, studenci i pracownicy naszej uczelni. 
W księdze pamiątkowej znalazły się wówczas wzruszające słowa kon-
sula Republiki Węgierskiej „Dziękujemy Ci, Polsko”. W listopadzie 2007 
roku odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Marii Zachwieji-Wali – „C.K. 
Kraków w Areszcie”. Artystka przedstawiła budowle z okresu mo-
narchii austro-węgierskiej, prezentujące kunszt pracy inżynierskiej. Po-
mieszczenia Muzeum znalazły swoje miejsce w dawnym areszcie woj-
skowym wchodzącym w skład koszar armii austro-węgierskiej im. Arcy-
księcia Rudolfa. To zapewne spowodowało, że siedziba Muzeum przyję-
ła potoczną nazwę „Areszt”. Obiekty koszar do dzisiaj są głównym Kam-
pusem Politechniki Krakowskiej. O historii naszego kampusu napisał 
w niniejszym biuletynie dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Obecnie jego 
obiekty uznane są za zabytkowe i objęte ochroną Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków.

W kwietniu 2008 roku zaprezentowno wystawę „Politechnika Kra-
kowska a kraje bliskie i dalekie – Afryka”. Towarzyszył jej wy-
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The 70th Anniversary of the foundation of Cracow University of Technology, 
which we are celebrating this year, coincides with the 10th Anniversary 
of setting up the Museum of CUT, the youngest of its self-contained 
institutions, established on the basis of the Acts on Higher Education 
and on Museums.

Besides its statutory activities, among which the primary one is 
collecting and cataloguing  traces of the university’s past, the Museum, 
since its very beginning, has revolved around organizing  temporary 
exhibitions and publishing the Bulletin. The mere titles of the published 
articles suffice to confirm a vast variety of interests expressed by 
academics, students and also by distinguished university professors 
and the university graduates.

The first exhibition presented in the Museum in 2005, was entitled 
Cracow University of Technology in Photographs and 
Documents and focused on history of our university depicted in 
archival photos. It was soon followed by a number of other interesting 
exhibitions.  In April 2006,  45th Anniversary of the Scientific Society 
of Students of Construction at the Faculty of Architecture, and 
in October 2006, October – Hungarian Triptych. The latter illustrated 
the tragic events of 1956 in Hungary and the assistance and support 
students, academics and employees of our university provided to 
struggling protesters. The Commemorative Book of the exhibition bore 
a touching inscription made by the Consul of the Hungarian Republic, 
„We thank you, Poland”. In November 2007 a ceremonial opening of 
Maria Zachwieja-Wala’s paintings exhibition entitled Imperial-Royal 
Cracow in Arrest was held. The artist pictured buildings exemplifying 
finest engineering artistry of the Austro-Hungarian Empire. The location of 
the Museum in old barracks, which had served as a military guardhouse of 
the Crown Prince Rudolf Austro-Hungarian army, supposedly gave cause 
for the Museum to get nicknamed as the Arrest. The barracks buildings 
have been still in use and constitute the Main Campus of Cracow University 
of Technology. The history of our Campus is presented in the current 
Bulletin in the article written by Krzysztof Wielgus, PhD, Arch. Nowadays 
the campus buildings are regarded historic and under protection of City 
Monument Conservator.

The 70th  Anniversary of Cracow University 
of Technology

The 10th Anniversary of the Museum 
of Cracow University of Technology
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kład prof. S. Juchnowicza, który przybliżył mozaikę kultur, wyznań oraz 
symbolikę architektonicznych budowli Nigerii. 

W grudniu tego samego roku otwarto kolejną wystawę. Była ona  związaną 
z czasami I wojny światowej: „Chuda Emma – austro-węgierski cięż-
ki moździerz Śkoda 30,5 cm w Wielkiej Wojnie 1914–1918”. Wy-
stawa dotycząca elementu uzbrojenia armii austro-węgierskiej, przywołała 
ducha tamtej epoki, ale też była hołdem dla sztuki inżynierskiej tamtych lat. 

Wystawą zatytułowaną „70-lecie polskich szkół nad Balatonem” 
otwartą w listopadzie 2009 roku Muzeum włączyło się w obchody 
70-lecia II wojny światowej. Zaprezentowano wówczas wojenną hi-
storię polskich szkół nad Balatonem, w których naukę pobierali także 
późniejsi profesorowie Politechniki Krakowskiej.

W kwietniu 2010 roku otwarto specjalną wystawę „Gabinet Profesora
M. Życzkowskiego” poświęconą prof. Michałowi Życzkowskiemu, 
wybitnemu uczonemu i wychowawcy wielu wybitnych profesorów.

W październiku 2011 roku otwarto wystawę „Flota, której już nie ma”, 
opracowaną na podstawie kolekcji prof. A. Samka i poświęconą flocie 
monarchii austro-węgierskiej oraz inżynierom tamtego czasu. 

W maju 2012 roku zorganizowano wystawę zatytułowaną „Olimpij-
czycy 1924-2006 z Politechniki Krakowskiej”. Zaprezentowano 
wówczas biogramy 22 pracowników i studentów, którzy brali udział 
w olimpiadach letnich i zimowych (wśród nich także prof. Ludomira 
Sleńdzińskiego, pierwszego Rektora Politechniki po uzyskaniu jej sa-
modzielności w roku 1954) wraz z ich wspomnieniami. Wystawę ozdo-
biły pełnowymiarowe reprodukcje plakatów olimpiad, uzyskane dzięki 
współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

W marcu 2014 roku na podstawie kolekcji znaczków prof. Z. Porady za-
prezentowano wystawę „Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty 
Polskiej”. Aktualnie w Muzeum eksponowana jest otwarta w grudniu 2014 
roku wystawa poświęcona Twierdzy Kraków w stulecie jej obrony, zatytu-
łowana „Ars Magna – Architectura Militaris – Twierdza Kraków”.

Spośród dziesięciu wydanych dotąd Biuletynów Muzeum, większość 
(7) towarzyszyła organizowanym wystawom. Pozostałe trzy biuletyny 
były poświęcone Rektorom Ludomirowi Sleńdzińskiemu (1889–1980) 
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In April 2008, the exhibition Cracow University of Technology and Near 
and Remote Countries – Africa was displayed. It was accompanied by 
the lecture given by Professor S. Juchnowicz on Nigerian mosaic of ethnic 
groups, religious denominations and architectural symbolism.  

December of the same year held another exhibition. That one was 
dedicated to the period of the World War I and was called Skinny 
Emma-Austro-Hungarian 30.5 cm howitzer by Škoda in the 
Great War 1914–1918. The exhibition presented a piece of armament 
used by the Austro-Hungarian army. The exhibition recalled the spirit of 
the epoch as well as paid tribute to engineering skills of those times. 

With the exhibition entitled 70th Anniversary of Polish Schools at 
Lake Balaton arranged in November 2009, the Museum took part in 
commemorative celebrations of the 70th anniversary of the outbreak of 
World War II. The exhibition was devoted to the war history of the Polish 
schools located near the shore of Lake Balaton in which students, 
some of whom later became professors of Cracow University of 
Technology, were educated. 

In April 2010, a very special exhibition was opened. It was called 
Professor M. Życzkowski’s Study Room and was dedicated to 
Professor Michał Życzkowski, an outstanding scholar and academic 
educator of a number of eminent professors.

In October 2011, the exhibition entitled The Fleet Which No Longer 
Exists took place. The exhibition was based on a Professor Samek’s 
collection and presented the fleet of Austro-Hungarian Empire and 
engineers of that time. 

The Olympic Athletes of Cracow University of Technology 
in years 1924–2006 opened in May 2012. It portrayed profiles and 
presented reminiscences of 22 students and employees (including 
Professor Ludomir Sleńdziński - the first Rector of Cracow University 
of Technology after it became an independent institution in 1954) who 
took part in the Summer and Winter Olympic Games. The exhibition was 
furnished with full-scale reproductions of the Olympic posters received 
thanks to collaboration with the Museum of Sports and Tourism in Warsaw. 

In March 2014, Professor Z. Porada’s stamp collection gave rise to 
the exhibition called Tadeusz Kościuszko on Polish Postage 
Stamps. At the present moment the Museum has been housing 
the exhibition Ars Magna – Architectura Militaris – Krakow 
Fortress which was opened in December 2014, and is devoted to the 
100th anniversary of the defence of Krakow Fortress. 
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i Bronisławowi Kopycińskiemu oraz profesorowi Stanisławowi Rudni-
kowi (1923–2004), prorektorowi Politechniki Krakowskiej i Dziekanowi 
Wydziału Mechanicznego. 

Największym jednak zainteresowaniem z racji bogatego materiału 
ilustracyjnego cieszył się biuletyn nr 2, wydany w roku 2005 z okazji 
60-lecia Uczelni. Na jego okładce widnieje symboliczne zdjęcie zało-
życieli Politechniki, profesorów Akademii Górniczej, m.in. Izydora Stel-
li-Sawickiego i Walerego Goetla, kroczących w majowym słońcu roku 
1945 ulicą Krupniczą z akademickiego kościoła św. Anny na inaugu-
rację pierwszego roku akademickiego w Politechnice Krakowskiej. 
Skłoniło to nas do wznowienia tego wydawnictwa – z zachowaniem hi-
storycznej już okładki, zaktualizowanej z okazji z okazji 70-lecia Uczel-
ni i z uzupełnieniami materiału fotograficznego z ostatniego dziesię-
ciolecia.

Dziesięć lat pracy Muzeum Politechniki Krakowskiej i dwanaście wy-
staw, dotykających wydawałoby się różnych tematów łączy jeden 
wspólny mianownik, jakim jest postać inżyniera, którego umiejętności 
i praca kształtują środowisko i warunki naszej egzystencji.

Z okazji 10-lecia Muzeum pragniemy złożyć podziękownia wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania i utrzymania aktywnej działalno-
ści Muzeum: darczyńcom, kierownictwu Uczelni w latach 2005–2015 
i pierwszym jego opiekunom z urzędu, prorektorom Politechniki, profe-
sorom Aleksandrowi Böhmowi i Wacławowi Celadynowi, a także byłym 
Przewodniczącym Rady Muzeum, Rektorowi prof. Władysławowi Mu-
szyńskiemu i prof. Elżbiecie Dąmbskiej-Śmiałowskiej. 

Słowa podziękowania należą się również wielu służbom administracji 
Politechniki, a także pracownicom Muzeum, Paniom Marii Molo-Gąsio-
rek i Liliannie Lewandowskiej.

prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski 
Przewodniczący Rady Muzeum
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
Prorektor ds. Ogólnych PK
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Professor Marcin Chrzanowski, DSc, Eng. 
President of the Museum Council
Andrzej Białkiewicz, Professor at CUT, DSc, Eng. Arch. 
Vice-Rector for General Affairs

Out of the 10 already published issues of the Museum Bulletin, the 
majority (7) accompanied the exhibitions. The remaining 3 were devoted 
to the profiles of Rector Ludomir Sleńdziński (1889–1980), Bronisław 
Kopyciński and Vice-Rector, Dean of the Faculty of Mechanical 
Engineering, Professor Stanisław Rudnik.

However, the highest interest, due to rich illustrative material, was 
attracted by the Bulletin number 2 published in 2005 to celebrate 
the 60th anniversary of the University. The front cover of that Bulletin 
showed a symbolic photo of the founders of Cracow University of 
Technology professors of the Academy of Mining,  including Izydor 
Stella-Sawicki and Walery Goetel, who, in May sunshine of 1945, 
strode along Krupnicza street heading from the academic church 
of St. Anne to the inauguration of the first academic year at Cracow 
University of Technology.  The interest it caused made us take decision 
of having it reissued – with the same historical cover updated on the 
occasion of the 70th anniversary of the University and complemented 
with the photographic material of the last decade. 

10 years of the Museum of Cracow University of Technology and 12 
exhibitions, apparently dealing with different issues, however, hold 
one common denominator: they all have focused on the figure of an 
engineer whose skills and activities exert impact on the environment 
and shape conditions of our existence. 

On the occasion of the 10th anniversary of the Museum we would 
like to express grateful thanks to all who have contributed to setting 
up and keeping the Museum vigorously operating: the donators, the 
authorities of CUT in years 2005–2015, the Museum’s first supervisors 
Vice-Rectors Professor Aleksander Böhm and Professor Wacław 
Celadyn, and also the former Presidents of  Museum Council – Rector 
Professor Władysław Muszyński and Professor Elżbieta Dąmbska-
Śmiałowska. 

The words of gratitude should also be directed to administrative staff 
of CUT and to the Museum custodians – Maria Molo-Gąsiorek and 
Lilianna Lewandowska.
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Politechnika Krakowska, jedna z dwóch dużych uczelni technicznych 
Małopolski, posiada swój  główny kampus w historycznych ponad 
120-letnich koszarach, zbudowanych w okresie Monarchii Austro-Wę-
gierskiej, położonych w Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Warszaw-
skiej. Zespół jest znakomicie położony pod względem dostępności 
i identyfikacji w strukturze miejskiej Krakowa (5 minut dojścia pieszego 
od Dworca Głównego), 15 minut od Rynku Głównego, obsługa przez 
linie autobusowe i tramwajowe w tym szybki tramwaj miejski; wyrazi-
ste i rozpoznawalne z wielu kierunków budowle).

Politechnika zajmuje dawne Koszary arcyksięcia Rudolfa (niem. 
Kronprinz Rudolfs Kaserne – od imienia ówczesnego następcy tronu 
Austro – Węgier, arcyksięcia Rudolfa Habsburga; potocznie Koszary 
Rudolfa – Rudolfskaserne), zbudowane w latach 1873–78 na terenie 
ówczesnego przedmieścia Kleparz, tuż przy granicy Krakowa z Prąd-
nikiem Czerwonym i Krowodrzą. Od Prądnika oddzielała je ówczesna 
szosa warszawska (warschauer Chaussée – dzisiejsza ul. Warszaw-
ska), a od Krowodrzy – linia wałów rdzenia twierdzy, biegnąca wzdłuż 
dzisiejszej al. Słowackiego.

Koszary powstały nieopodal miejsca, gdzie w 1794 roku powstały 
fortyfikacje Krakowa, zaprojektowane przez Tadeusza Kosciuszkę. 
Autorstwo projektu architektonicznego koszar nie jest znane; zapew-
ne są one dziełem zespołu wojskowych architektów austriackich. 
Budowniczym koszar (tj. autorem szczegółowego projektu budow-
lanego i realizatorem budowy) był znany krakowski architekt, Anto-
ni Łuszczkiewicz.

Politechnika Krakowska, jako dawne c. i k. Koszary Arcyksięcia Rudolfa  
(k.u.k. Kronprinz Rudolfskaserne) jest wpisana do ewidencji zabytków. 
Ponadto znajduje się na obszarze układu urbanistycznego Klepa-
rza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-647, decyzją 
z dnia 25 stycznia 1984 r., oraz na obszarze uznanym za pomnik hi-
storii: „Kraków – historyczny zespół miasta”, zarządzeniem Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.

Od fortyfikacji Tadeusza Kościuszki do Kampusu 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki
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Cracow University of Technology, one of the two major technical 
universities of Malopolska, has its main campus in the historical, over 
120-year-old barracks, built during the Austro-Hungarian Empire, 
located in the Śródmieście District in Warszawska street. The complex 
is very well located both in terms of accessibility and identification 
in Krakow’s urban structure (5 minutes’ walk from the main railway 
station, 15 minutes from the main Market Square, bus and tram lines 
service, including high-speed urban tram; the structures which are 
distinctive and recognizable from various directions).

Cracow University of Technology occupies the former Barracks of Crown 
Prince Rudolf (in German: Kronprinz Rudolfs Kaserne – named after 
the then heir to the throne of Austria – Hungary, Rudolf of Habsburg, 
commonly called Rudolf’s Barracks – Rudolfskaserne), built between 
1873 and 1878 in the former suburbs of Kleparz, near the border 
of Krakow, Prądnik Czerwony and Krowodrza Districts. They were 
separated from Prądnik District by the then Warsaw Road (Warschauer 
Chaussee – what is Warszawska Street today), and from Krowodrza 
– embankments of the core of the city fortress, running along today’s 
Słowacki Avenue.

The barracks were built near the place where, in 1794, the fortifications 
of Krakow were constructed, designed by Tadeusz Kościuszko.

The authorship of the architectural project of the barracks is not known; 
presumably, they are the work of a team of Austrian military architects. 
The builder of the barracks (i.e. the author of a detailed construction 
design and its contractor) was a famous Krakow architect, Antoni 
Łuszczkiewicz.

Cracow University of Technology, as the former imperial and royal 
Crown Prince Rudolf’s Barracks (k.u.k. Kronprinz Rudolfskaserne) is 
entered in the register of monuments. In addition, it is located in the 
urban area of Kleparz District, entered in the register of monuments 
under No. A-647, by the decision of 25 January 1984, and in the 
area recognized as a monument of history: “Krakow - historical city 
complex, by the decree of the President of the Republic of Poland of 
8 September 1994”.

From Tadeusz Kościuszko’s fortyfications 
to the campus of the Tadeusz Kościuszko 
Cracow University of Technology
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Etapy rozwoju kampusu Politechniki Krakowskiej:

 Etap I 

 budowa podstawowego zespołu koszarowego według projektu 
architekta Antoniego Łuszczkiewicza w latach 1878–1880.

 Etap II

 rozbudowa zespołu koszar o zespół magazynowo-gospodarczy 
oraz budowa garnizonowego, kolejowego magazynu materiałów 
wojennych w latach 1880–1882

 Etap III 

 uzupełnienie podstawowego zespołu koszarowego przez 
wybudowanie budynku kasyna oficerskiego oraz ukończenie prac 
związanych z infrastrukturą techniczno-sieciową (układ dróg, sieci 
podziemnych i zieleni) w latach 1905–1907.

 Etap IV 

 konserwacja i dostosowanie do potrzeb Wojska Polskiego 
w latach 1918–1939

 Etap V 

 okres po II wojnie światowej, stopniowe przejmowanie zespołu 
przez Politechnikę Krakowską. W miejsce wyburzonych obiektów 
powstały nowe obiekty kubaturowe.

Etap VI

 rewaloryzacja i podnoszenia standardu kampusu Uczelni przy
ulicy Warszawskiej. Rewaloryzacja budynków Aresztu, Kotłowni, 
Działowni; ogrodzenie terenu, początek tworzenia ogrodów 
akademickich Politechniki Krakowskiej.

Dziś Politechnika Krakowska, dzięki swej lokalizacji w historycznym 
zespole koszarowym, oprócz swej zasadniczej funkcji wyższej uczel-
ni może stać się integralną częścią nowej oferty turystycznej Krakowa 
– połączenia w system zwiedzania czterech obiektów, należących do 
dawnej Twierdzy Kraków, położonych w odległości równoważnej ok. 
15 minut pieszego spaceru. Są to:

–  Muzeum Armii Krajowej w dawnym zespole aprowizacyjnym 
twierdzy,

–  Bastion III „Kleparz”, adaptowany na cele kulturalne,

–  Bastion IVa „Luneta Warszawska”, adaptowany na cele komer-
cyjne i kulturalne,
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Cracow University of Technology development stages:

Stage I

 construction of the main barracks complex designed by the 
architect Antoni Łuszczkiewicz in the years 1878–1880.

Stage II

 extension of the barracks complex by a warehouse complex and 
the construction of a garrison railway storehouse for war materials 
in the years 1880–1882.

Stage III

 complementation of the main barracks complex by building 
officers’ mess and completion of the work related to technical and 
network infrastructure (road system, a network of underground 
utilities and greenery) in the years 1905–1907.

Stage IV

 maintenance and adaptation to the needs of the Polish Army 
in the years 1918–1939.

Stage V

 the period after World War II, gradual taking over by Cracow 
University of Technology. In the place of the demolished 
buildings, new structures were built. 

Stage VI

 revalorisation and upgrading the standard of the University 
campus at Warszawska Street. Revalorisation of the following 
buildings: Areszt (the Guardhouse), Kotłownia (the Boiler House), 
Działownia (the Artillery); fencing the premises, the beginning of 
creating academic gardens of Cracow University of Technology.

Today, Cracow University of Technology, thanks to its location in the 
historical barracks complex, in addition to its main educational 
function, can become an integral part of a new Krakow’s tourist offer 
– a sightseeing combination of the four objects belonging to the former 
Krakow Fortress, located at a distance equivalent to approximately 
15 minutes’ walk. These include:

–  Home Army Museum in the former provisions complex of the 
Fortress,

– Bastion III “Kleparz”, adapted for cultural purposes,

–  Bastion IVa “Luneta Warszawska” (“Warsaw Telescope”), 
adapted for commercial and cultural purposes,
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–  zespół starego Dworca Towarowego w Krakowie – obszar o nie-
zwykłej atrakcyjności i możliwościach adaptacji na cele kultural-
ne, a także komercyjne. Nie ma on jeszcze swojego programu, 
lecz należy go brać pod uwagę we wszelkich działaniach rewi-
talizacyjnych;

–  Politechnika Krakowska w dawnych Koszarach Arcyksięcia Ru-
dolfa z Muzeum Politechniki w dawnym budynku aresztu pułko-
wego. 

Jeśli roli „ambasadora” i promotora owej  archaicznej i równocześnie 
nowoczesnej, osobliwej techniki sprzed wieku, jednej z platform star-
towych także i naszej współczesności, nie podejmie się Politechnika 
Krakowska, uczynią to inni, albowiem, także w turystyce, „natura nie 
lubi próżni”. 

Położenie Politechniki Krakowskiej, i dosłowne, na fizycznej mapie 
Krakowa, jak i metaforyczne, na intelektualnej, naukowej i kulturalnej 
mapie naszego miasta i regionu, szczególnie predestynuje ją do tej 
roli. Dawny zespół koszarowy, niezwykły, zachowany niemal w pier-
wotnym stanie budynek dawnego aresztu, położenie w centralnej czę-
ści północnej, militarno-komunikacyjnej dzielnicy Krakowa, możliwość 
synergicznego działania z Muzeum Armii Krajowej, zlokalizowanym 
w dawnym zespole aprowizacyjnym Twierdzy Kraków, realizowany-
mi zespołami turystycznymi w fortach Kleparskim (Bastion III) i Luneta 
Warszawska (IVa); rola „odsyłacza” do tworzonego Muzeum Twierdzy 
Kraków (Fundacja „Janus” na forcie 44 Tonie), lokalizacja o 5 minut dro-
gi od Dworca Głównego w Krakowie i 10 minut do niewykorzystanego 
jeszcze terenu Dworca Towarowego o ogromnym potencjale adapta-
cyjnym – to dopiero część atutów Politechniki Krakowskiej jako cen-
trum edukacyjnego, bramy do przywoływanej z zapomnienia „Galak-
tyki C.K.”

Rola naukowców i interdyscyplinarnego środowiska badawczego, 
stworzonego na Politechnice już od wczesnych latach 70. ub. wie-
ku i skupionego na poznawaniu, ochronie i promocji historycznych 
dzieł inżynierii i szerzej, dziedzictwa XIX i XX wieku (prof. Janusz Bog-
danowski, prof. Andrzej Białkiewicz, prof. Kazimierz Flaga, dr Józef 
Budziło i wielu innych), ilość posiadanych materiałów archiwalnych, 
jakość opracowań, znaczenie kontaktów międzynarodowych i stu-
denckiego ruchu naukowego, fakt istniejącego już Muzeum Politech-
niki Krakowskiej – to wyjątkowe warunki ułatwiające realizację takiego 
zamierzenia.      

Kompleks budowli, wraz z terenami zieleni stanowi spójną kompozy-
cyjną i funkcjonalną całość, posiadającą, samą w sobie, znaczną war-
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–  the old Freight Station in Krakow - the area of extraordinary 
attractiveness and potential for cultural as well as commercial 
adaptation. It hasn’t got its programme yet, but must be taken 
into consideration in all revitalisation activities;

–  Cracow University of Technology in the former Crown Prince 
Rudolf’s Barracks with the University Museum, in the building 
of a former regimental guardhouse.

If Cracow University of Technology does not take the role of the 
“ambassador” and promoter of this archaic, and at the same time 
modern, a century-old peculiar technique, one of the springboards of 
our times as well, others will do it because “Natura horret vacuum”, 
which also applies to tourism.

The location of Cracow University of Technology, both geographical on 
the physical map of Krakow, as well as metaphorical on the intellectual, 
scientific and cultural map of our city and the region, makes it particularly 
suitable for this role. The former barracks complex, the unusual old 
guardhouse, preserved almost in its original state, the location in the 
central part of the north, military and communication district of Krakow, 
the possibility of synergistic cooperation with the Home Army Museum 
located in the former provisions complex of the Krakow Fortress, the 
implemented tourist complexes in the two forts of Kleparz (Bastion 
III) and Luneta Warszawska (IVa); the role of a “link” to the Krakow 
Fortress Museum which is being created (“Janus” Foundation at the 
fort 44 Tonie), the location of a 5-minute walk from the main railway 
station in Krakow and 10 minutes from the Freight Station with the 
untapped potential for adaptation - this is only part of the assets of 
Cracow University of Technology as a centre of education, a gateway 
to the saved from oblivion “Imperial and Royal Galaxy”.

The role of scientists and interdisciplinary research environment 
developed at the University in the early 1970s, focused on exploration, 
protection and promotion of the historical works of engineering and, 
more broadly, the heritage of the 19th and 20th centuries (Prof. Janusz 
Bogdanowski, Prof. Andrzej Białkiewicz, Prof. Kazimierz Flaga, Józef 
Budziło, Ph.D. and many others), the amount of archival materials, 
quality of the studies, the importance of international relations 
and student academic movement, the fact of the existence of the 
University Museum – these are the unique conditions facilitating the 
implementation of such a project.

The complex of buildings, together with green areas, is a coherent 
compositional and functional whole, which has a significant cognitive 
and aesthetic value, important for cultural tourism. These values are 
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tość poznawczą i estetyczną istotną dla turystyki kulturowej. Wartości 
te są komplementarne w stosunku do misji i marki Uczelni; są jednak, 
jak dotąd, w niewielkim tylko stopniu niekorzystne.

Są to wartości bezpośrednie, wynikające organicznie z tożsamo-
ści miejsca i jej kontekstu historycznego, niemniej istotne wartości 
pośrednie wynikające z misji, profilu, i osiągnięć uczelni, a także postaci 
jej patrona, Tadeusza Kościuszki. Obydwie kategorie wartości mają zna-
czenie uniwersalne i reprezentatywne dla epoki i zjawisk, zaś ich ko-
niunkcja przydaje im cech unikatowości co najmniej w skali kraju.

Wartości bezpośrednie to dobrze zachowany układ urbanistycz-
ny i niewiele przekształcony wyraz architektoniczny wielkiego, au-
stro-węgierskiego, zespołu pułkowych koszar piechoty, nawiązujący 
do wiedeńskiego Arsenału, związany organicznie ze strukturą obron-
ną dawnej Twierdzy Kraków. Koszary nazwane imieniem następcy 
tronu Arcyksięcia Rudolfa, składały się z dwóch zasadniczych czę-
ści – wschodniej, zawierającej monumentalne budynki: sztabu oraz 
trzy budynki batalionowe, areszt, magazyn (później kasyno oficerskie), 
stajnię i powozownie oraz zachodniej, zawierającej zbrojownie, dzia-
łownie ze stajniami ciągu konnego, składy materiałów saperskich 
itd. Projekt niniejszy dotyczy części wschodniej, zachowującej monu-
mentalny charakter wielkich, stałych koszar pułkowych, zbudowanych 
zgodnie z najnowszymi w swej epoce standardami funkcjonalnymi 
i formalnymi. Koszary stanowiły element olbrzymiego zespołu Twier-
dzy Kraków. Jest to największy w Polsce, największy na terenie daw-
nej monarchii i jeden z największych na świecie przykład XIX-wiecznej 
twierdzy pierścieniowej. Składała się ona z kilkuset obiektów, w tym 
kilkudziesięciu fortów, połączonych systemem  specjalnych dróg i zie-
leni oraz z wielkimi zespołami koszarowymi i logistycznymi. Zabytko-
wy kompleks dawnej Twierdzy zajmuje swą sieciowo-powierzchnio-
wą strukturą ponad 400 km2 na terenie Krakowa i otaczających go 
gmin. Większość obiektów fortecznych jeszcze istnieje, stanowiąc 
dopiero odkrywaną dla kulturowej turystyki (industrialnej i militarnej) 
superstrukturę. Jest ona trudna do jednoczesnego i jednorazowego uję-
cia i zrozumienia. Dla adaptowania i wypromowania jako unikatowego 
w skali kraju przestrzennego produktu turystycznego, niezbędna jest or-
ganizacja, a przede wszystkim recepcja i syntetyczna obsługa in-
formacyjna ruchu turystycznego. Historyczny związek funkcjonalny 
i przestrzenny koszar, jako element twierdzy i współczesne znacze-
nie – jako jej najlepiej dostępna i czytelna w mieście reprezenta-
cja – to największa kontekstualna wartość bezpośrednia wynikająca 
z tożsamości budowli. 
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complementary to the University’s mission and brand; however, so far 
they have been used only to a limited extent.

These are the direct values, organically arising from the identity of the 
place and its historical context, although these are also the important 
indirect values resulting from the mission, profile, and achievements of 
the university, as well as its patron, Tadeusz Kościuszko. Both categories 
of the values are of universal and representative significance for the 
era as well as for the phenomena, and their conjunction results in their 
uniqueness, at least on a national scale.

Direct values include a well preserved urban layout and a slightly 
changed architectural expression of a large complex of the Austria-
Hungarian regimental infantry barracks, referring to the Vienna Arsenal, 
organically associated with the defence structure of the former Krakow 
Fortress. The Barracks named after the heir to the throne, Crown Prince 
Rudolf, consisted of two main parts – the eastern part containing 
monumental buildings: the headquarters and three battalion buildings, 
the guardhouse, the warehouse (later the officers’ mess), the stable 
and the coach house, as well as the western part containing the 
armoury, the artilleries with the horse stables, storage buildings for 
explosive materials, etc. This project encompasses the eastern part, 
which retains the monumental character of large, permanent regimental 
barracks, built according to functional and formal standards which 
were the latest standards in their era. The barracks were part of a huge 
complex of Krakow Fortress. It is the largest in Poland, the largest in 
the former monarchy and one of the world’s largest examples of the 
nineteenth-century ring fortress. It consisted of several hundred of 
structures, including several dozen of forts, joined by a special system 
of roads and greenery, and with the huge barracks and logistics 
complexes. The historical complex of the old Fortress, with its network 
and surface structure, occupies more than 400 km2 in Krakow and in 
the surrounding communes. Most of the fortress structures still exist, 
creating a superstructure for the cultural tourism (both industrial and 
military) which is now being discovered. It is difficult for a simultaneous 
and one-time recognition and understanding. In order to adapt and 
promote this Poland’s unique spatial tourist product, the organization 
and, above all, the reception and synthetic tourist information service 
are essential. Historical functional and spatial relationship of the 
barracks, as part of the fortress and contemporary significance - as its 
most accessible and legible representation – is the largest contextual 
direct value resulting from the identity of the structure.

Indirect values – possible to be presented and promoted on the 
premises and in the buildings of the former barracks and today’s 
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Wartości pośrednie – możliwe do zaprezentowania i wypromowania 
na terenie i w obiektach dawnych koszar, dzisiejszej Politechniki – to 
ich szeroki i wielowątkowy związek z inżynierią.  Kontekstem historycz-
nym jest tu w szczególności okres II rewolucji przemysłowej, współcze-
sny powstaniu obiektu i początków industrializacji Krakowa oraz Mało-
polski. Nie wyczerpuje to zakresu tworzenia atrakcyjności poznawczej 
na osnowie budowli przy Warszawskiej. Osoba patrona Uczelni – Ta-
deusza Kościuszki cofa granicę tegoż programu o wiek, czyniąc oka-
zję do prezentacji jego dorobku, jako znamienitego inżyniera wojsko-
wego i  to na tle dziejów trzech krajów – Polski, Stanów Zjednoczo-
nych i Francji.

Z kolei 70-letnia tradycja Uczelni – to okazja ukazania dróg i osiągnięć 
polskiej inżynierii, w tym także założycieli i absolwentów Politechniki 
Krakowskiej. Początek  takich działań został już uczyniony dzięki dzia-
łającemu do 10 lat Muzeum Politechniki Krakowskiej zlokalizowanego 
w najmniej zmienionym, ekspresyjnym w swym wyrazie budynku daw-
nego aresztu pułkowego.

Nowa wizja przekształcania Kampusu Politechniki Krakowskiej im. Ta-
deusza Kościuszki w Krakowie, przy ul. Warszawskiej – części histo-
rycznego układu dawnych koszar Arcyksięcia Rudolfa wraz budowla-
mi, zielenią, komunikacją, infrastrukturą, małą architekturą określona 
jest hasłem: 

„3 razy I” – Impuls Inżynieryjnej Inspiracji – stworzenie otwarte-
go zespołu akademickiego w historycznym krajobrazie, o najwyższej 
atrakcyjności wizualnej i intelektualnej jako innowacyjnego produktu 
edukacyjnego i turystycznego – w Krakowie i w Małopolsce.   

Celem koncepcji jest podniesienie standardów przestrzennych uczelni, 
wzbogacenie jej o ofertę edukacyjną i ekspozycyjną w ramach otwarte-
go zespołu muzealnego i informacyjnego.

Misją koncepcji jest rozwinięcie akademickiej oferty edukacyjnej wyż-
szej uczelni technicznej do wymiaru oddziaływania poprzez turystykę 
kulturową na szerokie grupy społeczne; promocja historii techniczne-
go dziedzictwa kulturowego, postaw szacunku dla szeroko rozumianej 
tradycji, postaw patriotycznych, politechnizacji, zachęty do podejmo-
wania studiów technicznych.  

Jest to rewaloryzacja poprzez udostępnienie. Logiką projektu 
jest działanie indukcyjne – poprawa stanu kampusu Politechni-
ki Krakowskiej poprzez jego przystosowanie do celów tury-
styki kulturowej. Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni, poprzez 
zaproszenie na jej teren osób spoza społeczności akademickiej, wy-
maga stworzenia odpowiednich warunków. Ich spełnienie będzie ze 
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University of Technology – it is their extensive and multi-layered 
relationship with engineering. The period of the second industrial 
revolution, the time of its construction as well as the beginning of 
Krakow and Malopolska industrialization process, is the historical 
context here. It does not exhaust the extent of creating cognitive 
attractiveness based on the structures at Warszawska Street. The 
University patron, Tadeusz Kosciuszko, moves back the limits of 
that programme by a century, creating an opportunity to present 
the work of this outstanding military engineer against the historical 
background of the three countries – Poland, the United States and 
France.

The 70-year-old tradition of the University is an opportunity to present 
the ways and achievements of the Polish engineering, including those 
of the founders and graduates of Cracow University of Technology. It 
has already been initiated thanks to the University Museum, operating 
for eight years, located in the least altered, expressive building of the 
former regimental guardhouse.

A new vision for the transformation of the Campus of Cracow University 
of Technology located in Krakow at Warszawska Street, a part of the 
historical layout of the former Barracks of Crown Prince Rudolf together 
with their structures, greenery, communication, infrastructure, landscape 
architecture, has been defined in Polish as “Three times I” (English: 
EII) – Engineering Inspiration Impulse - the creation of an open 
academic complex in the historical landscape, which is of the highest 
visual and intellectual attractiveness, as an innovative educational and 
tourist product, both in Krakow and in Malopolska  region.

The aim of this concept is to raise the spatial standards of the university, 
to enrich the university offer with educational and exhibition aspects 
offered by the open museum and information complex.

The mission of the concept is to extend the academic educational offer 
of a technical university so as to influence the wide range of social 
groups through cultural tourism; promoting the history of the technical 
cultural heritage, respectful attitudes for the widely understood tradition, 
patriotism, polytechnisation, incentives to undertake technical studies.

This is revalorisation through providing access. The reason 
behind the project is the inductive action – improving the condition 
of the Cracow University of Technology Campus through its 
adaptation for cultural tourism. The extension of the University 
educational offer by inviting people who do not belong to its academic 
community requires the creation of appropriate conditions. Their 
fulfilment will be beneficial by all means, as it is regarded as a catalyst 
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wszech miar korzystne, traktowane będzie jako katalizator dla popra-
wy wizualnego i rozumianego w kategoriach społecznych – wizerun-
ku Uczelni.

Uzupełnienie funkcji Uczelni o rolę edukacyjną akademickiego parku 
muzealnego, daje szansę ukierunkowania, zintensyfikowania i skoor-
dynowania jednostkowych działań rewaloryzacyjnych w oparciu o uzy-
skanie dofinansowań zewnętrznych, skierowanych na budowę nowego, 
unikatowego produktu turystycznego.

Korzystne sprzężenie zwrotne oznacza też autopromocję Uczelni 
i promocję atrakcyjności studiów inżynierskich. Ceną będzie (częścio-
we) otwarcie Uczelni, urządzenie i utrzymanie na jej terenie standardu 
urządzonego, mianowanego krajobrazu narracyjnego („telling land-
scape”).

dr inż,. arch. Krzysztof Wielgus
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for improving the visual image of the University as well as the one 
understood in social terms.

Complementing the University function with the educational role of the 
academic museum park creates an opportunity to focus, intensify and 
coordinate the revalorisation activities aimed at the development of 
a new, unique tourist product, which so far have been based on the 
individual acquisition of external project funding.

A favourable amplification also means the University self-promotion, or 
the promotion of attractiveness of engineering studies. The price to be 
paid for the project will be a (partial) opening of the University premises 
as well maintaining the standard of the organised and defined “telling 
landscape”.

Dr. Eng. Arch. Krzysztof Wielgus
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Fragmenty z rękopisów prof. Izydora Stelli Sawickiego, 
inicjatora utworzenia Politechniki Krakowskiej

Excerpts of manuscripts by Professor Izydor Stella - Sawicki, 
the initiator of foundation of Cracow University of Technology
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prof. I. Stella-Sawicki

Professor I. Stella-Sawicki
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Szyszko-Bohusz, twórca Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej

Szyszko-Bohusz, the originator of the Faculty 
of Architecture of Cracow University of Technology

List A. Szyszko-Bohusza do L. Sleńdzińskiego

Letter written by A. Szyszko-Bohusz to L. Sleńdziński
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Indeks Jana Harasymowicza, Państwowe 
Instytuty Techniczne, Lwów 1942–1944

Student Book of Jan Harasymowicz, State 
Technical Institutes, Lviv 1942–1944

Pierwsza rejestracja 
studentów, 

ul. Straszewskiego 28, 
luty 1945

The first registration 
of students, 28 

Straszewskiego street, 
February 1945



Pierwszy 
zarejestrowany 
student Politechniki 
Krakowskiej 
– Tadeusz Kantarek, 
1945 

Student Book of Jan 
Harasymowicz, State 
Technical Institutes, 
Lviv 1942–1944

Poświadczenie 
rejestracji 
Tadeusza Kantarka, 
23 lutego 1945

Certificate 
of registration 
of Tadeusz Kantarek, 
23rd February, 1945
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Pochód 3-cio majowy z lat 

czterdziestych XX wieku

3rd – May Parade,
the 1940s 





Pochód inauguracyjny 
31 maja 1945

Inauguration Parade, 
31st May, 1945

 
Prof. Izydor Stella-Sawicki 

po mszy św. 31 maja 1945

Professor Izydor 
Stella-Sawicki after 

Holy Mass, 31st May, 1945
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Pochód ul. Krupniczą (od lewej) profesorowie: I. Stella-Sawicki, 
W. Goetel, J. Krauze, 31 maja 1945

At the Parade in Krupnicza street (from the left) Professors I. Stella-Sawicki, 
W. Goetel, J.Krauze, 31st May, 1945



Aula Akademii Górniczej – gość honorowy, 
kard. Stefan Sapiecha, 31 maja 1945

Assembly Hall of Mining Academy, the guest of honour, 
Cardinal Stefan Sapieha, 31st May, 1945



Uroczysta inauguracja pierwszego roku 
akademickiego Politechniki Krakowskiej, 

aula Akademii Górniczej, 31 maja 1945

Solemn inauguration of the first 
academic year of Cracow University of 

Technology, Assembly Hall of Mining 
Academy, 31st May, 1945

 
Wykład inauguracyjny, 

prof. I.Stella-Sawicki, 31 maja 1945

Inauguration lecture, Professor 
I. Stella-Sawicki, 31st May, 1945
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Karta wpisu Politechniki Śląskiej 
(z tymczasową siedzibą w Krakowie), 
Wydział Mechaniczny (Komunikacji), 
Jan Harasymowicz 1945/46

Official transcript of student Jan 
Harasymowicz issued by the Silesian 
University of Technology (interim 
office in Krakow), the Mechanical 
(Transportation) Faculty, 1945/46

 
Legitymacja członkowska Bratniej 
Pomocy Studentów Wydziałów 
Politechnicznych przy A.G., 
30 marca 1946

Membership card of Brotherly Help 
of Students of Polytechnic Faculties 
at Mining Academy, 30th March, 1946



Po pierwszym egzaminie dyplomowym 
Wydział Komunikacji (obecnie 
Mechaniczny), listopad 1946

After the first diploma examination 
at Faculty of Transportation (now Faculty 
of Mechanical Engineering), November, 1946

 
Dyplom inżyniera Jana Harasymowicza, 
8 stycznia 1947

Diploma of Engineer Jan Harasymowicz, 
8th January, 1947
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17 stycznia 1945 r. 
ustąpili z Krakowa Niemcy. 27 zjechał do Krakowa Rząd 
w osobach prezydenta ob. Bieruta, premiera ob. Osóbki-Moraw-
ski i Ministra Oświaty ob. dr Skrzeszewskiego. Na jednej konfe-
rencji na moje zapytanie „czy Kraków ma widoki na otrzymanie 
Politechniki? Odpowiedział minister dr Skrzeszewski „I to naj-
większe”, a następnie, gdy w tej sprawie zwróciłem się po raz 
wtóry, powiedział, że nie ma potrzeby agitować go, gdyż już 
jest zaagitowany, a następnie do rektora dr Goetla i do mnie „ 
Organizujcie, reszta zaś formalność”. Słowa te były rozkazem, 
na który czekaliśmy. Nazajutrz została ogłoszona rejestracja 
studentów, a 1 marca rozpoczęły się wykłady, ruszyła pełna 
wielowydziałowa politechnika.

Również i formalność została spełniona, gdyż na skutek życzli-
wej interwencji p. minister Krassowskiej, uczelnia nasza zosta-
ła zatwierdzona dekretem z dnia 19 listopada 1946 roku.

Za utworzenie tej naszej uczelni politechnicznej tak ważnej, 
nie tylko dla miasta naszego lecz dla Państwa, imieniem spo-
łeczeństwa krakowskiego, profesorów i młodzieży dziękuję 
Panu ministrowi dr Skrzeszewskiemu i P. minister Krassowskiej 
i proszę przedstawicieli Wysokiego Rządu oraz p. Wojewodę 
dr Pasenkiewicza o łaskawe powiadomienie Ministra dr Skrze-
szewskiego, że uważamy Go za twórcę naszej Uczelni, wyra-
żamy mu naszą serdeczną wdzięczność i prosimy o dalsze 
poparcie i opiekę.

Również na ręce przedstawicieli Wysokiego Rządu składamy 
podziękowanie za stałą życzliwość okazywaną naszej Uczel-
ni przez Pana Prezydenta ob. Bieruta, zaś Wojsku i Jego 
najwyższemu dowódcy Marszałkowi Polski ob. Rola-Żymier-
skiemu oraz Jego reprezentantowi na Okręg Krakowski, Ge-
nerałowi Prus Więckowskiemu za ugruntowanie uczelni naszej 
przez hojny dar w postaci tych wszystkich budynków, które tu 
naokół widzimy.

Również wdzięczni jesteśmy p. Ministrowi Komunikacji ob. inż. 
Rabanowskiemu, który na skutek mojej interwencji zwrócił się 
do Pana Ministra Oświaty z propozycją otwarcia w Krakowie 
Wydziału Komunikacji, który umożliwiłby mu wypełnienie strasz-
nych luk, jakie wojna sprowadziła w szeregi jego pracowników. 
Jemu zawdzięcza nasza uczelnia, że między swymi studenta-
mi ma młodzież w mundurach kolejowych całej Polski. Staramy 
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się, by się oni czuli u nas dobrze i by po skończeniu studiów byli 
 w tym resorcie ambasadorami naszej uczelni.

Zwracamy się też do miasta z serdeczną podzięką za dotych-
czasowe poparcie, jak i z prośbą o dalsze. Sądzimy, że z tą 
chwilą gdy włodarzem miasta jest człowiek, któremu znane 
są tak dobrze sprawy nauki, zaś jego zastępcami ludzie nam 
życzliwi i rozumiejący ważność tej placówki, możemy patrzeć 
z ufnością w przyszłość naszej uczelni. Od miasta dużo zale-
ży, zależy pomieszczenie naszych profesorów, i naszej uczącej 
się młodzieży, której umożliwić musimy pracę w najlepszych 
warunkach. Pragnę przypomnieć tu, że Kraków nie jest jakimś 
nowicjuszem jako miasto politechniczne, Warszawa bowiem 
była piątem, a Kraków szóstem miastem w Europie, które zało-
żyły u siebie Politechnikę. Politechnika Warszawska od 1826r. 
do 1830r., Kraków natomiast korzystając z większych możliwo-
ści utworzył Politechnikę pod nazwą Instytutu Technicznego, 
na podstawie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej 
w roku 1834, a więc przed 114 laty. Instytut ten istniał 42 lata, 
a mianowicie do roku 1876 bowiem został w tym czasie znie-
siony przez Austriaków i zamieniony na szkołę przemysłową, 
tak bardzo dla naszego miasta i społeczeństwa zasłużoną.

Podziękowanie nasze pragnę złożyć również J. M. Rektorowi 
Akademii Górniczej prof. Dr Goetlowi, człowiekowi, który w naj-
trudniejszych chwilach naszej uczelni przychodził jej ze swą 
wypróbowaną życzliwością i pomocą. Jego zawsze pozytyw-
nemu ustosunkowaniu się do uczelni naszej zawdzięczamy bardzo 
dużo i profesorowie i młodzież nasza pamiętać będzie wszyst-
ko to dobre, co od niego i Bratniej Uczelni – Akademii Górni-
czej otrzymała. Zgoda Akademii Górniczej i jej profesorów na 
tymczasowe oparcie się o jej laboratoria, bibliotekę, w pierw-
szych latach naszego istnienia, jest sprawą niezwykle ważną, 
gdyż umożliwia nam od pierwszej wprost chwili poważną pra-
cę naukową.

Wymieniając tych, którzy przyczynili się pracą swą wprost 
ponad siły do stworzenia tej nowej uczelni, nie mogę nie wspo-
mnieć o prof. Dr Marianie Kamieńskim, Rektorze Szyszko-Bo-
huszu, prof. Dr Roniewiczu, prof. Czerniewskim, prof. Bier-
nawskim, Śmiałowskim, prof. Małeckim, którzy szli mi zawsze 
z pomocą. Również wspomnieć muszę o ważnej roli, jaką 
w naszych pracach odegrała młodzież. Jej zapał do nauki, 
entuzjazm podtrzymywał nas profesorów w naszym wysiłku 
i pozwolił przezwyciężyć wszystkie trudności, które są złączo-
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ne z każdą pracą ponad normę. Również pragnę podziękować ca-
łemu personelowi administracyjnemu z sekretarzem ob. Gadomskim 
i kwestorem Ciechanowskim na czele, których praca nie można inaczej 
powiedzieć, jak to, że jest wzorem i na wysokim poziomie.

Aby gości naszych nie znużyć, pragnę dać tu tylko krótkie sprawoz-
danie. Zmuszony jestem niestety zacząć je od obowiązku smutne-
go uczczenia pamięci profesora Politechniki Lwowskiej, a następnie 
naszej śp. Dr Kazimierza Wilczkiewicza, wybitnego specjalisty w foto-
grametrii. Cześć Jego pamięci.

W roku 1945, kiedy uczelnia nasza w marcu zaczęła od razu na wszyst-
kich czterech latach swą pracę, była to pełna Politechnika o siedmiu 
wydziałach. Decyzją Wysokiego Rządu cztery wydziały, a to chemicz-
ny, mechaniczny, elektryczny i przemysłowo-budowlany, zostały prze-
niesione do Gliwic, gdzie funkcjonują one jako Politechnika Śląska, 
w Krakowie zaś pozostały trzy wydziały o ośmiu oddziałach, a to: Wy-
dział Architektury, Wydział Inżynierii z oddziałami: lądowym, wodnym, 
mierniczym i kolejowo-drogowym, Wydział Komunikacji z oddziałami: 
kolejowo-mechanicznym, samochodowym, lotniczym.

Obie te uczelnie, tj. Śląska i Krakowska pochodzą z tego samego pnia, 
nie są więc dla siebie konkurencją, lecz wzajemnie uzupełniają się. 
Pierwsza idzie w kierunku przemysłowym, druga w kierunku inżynier-
skim, architektury, odbudowy kraju, utrwalenia reformy rolnej i komu-
nikacyjnej. Obsługują one zarówno przemysłową jak i rolniczą część 
południowej Polski. Na południu mamy Tatry i Podkarpacie. Stąd pły-
nie przeważna część rzek polskich, tu są kolosalne siły, które jako bia-
ły i czarny węgiel muszą być ujarzmione przez polskich inżynierów 
dla celów przemysłowych przy pomocy wielkich przegród dolin i wiel-
kich elektrowni jak budujący się gigant w Jaworznie. Stąd również idą 
na całą Polskę wszystkie powodzie. Jedynie inżynier wodny może je 
utrzymać na wodzy.

Zgromadziliśmy u siebie profesorów lwowskiej politechniki, poza tym 
obok naszych profesorów, mamy profesorów z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Akademii Górniczej i Akademii Sztuk Pięknych, najlepszych 
fachowców, inżynierów i architektów. Praca od pierwszej chwili 
wre na wszystkich polach w całej pełni. Są zapewne u nas i braki 
w szczególności w uposażeniu uczelni. Jeśli jednak przypomnę, że 
istniejemy dopiero trzy lata, dekret mamy od roku, zaczęliśmy od 
niczego, to nasz zapał, przy opiece Rządu i Wojska, przy pomocy 
miasta i społeczeństwa, doprowadził do tego, że z pracy naszej mo-
żemy być dumni.
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Na uczelnię naszą uczęszcza: na Wydział Architektury – 654 studen-
tów, na cztery oddziały Inżynieri – 766 studentów, na Wydział Komuni-
kacji – 847 studentów, razem 2267 studentów.

Większość studentów, gdyż blisko dwa tysiące pochodzi z południo-
wych województw Polski tj. z Krakowskiego, Rzeszowskiego i południa 
Województwa Kieleckiego. Mamy zatem nasz własny obszar ciążenia, 
nikomu nie szkodzimy i nie przeszkadzamy w ich pracy. Reszta z innych 
części Polski. Należy pamiętać jednak, że oddział kolejowy, o blisko 
300 studentach, kompletuje się stosownie do zarządzeń Ministra Ko-
munikacji ze wszystkich stron Polski, aby po ukończeniu studiów młodzi 
inżynierowie rozsypali się z powrotem po całej Polsce i żeby żadna Jej 
część nie cierpiała, jak obecnie na brak inżynierów.

Odnośnie pochodzenia socjalnego, to ze środowiska robotniczo-
włościańskiego pochodzi ok. 45 % studentów, pracowników umysło-
wych 35 % studentów, drobnego mieszczaństwa 10 studentów, innych 
10 % studentów. 

Dyplomów w ciągu 3-letniego istnienia Uczelnia wydała: na Wydzia-
le Architektury 30, na Wydziale Inżynierii 102, na Wydziale Komunika-
cji 78, razem 210. Stopień doktora nauk technicznych uzyskało dwu 
kandydatów. 

Dzięki opiece, dotacjom i darom Ministerstwa Oświaty oraz ofiarno-
ści publicznej Główna Biblioteka Politechniczna liczy już około 10 000 
tomów, a cyfra książek w poszczególnych katedrach sięga już cyfry 
2500 tomów.

Podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju Wydziałów Politech-
nicznych ma stanowisko jakie w stosunku do nich zajmuje Armia 
Polska w osobach Marszałka Polski Rola-Żymierskiego i Gen. Prus-
Więckowskiego. Dar w postaci pięciu budynków o kubaturze 75 300 
m sześ., na powierzchni 23 000 m kw., daje podstawę do pełnego roz-
woju Wydziałów Politechnicznych już w najbliższych latach. Posiadanie 
doskonałych warsztatów samochodowo-lotniczych, lotniska w Balicach 
z własnym hangarem, dwoma płatowcami motorowymi i 20 szybowca-
mi, umożliwia nie tylko kształcenie przyszłych pracowników lotnictwa, 
ale także studia naukowo-badawcze prowadzone bezpośrednio przez 
samych studentów w terenie. Sekcja lotnicza pod opieką tutejszych 
władz wojewódzkich rozwija się pomyślnie.

Bratnia Pomoc studentów Wydziałów Politechnicznych zawdzię-
cza swe istnienie również prawdziwie ojcowskiemu poparciu władz 
i ofiarności publicznej. W chwili obecnej posiada ona dwie dosko-
nale urządzone stołówki, a jej roczny obrót wynoszący 80 milionów 
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złotych świadczy o prawdziwej, pełnej młodości i żywotności jej 
agend. Plan prac dla państwa przewiduje ścisłą współpracę poszcze-
gólnych katedr z Wojskiem, Instytucjami Państwowymi i Przemysłem. 
Na czoło zagadnień wysuwa się sprawa rozbudowy przemysłu i współ-
praca przy tworzeniu mapy gospodarczej Państwa. Poszczególne Ka-
tedry przez swych kierowników zawarły umowy współpracy z Insty-
tucjami Państwowymi. Większość Katedr udziela fachowych porad 
i orzeczeń już w chwili obecnej. W szczególności nawiązano 
kontakt z Ministerstwem Komunikacji, Przemysłu i Handlu, Polskim 
Komitetem Normalizacyjnym, Głównym Urzędem Pomiarów Kraju, 
Centralnym Biurem Odbudowy, Centralą Przemysłu Chemicznego, 
Centralnym Urzędem Planowania, Centralą Zarządów i Zjednoczeń 
Przemysłowych itd. W projekcie poszczególne Katedry mają cały sze-
reg zagadnień o doniosłym znaczeniu dla gospodarki państwowej 
i odbudowy kraju. Do chwili obecnej katedry, względnie jej poszczególni 
pracownicy, opracowali cały szereg projektów. Wykonali dziesiąt-
ki ekspertyz dla przemysłu, występowali jako rzeczoznawcy sądowi, 
udzielali porad fachowych oraz przeprowadzili dziesiątki badań kon-
trolnych przyrządów i instrumentów pomiarowych. W szczególności 
wykonano szereg prac dla Ministerstwa Skarbu, Głównego Urzędu 
Pomiarów Kraju, Wojewódzkich Urzędów Pomiarowych w Krakowie 
i Rzeszowie, Dyrekcji Planowania Przestrzennego, Państwowych Za-
kładów Elektrycznych, Krakowskiego Zjednoczenia Przemysłu Wę-
glowego, Centralnego Zarządu Paliw Płynnych, Dyrekcji Kolei Państwo-
wych, Zarządu Miejskiego w Krakowie, Fabryki Benzyny Syntetycznej 
w Dworach, Fabryki Związków Azotowych w Chorzowiei Mościcach itd.

Prace i większe artykuły publikowane w ciągu ostatnich dwu lat: wydru-
kowano 5 książek, 15 skryptów, 56 większych artykułów, 8 projektów, 
w przygotowaniu 11 książek, 10 skryptów, 25 większych artykułów, 
5 projektów.

Dane powyższe charakteryzują 3-letni okres dotychczasowej pra-
cy Wydziałów Politechnicznych. Powstały one na wezwanie Państwa, 
ażeby spełnić ogrom zadań wywołanych potworną zawieruchą dzie-
jową, która przeszła nad naszą ojczyzną. Cel pracy i zadania wytknę-
ło nam Państwo, a mianowicie kształcenie fachowców i współpraca 
w Odbudowie Kraju. Te trzy kierunki stanowią drogowskazy dla wszyst-
kich pracowników uczelni, którzy pracują z wiarą że Państwo ocenia 
ich wysiłki i czuwa nad rozwojem ich placówki.

Obecny Rząd i Ministerstwo Oświaty stanęło na stanowisku niezmier-
nie dla wyższych szkół życzliwym, że pogłębienie wiedzy i jej udostęp-
nienie dla wszystkich, prowadzi do postępu duchowego, kulturalnego 
i ekonomicznego narodu. Nauka jest fundamentem siły i dobrobytu 
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w Państwie. Tylko przez zgłębienie wiedzy powstać może praca twór-
cza, bez której będziemy zawsze w niewoli duchowej i gospodarczej 
u obcych i nigdy nie rozwiniemy skrzydeł do wyższego lotu. Nauka nie 
jest zbykiem, lecz głównym źródłem cywilizacji narodów.

Kończąc to pobieżne sprawozdanie z naszej trzechletniej pracy, pra-
gnę jeszcze powiedzieć parę słów do naszej kochanej młodzieży. 
Poza obowiązkiem stałej pracy, kształcić musicie drodzy moi przyja-
ciele swoje charaktery, pamiętając o obowiązkach jakie na was jako 
inżynierach ciążyć będą. Inżynier, jest to człowiek, który stoi i współ-
pracuje najściślej z całym społeczeństwem i który styka się stale 
z zagadnieniami życia nowoczesnego. Stąd jednym z waszych głów-
nych zadań jest umieć złączyć w imię wspólnej pracy waszych współ-
pracowników umysłowych i fizycznych w taką nierozerwalną całość 
i stworzyć taką wspólnotę, w której stopiłyby się wszystkie walki i tar-
cia międzyklasowe, które obniżają wyniki pracy, niszczą dobrobyt i są 
zgubne dla państwa.

Dużo wysiłku i pracy czeka Was. Obok nabycia wiedzy inżynierskiej 
macie pracą i wytrwałością wyrobić sobie piękny, czysty charakter 
i ducha obywatelskiego. Bez nauki niemożliwe jest nowoczesne życie 
gospodarcze. Wszystko co robicie, czyńcie dla dobra Narodu, oraz 
naszego, na nowych silnych demokratycznych podstawach odrodzo-
nego Państwa.

Życzę Państwu naszemu i Wam młodzi przyjaciele jak najlepszych wy-
ników waszej pracy.

Ponieważ podobnie jak nasz Rektor jesteśmy profesorami Akademii 
Górniczej, nie mogę inaczej zakończyć moje przemówienie jak słowa-
mi Szczęść Boże 

Kraków 1948 r. 
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Przemówienie podsumowujące 3-letnią kadencję Prorektora 
ds. Wydziałów Politechnicznych prof. I. Stelli -Sawickiego,1948

Speech summarizing the three – year term of office of Professor 
I. Stella-Sawicki, Vice – Rector for Polytechnic Faculties
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Prof. Ludomir Sleńdziński – pierwszy rektor Politechniki Krakowskiej z żoną, 
córką i prof. R. Śmiałowskim

Professor Ludomir Sleńdziński, the first Rector of Cracow University of Technology, 
with his wife and daughter and Professor R. Śmiałowski
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Tableau, Absolwenci 
Inżynierii Lądowej 
i Wodnej 1948

Tableau, Graduates 
of Faculty of Civil and 
Water Engineering, 1948
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47Tableau, Wydział Inżynierii, 1950

Tableau, Faculty of Engineering, 1950
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Tableau, Wydział Mechaniczny 1950–1954

Tableau,  Mechanical Faculty, 1950–1954
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Tableau, Studium Magisterskie 1951–1956

Tableau, Graduate Studies 1951–1956
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Rektor. prof. B. Kopyciński1956–1963

Rector, Professor B. Kopyciński 1956–1963



Rozbudowa Wydziału  Mechanicznego, 1966 
Prace w czynie społecznym.

Extension of the building of the Mechanical 
Faculty. Volunteer community actions.

Rozpoczęcie budowy stołówki w Kampusie 
przy ul. Warszawskiej

Beginning of construction of the canteen on 
the campus in Warszawska street.



Inauguracja roku akademickiego 
1967/68

Inauguration of academic year 
1967/68

 
Wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budynek stołówki w dzień 
inauguracji roku akademickiego 
1968/69

Laying the foundation stone 
of the canteen building on the 
inauguration day of the academic 
year 1968/69
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Pogrzeb rektora 
prof. K. Sokalskiego, 
16 marca 1968

Funeral of Professor 
K. Sokalski, 
16th March, 1968

 
Rektor 
prof. J. Kaczmarek 
1968

Rector Professor 
J. Kaczmarek 1968
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Na pierwszym planie D. Mischke, (od lewej) 
profesorowie: S. Datka, Z. Stojak, S. Piechnik

In the foreground D. Mischke, (from the left) 
Professors: S. Datka, Z. Stojak, S. Piechnik
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Młodzież z gronem 
profesorów, 
6 czerwca 1966

Students with their 
professors, 6th June, 1966

Ostatni wykład (od lewej) 
profesorowie: K. Sokalski, 
J. Wątorski, S. Oleszkiewicz, 
(w głębi) Z. Skąpski, 
K. Piwowarski, D. Syryjczyk,

Last lecture (from the left)
Professors  K. Sokalski, 
J. Wątorski, S. Oleszkiewicz, 
(in the background) 
Z. Skąpski,  K. Piwowarski, 
D. Syryjczyk
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Prof. W. Goetel wpisuje się do księgi pamiątkowej w dniu uhonorowania 
Go tytułem doktora Honoris Causa, 5 października 1970

Professor W. Goetel is signing Commemorative Book on the day of being 
awarded the title of Doctor Honoris Causa,  5th October, 1970

Rektor prof. J. Wątorski i najmilsza studentka  Politechniki Krakowskiej, 
Juwenalia 1971

Rector Professor J. Wątorski with the Nicest Student 
of Cracow University of Technology, Juwenalia 1971 
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30-lecie Politechniki Krakowskiej, 
rektor  prof. B. Kordas 

z dr hab. J. Niziołem

The 30th Anniversary of Cracow 
University of Technology, Rector 

Professor B. Kordas with 
Dr J. Nizioł

30-lecie Politechniki Krakowskiej(od lewej): 
dr B. Bębenek, profesorowie: J. Kaczmarek, 
B. Kopyciński, J. Wątorski, W. Zin, A. Oberc, 
K. Piwowarski, J. Kramarz, S. Rudnik 
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30-lecie Politechniki 
Krakowskiej, 1976

The 30th Anniversary
of Cracow University 
of Technology, 1976

30-lecie Politechniki 
Krakowskiej, 
na pierwszym planie 
prof. J. Murzewski

The 30th Anniversary 
of Cracow University 
of Technology, in the 
foreground Professor 
J. Murzewski

The 30th  Anniversary of Cracow University
of Technology (from the left) Dr B. Bębenek, Professors 
J. Kaczmarek, B. Kopyciński, J. Wątorski, W. Zin, 
A. Oberc,  K. Piwowarski, J. Kramarz, S. Rudnik
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30-lecie Politechniki Krakowskiej, 1976

The 30th Anniversary of Cracow University 
of Technology, 1976

 
30-lecie Politechniki Krakowskiej, 

złożenie wieńca na płycie pamiątkowej. 
T. Kościuszki przez prof. R. Ciesielskiego

The 30th Anniversary of Cracow University 
of Technology, Professor R. Ciesielski 
is laying a wreath on T. Kościuszko’s  

commemorative plaque
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Goście honorowi 
zaproszeni na 
uroczystości 30-lecia 
Politechniki Krakowskiej

Guests of honour invited 
to celebrate the 30th 
Anniversary of Cracow 
University of Technology

Rektor prof. B. Kordas 
z gronem zaproszonych 
gości

Rector Professor 
B. Kordas with 
a group of guests





Strajk okupacyjny studentów 1981

Students’ sit-in strike, 1981
 

Rok Akademicki 1984/85 
(od prawej) profesorowie: 
J. Żądło, W. Ziobroń, 
rektor T. Środulski, J.Nizioł, 
L. Górski, S. Piechnik

Academic year 1984/85 
(from the left) Professors J. Żądło, 
W. Ziobroń, Rector Professor 
T. Środulski, J. Nizioł, L. Górski, 
S. Piechnik
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50-lecie 
Politechniki Krakowskiej 
1995

The 50th Anniversary 
of Cracow University 
of Technology

Ul. Podchorążych (od lewej) 
prof. W. Korski, kard. F. Macharski, 

profesorowie M. Pawlicki, 
T. Chrzanowski

Podchorążych street, 
(from the left) Professor W. Korski, 

Cardinal F. Macharski, 
Professors M. Pawlicki, 

T. Chrzanowski

Rektor prof. J. Nizioł

Rector Professor J. Nizioł

Rektor prof. W. Muszyński

Rector Professor W. Muszyński





Uchwała Senatu Akademickiego 
o nadaniu tytułu Honorowego 

Senatora i Profesora  
Politechniki Krakowskiej 

Jego Świątobliwości 
Janowi Pawłowi II, 7 maja 1999

Resolution of Academic Senate 
on award of the title of Honorary 

Senator and Professor of Cracow 
University of Technology to His 

Holiness Pope John Paul II, 
7th May, 1999

Uroczystość wręczenia 
Janowi Pawłowi II tytułu 

Honorowego Senatora i Profesora 
Politechniki Krakowskiej przez 

rektora prof. Kazimierza Flagę, 
Wawel, 17 czerwca 1999

Ceremony of awarding the title 
of Honorary Senator and Professor 
of Cracow University of Technology 

to His Holiness Pope John Paul 
II by Rector K. Flaga, the Wawel 

Castle, 17th June, 1999



Władze Politechniki Krakowskiej 
(od prawej) profesorowie: 

rektor M. Chrzanowski, J. Kazior, K. 
Furtak, J. Gawlik, A. Böhm

Authorities of Cracow University 
of Technology (from the right) 

Rector Professor M. Chrzanowski, 
Professors J. Kazior, K. Furtak, 

J. Gawlik, A. Böhm

Dyplom Królewskiego Instytutu 
Architektów Brytyjskich 

dla Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej, 13 czerwca 2001

Diploma of Royal Institute of British 
Architects for Faculty of Architecture 
of Cracow University of Technology, 

13th June, 2001



Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. J. Gawlik 2005–2008

Rector Professor J. Gawlik 2005–2008



Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. K. Furtak, 2008–2016

Rector Professor K. Furtak, 2008–2016
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