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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Spotykamy się na łamach wyjątkowego wydania „Naszej Po-
litechniki” poświęconego 70-leciu uczelni. Jubileusz świętujemy 
od początku roku akademickiego 2014/2015, a główne uroczy-
stości odbędą się w maju. Jest to święto całej społeczności Po-
litechniki Krakowskiej, okazja do wspólnego wspominania prze-
szłości, ale też do rozważań o przyszłości naszej Alma Mater.

Politechnika Krakowska narodziła się w trudnym okresie 
powojennym, a jej założyciele musieli zmierzyć się z wielo-
ma przeciwnościami. Te skomplikowane początki politechniki 
w Krakowie są do dziś aktualnym symbolem tego, co kluczowe 
dla działalności naukowej i dydaktycznej. Na początku zawsze 
jest twórcza idea, która w połączeniu z niezwykłą determinacją 
i ciężką pracą jednostek oraz całych społeczności może rodzić 
trwałe dzieła. Idea, by stworzyć pod Wawelem szkołę wyższą 
o profi lu politechnicznym, narodziła się natychmiast po wyzwo-
leniu miasta i od razu wśród politechnicznych pionierów wyzwo-
liła się ogromna determinacja, by tworzyć, wspólnie działać, or-
ganizować, pokonywać kolejne przeszkody na drodze do celu. 
Pierwszym sukcesem było powołanie w ówczesnej Akademii 
Górniczej trzech wydziałów politechnicznych — Architektury, 
Inżynierii i Komunikacji. Z czasem uczelnia zyskała samodziel-
ność, a potem wzrastała w siłę i budowała swoją markę, by dziś 
być jednym z liderów zmian gospodarczych w Polsce. 

W 70. roku istnienia Politechnika Krakowska składa się 
z 7 wydziałów i 13 jednostek pozawydziałowych. Kształci 17 tys. 
studentów na 25 kierunkach studiów. Wnosząc od początku ist-
nienia wartościowy i trwały wkład w rozwój nauki i dydaktyki, sta-
ła się widoczna na mapie ośrodków naukowo-badawczych oraz 
szkolnictwa wyższego. Było to możliwe dzięki właściwemu ułoże-
niu priorytetów w działalności uczelni, odzwierciedlonych w haśle 
jubileuszu 70-lecia PK: „Nauka — Innowacje — Kształcenie — 
Ekologia”. Dziś patrzymy na nowe laboratoria i sale wykładowe 
oraz nowoczesny sprzęt do badań i dydaktyki i uśmiechamy się 
z sympatią, gdy czytamy w stenogramach z pierwszych posie-
dzeń Senatu Wydziałów Politechnicznych, że jedną z pierwszych 
trosk ówczesnych władz uczelni był zakup węgla do ogrzewania 
budynków na Wawelu i na Oleandrach, lokali, w których zaczęła 
się historia PK. Patrzymy na tamten czas wielkiego entuzjazmu 
i poświęcenia naszych założycieli z przekonaniem, że siedem de-
kad istnienia PK zostało dobrze wykorzystanych.

Politechnika Krakowska wykształciła w tym czasie po-
nad 86 tys. inżynierów i magistrów inżynierów. Wypromowała 

prawie 300 profesorów, 550 doktorów habilitowanych i ponad 
2 tys. doktorów. W murach uczelni pogłębiały swoją wiedzę 
i umiejętności dziesiątki tysięcy uczestników studiów pody-
plomowych, kursów i szkoleń. Wykonano tysiące projektów 
badawczych i opracowań dla gospodarki. Dzieło zapoczątko-
wane przez założycieli PK rozwija się zgodnie z ich ideałami 
— uczelnia realizuje uniwersytecką misję, rozwija badania na-
ukowe i kształci wysokiej klasy inżynierów, a także służy spo-
łeczeństwu i gospodarce poprzez rozwiązywanie problemów 
technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników ba-
dań naukowych do praktyki gospodarczej.

Nie ma możliwości, aby w krótkim „Słowie” ogarnąć choćby 
krótkim wspomnieniem wszystkie ważne wydarzenia i postaci 
70-lecia PK. Dlatego zachęcam Państwa do lektury tego nume-
ru „Naszej Politechniki”, a także wielu jubileuszowych wydaw-
nictw. Drogę rozwoju uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatniej dekady, przedstawia księga jubileuszowa pt. „70 lat 
Politechniki Krakowskiej 1945–2015” pod redakcją prof. Błaże-
ja Skoczenia i dr inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak oraz 
Barbary Korty-Wyrzyckiej. Komplementarna z tą pozycją jest 
książka redaktor Elżbiety Koniecznej pt. „Zawód inżynier”. Au-
torka zawarła w niej m.in. relacje świadków oraz wywiady z bo-
haterami minionego czasu. Obie publikacje są zapisem historii 
prestiżowej szkoły wyższej, traktowanej jako wspólny dom ko-
lejnych pokoleń pracowników i studentów. Dzieje Politechniki 
zostały zapisane biografi ami ludzi, którzy dokładali cząstkę sie-
bie do wspólnego dzieła. To swoiste sprzężenie zwrotne mię-
dzy działalnością jednostek i historią wspólną było i — mam 
nadzieję — będzie nadal motorem postępu i rozwoju uczelni.

70 lat historii naszej Alma Mater — to zapis jej bogatej prze-
szłości, ale też wezwanie do kontynuowania dzieła poprzedni-
ków w trosce o równie udaną przyszłość. Kierunek dalszego 
rozwoju uczelni dobrze wyznacza hasło jubileuszu. Od wysokie-
go poziomu badań naukowych zaczyna się siła uczelni, z niego 
wynikają innowacyjność i wysokiej klasy kształcenie, a wszystkie 
te trzy obszary uwzględniać muszą szacunek dla ludzi i przyrody 
(wyzwania ekologii i zrównoważonego rozwoju). W takiej per-
spektywie skrót hasła jubileuszowego — NIKE — imię greckiej 
bogini zwycięstwa, będzie nie tylko podsumowaniem naszej 
przeszłości, ale też określeniem celów na wygraną przyszłość.

Kazimierz Furtak
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Każdy jubileusz instytucji skłania do spojrzenia wstecz, 
do przypomnienia jej genezy i początków, ale jest także 
znakomitą okazją, by zapytać, kim jest jubilat, w jakim 

aktualnie znajduje się miejscu. Warto więc przyjrzeć się Poli-
technice Krakowskiej, dokąd doszła po 70 latach, czym może 
się dziś poszczycić jej środowisko naukowe, jak w ciągu tego 
czasu rozwinęła się infrastruktura uczelni. Pełna odpowiedź 
na te proste z pozoru pytania musiałaby zająć dziesiątki 
stron. Z konieczności więc rzućmy okiem tylko na wybrane 
osiągnięcia ostatnich lat — z pełną świadomością, że przed-
stawiony obraz będzie zaledwie skromnym szkicem do por-
tretu uczelni.

Od betonu do przestrzeni Banacha
Niemal każdy miesiąc przynosi wiadomości o znaczących 

sukcesach naukowców Politechniki Krakowskiej. Właśnie 
przed miesiącem informowaliśmy na łamach „Naszej Politech-
niki” o niezwykłym wynalazku polegającym na wykorzystaniu 
tufu wulkanicznego do wytwarzania materiału przewyższają-
cego swoimi walorami tradycyjny beton. Takiego materiału ba-
dacze z różnych krajów poszukiwali od dziesięcioleci, a udało 
się to specjalistom z Politechniki Krakowskiej! Wynalazek jest 
dziełem pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wy-
dziale Mechanicznym. Zespołem w składzie: mgr inż. Michał 
Łach, dr inż. Stanisław Kuciel, dr inż. Wacław Ptak — kierował 
dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK.

O geopolimerach pisały i mówiły media lokalne i ogólnopol-
skie. Nie zawsze jednak osiągnięcie nawet wielkiej wagi ma 
szansę na tak szeroką popularyzację. Przykładem może być 
opracowany w Instytucie Projektowania Budowlanego na Wy-
dziale Architektury systemowy fundament zespolony. I w tym 
przypadku mamy do czynienia z olbrzymim sukcesem, bowiem 
rozwiązanie jest przełomowe w skali światowej. Umożliwia ono 
bezpieczne posadowienie silnie obciążonego obiektu na podło-
żu o niewielkiej nośności, w szczególności w sektorach szkód 
górniczych lub na terenach aktywnych sejsmicznie. Dzięki 
temu rozwiązaniu budynki można bezpiecznie stawiać nawet 
w bardzo płytkich wykopach, a to oznacza znaczne obniżenie 
kosztów realizacji inwestycji. Ponadto zmniejszeniu ulega zwią-
zany z inwestycją wydatek energetyczny, więc w ten sposób 
chronimy też środowisko naturalne. Co więcej, metoda pozwa-
la prostować obiekty niebezpiecznie już pochylone. Biorąc pod 
uwagę te zalety, można przypuszczać, że o rozwiązaniu, po-
dobnie jak i o jego autorze — prof. Januszu Rębielaku — jesz-
cze w przyszłości usłyszymy.

Na drugim biegunie znajdują się osiągnięcia, o których — 
mimo ich rangi — dyskutować mogą wyłącznie specjaliści. 
W latach 2002, 2010 i 2015 ukazały się nakładem Springer-
-Verlag trzy książki, w których po raz pierwszy przedstawiono 
teorię, metody i algorytmy umożliwiające rozwiązanie problemu 
wzorcowania, ustalania klas i hierarchii dokładności systemów, 
których dokładność nie była dotychczas określana. Uzyskane 
rozwiązania są tak uniwersalne, że mogą być stosowane do 
systemów przeznaczonych do pomiarów bardzo odmiennych 

sygnałów, np. w medycynie, metrologii czy wibroakustyce. Au-
torem tego dokonania jest prof. Edward Layer z Instytutu Me-
trologii Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej.

Również nie może liczyć na medialny rozgłos praca 
dr. hab. Ludwika Byszewskiego, prof. PK, z Instytutu Matematy-
ki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Praca ukazała 
się w 1991 r. w „Journal of Mathematical Analysis and Applica-
tions”, periodyku z listy fi ladelfi jskiej. Ta pionierska publikacja 
dotycząca zagadnień nielokalnych w przestrzeniach Banacha 
(czym nikt wcześniej się nie zajmował) wzbudziła duże zain-
teresowanie — mierzone liczbą 239 cytowań (do 2 grudnia 
2014 r.) — i zmieniła stan światowej wiedzy. 

Inżynierowie też leczą
Dużym sukcesem zakończyły się badania dotyczące usu-

wania fosforu ze ścieków miejskich, prowadzone przez zespół 
prof. Jerzego Kurbiela. Podjął on ten temat jako jeden z pierw-
szych w świecie i przygotował kadry dla wykonawstwa i użyt-
kowania obiektów przemysłowych. Dzięki temu południowa 
Polska od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku bardzo 
dynamicznie wdrażała technologię oczyszczania ścieków me-
todą prof. Kurbiela. Największe oczyszczalnie (Kraków — „Pła-
szów” i Warszawa — „Czajka”) powstały już po śmierci profe-
sora w 2002 r. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań opracowanych 
przez prof. Jerzego Kurbiela Polska stała się jednym z liderów 
w dziedzinie wdrażania najnowocześniejszych układów biolo-
gicznego usuwania fosforu w Europie.

Osiągnięciem liczącym się w skali europejskiej było uru-
chomienie nowego typu elektrowni wodnej w Białej Nyskiej. 
Autorem przedsięwzięcia był prof. Tadeusz Sobczyk wraz z ze-
społem z Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii na 
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Elektrownia 
powstała w wyniku zdobycia doświadczeń w trakcie badań do-
tyczących projektowania innowacyjnych rozwiązań generato-
rów wzbudzanych magnesami trwałymi, zintegrowanych z tur-
biną wodną. Uruchomienie elektrowni w Białej Nyskiej wiązało 
się z przygotowaniem systemu automatyki, a w szczególności 
z opracowaniem i optymalizacją algorytmów sterowania mocą 
generowaną przez dwa hydrozespoły. Prace prowadzono w la-
tach 2009–2012. 

Do znaczniejszych osiągnięć na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej w ostatnich latach należały pionierskie w skali kraju badania 
w zakresie identyfi kacji procesów ruchu drogowego, ocen prze-
pustowości i warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwa, a tak-
że oddziaływania ruchu pojazdów na środowisko. W rezultacie 
w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu powstała praca „In-
nowacyjne metody projektowania sprawnej, bezpiecznej i przy-
jaznej środowisku infrastruktury drogowej”, wykonana przez 
wieloosobowy zespół pod kierunkiem prof. Mariana Tracza.

Badania te pozwoliły m.in. sformułować wdrożone do 
praktyki wytyczne projektowania skrzyżowań. Takie skrzyżo-
wania, wyróżniające się nową formą (w tym bardzo bezpiecz-
ne ronda), zaczęto już w Polsce budować. Przyjęto też zasady 

70 lat później
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ochrony akustycznej otoczenia dróg. Rozwiązania opracowa-
ne na PK przyczyniły się do wyraźnej poprawy poziomu bez-
pieczeństwa na polskich drogach. Być może niektórym oso-
bom uratowały nawet życie, chociaż żadna z nich nigdy się 
o tym nie dowie.

Ów „aspekt ludzki” bardzo często pojawia się w poczy-
naniach specjalistów pracujących na Politechnice Krakow-
skiej. Powstające tu rozwiązania mają bezpośrednio służyć 
ludziom. Tak jest na przykład w przypadku badań prowadzo-
nych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej przez 
dr. hab. inż. Marcina Banacha, który rozwijając zdobycze na-
notechnologii, opracował wynalazki przyspieszające gojenie 
się ran, tamujące krwawienie i pomagające dbać o zęby. Za te 
wynalazki tylko w roku ubiegłym zebrał, razem z współpracu-
jącą z nim dr inż. Jolantą Pulit-Prociak, w sumie 17 medali na 
międzynarodowych targach i wystawach. Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej może się poszczycić całą grupą na-
ukowców często nagradzanych za swoje doceniane w świecie 
osiągnięcia. 

W dziedzinie współpracy z lekarzami duże sukcesy ma też 
Wydział Mechaniczny. Wiele rozwiązań technologicznych na 
potrzeby medycyny powstało w efekcie badań prowadzonych 
przez prof. Stanisława Mazurkiewicza lub z jego inicjatywy. 
Profesor bowiem nie tylko sam skonstruował różne urządze-
nia (jak np. nowego typu aparat korygujący skoliozę u dzie-
ci), ale doprowadził też do powstania afi liowanego przy PK 
Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii 
Medycznych (działającego pod egidą PK, AGH, Collegium 
Medicum UJ, AWF i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego). Z kolei we współpracy ze specjalistami z CM 
UJ i fi rmy Tricomed SA dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, 
prof. PK opracował technologię wykonywania indywidualnie 
dopasowanych protez zastępujących duże ubytki fragmentów 
czaszki. Z osiągnięcia tego skorzystali pacjenci różnych klinik 
w Polsce.

W zgodzie ze strategią
Ostatnie lata pokazują, że Politechnika Krakowska posiada 

potencjał naukowy pozwalający prowadzić prace na rzecz re-
alizacji strategicznych projektów Unii Europejskiej. Najlepszym 
tego przykładem jest uruchomienie Małopolskiego Centrum 
Budownictwa Energooszczędnego oraz budowa unikatowego 
w skali ogólnopolskiej Małopolskiego Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego. MCBE zajmuje się kojarzeniem ludzi nauki 
z przedsiębiorcami zainteresowanymi technologiami energo-
oszczędnymi w budownictwie, a także organizuje poświęcone tej 
tematyce szkolenia i konferencje. Przed rokiem MCBE zorganizo-
wało na PK panel dyskusyjny i wystawę sprzętu w ramach Mało-
polskiego Festiwalu Innowacji. Model współpracy w tej dziedzinie 
z samorządem Małopolski jest w kraju uznawany za wzorcowy.

Efektem tej współpracy jest otwarte w październiku 2014 r., 
w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej, Małopolskie Labora-
torium Budownictwa Energooszczędnego. Powstanie tej pla-
cówki ma olbrzymie znaczenie dla branży budowlanej naszego 
regionu, bowiem będzie ona pomagać przedsiębiorcom do-
stosować się do wymagań nałożonych przez Unię Europejską 
na kraje członkowskie. W myśl postanowień UE mają one do 
31 grudnia 2020 r. przejść na standard budownictwa o niemal 
zerowym zapotrzebowaniu na energię. 

MCBE we współpracy z MLBE przygotowało pierwszy 
w Polsce certyfi kat potwierdzający spełnianie przez budynek 
wymagań energooszczędności. Do współpracy zaproszono 
ekspertów Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Małopol-
ski Certyfi kat Budownictwa Energooszczędnego — tak brzmi 
ofi cjalna nazwa dokumentu — będzie wystawiany zarówno 
obiektom nowo projektowanym, jak i już istniejącym. Dla przed-
siębiorstw i inwestorów uzyskanie takiego dokumentu będzie 
szansą włączenia się do grona liderów w dziedzinie budownic-
twa energooszczędnego. Uzyskany certyfi kat będzie nie tylko 
świadectwem spełnienia wymagań energooszczędności, ale 
także zapewnieniem, że obiekt jest także bezpieczny dla jego 
użytkowników pod względem zdrowotnym (np. farby, wykładzi-
ny lub meble nie emitują szkodliwych związków lotnych).

A skoro już mowa o działaniach związanych ze strategią 
Unii Europejskiej, wspomnieć warto, że na Politechnice Kra-
kowskiej powstały metodyczne podstawy wdrożenia Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Dokonał tego liczący ponad 
10 osób zespół Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej na 
Wydziale Inżynierii Środowiska pod kierunkiem prof. Elżbiety 
Nachlik. W ramach wykonanej na PK pracy trzeba było m.in. 
dostosować podejście europejskie do zróżnicowanych regio-
nalnie warunków krajowych i opracować szczegółowe meto-
dyki oceny stanu wód z wykorzystaniem europejskiej analizy 
przyczynowo-skutkowej.

Człowiek na pierwszym planie
Politechnika Krakowska jest postrzegana jako jedna ze 

szkół należących do rodziny uczelni technicznych — i trudno, 
aby było inaczej. Tym niemniej w działalności PK coraz sil-
niej dają znać o sobie wątki humanistyczne. I chodzi nie tylko 
o funkcjonowanie jednostek o profi lu stricte humanistycznym, 
takich jak Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofi i na Wydziale 
Fizyki, Matematyki i Informatyki czy pozawydziałowe Centrum 
Pedagogiki i Psychologii, ale przede wszystkim o tego typu 
aspekt w przedsięwzięciach formalnie należących do sfery 

70 lat PK
Czas potrafi  czynić cuda,
I zadziwia czasem świat:
Alma Mater – „Polibuda”
Ma już siedemdziesiąt lat.
Ja nie patrzę jej w metrykę,
Bo traktuję ją jak damę,
Lecz kto zna Politechnikę,
Ten docenia jej przemianę.
Jak rozrosła się, dojrzała,
Jakie osiągnięcia ma,
Jaki na ten świat wydała,
Inżynierskiej wiedzy kwiat.
Dzisiaj życzą swej Uczelni
Ci, co przeszli przez jej ręce,
By się spisywała dzielnie 
Sto lat albo jeszcze więcej. 

Krzysztof Konstanty Stypuła 
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nauk inżynieryjnych. Najbardziej jest to widoczne w pracach 
prowadzonych na Wydziale Architektury.

Do takich przedsięwzięć zalicza się w szczególności opraco-
wanie w Instytucie Architektury Krajobrazu przez zespół pod kie-
runkiem dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK 
„Planu ochrony Parku Kulturowego »Stare Miasto«”. To olbrzy-
mie pod względem nakładu pracy przedsięwzięcie zaowocowało 
przede wszystkim usunięciem z zabytkowego, ścisłego centrum 
Krakowa szpecących miasto szyldów, tablic, reklam i banerów 
przecinających perspektywy ulic. Autorzy planu zostali w 2013 r. 
uhonorowani prestiżową Nagrodą Miasta Krakowa. 

Ważnym wydarzeniem dla Krakowa było otwarcie w 2010 r. 
pod płytą Rynku Głównego nietypowego muzeum o charak-
terze parku archeologicznego. Koncepcję tego unikalnego 
w skali międzynarodowej przedsięwzięcia opracował w Insty-
tucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków zespół pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki. Na powierzchni 6 tys. me-
trów kw. stworzona została ekspozycja pozwalająca z kładek 
zawieszonych ponad wykopaliskami oglądać średniowieczne 
zagrody, domy, kramy, wodociągi i groby.

Innego typu osiągnięciem było sporządzenie dokumentacji 
naukowej do uzasadnienia polskiego wniosku o wpisanie zabyt-
kowych „dróżek” pielgrzymkowych w Kalwarii Zebrzydowskiej 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. 
Przygotowana perfekcyjnie przez prof. Annę Mitkowską wraz 
z zespołem dokumentacja zaowocowała wpisaniem na listę 
XVII-wiecznego zabytku w najkrótszym możliwym procedural-
nie terminie (1 grudnia 1999 r.), co było zdarzeniem wyjątko-
wym w praktyce Komitetu Światowego Dziedzictwa, gdyż pro-
cedury takie trwają zwykle od kilku do kilkunastu lat. 

Wiele działań podejmowanych na Politechnice Krakowskiej 
ma charakter kulturotwórczy. Należą do nich publikacje pracow-
ników uczelni. Przykładem może być książka prof. Eugeniusza 
Szumakowicza „Intelektualny spacer po matematyce z do-
mieszką fi lozofi i”, będąca spojrzeniem humanisty na wiedzę 
ścisłą. Wspomnieć też warto o monografi i Zbigniewa Białkie-
wicz „Feliks Księżarski (1820–1884)”, będącej efektem długich 
poszukiwań w archiwach Polski i Ukrainy w celu wydobycia na 
światło dzienne faktów z życia twórcy jednego z najbardziej 
znanych budynków Krakowa — gmachu Collegium Novum UJ, 
czego nie podjął się żaden z historyków uniwersyteckich. Swój 
wkład do kultury Krakowa wnoszą ponadto działające na PK 
galerie sztuki — „Gil”, „Kotłownia”, „A1” czy najmłodsza z nich 
„WM” uruchomiona na Wydziale Mechanicznym.

W międzynarodowym towarzystwie
Wielu badaczy związanych z Politechniką Krakowską cie-

szy się zasłużoną renomą w ośrodkach naukowych poza grani-
cami kraju, co sprawia, że nasza uczelnia jest postrzegana jako 
atrakcyjny partner w kontaktach międzynarodowych. Nasi spe-
cjaliści są zapraszani na konferencje, sympozja i inne podobne 
spotkania do różnych krajów. Liczbę tego typu kontaktów istot-
nie zwiększył w ostatnich latach projekt „Politechnika XXI wie-
ku”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki”. Jednym z wymiernych efektów spotkań z kolegami 
z zagranicy jest ogłaszanie wspólnych publikacji naukowych. 

Innym rezultatem tego typu kontaktów jest powierzanie 
Politechnice organizacji międzynarodowych konferencji i se-
minariów. Przykładowo, w połowie ubiegłego roku odbyły się 
na PK dwa ważne spotkania specjalistów z różnych krajów. Do 

młodych inżynierów i pracowników naukowych adresowana była 
Letnia Szkoła Metalurgii Proszków. Po raz pierwszy w 25-letniej 
historii tych spotkań zorganizowano ją w Polsce, i zaledwie dru-
gi raz w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rów-
nież pierwszy raz w Polsce odbyła się Międzynarodowa Kon-
ferencja Mechanochemii i Mechanicznego Stopowania. Rok 
wcześniej naszej uczelni powierzono organizację V Międzyna-
rodowego Kongresu Biotechnologii, gromadzącego przedsta-
wicieli 21 krajów Europy, Azji i Ameryki. 

Także i w roku obecnym na PK odbywają się znaczące kon-
ferencje w międzynarodowej obsadzie. Już w drugiej połowie 
czerwca Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie 
na Wydziale Inżynierii Lądowej organizuje Creative Construc-
tion Conference 2015. Zaś we wrześniu nasza uczelnia gościć 
będzie The 15th International Conference on Microwave and 
High Frequency Heating (AMPERE 2015). Międzynarodowe 
stowarzyszenia i ośrodki badawcze, wybierając naszą uczelnię 
na miejsce swych spotkań, dają w ten sposób świadectwo swe-
go uznania dla osiągnięć naukowych osób prowadzących swe 
badania na Politechnice Krakowskiej.

Szczególne miejsce w kontaktach PK z nauką światową zaj-
muje współpraca z Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych 
CERN. Do pierwszych wizyt pracowników Wydziału Mechanicz-
nego w CERN doszło prawie ćwierć wieku temu. Nasi specjali-
ści włączali się w najbardziej zaawansowane prace inżynieryj-
ne prowadzone w laboratorium pod Genewą. Mają m.in. swój 
udział w budowie najpotężniejszego instrumentu badawczego 
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współczesnej nauki — Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. 
Zwieńczeniem tych licznych kontaktów było podpisanie w 2011 r. 
umowy o współpracy między CERN a Politechniką Krakowską. 

Tu warto studiować
Nie można zapominać o tym, co stanowi podstawę dzia-

łalności każdej szkoły wyższej — o nauczaniu. W ostatnich 
latach uczyniono wiele, by unowocześnić proces dydaktycz-
ny. Powstały nowe laboratoria, rozwinął się system e-learnin-
gu, uatrakcyjnione zostały programy zajęć. Postępuje proces 
humanizacji studiów. W 2011 r. na Wydziale Inżynierii i Tech-
nologii  Chemicznej uruchomiono interdyscyplinarne zajęcia 
pod hasłem „Muzyczny kanon chemika”. W ramach tego cyklu 
odbyły się spotkania z ciekawymi osobami ze świata muzyki. 
Dwa lata temu gościem „Muzycznego kanonu chemika” był 
prof. Krzysztof Penderecki, który w trakcie spotkania przyznał, 
że w młodości myśl o podjęciu studiów politechnicznych nie 
była mu całkiem obca.  

W strategię Politechniki Krakowskiej znakomicie wpisał się 
uruchomiony w 2013 r. na Wydziale Mechanicznym kierunek 
„inżynieria wzornictwa przemysłowego”. Powołanie go — we 
współpracy z krakowską Akademią Sztuk Pięknych — było 
precedensem w skali ogólnopolskiej. Dziś nie wystarczy zapro-
jektować produkt sprawnie działający i łatwy w obsłudze. Pro-
ducent oczekuje też, że jego wyrób będzie przyciągał wzrok 
klienta, i właśnie tego uczy się dziś również na PK. Innym kie-
runkiem odbiegającym od stereotypowych wyobrażeń o kształ-
ceniu na politechnice jest prowadzona na tym samym wydziale 
„inżynieria biomedyczna”. Jej absolwenci znajdują zatrudnie-
nie w placówkach służby zdrowia oraz fi rmach produkujących 
i dystrybuujących sprzęt medyczny.

Dla wielu studentów okres spędzony na PK to czas nie 
tylko nauki, ale także okazja do zaspokojenia swoich ambicji 
twórczych. Dowodzą tego powstające na uczelni w ramach 
prac dyplomowych i innych zajęć wynalazki. Szczególną sła-
wę zdobyła wielokrotnie opisywana i pokazywana w mediach 
CyberRyba, ale studenci PK w ostatnich latach konstruowali też 
inne urządzenia i pojazdy obdarzone nietypowymi cechami, jak 
chociażby pokazany w roku ubiegłym podczas Dnia Wynalaz-
ków na PK pojazd dla niepełnosprawnych „Buzz”. Piotr Prze-
cherski, autor zdalnie sterowanego urządzenia do prowadzenia 
pomiarów i badań głębokościowych zbiorników wodnych, dzię-
ki wsparciu udzielonemu przez działający na PK Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości zdołał nawet na bazie swojego 
pomysłu założyć fi rmę. 

O tym, że warto studiować na PK, najlepiej przekonują dane 
na temat zatrudnienia absolwentów naszej uczelni. Wynika 
z nich, że niemal wszyscy nie mają problemów ze znalezieniem 
pracy (i to z umowami o pracę, nie zaś na innych zasadach 
zatrudnienia), a na niektóre osoby kończące studia czekają na-
wet atrakcyjne posady — samodzielnych specjalistów lub na 
stanowiskach kierowniczych. 

Natomiast dla tych, którzy mają już za sobą okres aktyw-
ności zawodowej, Politechnika Krakowska też ma interesującą 
ofertę — Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia dla seniorów 
cieszą się tak dużym powodzeniem, że podczas kolejnych 
naborów nie dla wszystkich chętnych starcza miejsc. Dziś słu-
chacze UTW i osoby, które są już absolwentami, tworzą środo-
wisko, poprzez różne inicjatywy coraz bardziej zaznaczające 
swoją obecność w życiu uczelni.

W murach starych i nowych
Politechnika Krakowska mieści się w zabytkowych budyn-

kach w centrum miasta niemal od momentu swego powsta-
nia. Dopiero jednak w ostatnich latach stała się właścicielem 
wszystkich obiektów, wchodzących w skład dawnych koszar 
austriackich przy ulicy Warszawskiej. Budynek, niegdyś służący 
za „garaż” dla armat, PK kupiła od Agencji Mienia Wojskowego 
w 2010 r. Został on zaadaptowany na nowoczesne Międzywy-
działowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” — skom-
puteryzowane, wyposażone w multimedialne projektory wysokiej 
rozdzielczości i system przesyłania dźwięku między salami.

Tuż obok wyrósł całkowicie nowy budynek Małopolskie-
go Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego — ultra-
nowoczesny, nafaszerowany elektroniką, spełniający wyma-
gania stawiane budowlom inteligentnym. Siedziba MLBE jest 
nie tylko miejscem pracy dla zatrudnionych tu osób, ale także 
sama stanowi obiekt badań, bowiem na elementach konstrukcji 
budynku można prowadzić różnego rodzaju testy. 

Jak nowe wyglądają trzy historyczne budynki stojące wzdłuż 
ulicy Warszawskiej, bowiem ich elewacje poddano gruntownej re-
nowacji. Wypiękniał też zabytkowy budynek przy ulicy Podchorą-
żych. To bodaj najbardziej rzucające się w oczy efekty szerokiego 
programu prac remontowych, prowadzonych w ostatnich latach 
na Politechnice Krakowskiej. Dzięki nim wiele obiektów nie tyl-
ko lepiej prezentuje się z zewnątrz, ale przede wszystkim dzięki 
odremontowaniu wnętrz poprawiły się w nich warunki pracy.

Długo jeszcze można byłoby snuć opowieść o tym, czym 
na co dzień zajmuje się i jak na naszych oczach zmienia się 
Politechnika Krakowska. 70-latka jest bardzo żywotna. Wyrazi-
ście zaznacza swoją obecność na mapie naukowej Polski, jest 
nieustannie obecna w życiu społecznym miasta i regionu. Głos 
związanych z uczelnią naukowców słychać w wielu debatach 
poruszających umysły krakowian i mieszkańców Małopolski. 
Po siedmiu dekadach widać wyraźnie, jak dobry pomysł mieli 
ludzie, którzy wymyślili Politechnikę Krakowską. 

Lesław Peters
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Dość późno Kraków doczekał się Politechniki. Do utwo-
rzenia uczelni doszło dopiero wówczas, gdy w 1945 r. 
poza nowymi granicami Polski znalazła się Politechnika 

Lwowska, a Politechnika Warszawska nie była w stanie szybko 
wznowić działalności w zupełnie zrujnowanej stolicy. Mimo to 
kilka długich miesięcy trwały starania o powołanie do życia Poli-
techniki Krakowskiej. I kto wie, czym by się one skończyły, gdy-
by nie upór i determinacja ludzi zaangażowanych w to dzieło.

A przecież właśnie Kraków ― patrząc z historycznej per-
spektywy ― wydawał się miejscem szczególnie predestynowa-
nym do roli siedziby szkoły wyższej o profi lu politechnicznym. 
Przypomnijmy, że pod Wawelem działał żyjący w czasach Jana 
Kochanowskiego (i będący jego przyjacielem!) Stanisław Grzep-
ski, znany przede wszystkim jako autor pierwszej polskiej książ-
ki technicznej. W przyszłym roku minie 450 lat od ukazania się 
jego popularnego podręcznika sztuki mierniczej, zatytułowanego 
„Geometria to jest miernicka nauka, po polsku krótko napisana 
z greckich i łacińskich ksiąg”.

Następne wieki przyniosły kilka dalszych znaczących wyda-
rzeń. Wśród nich wymienia się: pierwszy w Polsce wykład na temat 
inżynierii, wygłoszony 20 stycznia 1627 r. w Akademii Krakowskiej 
przez znakomitego matematyka, astronoma i… teoretyka muzyki, 
późniejszego rektora tejże wszechnicy, Jana Brożka; powołanie 
w 1785 r. Feliksa Radwańskiego na stanowisko uniwersyteckiego 
profesora mechaniki i hydrauliki; wreszcie założenie w 1834 r. In-
stytutu Technicznego ― szkoły, której w spełnieniu ambicji akade-
mickich przeszkodziły decyzje polityczne zaborców. Niezależnie 
od powodzenia lub fi aska różnych ambitnych zamierzeń syste-
matycznie formowało się i krzepło środowisko inżynierów, którego 
aktywność doprowadziła do powstania w Krakowie w XX wieku 
dwóch uczelni technicznych.

Krakowianie myślą o politechnice
Zalążki ― a może raczej należałoby powiedzieć: zwia-

stuny — przyszłej Politechniki Krakowskiej pojawiły się w po-
czątkowym okresie dwudziestolecia międzywojennego na 
dwóch różnych krakowskich uczelniach. Na Akademii Gór-
niczej była to Katedra Budownictwa i Inżynierii na Wydzia-
le Hutniczym, objął ją prof. Izydor Stella-Sawicki. Z kolei na 
Akademii Sztuk Pięknych powołano do życia Wydział Archi-
tektury (aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że profi l tego wydziału 
był bliższy zagadnieniom artystycznym niż stricte inżynie-
ryjnym). W głowach różnych wybitnych przedstawicieli nauk 
technicznych kiełkowały wówczas myśli o erygowaniu w Kra-
kowie politechniki. Wszak w Europie ten typ szkoły wyższej 
rozpowszechnił się już w XIX wieku pod wpływem pierwszej 
rewolucji przemysłowej. 

Na przeszkodzie realizacji krakowskich ambicji stała jednak 
prężna działalność Politechniki Lwowskiej ― uczelni o renomie 
europejskiej. Jej absolwenci w znacznym stopniu zasilali krajowy 
przemysł, szczególnie na południu Polski. Trzeba pamiętać, że 
w porównaniu z naszymi czasami, czy nawet z pierwszymi la-
tami tuż po II wojnie światowej, zapotrzebowanie na inżynierów 
w II Rzeczypospolitej było o wiele mniejsze. W roku akademic-
kim 1937/1938 kierunki techniczne studiowało w Polsce niespeł-
na 7600 osób, z czego około 3500 przypadało na Politechnikę 
Lwowską, a zaledwie nieco ponad 500 na krakowską Akademię 
Górniczą. Cała polska brać studencka, kształcąca się na uczel-
niach technicznych przed 1939 r., wypełniłaby dziś raptem dwa 
lub trzy wydziały.

Sytuacja diametralnie zmieniła się po oswobodzeniu Polski 
spod okupacji hitlerowskiej. Kraj potrzebował szybkiej odbudo-
wy, a jedynym ośrodkiem zdolnym w stosunkowo krótkim czasie 
wznowić kształcenie specjalistów niezbędnych do realizacji tego 
celu był Kraków. Dysponował miejscową kadrą inżynieryjną, któ-
rą wzbogaciło grono specjalistów przybyłych ze Lwowa. Miasto 
szczęśliwie ocalałe z wojennej pożogi miało też warunki loka-
lowe pozwalające niemal z dnia na dzień wznowić działalność 
dydaktyczną. Nic dziwnego, że już w pierwszych dniach po wy-
parciu Niemców rozpoczęto energiczne starania o uruchomienie 
politechniki. Mogło się wydawać, że najdalej za kilka tygodni bę-
dzie można przystąpić do pierwszych zajęć. 

Mimo oczywistych korzyści płynących z realizacji tej idei, 
utworzenie Politechniki Krakowskiej natrafi ło na liczne trud-
ności. Proces powołania nowej szkoły wyższej znacznie się 
przeciągnął i obfi tował w dramatyczne zmiany akcji, nie wróżą-
ce pomyślnego zakończenia.

Droga trudna, pełna przeszkód
Politechnika Krakowska to dzieło grupy osób, które do zamierzonego celu 
dążyły z niebywałym, godnym podziwu uporem, na przekór wszelkim 
przeciwnościom

Izydor Stella-Sawicki — inicjator utworzenia 
politechniki w Krakowie
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Rejestracja kandydatów 
od godziny 9 do 13

18 stycznia 1945 r. do Krakowa weszły oddziały Armii Czer-
wonej i rozpoczął się proces ustanawiania nowych porządków 
w mieście. Niezależnie od uwarunkowań politycznych środowi-
sko akademickie widziało potrzebę szybkiego wznowienia dzia-
łalności obu głównych uczelni ― Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Akademii Górniczej. Jednocześnie od pierwszych dni toczy-
ły się rozmowy w sprawie utworzenia szkoły wyższej o profi lu 
politechnicznym. Głównym promotorem projektu był profesor 
Izydor Stella-Sawicki. Już 20 stycznia wraz z rektorem AG pro-
fesorem Walerym Goetlem spotkał się z przybyłym do Krakowa 
dr. Stanisławem Skrzeszewskim — ministrem oświaty w Rzą-
dzie Tymczasowym. Minister wyraził ustną zgodę na założenie 
w Krakowie politechniki. 

Profesor Stella-Sawicki znalazł wsparcie nie tylko wśród 
kolegów z tytułami naukowymi, ale także w gronie młodzieży, 
która w okresie okupacji kształciła się w prowadzonej przez 
Niemców szkole górniczo-techniczno-mierniczej na Krzemion-
kach, a także uczestniczyła w tajnych kompletach. Do profe-
sora zaraz po wyjściu Niemców z miasta zgłosili się Tadeusz 
Kantarek i Raul Karczewski, oferując swoją pomoc w organi-
zowaniu nowej uczelni. Zajęli się skupieniem swoich kolegów 
wokół idei powołania Politechniki Krakowskiej. Stella-Sawicki 
uznał, że wsparcie ze strony młodzieży może pomóc sprawie. 
26 stycznia profesor miał okazję przedstawić projekt powołania 
nowej uczelni Stanisławowi Skrzeszewskiemu. W rozmowie tej 
uczestniczyli Kantarek i Karczewski. 

Trzeba pamiętać, że w ówczesnych warunkach Kraków da-
wał jedyną szansę szybkiego uruchomienia w kraju politechniki. 
Z dwóch szkół politechnicznych przedwojennej Polski Politech-
nika Lwowska znalazła się poza granicami Polski, a Politechnika 
Warszawska nie mogła wznowić działalności w zburzonym mie-
ście (prace nad jej uruchomieniem prowadzono z Lublina). Tym-
czasem organizatorom politechniki w Krakowie już w styczniu 
1945 r. użyczono przejściowo budynek Krakowskiego Towarzy-
stwa Technicznego przy ul. Straszewskiego 28. Stał się pierwszą 
siedzibą uczelni. 

Niebawem, w marcu przekazano im budynek „Oleandry” 
przy ul. 3 Maja 7, a dzięki wsparciu ze strony prof. Adolfa 
Szyszko-Bohusza przyszłej politechnice przyznano budynek 

nr 5 na Wawelu (gdzie swoją pierwszą siedzibę 
znalazł Wydział Architektury). Ponadto Akade-
mia Górnicza udostępniła kilka pomieszczeń 
w swoim gmachu głównym przy al. Mickiewi-
cza 30. A już w 1946 r. otworzyła się perspek-
tywa uzyskania od wojska budynków na stałą 
siedzibę uczelni. Okoliczności te wpłynęły na 
przychylne nastawienie ministra Skrzeszew-
skiego wobec krakowskiej inicjatywy. Ze swej 
strony ideę intensywnie wspierał rektor Akade-
mii Górniczej Walery Goetel.

Od początku rozważano zakres kształce-
nia w projektowanej uczelni. 3 lutego z kra-
kowskiego oddziału Naczelnej Organizacji In-
żynierów RP, działającej pod przewodnictwem 
Izydora Stella-Sawickiego, został wystosowa-
ny memoriał do ministra oświaty. Wyrażono 
w nim opinię, że politechnika w Krakowie po-
winna składać się z trzech wydziałów: Archi-

tektury, Inżynierii Lądowo-Wodnej i Budowy Maszyn. Takie też 
wydziały wymieniono w tekście opublikowanym 27 lutego na 
łamach „Dziennika Polskiego”, informującego o powstaniu Ko-
mitetu Organizacyjnego Politechniki i o rozpoczęciu rejestracji 
kandydatów na studia. Na czele komitetu stanęli profesorowie 
Walery Goetel i Izydor Stella-Sawicki.

Zapisy odbywały się w gmachu przy ul. Straszewskiego, 
codziennie w godzinach od 9 do 13. Rejestracji kandydatów 
towarzyszył duży entuzjazm. W tych pierwszych tygodniach 
pracowano na zasadach wolontariatu, bowiem nie było żad-
nych środków fi nansowych ani tym bardziej etatów dla osób 
zaangażowanych w proces tworzenia nowej uczelni. 

Około połowy marca skompletowano kadrę gotową do roz-
poczęcia zajęć. Przygotowano programy studiów. Osiągnięcie 
celu wydawało się bliskie. Nieoczekiwanie sytuację skompliko-
wało pojawienie się podobnego projektu na Śląsku.

Śląska alternatywa
Jeszcze w 1929 r. Sejm Śląski podjął formalne starania 

o utworzenie Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ideę gorąco 
wspierał wojewoda Michał Grażyński, lecz ówczesne władze 
w Warszawie nie wyraziły zgody. Do pomysłu wrócono w 1945 r. 
26 lutego powstała Komisja Organizacyjna Politechniki Śląskiej. 
Środowisko śląskie dopingowały do działania wieści napływające 
z Krakowa oraz świadomość, że geografi czna bliskość dwu miast 
może stanowić przeszkodę w jednoczesnym utworzeniu dwu 
politechnik. Komisja Organizacyjna przygotowała więc memo-
riał, w którym uzasadniano pilną konieczność powołania uczelni 
technicznej na Śląsku. Władzom centralnym przekazał go woje-
woda śląsko-dąbrowski gen. Aleksander Zawadzki ― człowiek 
o dużych wpływach we władzach centralnych (kilka lat później 
powołany na przewodniczącego Rady Państwa).

Początkowo śląska inicjatywa nie budziła w Krakowie niepo-
koju. Jeszcze 27 marca „Dziennik Polski” cytował słowa ministra 
Skrzeszewskiego, który przebywając w Krakowie w związku 
z inauguracją roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, oznajmił, iż otwarcie Politechniki Krakowskiej nastąpi 
„w najbliższym czasie”. Lecz już wkrótce sytuację uznano za 
wystarczająco poważną, by 3 kwietnia Walery Goetel skierował 
do Ministerstwa Oświaty obszerne pismo, uzasadniające ko-
nieczność utworzenia uczelni w Krakowie. Rektor AG przytoczył 

Pierwszą siedzibą Politechniki Krakowskiej był budynek przy ul. Straszewskiego 28
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liczne argumenty, podkreślając szczególnie gotowość natych-
miastowego uruchomienia studiów i zwracając uwagę, że kon-
kurencyjne Katowice poszukują profesorów w Krakowie. 

W piśmie do Ministerstwa Oświaty znalazła się też infor-
macja o wynikach akcji rekrutacyjnej na przyszłą Politechnikę 
Krakowską. I tak: na Wydział Inżynierii Lądowo-Wodnej zapisa-
no 500 osób, na Wydział Architektury ― 500 osób, na Wydział 
Budowy Maszyn i Elektryczny — 1000 osób, na Wydział Che-
miczny — 400 osób, na Wydział Lasów i Technologii Drewna 
― 100 osób. Interesujące w tym zestawieniu są nie tyle licz-
by (niewątpliwie podane w znacznym zaokrągleniu), co fakt, 
że w tym czasie brano pod uwagę powołanie uczelni złożonej 
z pięciu wydziałów.

Trzy tygodnie później, 26 kwietnia, prof. Izydor Stella-
-Sawicki wysłał pismo do Bolesława Bieruta, prezydenta Kra-
jowej Rady Narodowej. Zapewniał w nim, że zajęcia na poli-
technice w Krakowie można będzie rozpocząć już tydzień po 
wydaniu aktu erekcyjnego.

Cały czas silnego wsparcia sprawie udzielała Akademia 
Górnicza (która swój rok akademicki ofi cjalnie zainaugurowała 
16 kwietnia; zajęcia dydaktyczne na AG rozpoczęto kilka tygo-
dni wcześniej). W projekt Politechniki Krakowskiej osobiście 
zaangażował się rektor AG prof. Walery Goetel. Na posiedze-
niu Senatu AG 13 kwietnia uchwalono „pomieścić organizują-
cą się Politechnikę Krakowską w miarę możności w gmachu 
głównym AG przy alei Mickiewicza 30, aż do uzyskania przez 
nią własnych pomieszczeń”. 1 maja prof. Goetel wysłał do Mi-
nisterstwa Oświaty opracowanie na temat rozmieszczenia poli-
technik i akademii górniczych. Argumentował w nim, że uczelni 
technicznych nie należy wiązać z ośrodkami przemysłowymi. 
Jednocześnie podkreślał, że duże ośrodki akademickie mają 
korzystny wpływ na rozwój intelektualny. Była to jednoznaczna 
deklaracja przeciw powoływaniu politechniki w Katowicach. 

W ministerstwie jednak coraz bardziej zwyciężała opcja 
śląska. Nie brano pod uwagę faktu, że ani Katowice ani inny 
ośrodek tego regionu nie były gotowe do szybkiego uruchomie-
nia studiów. Lobbing władz śląskich okazał się skuteczniejszy, 
a w warstwie ideologicznej trudno było dyskutować z argumen-
tem, że środowisko robotnicze należy wzmocnić przez utworze-
nie na Śląsku silnego ośrodka akademickiego. 

W efekcie podjęto dość dziwną decyzję. 24 maja 1945 r. 
Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret o utworze-
niu Politechniki Śląskiej z siedzibą w Katowicach, ale z tym-
czasową siedzibą w Krakowie. Tak więc to wszystko, co śro-
dowisko krakowskie uczyniło do tej pory na rzecz powołania 
Politechniki Krakowskiej, teraz miało posłużyć za podwalinę 
uczelni śląskiej. Na jej czele stanął prof. Władysław Kuczewski.

Inauguracja pod zmienionym 
szyldem

Organizatorom Politechniki Krakowskiej nie pozostawało 
nic innego, jak pogodzić się z takim obrotem sprawy. Pozosta-
wała nadzieja, że uczelnia mimo wszystko nie opuści Krakowa 
(co zaplanowano na październik 1945 r.; ostatecznie na stałą 
siedzibę PŚ wybrano Gliwice) i z biegiem czasu decyzja ad-
ministracyjna zostanie cofnięta. W końcu maja doszło do dłu-
go oczekiwanej uroczystości inauguracji roku akademickiego. 
Ceremonia odbyła się w auli Akademii Górniczej z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych i lokalnych oraz głównych 

animatorów idei Politechniki Krakowskiej — prof. Izydora Stelli-
-Sawickiego i rektora AG prof. Walerego Goetla ― teraz trak-
towanych jako organizatorów Politechniki Śląskiej. Prof. Stella-
-Sawicki wygłosił wykład inauguracyjny „Znaczenie wyższych 
uczelni technicznych dla państwa”.

W publikacjach na temat okoliczności powstania PK poja-
wiają się dwie różne daty owej inauguracji. Wydawnictwa publi-
kowane na Politechnice, w szczególności kolejne księgi jubile-
uszowe, konsekwentnie łączą uroczystość z datą 31 maja. Ta 
sama data fi guruje w wydawnictwach Politechniki Śląskiej (np. 
w księdze jubileuszowej PŚ, ogłoszonej w 2005 r. na 60-lecie 
uczelni). Natomiast w wydanej w 2002 r. książce „Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska” Anny Siwik i Regi-
ny Artymiak pojawia się data 30 maja. Autorki nie wyjaśniają tej 
rozbieżności. Czy kierowały się przechowywanym w Archiwum 
Akt Nowych (w zespole dotyczącym Ministerstwa Oświaty w la-
tach 1944–1954) tekstem przemówienia prof. Stelli-Sawickiego, 
który oznaczony jest datą 30 maja? Nie można wykluczyć. Po-
dobnie jak nie można wykluczyć i tego, że datę 30 maja na 
tekście przemówienia umieszczono błędnie.

Na utworzonej w ten sposób krakowskiej uczelni, mającej 
szyld Politechniki Śląskiej, postanowiono powołać wydziały: 
Mechaniczny, Elektryczny i Inżynieryjno-Budowlany, a także 
niewymieniony w akcie erekcyjnym Wydział Chemiczny. Zapla-
nowano też uruchomienie od następnego roku, po skompleto-
waniu niezbędnej kadry, Wydziału Hutniczego. Z Ministerstwa 
Oświaty padła enigmatyczna zapowiedź rozpoczęcia prac nad 
utworzeniem w Krakowie uczelni złożonej z wydziałów: Ar-
chitektury, Komunikacyjno-Wodnego, Mierniczego i Leśnego. 
Szkoła ta miała nosić nazwę Akademii Architektury i Inżynierii 
(ciekawe, czy było to zamierzone nawiązanie do nazwy Akade-
mii Górniczej?). Tymczasem jednak osoby, które zapisały się 
na wydziały projektowane dla Politechniki Krakowskiej, szcze-
gólnie na architekturę, utraciły możliwość podjęcia nauki na wy-
marzonych kierunkach. 

Cała ta sytuacja mogła też rykoszetem uderzyć w Akade-
mię Górniczą. Wysunięto bowiem pomysł, by do Gliwic prze-
nieść Wydział Hutniczy AG. Koncepcję taką lansował kierujący 
Politechniką Śląską prof. Władysław Kuczewski ― hutnik z wy-
kształcenia. Oznaczałoby to degradację AG do poziomu jedno-
wydziałowej uczelni górniczej. Na szczęście udało się odwieść 
władze od tego pomysłu.

Otwarcie w Krakowie politechniki uczczono pochodem inauguracyjnym 
31 maja 1945 r.
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A może… trzy uczelnie techniczne?
Mimo rozpoczęcia w Krakowie działalności Politechniki Ślą-

skiej nie ustawały wysiłki środowiska krakowskiego na rzecz 
zorganizowania pod Wawelem szkoły wyższej w planowanym 
wcześniej kształcie. Aktywność władz miejskich w tym zakresie 
wsparł pozyskany dla sprawy minister komunikacji, który do mi-
nistra oświaty wystosował wniosek o założenie w Krakowie Aka-
demii Komunikacyjno-Budowlanej. Kolejna wersja nazwy, mają-
cej powstać szkoły wyższej — Akademicka Uczelnia Techniczna 
— pojawiła się w piśmie Głównego Urzędu Pomiarów Kraju do 
ministra oświaty (z 31 lipca), postulującym powołanie wydziału 
geodezyjnego. 

Wobec oporu władz centralnych przeciw założeniu samo-
dzielnej politechniki z siedzibą w Krakowie Senat Akademii 
Górniczej przyjął 10 sierpnia uchwałę, w której zgadzał się na 
powiązanie organizacyjne z AG Wydziału Architektury i Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej i Wodnej. Do tych dwóch projektowanych 
na tym etapie wydziałów doszły jeszcze — z inicjatywy ministra 
komunikacji — Wydziały Komunikacyjne. Zamiarem resortu było 
bowiem utworzenie z czasem odrębnej uczelni o takim profi lu. 
Tym samym w Krakowie miały funkcjonować trzy wyższe szkoły 
techniczne: Akademia Górnicza, Akademia Architektury i Inży-
nierii oraz Akademia Komunikacyjna. 

Wniosek w sprawie powołania trzech wydziałów politech-
nicznych, złączonych organizacyjnie z AG, prof. Stella-Sawicki 
wysłał do Ministerstwa Oświaty 12 września 1945 r. Ukonsty-
tuowanie Wydziałów Politechnicznych nastąpiło 24 września 
w gmachu Stowarzyszenia Techników w Krakowie przy ul. Stra-
szewskiego 28. Wybrano wówczas dziekanów i prodziekanów. 
Dziekanem na Wydziale Architektury został prof. Adolf Szyszko-
-Bohusz, prodziekanem zaś Ludomir Śleńdziński. Dziekanem 
Wydziału Inżynierii Lądowo-Wodnej został prof. Edmund Wilcz-
kiewicz, a prodziekanem Jerzy Michalski.

Wydziały Komunikacyjne miały funkcjonować poza struk-
turą Wydziałów Politechnicznych AG, ale również i dla nich 
wybrano 24 września dziekanów i prodziekanów. Zostali nimi 
odpowiednio: prof. Włodzimierz Roniewicz i Marian Kamień-
ski na Wydziale Komunikacyjnym — Oddział Dróg Kołowych 
i Wodnych; prof. Witold Biernawski i prof. Adolf Langrod na Wy-
dziale Komunikacyjnym — Oddział Kolejowy; prof. Władysław 
Rubczyński i inż. Eugeniusz Małecki na Wydziale Komunikacyj-
nym — Oddział Samochodowo-Lotniczy.

Zebranie 24 września przyniosło też wybór prorektora re-
prezentującego Wydziały Politechniczne we władzach Akade-
mii Górniczej. Został nim (przez aklamację) prof. Izydor Stella-
-Sawicki. Nie doszło natomiast do wyboru prorektora dla Wydzia-
łów Komunikacyjnych po tym, jak prof. Stella-Sawicki poinformo-
wał zebranych, że minister komunikacji wyznaczył inż. Ignacego 
Czerniewskiego jako organizatora tychże wydziałów. 

Wymiary samodzielności
Akceptacja ze strony Ministerstwa Oświaty dla podjętych 

w Krakowie decyzji została wydana 4 października 1945 r. Do 
Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowo-Wodnej re-
sort „dopisał” jeszcze Wydział Leśny, wyznaczając na dziekana 
prof. Dezyderego Szymkiewicza, a na prodziekana prof. Adama 
Karpińskiego (szybko zresztą wycofano się z tej decyzji, bo już 
w wyniku konferencji w Warszawie 19 października postanowio-
no Wydział Leśny powiązać z Uniwersytetem Jagiellońskim). 

Ministerstwo wyraziło zgodę na rozpoczęcie zajęć dydaktycz-
nych na Wydziałach Politechnicznych od 1 października. 

Pozostając formalnie pod zwierzchnictwem rektora Akade-
mii Górniczej i działając w związku administracyjnym z AG, 
Wydziały Politechniczne funkcjonowały w praktyce samodziel-
nie. Miały własny sekretariat, kwesturę i intendenturę. Zazna-
czają to wyraźnie Anna Siwik i Regina Artymiak w cytowanej 
wyżej pracy „Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Kra-
kowska”. Wydziały miały też własny Senat, który zebrał się po 
raz pierwszy 17 grudnia 1945 r. i obradował regularnie przez 
następne lata. A prorektor AG powoływany przez Wydziały 
Politechniczne sprawował nad nimi w istocie władzę rektor-
ską. W ten sposób — choć nie pod projektowaną nazwą — 
udało się w końcu ziścić ideę krakowskiej uczelni technicznej. 
Wrażenie samodzielności Wydziałów Politechnicznych było 
tak duże, że nie bacząc na stronę czysto formalną, „Dziennik 
Polski” poinformował 8 października o utworzeniu… Politech-
niki Krakowskiej.

Warto o tych okolicznościach powołania naszej uczelni mó-
wić głośno i dobitnie, bowiem w publikacjach nawet tak sza-
nowanego edytora, jakim jest Wydawnictwo Naukowe PWN, 
pokutuje wizja PK jako szkoły wyższej powstałej w 1954 r. 
„z niektórych wydziałów AGH”.

Nadzieja nie zgasła
Politechnika Krakowska rodziła się w atmosferze panują-

cego w kraju ogólnego zamętu i chaosu decyzyjnego. Trzeba 
wszak pamiętać, że do maja w Europie trwała jeszcze ciągle 
II wojna światowa, a przez cały 1945 r. i następne miesiące 
postępował proces budowania struktur narzuconej z zewnątrz 
nowej władzy. Nic dziwnego, że w tych warunkach w obszarze 
szkolnictwa wyższego, pozostającego na marginesie konfl iktów 
politycznych i walki komunistów z patriotycznym podziemiem, 
brakowało spójnych koncepcji i działań.

Ambitny projekt utworzenia Akademii Komunikacyjnej szyb-
ko upadł, a borykający się z trudnościami fi nansowymi Wydział 
Komunikacji stał się de facto częścią Wydziałów Politech-
nicznych. Jednocześnie krakowskie środowisko inżynieryjne 
nie ustawało w staraniach o ich usamodzielnienie. W połowie 
1946 r. rektor Walery Goetel, wyrażając stanowisko Senatu AG, 
apelował do Ministerstwa Oświaty o uczynienie z Wydziałów 
Politechnicznych samodzielnej uczelni. W tym samym piśmie 
znalazł się też passus wyrażający całkowity sprzeciw wobec 
projektu włączenia… Akademii Górniczej do politechniki, co 
wskazuje, że i taka, całkowicie zaskakująca z dzisiejszej per-
spektywy koncepcja, była wtedy rozważana. 

Choć od miesięcy toczyły się już zajęcia na Wydziałach Po-
litechnicznych, w Warszawie jeszcze w lipcu 1946 r. myślano 
o likwidacji Wydziału Inżynierii. Zapobiegła temu stanowcza 
akcja krakowskiej profesury. Ostateczne zatwierdzenie trzech 
wydziałów politechnicznych w ramach Akademii Górniczej (Ar-
chitektury, Inżynierii i Komunikacji) nastąpiło na mocy dekretu 
Rady Ministrów z 19 listopada 1946 r. W tym samym dokumen-
cie ustanowiono urząd prorektora, którego mieli w przyszłości 
wybierać wyłącznie przedstawiciele trzech wymienionych wy-
działów, przy czym pierwszego prorektora — Izydora Stellę-
-Sawickiego — wyznaczył minister oświaty. Ogłoszenie dekretu 
w „Dzienniku Ustaw” nastąpiło 3 lutego 1947 r., z mocą obowią-
zującą od 1 kwietnia 1945 r. Obwieszczenia tego radosnego 
faktu społeczności akademickiej dokonano 14 lutego 1947 r. 
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podczas uroczystego posiedzenia Senatu Wydziałów Politech-
nicznych w siedzibie Wydziału Architektury na Wawelu. 

Obietnice usamodzielnienia uczelni przeplatały się z odmo-
wami. Na niekorzyść idei autonomicznej Politechniki Krakow-
skiej wpływała rosnąca po antykomunistycznych wystąpieniach 
w Krakowie opinia, że miasto jest siedliskiem reakcji, a tym 
samym nie zasługuje na status ważnego ośrodka akademic-
kiego. Elementem tej gry władzy ze środowiskiem naukowym 
było usunięcie w 1948 r. ze stanowiska prorektora AG Izydora 
Stelli-Sawickiego. 

Mimo wszystko nadzieja nie gasła. Ponawiano zabiegi 
o usamodzielnienie uczelni. Czynnikiem sprzyjającym okazała 
się budowa w sąsiedztwie starego Krakowa kombinatu meta-
lurgicznego i towarzyszącej mu dzielnicy. Szybko rosło zapo-
trzebowanie na inżynierów. W 1952 r. Wydziały Politechnicz-
ne skierowały do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego kolejny 
wniosek w sprawie wydzielenia z Akademii Górniczej. Na de-
cyzję czekano ponad rok. 21 sierpnia 1953 r. minister wydał 
zarządzenie w sprawie zmian organizacyjnych na Akademii 
Górniczo-Hutniczej, ale dopiero 7 lipca 1954 r. ukazał się de-
kret Prezydium Rady Ministrów, na mocy którego Wydziały Po-
litechniczne uzyskały status uczelni w pełni samodzielnej. 

1 września 1954 r. dotychczasowy prorektor AGH, kieru-
jący działalnością Wydziałów Politechnicznych prof. Ludomir 

Osoby zasłużone przy organizacji 
Wydziałów Politechnicznych 
(Lista przyjęta na posiedzeniu Senatu WP 
2 kwietnia 1946 r.)

Rektor prof. Walery Goetel
Prorektor prof. Izydor Stella-Sawicki
Dziekan prof. Adolf Szyszko-Bohusz
Dziekan prof. Edmund Wilczkiewicz
Prof. Włodzimierz Roniewicz
Prof. Witold Biernawski
Inż. Ignacy Czerniewski
Prof. Ludomir Śleńdziński
Prof. Bohdan Guerquin
Prof. Józef Gałęzowski
Prof. Marian Kamieński
Prof. Mieczysław Gronowski
Prof. Władysław Rubczyński
Prof. Kazimierz Zipser
Prof. Adolf Langrod
Inż. Tadeusz Lanc
Mgr Wanda Cieślikowska
Borys Puzej
Andrzej Domański
Tadeusz Kostia
Roman Zaborski
Tadeusz Kantarek
Raul Karczewski
Jerzy Muniak
Krystyna Kowalska
Kazimierz Kluk
Dominik Syryjczyk
Mgr Ignacy Włodek
Zbigniew Ciechanowski

Nota bibliografi czna:
Artykuł został oparty w głównej mierze na książce Anny 

Siwik i Reginy Artymiak „Akademia Górniczo-Hutnicza, Po-
litechnika Krakowska. Kształtowanie się środowiska aka-
demickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 
1945–1954”, opublikowanej w 2002 r. w Toruniu przez Wy-
dawnictwo Adam Marszałek. Praca ta powstała dzięki szero-
kiej kwerendzie dokumentów przechowywanych w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowym w Krako-
wie, archiwach uczelnianych AGH i PK oraz Archiwum Na-
uki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie. Autorki wykorzystały też liczne publikacje książ-
kowe i prasowe, co w sumie czyni z pracy solidnie udoku-
mentowane kompendium wiedzy na temat okoliczności po-
wstania Politechniki Krakowskiej.

Ponadto wykorzystano inne publikacje, w tym przede 
wszystkim książki przygotowane z okazji poprzednich jubi-
leuszy PK („Politechnika Krakowska 1946–1976” pod red. 
Stanisław Weissa, „Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki 1945–1995” pod red. Władysława Muszyńskiego, 
„Jubileusz 60-lecia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki. Politechnika Krakowska w latach 1995–2005” pod 
red. Kazimierza Flagi). Zawarte w nich obszerne szkice histo-
ryczne nadal pozostają cennym źródłem informacji o dziejach 
PK. Dodatkowe wiadomości można znaleźć także w pracy 
„Politechnika Śląska. The Silesian University of Technology”, 
wydanej w 2005 r. w Gliwicach na 60-lecie uczelni.

Śleńdziński, został mianowany przez ministra szkolnictwa 
wyższego rektorem Politechniki Krakowskiej. 10 lat starań 
przyniosło długo oczekiwany efekt. W Krakowie nie fetowa-
no jednak powołania do życia nowej uczelni, bowiem w świa-
domości krakowian ta istniała już prawie całą dekadę. Warto 
w tym miejscu przytoczyć cytowane już autorki pracy o uczel-
niach technicznych Krakowa — Annę Siwik i Reginę Artymiak: 
„Wydawać się mogło, że oddzielenie Politechniki Krakowskiej 
od Akademii Górniczo-Hutniczej zostało uznane jedynie za 
formalność, legalizującą stan faktycznej odrębności obydwu 
uczelni”.

A przyszłość pokazała, że wbrew początkowym obawom 
wyrażanym na Śląsku i w stolicy Małopolski w obu tych regio-
nach doskonale mogą egzystować równolegle po sąsiedzku 
i pomyślnie rozwijać się dwie szkoły politechniczne. 

*
Tak oto dobiegła końca batalia o Politechnikę Krakowską. 
Przywołując wydarzenia sprzed 70 lat trzeba stwierdzić, że 

istnienie naszej uczelni zawdzięczamy grupie osób ― z Izydo-
rem Stellą-Sawickim na czele — które z wyjątkową wytrwało-
ścią, niezłomnie dążyły do celu, nie zrażając się długą serią 
niepowodzeń. Wielu na ich miejscu uznałoby zadanie za niewy-
konalne. Wielu opuściłoby ręce, nie widząc szans na pokonanie 
piętrzących się przeciwności oraz inercji aparatu urzędniczego 
państwa. Wielu wolałoby poświęcić swój czas zajęciom przy-
noszącym szybkie profi ty. Oni jednak nie ulegli, nie poddali się 
i doprowadzili rozpoczęte w styczniu 1945 r. dzieło do szczęśli-
wego końca. Chwała im za to. Zasługują na nasz głęboki sza-
cunek i wdzięczną pamięć.

Lesław Peters
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Jedno z głównych wydarzeń obchodów 70-lecia Politechni-
ki Krakowskiej za nami. 27 marca w Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie odbył się uroczysty, jubile-

uszowy koncert, na który złożyły się utwory dawnych i współ-
czesnych mistrzów muzyki. Wykonawcami byli muzycy i chó-
rzyści krakowskich uczelni.

Na ten środowiskowy, akademicki charakter koncertu zwró-
cił uwagę prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakow-
skiej, zapraszając licznie zgromadzoną publiczność do wysłu-
chania przygotowanych utworów. Wśród przedstawionych dzieł 
nie zabrakło zresztą akcentu stricte akademickiego.

W pierwszej części usłyszeliśmy cztery kompozycje na-
wiązujące do rytmów poloneza. Ten polski taniec narodo-
wy o XVII-wiecznym rodowodzie, opiewany był w literaturze, 
a w dobie zaborów wyzwalał uczucia patriotyczne (jak chociaż-
by „Polonez Kościuszki”). Koncert otworzył jeden z najbardziej 
znanych i lubianych polonezów — „Pożegnanie Ojczyzny” Mi-
chała Kleofasa Ogińskiego. Utwór, skomponowany oryginal-
nie na fortepian, został wykonany w opracowaniu Stanisława 
Krawczyńskiego na chór z towarzyszeniem organów. Szcze-
gólny charakter koncertu sprawił, że wystąpiły połączone chóry 
pięciu krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej „Cantata”, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Camerata Jagellonica”, Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej 
„Con Fuoco” i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie „Psal-
modia”. W sumie śpiewało ponad 120 osób. Na organach grał 
Krzysztof Latała. Wykonanie „Pożegnania Ojczyzny” poprowa-
dziła Marta Stós, na co dzień kierująca chórem Politechniki. 

Następne dzieła prezentowała Orkiestra Akademii Mu-
zycznej w Krakowie pod batutą Stanisława Krawczyńskiego. 
W twórczości Fryderyka Chopina polonezy zajmują ważną 
rolę (pierwszego skomponował w siódmym roku życia!), dlate-
go podczas koncertu nie mogło zabraknąć jednego z utworów 
tego największego polskiego kompozytora. Sala wysłuchała 
„Andante spianato” i „Wielkiego Poloneza Es-dur op. 22” Cho-
pina. Był to popis wirtuozerski pianisty Jerzego Stryjniaka, który 
na krakowski koncert przybył ze Stanów Zjednoczonych. Ten 
urodzony w Krakowie artysta koncertował w wielu krajach świa-
ta, a obecnie jest profesorem w The New York Conservatory of 
Music oraz prezesem The Chopinian Society of New York.

Kolejny punkt programu przeniósł słuchaczy w bliższe nam 
czasy Romana Palestra, wybitnego polskiego kompozytora 
XX wieku. Orkiestra wykonała jego utwór „Polonezy M. K. Ogiń-
skiego” — cykl kompozycji Ogińskiego złączonych w jedną ca-
łość. Tworząc z serii miniatur fortepianowych suitę polonezów, 
Palester przywołał na myśl, za Ogińskim, bohaterów walk o nie-
podległość — Kościuszkę, Pułaskiego, Dąbrowskiego i innych. 
Warto dodać, że zanim Roman Palester udał się w 1949 r. na 
emigrację do Francji, dał się poznać jako twórca muzyki fi lmowej. 
Właśnie on opracował pod względem muzycznym sławne „Zaka-
zane piosenki”. 

Ostatni polonez wykonany w trakcie koncertu to utwór in-
nego znakomitego polskiego twórcy muzyki naszych czasów 
Wojciecha Kilara. Utwór, dodajmy, powszechnie znany, bowiem 

stanowiący oprawę muzyczną ekranizacji „Pana Tadeusza” 
Andrzeja Wajdy. Zmarły pod koniec 2013 r. kompozytor swo-
imi dziełami zilustrował ponad 130 fi lmów. W polonezie wień-
czącym fi lm Wajdy udało się Kilarowi zawrzeć kwintesencję 
polskiego tańca narodowego, a wykonanie Orkiestry Akademii 
Muzycznej podkreśliło uroczysty charakter utworu.

Skalę swego talentu Krzysztof Latała — profesor Akademii 
Muzycznej w Krakowie, znany z licznych nagrań utworów or-
ganowych i koncertów na różnych kontynentach — miał okazję 
przedstawić w partii organowej „Koncertu g-moll na organy, or-
kiestrę smyczkową i kotły” Francisa Poulenca. Ten utwór o cha-
rakterze swobodnej fantazji nawet słuchaczom o najwybredniej-
szym muzycznym smaku daje wiele satysfakcji. Poulenc tworzył 
w pierwszej połowie XX w., sięgając po niemal wszystkie współ-
czesne mu gatunki muzyczne. Jego dzieła cechuje niepowta-
rzalna aura dźwiękowa. Z tego względu przed laty wykorzystano 
fragment jednego z utworów Poulenca do zilustrowania czołówki 
otwierającej spektakle telewizyjnego teatru sensacji „Kobra”.

I wreszcie fi nał. Utworem zamykającym koncert była „Uwer-
tura akademicka e-moll op. 80” Johannesa Brahmsa, niemiec-
kiego, XIX-wiecznego kompozytora, który w swej twórczości 
opierał się na klasycznych konstrukcjach formalnych, nawiązu-
jąc do osiągnięć muzycznych wcześniejszych epok. „Uwerturę 
akademicką” skomponował w 1880 r., rewanżując się w ten 
sposób Uniwersytetowi Wrocławskiemu za przyznanie tytułu 
doctora honoris causa. Akademicki charakter kompozycji roz-
poznać mógł nawet muzyczny laik, bowiem twórca zacytował 
pieśni studenckie, w tym hymn „Gaudeamus igitur”. Utwór 
poświęcony różnym aspektom życia żaków, jest swoistą włas-
nością społeczności uczelni całego świata, dlatego też cieszy 
fakt, że przypomniano go w trakcie marcowego koncertu.

Pomysłodawcą programu koncertu był prof. Stanisław 
Krawczyński, który wniósł znaczący wkład w realizację przed-
sięwzięcia. To postać zasłużona dla polskiej muzyki. W prze-
szłości kierował chórami Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie 
i Filharmonii Krakowskiej. Prowadził też zespół Capella Craco-
viensis oraz Tarnowską Orkiestrę Kameralną. Współpracował 
jako chórmistrz z wieloma słynnymi dyrygentami, w tym z Zubi-
nem Mehtą i Krzysztofem Pendereckim. W latach 2004–2012 
był rektorem krakowskiej Akademii Muzycznej. 

Koncert Jubileuszowy PK zgromadził wielu przedstawicieli 
środowiska akademickiego Krakowa. Obecni byli rektorzy szkół 
wyższych, profesorowie: Wojciech Nowak (UJ), Tadeusz Słom-
ka (AGH), Włodzimierz Sady (UR), Stanisław Tabisz (ASP), 
Wojciech Zyzak (UP JP II), a także prezes Polskiej Akademii 
Umiejętności prof. Andrzej Białas. Przybył też poseł Józef Las-
sota. Na podkreślenie zasługuje fakt, że salę fi lharmonii tłumnie 
wypełnili pracownicy Politechniki Krakowskiej, dla których ten 
rodzaj wspólnego spędzenia czasu okazał się miłym interlu-
dium w rutynie codziennych zajęć. Przyszło też wielu studen-
tów. Pozostaje tylko cieszyć się, że obchody jubileuszu zaowo-
cowały udanym ze wszech miar przedsięwzięciem. 

(ps)

Koncert na 70-lecie Politechniki Krakowskiej
Jubileusz przy dźwiękach muzyki mistrzów
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„Honoris Gratia” 
dla Zbigniewa Latały

Ważnym dopełnieniem koncertu jubileuszowego był 
wernisaż wystawy plakatu muzycznego Zbigniewa Latały 
w Złotej Sali fi lharmonii. Twórca, wykładający m.in. grafi -
kę komputerową na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej, przedstawił swój dorobek, który wskazuje 
na jego bardzo osobisty stosunek do muzyki. W trakcie 
wernisażu dr inż. Zbigniew Latała otrzymał odznakę pre-
zydenta Krakowa „Honoris Gratia”, którą wręczył doradca 
prezydenta Witold Śmiałek.
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Jubileusz Politechniki Krakowskiej to również gratka dla fi -
latelistów. Z okazji 70-lecia uczelni Poczta Polska wydała 
dwa znaczki, które przedstawiają patrona PK Tadeusza 

Kościuszkę oraz Honorowego Senatora i Profesora PK Jana 
Pawła II, a także okolicznościową kartkę pocztową, przedsta-
wiającą polskiego papieża. Znaczki — dostępne w ozdobnych 
arkusikach po 9 sztuk — mają wartość odpowiadającą opłacie 
za przesyłkę listową nierejestrowaną, ekonomiczną, w obro-
cie krajowym (tzw. gabaryt A). Ponadto dwie kartki pocztowe, 
zawierające podobne motywy grafi czne, jak na znaczkach, 
wydał komitet organizacyjny obchodów jubileuszu. Kartki za-
projektował Andrzej Błaszczyk, z wykorzystaniem fotografi i 
Jana Zycha.

Walory te można będzie zobaczyć podczas pokazu fi late-
listycznego w Muzeum Politechniki Krakowskiej przy ul. War-
szawskiej 24, przygotowanego przez kolekcjonerów spod 
znaku Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Filatelistów, 

Filateliści Politechnice
Z okazji jubileuszu w Muzeum PK obejrzymy zbiory 
o tematyce związanej z naszą uczelnią

w szczególności Koła nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krako-
wie, oraz Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracovia-
na”. Pokaz poświęcony został pontyfi katowi Jana Pawła II i te-
matyce kościuszkowskiej.

Do prezentacji przygotowano fragmenty zbiorów papieskich 
Ryszarda Matuły, Leonarda Liszki, Władysława Andreasika, 
Macieja Rudego. Pokazane też zostaną znaczki o tematyce 
kościuszkowskiej ze zbioru Jerzego Dudy oraz zbiór pt. „Jubi-
leusze Politechniki Krakowskiej w fi latelistyce” prof. Jana Pie-
lichowskiego. Podkreślić trzeba, że właśnie z jego inicjatywy 
ukazały się wspomniane wyżej znaczki i kartki pocztowe, upa-
miętniające 70-lecie Politechniki Krakowskiej. 

Wernisaż wystawy odbędzie się 14 maja. Będzie można wte-
dy w holu budynku głównego PK przy ul. Warszawskiej nabyć ak-
tualne walory fi latelistyczne wydane przez Pocztę Polską, łącznie 
ze znaczkami jubileuszowymi PK. Tego samego dnia na Poczcie 
Głównej przy ul. Wielopole 2 stosowany będzie okolicznościowy 
datownik, który zaprojektowała dr inż. arch. Małgorzata Solska, 
a grafi cznie opracował dr inż. arch. Farid Nassery.

(R.)
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Nadanie Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Ko-
ściuszki nierozerwalnie wiąże się z jubileuszem 30-lecia 
uczelni; jubileuszem, który ukoronował dziesięcioletnie 

wysiłki, zmierzające do umocnienia jej pozycji, ale i otworzył 
nowe perspektywy rozwoju, zwłaszcza w sferze współpracy 
międzynarodowej. Ustanowienie patrona uczelni było integral-
nie związane z tym procesem przemian. Sam zaś fakt stanowił 
jeden z głównych elementów obchodów 30-lecia PK.

Cenne inwestycje
Warto sięgnąć wstecz i przypomnieć klimat tamtych lat. Na 

PK zbliżające się 30-lecie uczelni sprzyjało nie tylko refl eksji, 
historycznym odniesieniom i podsumowaniu działalności, ale 
przede wszystkim planom rozwojowym, opartym na realnych 
osiągnięciach. Przełom lat 60. i 70. XX wieku przyniósł bowiem, 
po długim okresie zmagań z przeciwnościami losu, umocnienie 
pozycji PK, a w konsekwencji — podstawy do śmiałego plano-
wania jej przyszłości. Tak charakteryzował ten okres w historii 
uczelni prof. Stanisław Weiss:

„Lata krótkiej kadencji, bo przerwanej w 1968 roku śmiercią 
rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. inż. Kazimierza Sokal-
skiego, były dla uczelni przede wszystkim okresem rozszerze-
nia działalności o dalsze gałęzie techniki i szeroko zakrojonej 
rozbudowy. Dotychczasowa działalność inwestycyjna uczelni, 
mająca charakter żywiołowy, podyktowany nakazem chwili, 
została przekształcona z końcem 1966 roku w akcję planową, 
opartą o uchwalony przez Senat Politechniki Krakowskiej pro-
gram inwestycyjny”1 .

To właśnie na przełomie lat 60. i 70. zostały podjęte ważne 
przedsięwzięcia budowlane: powstała siedziba Instytutu Budow-
nictwa, działającego na prawach wydziału (obiekt sfi nansowano 
ze środków ministerialnych w ramach jubileuszu 600-lecia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego); dokonano nadbudowy i powiększo-
no o ryzality gmachy ówczesnych wydziałów: Mechanicznego 
(obecnie mieści się tu Wydział Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej), Budownictwa Lądowego (obecnie: Inżynierii Lądowej) 
oraz Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (obecnie: Inżynierii Środowi-
ska). W tym okresie wzniesiono laboratorium Wydziału Mecha-
nicznego oraz obiekt przeznaczony dla utworzonego w 1966 r. 
piątego wydziału PK — Wydziału Chemicznego.

Z końcem lat 60. na podstawie wieloletniego planu rozwoju 
Politechniki Krakowskiej podjęto także decyzję o „nowej” Poli-
technice w Czyżynach. Jej budowę (wraz z domami studenc-
kimi) rozpoczęto w ramach centralnego planu inwestycyjnego 
uczelni na lata 1971–1975.

Na początku lat 70. Politechnika Krakowska realizowała 
17 projektów z zakresu tzw. węzłowych dla gospodarki naro-
dowej problemów. W ramach 35 podjętych wówczas tematów 

1 „Politechnika Krakowska 1946–1976”, Kraków 1976, s. 42.

naukowo-badawczych, opracowano 447 zadań. Wartość tych 
prac wynosiła 67 milionów złotych i oprócz dochodu przyniosła 
zakrojoną na dużą skalę współpracę z ówczesnym otoczeniem 
administracyjnym i gospodarczo-przemysłowym. By znów za-
cytować prof. Stanisława Weissa: 

„Zamierzenia na przyszłość zostały sformułowane przez kie-
rownictwo uczelni w projekcie »Programu rozwoju Politechniki 
Krakowskiej do 1990 roku« (…), który został przekazany do za-
twierdzenia przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. W programie tym, wychodząc naprzeciw potrzebom 
gospodarki narodowej, zarysowano kierunki dalszego dynamicz-
nego rozwoju uczelni w zakresie badań naukowych, jak i kształ-
cenia kadr inżynierskich przede wszystkim dla potrzeb inwestycji 
w przemyśle, architekturze, budownictwie i gospodarce wodnej; 
przemysłu maszynowego i chemicznego oraz transportu”2.

15 tysięcy inżynierów
W pierwszej połowie lat 70., realizując taki właśnie pro-

gram, uczelnia miała już konkretne, niepodważalne osią-
gnięcia. Wykształciła (od czasu powołania) prawie 15 tys. 
inżynierów. Ponadto udało się określić jej podstawowy profi l, 
którego fundamenty stanowiły: (1) budownictwo wraz z archi-
tekturą, (2) chemia przemysłowa, (3) elektrotechnika, (4) me-
chanika wraz z technikami wytwarzania, uzupełnione przez 
(5) inżynierię środowiska, (6) podstawowe problemy techniki 
i (7) transport. W tym okresie został powołany Instytut Elektro-
techniki i Elektroniki przy Wydziale Mechanicznym oraz samo-
dzielny Wydział Transportu (przekształcony później w Wydział 

2 Dz. cyt., s. 46.

Ideowy patron Politechniki Krakowskiej
Kilka słów o nadaniu naszej uczelni imienia Tadeusza Kościuszki

Rektor Bolesław Kordas składa kwiaty pod tablicą Tadeusza Kościuszki 
w hallu głównego budynku PK, 1978 r.
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Inżynierii Elektrycznej, następnie w Wydział Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej). Sam proces dydaktyczny zmierzał 
zaś w kierunku przybliżania absolwentom przyszłej pracy za-
wodowej, zwłaszcza w kontekście warunków i potrzeb środo-
wiska naturalnego.

Te istotne i ważne dla uczelni dokonania sprzyjały jej otwar-
tości na współpracę z otoczeniem, zarówno na poziomie regio-
nalnym, jak i krajowym, a także integracji wewnętrznej. Oko-
liczności te w połączeniu z szybkim rozwojem kadry naukowej, 
dokumentowanym poważnymi osiągnięciami, stanowiły o real-
nej szansie rozwoju.

Memoriał prof. Stanisława Weissa
Przygotowaniom do obchodów 30-lecia Politechniki Kra-

kowskiej towarzyszyły rozważania dotyczące roli uczelni we 
współtworzeniu przyszłości kraju, w jego rozwoju. W natural-
ny sposób nawiązywano do korzeni szkolnictwa technicznego 
Krakowa i szerzej, do roli inżynierii. Dyskutowano szczegółowo 
o profi lowaniu i rozwoju badań naukowych oraz ambitnych, od-
powiadających potrzebom edukacyjnym i naukowym zadaniach, 
współpracy z zagranicą. Na tym tle zrodziła się myśl o ideowym 
patronie Politechniki Krakowskiej. Wybór padł na wielkiego Po-
laka i inżyniera światowego formatu — Tadeusza Kościuszkę.

Inicjatorem nadania Politechnice Krakowskiej imienia Ta-
deusza Kościuszki był prof. Stanisław Weiss. To on 24 mar-
ca 1974 r. skierował do Senatu PK memoriał w tej sprawie3. 
Formalnie, z powodzeniem, całą procedurę przeprowadził zaś 
rektor Bolesław Kordas.

St. Weiss, specjalista z zakresu budownictwa i kon-
strukcji stalowych, był synem wielkiego malarza Wojciecha 
Weissa i Anerii (Ireny), również wybitnej malarki. Można przy-
puszczać, że silna tradycja patriotyczna rodziny Weissów, 
połączona z ich otwartością na Europę i świat, wpłynęła na 
decyzję prof. Weissa, który w skierowanym do Senatu PK 
memoriale pisał tak: 

„Tadeusz Kościuszko to nie tylko narodowy, lecz i czołowy 
bohater świata. Bliski nam wszystkim zarówno z uwagi na tra-
dycję, jak też akceptację tego, co symbolizować może naród 
przeżywający dziś potężny proces integracji. Bliski nam pra-
cującym w uczelni krakowskiej, bo właśnie w Krakowie trady-
cje demokratyczne, związane z postacią Kościuszki i osnutą 
wokół niego legendą, są niezwykle silne i żywe. Bliski nam in-
żynierom, bowiem w walce narodowo-wyzwoleńczej, której był 
prekursorem, stworzył w dziedzinie społecznej, jak i militarnej, 
nowe wartości jako wódz, organizator i inżynier.

Na tym miejscu warto powołać się na szczególnie intere-
sującą relację kronikarską, związaną z początkami naucza-
nia technicznego w dobie wielkich reform kołłątajowskich 
— o staraniach czy też próbie kandydowania Tadeusza Ko-
ściuszki na profesora w odradzającej się uczelni krakowskiej. 
Wówczas to w trakcie generalnej reformy uniwersytetu i prze-
kształcania go na Szkołę Główną Koronną, sam Hugo Kołłą-
taj zabiegał o kandydaturę Kościuszki — przyszłego wodza 
powstania 1794 roku — do mającej powstać katedry inżynierii 
wojskowej. (…)”4.

3 Protokoły z posiedzeń Senatu PK z roku 1974 (tekst oryginalny 
poddany późniejszym poprawkom).

4 „Politechnika Krakowska 1946–1976”, Kraków 1976, s. 55–56.

W d alszej części wywodu prof. Weiss nawiązywał do trady-
cji inżynieryjnych i wojskowych, wiążących naszą uczelnię z jej 
przyszłym patronem.

Wzór historyczny dla młodzieży
Sprawę do końca doprowadził prof. Bolesław Kordas, po 

objęciu kadencji rektora. Na posiedzeniu Senatu w dniu 28 li-
stopada 1975 r. podjęto bowiem uchwałę dotyczącą organizacji 
obchodów 30-lecia uczelni oraz wniosku o nadanie PK imienia 
Tadeusza Kościuszki. W paragrafi e 3 uchwały zwrócono uwagę 
na zasługi Kościuszki dla rozwoju nauk inżynieryjnych i związki 
z regionem krakowskim. Na tej podstawie został skierowany do 
Rady Państwa wniosek o nadanie naszej uczelni imienia Tade-
usza Kościuszki. Znalazło się w nim następujące uzasadnienie:

„Politechnika Krakowska w bieżącym roku obchodzi Ju-
bileusz związany z 30-leciem jej działalności. Przez okres 
swojego istnienia Uczelnia rozwinęła się, rozrosła — stała się 
poważnym warsztatem naukowym o wysoko kwalifi kowanych 
kadrach. Jej osiągnięcia dydaktyczne są powszechnie znane. 
Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Politechnika 
Krakowska posiada obecnie potencjał naukowy, dydaktyczny 
i wychowawczy gwarantujący gwałtowny jakościowy rozwój. 
Przyczyni się do tego tworzenie nowej bazy materialnej w po-
staci realizowanego zespołu urbanistyczno-architektonicznego 
w Czyżynach (…).

Wydaje się słusznym, korzystając z tej okazji, wyszukanie 
Uczelni Patrona, którego imię będzie mogło być jej nadane. 
Imię, które podniesie jej prestiż, rangę, zobowiąże naukow-
ców, studentów, administrację do jeszcze wydajniejszej pra-
cy. Imię, które zapisane dobrze w historii naszego Narodu, 
oddziaływać będzie jako wzór historyczny na wychowanie 
młodzieży. Senat Politechniki Krakowskiej, (…) wybrał imię 
Tadeusza Kościuszki (…)”5.

W dalszej części dokumentu przytoczone zostały argumen-
ty związane z technicznym i inżynieryjnym profi lem uczelni i jej 
usytuowaniem — historycznie rzecz ujmując: odpowiednie ze 
względu na fakty z życia Patrona.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie i Rada Ministrów PRL de-
kretem w formie rozporządzenia nadała uczelni nazwę „Poli-
technika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki”. Dekret wszedł 
w życie 1 października 1976 r.

Kierując zaproszenie (opatrzone datą 23 października 
1976 r.) do ówczesnego ministra nauki, szkolnictwa wyższego 
i techniki — prof. Sylwestra Kaliskiego na uroczystości jubile-
uszowe, rektor PK Bolesław Kordas zaprosił go także na od-
słonięcie poświęconej Patronowi pamiątkowej tablicy w hallu 
głównego budynku PK w dniu 27 listopada 1976 r. 

Elżbieta Nachlik

5 Archiwalna dokumentacja przygotowań do 30-lecia PK.

Prof. Elżbieta Nachlik — kieruje Katedrą Hydrauliki i Dynamiki Wód 
w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej, pełni funkcję dziekana Wy-
działu Inżynierii Środowiska, w latach 1993–1999 była prorektorem PK 
ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką.
Śródtytuły w tekście pochodzą od redakcji.
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Izydor Stella-Sawicki
Prorektor AG ds. Wydziałów Politechnicznych, przewodniczący Senatu 
Wydziałów Politechnicznych w latach 1945–1948
Specjalista w zakresie budowli hydrotechnicznych, statyki budow-
li, budownictwa żelbetowego i przemysłowego. Urodzony w 1881 r. 
Absolwent Politechniki Lwowskiej (1904). Wykładał w Akademii Gór-
niczej i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Główny pomysło-
dawca utworzenia Politechniki Krakowskiej. Zmarł w 1957 r.

Poczet rektorów 
Politechniki Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki

W ciągu 70 lat na czele Politechniki Krakowskiej stało 15 rektorów. Ich poczet 
otwiera prof. Izydor Stella-Sawicki, który formalnie był prorektorem Akademii 
Górniczej, oddelegowanym do kierowania funkcjonującymi przy AG Wydziałami 

Politechnicznymi. W rzeczywistości jednak, przewodnicząc obradom Senatu Wydziałów 
Politechnicznych i reprezentując je na zewnątrz, prof. Stella-Sawicki był ich faktycznym 
rektorem. Wraz z przekształceniem w 1954 r. wydziałów w samodzielną Politechnikę Kra-
kowską funkcja rektora została ustanowiona ofi cjalnie.

Od tej pory zmiany na tym stanowisku regulował rytm kadencji, obowiązujący uczelnie 
państwowe. Zdarzyły się wszak dwa wyjątki. Za pierwszym razem powodem była nagła 
śmierć prof. Kazimierza Sokalskiego, którego kadencję dokończył — jako p.o. rektor — 
prof. Jan Kaczmarek. Drugim razem kadencję skrócono odgórnie z przyczyn politycznych, 
odwołując z funkcji rektora w stanie wojennym prof. Romana Ciesielskiego.

Urzędujący obecnie rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak pełni funkcję 
drugą kadencję. W myśl obowiązujących przepisów w 2016 r. uczelnia dokona wyboru na 
to stanowisko nowej osoby, która zostanie szesnastym rektorem Politechniki Krakowskiej.

Ludomir Śleńdziński
Prorektor AG ds. Wydziałów Politechnicznych w latach 1948–1954, 

rektor PK w latach 1954–1956
Malarz i rzeźbiarz. Urodzony w 1889 r. Absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu (1916). Wykładał na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie. Na Wydziałach Politechnicznych uczył studen-
tów architektury rysunku. Doprowadził do przekształcenia Wydzia-
łów Politechnicznych w samodzielną Politechnikę Krakowską. Zmarł 
w 1980 r. 

Bronisław Kopyciński
Rektor PK w latach 1956–1965
Specjalista w zakresie konstrukcji betonowych i technologii betonu 
oraz kształtowania belek sprężonych. Urodzony w 1907 r. Absolwent 
Politechniki Lwowskiej (1932). Wykładał w AGH w Krakowie. Dzie-
kan Wydziału Budownictwa Lądowego PK (1953–1956) i prorektor 
(w 1956 r., przez 6 miesięcy). Jako jedyny funkcję rektora PK pełnił 
przez trzy kadencje. Zmarł w 2004 r. 
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Kazimierz Sokalski
Rektor PK w latach 1965–1968
Specjalista w zakresie projektowania i budowy dróg. Urodzony 
w 1909 r. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1934). Wykładał na Po-
litechnice Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego 
PK (1958–1965). Zmarł w 1968 r., przed końcem kadencji rektorskiej.

Jan Kaczmarek
p.o. Rektor PK w roku 1968

Specjalista w zakresie podstaw budowy i eksploatacji maszyn oraz 
fi zyki i inżynierii warstwy wierzchniej. Urodzony w 1920 r. Studiował 
na Politechnice Warszawskiej; absolwent Wydziałów Politechnicz-
nych AG (1948). Prorektor (1965–1968). W marcu 1968 r. przejął 
obowiązki rektora PK (po śmierci K. Sokalskiego). Minister nauki, 
szkolnictwa wyższego i techniki (1972–1976). Zmarł w 2011 r.

Jan Wątorski
Rektor PK w latach 1968–1972
Specjalista w zakresie inżynierii dróg i mostów, dróg żelaznych oraz 
organizacji, technologii i mechanizacji budowy. Urodzony w 1915 r. 
Absolwent Politechniki Lwowskiej (1938). Dziekan Wydziału Budow-
nictwa Lądowego PK (1965–1968). Strukturę katedr na PK zastąpił 
strukturą instytutową. Zmarł w 1976 r. 

Władysław Muszyński
Rektor PK w latach 1972–1975 i 1987–1990

Specjalista w zakresie budownictwa betonowego, prefabrykacji 
i materiałów budowlanych, a także technologii betonu, ochrony bu-
dowli przed korozją oraz wpływu materiałów budowlanych na zdro-
wie człowieka. Urodzony w 1920 r. Absolwent Akademii Górniczej 
(1946). Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego PK (1978–1984). 
Zmarł w 2005 r. 

Bolesław Kordas
Rektor PK w latach 1975–1981
Specjalista w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz mode-
lowania matematycznego i analogowego ruchu wód gruntowych. 
Urodzony w 1933 r. Absolwent PK (Wydział Budownictwa Wodnego, 
1956). Do 1975 r. dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Zorganizował obchody 
30-lecia PK. Zmarł w 1981 r.

Roman Ciesielski
Rektor PK w latach 1981–1982

Specjalista w zakresie mechaniki konstrukcji inżynierskich, dyna-
miki budowli wieżowych i mostów oraz inżynierii antysejsmicznej. 
Urodzony w 1924 r. Absolwent Wydziałów Politechnicznych AG 
(Wydział Inżynierii, 1948). Prodziekan Wydziału Budownictwa Lą-
dowego PK (1956–1958), prorektor (1972–1975). Z funkcji rektora 
odwołany z powodów politycznych. Przewodniczący Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982–1985). Zmarł w 2004 r. 
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Tadeusz Środulski
Rektor PK w latach 1982–1987
Specjalista w zakresie maszyn cieplnych tłokowych i przepływo-
wych, dwupaliwowego zasilania silników spalinowych, układów za-
silania silników z zapłonem iskrowym oraz doładowywania silników. 
Urodzony w 1922 r. Absolwent Wydziałów Politechnicznych AG (Wy-
dział Komunikacji, 1950). Prodziekan Wydziału Mechanicznego PK 
(1967–1971), prorektor (1971–1982). Zmarł w 1995 r.

Józef Nizioł
Rektor PK w latach 1990–1996

Specjalista w zakresie mechaniki teoretycznej, drgań, wibracji i wi-
broizolacji. Urodzony w 1938 r. Absolwent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (studia matematyczne, 1961). Prodziekan Wydziału Mecha-
nicznego (1973–1977), prorektor (1981–1987). Pierwszy rektor PK 
wybrany po transformacji ustrojowej w 1989 r. 

Kazimierz Flaga
Rektor PK w latach 1996–2002
Specjalista w zakresie konstrukcji betonowych i technologii betonu, 
budowy mostów i tuneli oraz nieniszczących metod badań materia-
łów i konstrukcji. Urodzony w 1939 r. Absolwent PK (Wydział Budow-
nictwa Lądowego, 1961). Do 1996 r. dyrektor Instytutu Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej. Założy-
ciel „Naszej Politechniki”.

Marcin Chrzanowski 
Rektor PK w latach 2002–2005 

Specjalista w zakresie mechaniki ciał odkształcalnych, teorii peł-
zania, mechaniki uszkodzeń i zmęczenia materiałów. Urodzony 
w 1939 r. Absolwent PK (Wydział Budownictwa Lądowego, 1962). 
Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego (1981–1987), prorek-
tor (1996–2002).

Józef Gawlik
Rektor PK w latach 2005–2008
Specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, procesów wy-
twarzania oraz systemów jakości. Urodzony w 1948. Absolwent PK 
(Wydział Mechaniczny, 1972). Do 1999 r. dyrektor Instytutu Techno-
logii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym. 
Prorektor (1999– 2005). 

Kazimierz Furtak
Rektor PK od roku 2008

Specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli, szczególnie kon-
strukcji betonowych i zespolonych, zajmujący się także zagadnie-
niami zmęczeniowymi, trwałością konstrukcji oraz zastosowaniem 
nowoczesnych materiałów kompozytowych do wzmacniania mo-
stów betonowych. Urodzony w 1951 r. Absolwent PK (Wydział Bu-
downictwa Lądowego, 1973). Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
(1996– 2002), prorektor (2002–2008).
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Jubileuszom akademickim zwyczajowo towarzyszą różnego 
rodzaju wydawnictwa okolicznościowe. Są to często księgi 
pełne informacji, których na ogół nie zbiera się i nie publikuje 

w ramach bieżącej działalności szkoły wyższej. Są to księgi wy-
jątkowe, zarówno ze względu na zawartość, jak i szatę grafi cz-
ną. Taka właśnie księga ukazała się z okazji jubileuszu 70-lecia 
Politechniki Krakowskiej. To sporej wielkości dzieło, zajmują-
ce prawie pół tysiąca stron — a dokładnie 487 — jest efektem 
wspólnego wysiłku pracowników poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. To oni przygotowali 
i dostarczyli teksty.

Tom „70 lat Politechniki Krakowskiej 1945–2015” niemal 
w całości poświęcono opisowi dokonań Politechniki od roku 
2005, tworząc w ten sposób swego rodzaju raport z ostatnie-
go dziesięciolecia. Wcześniejsze dane można bowiem znaleźć 
w poprzednich edycjach jubileuszowych PK.

Główny zrąb wydawnictwa poprzedzony został prezentacją 
władz rektorskich minionego dziesięciolecia oraz rozdziałami 
dotyczącymi całej uczelni. Otwiera je szkic pióra prof. Józefa Ni-
zioła pt. „Autorski rys historyczny”. Autor zawarł w nim nie tylko 
syntetyczny opis głównych zmian zachodzących na PK w ciągu 
minionych 70 lat, ale zwrócił też uwagę na pewne ważne epizo-
dy w życiu uczelni, zwykle pomijane w tego typu omówieniach 
historii PK. Np. odrębny fragment został poświęcony kluczowej 
roli PK w powstaniu dwóch innych wyższych szkół technicznych 
— Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i Poli-
techniki Świętokrzyskiej. 

Przegląd stanu bazy lokalowej naszej uczelni zawiera artykuł 
„Infrastruktura” autorstwa dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewi-
cza, prof. PK. W tej części tomu odnotowano też osoby uho-
norowane przez PK tytułami doctora honoris causa i profesora 
honorowego w minionym dziesięcioleciu. 

Główna część księgi jubileuszowej zawiera dane na temat 
siedmiu wydziałów oraz 22 innych jednostek i organizacji funk-
cjonujących w ramach uczelni. Opisując każdy z wydziałów, 
przedstawiono: władze dziekańskie trzech kadencji przypada-
jących na okres ostatniego dziesięciolecia (2005–2008, 2008–
2012, 2012–2016), struktury wydziałowe w roku 2014, zarysy 
historii wydziałów (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 
dziesięciolecia) oraz opisy najważniejszych działań naukowych, 
dydaktycznych i inwestycyjnych prowadzonych w okresie minio-
nych dziesięciu lat. Odnotowano też prestiżowe nagrody, wyróż-
nienia i odznaczenia państwowe uzyskane w tym czasie przez 
pracowników, a także ich awanse naukowe (doktorów, doktorów 
habilitowanych i profesorów nadzwyczajnych oraz nadania tytułu 
naukowego profesora oraz mianowania na stanowisko profesora 
zwyczajnego). Informacje o funkcjonowaniu innych jednostek PK 
przedstawiają ważny fragment obrazu działalności Politechniki, 

bowiem w jednostkach 
podjęto w minionym dzie-
sięcioleciu wiele cennych 
przedsięwzięć i zrealizo-
wano liczne prace pod-
noszące prestiż uczelni.

Nad całością, jako 
redaktor merytoryczny, 
czuwał prof. dr hab. inż. 
Błażej Skoczeń, redakcja 
techniczna należała do 
dr inż. arch. Magdaleny 
Kozień-Woźniak. Tom 
został bogato zilustro-
wany, przede wszystkim 
zdjęciami Jana Zycha, 
ale także innych autorów: 
Piotra Gibasa (kronika-
rza uczelnianego sportu) 
oraz Anny Jakubiec, Bartłomieja Homińskiego, Bartosza Makow-
skiego, P. Celewicza i Piotra Świeżaka. Skład i łamanie wykonał 
Adam Bania. Okładkę zaprojektował Konrad Glos. Książka uka-
zała się nakładem Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, kiero-
wanego przez Barbarę Kortę-Wyrzycką. 

Wymieniając twórców księgi jubileuszowej, trzeba pamię-
tać, że jest to w gruncie rzeczy efekt działania całej uczelni. 
Pisze o tym rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz 
Furtak w słowie wstępnym, otwierającym tom: „Publikacja 
»70 lat Politechniki Krakowskiej 1945–2015« […] jest wspól-
nym dziełem. Wszystkim współautorom i redaktorom dziękuję 
za zaangażowanie i trud włożone w jego wydanie. Autorami 
wspomagającymi mogą czuć się wszyscy ci, dzięki którym było 
co opisywać. To wspólne dzieło jest najlepszym pomnikiem pa-
mięci o ludziach, którzy aktywnie tworzyli i tworzą Politechnikę 
Krakowską. Tak wpisują się w maksymę Seneki: Alteri vivas 
oportet, si tibi vis vivere (Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć 
z pożytkiem dla siebie)”. 

„70 lat Politechniki Krakowskiej 1945–2015” — to nie jedyna 
publikacja przygotowana na obecny jubileusz. Naszą okrągłą 
rocznicę uświetnią także dwie inne prace. Historia naszej uczel-
ni pokazana poprzez dokumenty, relacje świadków i wywiady 
z bohaterami minionego czasu przedstawiona została w przy-
gotowywanej do druku książce Elżbiety Koniecznej „Zawód 
inżynier”. Odrębna publikacja dotyczyć będzie miejsca sportu 
w historii PK. Czytelnicy znajdą tam sylwetki 22 uczestników 
olimpiad, 70 sportowców, 70 ludzi sportu, a także informacje 
o 70 ważnych wydarzeniach z przeszłości.

(ps)

Pomnik pamięci na 487 stronach
Księga jubileuszowa Politechniki Krakowskiej to raport na temat osiągnięć 
ostatnich dziesięciu lat, ale jest w niej także szkic prezentujący całość 
dziejów uczelni
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W latach 1945–1951 funkcję kierownika Katedry Geo-
dezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicz-
nych Akademii Górniczej pełnił profesor Tadeusz 

Julian Banachiewicz, wybitny astronom, matematyk i geodeta. 
Jego imię nosi dziś jedna z planetoid oraz krater na niewidocz-
nej z Ziemi stronie Księżyca.

Niezwykle uzdolniony
Tadeusz Julian Banachiewicz urodził się w Warszawie 13 lu-

tego 1882 r. jako trzecie dziecko Artura Banachiewicza i Zofi i 
z domu Rzeszotarskiej. W 1900 r. ze srebrnym medalem za 
wyniki w nauce ukończył V gimnazjum w Warszawie. Wykazy-
wał wybitne uzdolnienia matematyczne. Studiował na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1904 r. za rozprawę konkursową z astronomii praktycznej 
pt. „Badania stałych redukcyjnych heliometru Respolda Obser-
watorium Pułkowskiego” otrzymał stopień kandydata nauk ma-
tematycznych i złoty medal. Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
zaproponował mu pracę w Katedrze Astronomii i Geodezji w cha-
rakterze aspiranta — stypendysty przygotowującego się do obję-
cia stanowiska wykładowcy. Niestety, władze rosyjskie w odwecie 
za ruchy niepodległościowe zamknęły w 1905 r. Uniwersytet War-
szawski, co zniweczyło naukowe plany Banachiewicza.

Od 1901 r., od czasów studenckich, prowadził systematyczne 
obserwacje astronomiczne, głównie zakryć gwiazd przez Księ-
życ. Kontynuował je również jako dyrektor Obserwatorium Astro-
nomicznego w Krakowie, i to z taką dokładnością, że zyskał uzna-
nie obserwatorium w Greenwich. W 1906 r. i 1907 r. studiował 
w Getyndze, głównie astrofi zykę, pod kierunkiem Karla Schwarz-
schilda. W roku 1908/1909 pracował jako asystent u Oskara 
Back luda w Obserwatorium Astronomicznym w Pułkowie i po-
głębiał studia matematyczne. W 1909 r. powrócił do Warszawy, 
gdzie otrzymał stanowisko młodszego asystenta w Obserwa-
torium Astronomicznym na otwartym ponownie Uniwersytecie 
Warszawskim. Jednak po roku, pomimo sukcesów naukowych, 
nie uzyskał tu posady. Brakowało mu wsparcia: prof. Aleksander 
Wasilewicz Krasnow, który go popierał, zmarł w 1907 r. Bana-
chiewicz przeniósł się więc do rodzinnego majątku w Cychrach 
(koło Grójca), gdzie przygotował się do egzaminów magisterskich 
(odpowiednik dzisiejszego kolokwium habilitacyjnego). 

W 1910 r. złożył je w Moskwie (dwa egzaminy zdał w 1909 r. 
w Warszawie), następnie objął stanowisko asystenta w Obser-
watorium Astronomicznym Engelhardta pod Kazaniem, gdzie 
przez pięć lat poświęcił się głównie obserwacjom heliometrycz-
nym Księżyca. W 1915 r. na podstawie pracy „Trzy szkice z teorii 
refrakcji” habilitował się, najpierw na uniwersytecie w Kazaniu, 
następnie w Dorpacie (Estonia), gdzie prowadził wykład mono-
grafi czny jako prywatny docent. W 1917 r. obronił na uniwersy-
tecie w Dorpacie pracę pt. „O równaniu Gaussa” i zdobył stopień 
magistra astronomii. Następnie został powołany na stanowisko 
docenta astronomii, a  w marcu 1918 r. — profesora nadzwy-

czajnego. Od początku marca do końca maja 1918 r. sprawował 
funkcję dyrektora Obserwatorium Dorpackiego (31 maja 1918 r. 
niemieccy okupanci zamknęli niezależny od bolszewików Uni-
wersytet Dorpacki). W lipcu 1918 r. przy okazji ewakuacji uni-
wersytetu do Rosji T. Banachiewicz został zaproszony w cha-
rakterze profesora astronomii do Woroneża. Nie skorzystał z tej 
szansy, gdyż jeszcze w maju 1918 r. otrzymał propozycję sta-
nowiska profesora astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Po krótkim pobycie w Warszawie w 1919 r. wyje-
chał do Krakowa, by objąć stanowisko profesora zwyczajnego 
i jednocześnie dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UJ. 
Okres krakowski, trwający 35 lat, był dla Banachiewicza owocny 
pod względem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 

Reorganizator krakowskiej 
astronomii

Stan astronomii krakowskiej był wtedy katastrofalny. Po 
śmierci w 1916 r. Maurycego Piusa Rudzkiego obserwatorium 
kierował adiunkt dr Władysław Dziewulski. W tym czasie dys-
ponowało ono przestarzałymi i nieużywanymi instrumentami, 
a jego siedziba przy ul. Kopernika wymagała remontu. Bana-
chiewicz zaczął organizować działalność astronomiczną w Kra-
kowie od podstaw. Zatrudnił nowych pracowników: Józefa Wit-
kowskiego, Jana Gadomskiego, Lucjana Orkisza i z pewnym 
opóźnieniem Eugeniusza Rybkę. Zaproponował dwa programy 
obserwacyjne ― obserwacje gwiazd zmiennych zaćmienio-
wych (wyznaczenie momentów minimów jasności tych gwiazd) 
oraz obserwacje momentów zakryć gwiazd przez Księżyc. Zor-
ganizował w 1922 r. również stację obserwacyjną na południo-
wym szczycie (912 m n.p.m.) pasma Łysiny w Beskidzie Śred-
nim koło Myślenic (nazwana Lubomir). W tym miejscu w 1925 r. 

Twórca rachunku krakowianowego
Tadeusz Banachiewicz to jeden z pierwszych profesorów 
Politechniki Krakowskiej i najwybitniejszych uczonych w jej historii
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kometę odkrył Lucjan Orkisz, a  w 1936 r. współodkrywcą ko-
mety został Władysław Lis.

Rozpoczął również starania o utworzenie wydawnictwa kra-
kowskiego obserwatorium. Pierwszy numer „Okólnika Obser-
watorium Krakowskiego” ukazał się w połowie 1920 r. W 1922 r. 
zapoczątkował wydawanie „Rocznika Astronomicznego Obser-
watorium Krakowskiego”, a rok później — „Dodatku Między-
narodowego”. Ten ostatni publikowany jest do chwili obecnej. 
W 1925 r. z inicjatywy Banachiewicza ukazało się nowe czaso-
pismo naukowe „Acta Astronomica”, z czasem zyskując mię-
dzynarodowe uznanie.

W 1922 r. T. Banachiewicz został członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, jak również człon-
kiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 
Od chwili powstania w 1923 r. Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego przez 10 lat pełnił funkcję jego prezesa.

W 1923 r. pod kierunkiem Banachiewicza w ramach wy-
prawy geodezyjnej zapoczątkowano niwelację trasy Kraków 
— Warszawa. (Do 1925 r. doprowadzono niwelację do Kielc, 
a potem prace przerwano). W 1926 r. zrealizowano wyprawę 
grawimetryczną na Pomorze i do Warszawy. W latach 1924–
1926 Banachiewicz pełnił funkcję wiceprezesa Bałtyckiego Ko-
mitetu Geodezyjnego. 

W 1927 r. zaini cjował w Obserwatorium Krakowskim pro-
gram obserwacji całkowitych zaćmień Słońca. Filmowano 
przebieg zaćmienia wraz z rejestracją czasu, aby dokładnie 
wyznaczyć jego początek i koniec. Obserwacje prowadzono 
za pomocą skonstruowanych według pomysłu Banachiewicza 
przyrządów, nazywanych chronokinematografami. Wykorzy-
stano je również podczas ekspedycji do Laponii w 1927 r., do 
USA w 1932 r. i do Grecji, Syberii i Japonii w 1936 r. Wszystkim 
tym ekspedycjom przewodził T. Banachiewicz.

W 1928 r. Uniwersytet Warszawski nadał T. Banachiewiczowi 
doctorat honoris causa w dziedzinie fi lozofi i, w 1938 r. taki sam 
tytuł przyznał mu Uniwersytet Poznański, a  w 1948 r. — Uni-
wersytet w Sofi i. W latach 1932–1938 piastował funkcję wice-
prezesa Międzynarodowej Unii Astronomicznej, a  w 1938 r. wy-
brano go na prezesa Komisji Księżycowej. Przewodniczył jej do 
1952 r. W 1939 r. został członkiem Akademii w Padwie i uzyskał 
nominację na członka korespondenta Royal Astronomical Socie-
ty w Londynie.

Dzieło życia
Największym dokonaniem T. Banachiewicza była teoria 

rachunku krakowianowego. Gdy w 1930 r. Clyde Tombaugh 
odkrył Plutona, Banachiewicz za pomocą krakowianów wyzna-
czył elementy jego orbity, potwierdzając tym samym planetarny 
charakter Plutona pomimo bardzo skąpych danych obserwa-
cyjnych. Przez pewien czas zajmował się także zagadnieniami 
teoretycznymi libracji Księżyca. 

Dzięki krakowianom w 1927 r. uzyskał ogólne wzory poli-
gonometrii sferycznej, a poźniej również wiele innych istotnych 
rezultatów naukowych. Wyprowadzony przez Banachiewicza 
ogólny wzór poligonometrii sferycznej, bezskutecznie poszuki-
wany przez matematyków około sto lat, w zastosowaniu do try-
gonometrii sferycznej uwidocznił nieznane wcześniej, a istotne 
osobliwości jej wzorów, które uszły uwadze matematyków tej 
miary co Gauss, Euler, Monge, Delambre i innych. Porównując 
podstawowe własności działań na macierzach i krakowianach, 
zauważmy, że mnożenie macierzy jest łączne, a mnożenie 

krakowianów nie jest łączne. Powoduje to, że krakowiany 
z działaniem mnożenia nie stanowią tzw. grupy algebraicznej, 
natomiast macierze z mnożeniem macierzy stanowią półgrupę. 
Widać więc, że krakowiany mają inną strukturę niż macierze.

Wybuch II wojny światowej zastał Banachiewicza w Krako-
wie. 6 listopada 1939 r. został aresztowany wraz z innymi pro-
fesorami UJ i AG w czasie Sonderaktion Krakau i wywieziony 
do obozu w Sachsenhausen koło Berlina, skąd wrócił 9 lutego 
1940 r. Od razu podjął pracę w Obserwatorium Krakowskim, 
jednak pod koniec 1941 r. został bezterminowo urlopowany, 
a jego miejsce zajął komisaryczny kierownik obserwatorium 
doc. dr Kurt Walter. Jednak w ograniczonym zakresie Bana-
chiewicz mógł kontynuować pracę naukową w obserwatorium, 
choć zmuszono go do opuszczenia mieszkania. 

Po zakończeniu wojny Tadeusz Banachiewicz powrócił na sta-
nowisko dyrektora krakowskiego obserwatorium i piastował je do 
dnia swojej śmierci. W latach 1945–1951 łączył tę pracę z obo-
wiązkami kierownika Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wy-
działów Politechnicznych Akademii Górniczej (od 1949 AGH). Za-
silił kadrę rodzącej się wtedy w Krakowie politechniki, która swoje 
istnienie rozpoczęła właśnie pod postacią Wydziałów Politech-
nicznych AG, a jej samodzielność została potwierdzona w 1954 r.

W 1953 r. Banachiewicz pozyskał od władz wojskowych 
nową stację zamiejscową (ta na Lubomirze zorganizowana 
przez Banachiewicza w 1922 r. została spalona przez hitlerow-
ców w 1944 r.) — Fort Skała na Bielanach. Od 1964 r. znajduje 
się w tym miejscu Obserwatorium Astronomiczne UJ.

W 1953 r., w wieku 71 lat, niespełna rok przed śmiercią uzy-
skał, z mocy ustawy, doktorat nauk matematycznych na UJ. Na 
dwa lata przed śmiercią Banachiewicz został członkiem tytular-
nym powstałej w 1952 r. Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem około 240 prac naukowych, 2 książek oraz ponad 
300 komunikatów naukowych, wyników obserwacji astronomicz-
nych, telegrafi cznych doniesień naukowych, artykułów popularno-
naukowych, polemik, recenzji, sprawozdań z dziedziny astronomii, 
matematyki, mechaniki, geodezji, geofi zyki i innych. Od 1932 r. do 
końca życia prowadził dziennik, który nazywał „Notatami codzien-
nymi”. Lektura rzuca światło na bardzo bogatą osobowość tego 
człowieka, jego umysłowość, relacje z innymi, zmaganie się z pro-
blemami naukowymi. Obok sprawozdań z działalności na forum 
międzynarodowym i jako dyrektora Obserwatorium Astronomicz-
nego UJ dziennik zawiera wiele uwag i komentarzy odnośnie do 
spraw, które intrygowały Banachiewicza w danej chwili. Dziełem 
jego życia jest „Rachunek krakowianowy”. Rękopis był gotowy 
w 1949 r. Dzieło wydrukowano w 1959 r. 

Prof. Tadeusz Banachiewicz zmarł 17 listopada 1954 r. 
na pneumonię, jako powikłanie pooperacyjne. W 1955 r. jego 
zwłoki zostały przeniesione i pochowane w krypcie wybitnych 
Polaków w bazylice ojców Paulinów „Na Skałce” w Krakowie.

Jan Koroński

Autor ukończył z wyróżnieniem matematykę na UJ, gdzie studiował również 
astronomię; jest doktorem nauk matematycznych, adiunktem w Zakładzie 
Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki PK. Członek Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego (w latach 2008–2010 — Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTM, od 2011 r. skarbnik), członek American Mathematical 
Society, stały recenzent czasopisma „Mathematical Reviews”.

Przedstawiona biografi a prof. T. Banachiewicza odpowiada dodatkowi 
do artykułu Jana Korońskiego i Renaty Bujakiewicz-Korońskiej pt. „Ma-
tematyczne idee Tadeusza Banachiewicza w kontekście ich zastoso-
wań”, opublikowanego w „Czasopiśmie Technicznym” w serii „Nauki 
Podstawowe” 1-NP/2010.
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W marcu Politechnika Krakowska przeżywa jedno 
z najważniejszych wydarzeń sportowych, dedyko-
wane patronowi uczelni — Bieg Kościuszkowski. Ta 

odbywająca się od prawie czterech dekad impreza już dawno 
straciła swój typowo akademicki charakter, przyciągając wielu 
sympatyków tej dyscypliny, nie tylko studentów.

Nie inaczej było w roku jubileuszu 70-lecia uczelni. 39. Ulicz-
ny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Ko-
ściuszki odbył się 24 marca, w rocznicę przysięgi, którą Naczel-
nik złożył narodowi w 1794 r. na krakowskim Rynku. Biegacze 
wystartowali w samo południe, jednak wcześniej w Rynku 
Głównym, na płycie upamiętniającej to historyczne wydarze-
nie delegacje władz samorządowych, organizacji i związków 
kościuszkowskich, a także szkół jego imienia złożyły w dowód 
pamięci kwiaty i wieńce. Reprezentacji Politechniki Krakowskiej 
przewodniczył prorektor PK prof. Leszek Mikulski. 

Najważniejszymi bohaterami sztafetowych zmagań byli, 
oczywiście, sportowcy. Zawody przeprowadzono w niezmienio-
nej od lat formule. Trasa głównego biegu, w którym rywalizowało 
20 sztafet męskich, prowadziła z ulicy Warszawskiej — sprzed 
gmachu Politechniki Krakowskiej przez Rynek Główny na kopiec 
Kościuszki. W biegu głównym mężczyzn najlepszymi okazały 
się studenckie zespoły: AZS AGH Kraków (I miejsce), AZS UP 
Kraków (II) i AZS AWF (III). Sztafeta AZS PK przybiegła szósta. 
Najlepszą w kategorii służb mundurowych była 6. Brygada Po-
wietrznodesantowa (I), przed Szkołą Aspirantów PSP Kraków (II) 
i 3. Regionalną Bazą Logistyczną (III). W Memoriale im. dr. Pio-
tra Jeża, upamiętniającym jednego z pomysłodawców imprezy, 
zwyciężyli: Dawid Walowski z AZS AWF (I miejsce), Michał Gór-
kiewicz z AZS AGH (II) i Bartosz Karoń z AZS UP Kraków (III).

Bieg sztafetowy kobiet rozegrał się w Rynku Głównym przy 
dopingu licznie zgromadzonej publiczności. 21 sztafet żeńskich 
pokonało w czterech okrążeniach krakowski Rynek. I miejsce 
wywalczyły zawodniczki MKS MOSM Bytom, II — AZS AWF 
Kraków i III — AZS AGH Kraków, a reprezentantki AZS PK za-
jęły VIII miejsce.

Dzięki staraniom pełnomocnika rektora PK ds. osób niepeł-
nosprawnych, Jana Ortyla, udało się w tym roku po raz pierwszy 
przeprowadzić sztafetę osób niepełnosprawnych. Rywalizacja 

na płycie Rynku Głównego wyłoniła zwycięzców — studentów 
Akademii Górniczo-Hutniczej (I miejsce), Politechniki Krakow-
skiej (II) i Uniwersytetu Pedagogicznego (III). Z kolei w biegu 
kobiet, pod patronatem Zarządu Głównego AZS, zwyciężyła 
Oliwia Olszok, druga była Sara Marmon, a trzecia — Katarzyna 
Chryczyk.

W tym roku w Biegu wzięła również grupa VIP-ów, którzy 
wspólnie okrążyli Rynek. Byli wśród nich Andrew Caruso (wi-
cekonsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), Paweł 
Modrzyński (kanclerz PK), Lech Pankiewicz (prezes AZS Kra-
ków), Grzegorz Sudoł (olimpijczyk) i niżej podpisany.

Jak co roku, ceremonia rozdania nagród odbyła się w hali 
sportowej PK przy ul. Kamiennej. Nagrody wręczyli m.in. pro-
rektor PK prof. Leszek Mikulski, pełnomocnik prezydenta mia-
sta Krakowa ds. sportu Janusz Kozioł.

Organizowany od 1977 r. Bieg Kościuszkowski ewoluował 
nie tylko pod względem sportowym, ale przede wszystkim or-
ganizacyjnym. Logistyczne zabezpieczenie tego wyjątkowego 
w środowisku akademickim (i chyba nie tylko) wydarzenia spor-
towego — to praca sztabu ludzi, nade wszystko kilkuset wolon-
tariuszy — studentów, którzy na odcinku prawie 7 km chronią 
trasę. A wymagania w dziedzinie utrzymania bezpieczeństwa 
na ulicach Krakowa (trasa wiedzie Warszawską, Floriańską, 
przez Rynek Główny, Grodzką pod Wawel, ulicą Podzamcze, 
następnie przez Bulwary Wiślane, ulicami Kościuszki i św. Bro-
nisławy, aleją Waszyngtona aż na kopiec Kościuszki) są rygory-
styczne. W przygotowanie Biegu co roku angażuje się KM Po-
licji, Wydział Ruchu Drogowego. Nieocenionej pomocy od lat 
udzielają Andrzej Batko, Witold Norek, Robert Górka i Tomasz 
Wójtowicz.

Przed nami 40.— jubileuszowy Bieg Kościuszkowski. Za-
praszamy więc na start za rok! 

Dariusz Pyko

Dariusz Pyko jest wiceprezesem KU AZS PK; od 16 lat członkiem ko-
mitetu organizacyjnego Biegu Kościuszkowskiego; pracuje w Centrum 
Sportu i Rekreacji PK.

Sportowe tempo jubileuszu

Od lat biegamy z Kościuszką
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W 70-letniej historii Politechniki Krakowskiej narciar-
stwo zawsze stanowiło wyjątkową dyscyplinę spor-
tową. Wybitne sukcesy podczas zimowych igrzysk 

olimpijskich odnosili przecież studiujący na Wydziale Archi-
tektury PK: Józef Marusarz, bracia Andrzej i Włodzimierz 
Czarniakowie, Andrzej Bachleda-Curuś, Andrzej Sztolf, 
Jerzy Woyna-Orlewicz i Rafał Skarbek-Malczewski (snow-
boardzista). 

Studium Wychowania Fizycznego rozpoczęło na PK dzia-
łalność w 1951 r., a już od następnego roku zaczęło organi-
zować obozy narciarskie. Inicjatywę tę podjęło jako pierwsze 
w Polsce. Trwające 10 dni obozy odbywały się początkowo 
w Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej. Zainteresowanie było 
tak duże, że już w 1953 r. postanowiono rozegrać po raz pierw-
szy narciarskie mistrzostwa Politechniki. 

Impreza szybko zdobyła sobie wielką popularność w śro-
dowisku akademickim. Uczestniczyli w niej wówczas studenci 
z innych uczelni. W 1958 r. przyjechali także studenci angielscy 
z Cambridge, a rangę tych zawodów podniósł udział Włodzi-
mierza Czarniaka (studenta Wydziału Architektury), który dwa 
lata wcześniej reprezentował Polskę na igrzyskach zimowych 
w Cortina d’Ampezzo, zaś w latach 1958–1961 trzykrotnie był 
mistrzem i trzykrotnie wicemistrzem Polski. 

Mistrzostwa PK w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
są najstarszą akademicką imprezą zimową. W tym roku ro-
zegrano je po raz 62. Na starcie zawodów, które odbyły się 
w marcu w Zakopanem (w stacjach narciarskich Harenda i Szy-
moszkowa), stanęło prawie 150 osób. Pracownicy PK oraz 
studenci rywalizowali w grupach wiekowych, w dwóch katego-
riach — kobiet i mężczyzn, natomiast absolwenci i sponsorzy 
w grupach wyznaczonych według przelicznika wiekowego (tzw. 
Handicap Time). 

I tak, w konkurencji slalomu i slalomu giganta wśród ko-
biet zwyciężyły Zuzanna Podgórna (I grupa) i Marta Tom-
czyk (II grupa), a w gronie absolwentek — Małgorzata Ka-
tarzyna Boryczko. Wśród mężczyzn w grupie zawodników 
powyżej 65 lat slalom i slalom gigant wygrał Andrzej Łobo-
dziński, a w II grupie (50–65 lat) — Leszek Wojnar. Marcin 
Midro pokonał konkurencję w slalomie (mężczyźni do 50 lat), 

a zwycięzcą slalomu giganta został Piotr Celewicz. Wśród ab-
solwentów i gości najlepsi okazali się Krzysztof Całka (slalom) 
i Piotr Pietruszka (gigant).

W rywalizacji studentów zwycięzcami na trasie slalomu byli 
Joanna Kohut (liderka także w slalomie gigancie) i Grzegorz 
Zaręba. Wśród panów prowadził Tomasz Kępa. W zawodach 
snowboardowych studentów zwyciężyli Barbara Patecki i Piotr 
Szwarc. 

Na trasie slalomu odbyły się także zawody „RETRO”, do 
których stanęło 11 śmiałków. Strój i styl jazdy oceniała komi-
sja złożona m.in. z Zuzanny Podgórnej (prezes SIiTN) i legend 
narciarskich PK — Jerzego Woyny-Orlewicza i Kazimierza Ko-
rzeniowskiego. Wygrał Krzysztof Całka, wyprzedzając Barbarę 
Grabacką-Pietruszkę i Jacka Majkę (ex aequo na II miejscu) 
oraz Piotra Walaszczyka. W roli honorowego startera tych za-
wodów wystąpił prof. Zbigniew Mendera, który współorganizo-
wał pierwsze mistrzostwa PK i wystąpił w nich jako zawodnik. 
Uroczyste zakończenie 62. mistrzostw odbyło się 13 marca. 

(R.)

Zimowa specjalność PK
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Jubileuszowa Szpilka
Leszka Wojnara
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Debatując w 1945 r. nad kształtem projektowanej politechniki pod Wawelem, rozważano różne warianty struktury 
przyszłej uczelni (o czym piszemy w innym miejscu niniejszego numeru). Ostatecznie powstały trzy wydziały, 
które do czasu usamodzielnienia uczelni funkcjonowały przy Akademii Górniczej jako Wydziały Politechniczne. 

Na ich czele stanęli trzej dziekani.
W tekstach poświęconych utworzeniu Wydziałów Politechnicznych naczelne miejsce zajmuje postać profesora 

Izydora Stelli-Sawickiego. To zrozumiałe. Był wszak głównym animatorem idei powołania politechniki w Krakowie 
i człowiekiem, który jako pierwszy pokierował pracą Wydziałów Politechnicznych. Znacznie mniej uwagi skupiają 
osoby trzech pierwszych dziekanów. A przecież dwaj z nich to naukowcy o dużych zasługach dla uprawianych przez 
siebie dyscyplin wiedzy. Przy czym o ile prof. Adolf Szyszko-Bohusz jako architekt i badacz najstarszych dziejów 
zabudowy Wawelu za życia stał się człowiekiem powszechnie znanym, o tyle prof. Edmund Wilczkiewicz, to nauko-
wiec, specjalista w zakresie geodezji, o dorobku znanym jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Trzeci zaś dziekan, 
inż. Ignacy Czerniewski, bardziej wyróżniający się talentami menedżerskimi niż naukowymi, jest postacią praktycznie 
zapomnianą.

Jubileusz Politechniki Krakowskiej ― to doskonała okazja, by przypomnieć te trzy znaczące postaci, które 70 lat 
temu ukształtowały podwaliny naszej uczelni.

Pierwsi dziekani 
Wydziałów Politechnicznych

Wydział Inżynierii

Edmund Wilczkiewicz

W  roku akademickim 1945/1946 dziekanem Wydziału
 Inżynierii, jednego z Wydziałów Politechnicznych Aka-

demii Górniczej w Krakowie, został prof. dr hab. inż. Edmund 
Wilczkiewicz. Ten wybitny polski geodeta równocześnie objął 
kierownictwo I Katedry Miernictwa — kontynuatorki znakomitej 
lwowskiej szkoły geodezyjnej.

Mistrz europejskiej fotogrametrii
Edmund Wilczkiewicz urodził się 14 listopada 1891 r. w Krako-

wie. Po ukończeniu z odznaczeniem w 1910 r. szkoły realnej oraz 
zdanej maturze rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Politechni-
ki w Wiedniu. Niestety, naukę przerwał wybuch I wojny światowej. 
Został więc powołany do armii austriackiej i walczył do końca wojny 

na froncie włoskim, awansując do stopnia porucznika artylerii. 
Za zasługi na polu walki otrzymał wiele odznaczeń wojskowych. 
W 1918 r. powrócił do ojczyzny i kontynuował służbę w Wojsku 
Polskim. W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i zo-
stał odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po demobilizacji w 1921 r. 
kontynuował studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej. 
Ukończył je, zdobywając dyplom inżyniera miernictwa.

Jako student wyróżniał się pilnością w nauce oraz zapałem 
do pracy badawczej, toteż szybko został asystentem, a od listo-
pada 1923 r. — adiunktem I Katedry Miernictwa. Katedrą kiero-
wał wówczas prof. Kasper Weigel (1880–1941). By zapoznać 
się z dynamicznie rozwijającą się w zachodniej Europie nową 
dziedziną geodezji — aerofotogrametrią i by pogłębić wiedzę 
z tego zakresu, wyjechał w 1927 r. jako stypendysta na dalsze 
studia do Niemiec i Szwajcarii. Po powrocie do kraju objął sta-
nowisko adiunkta i prowadził wykłady z fotogrametrii i rysun-
ków geodezyjnych w Oddziale Mierniczym Wydziału Inżynierii 
Wodnej i Lądowej Politechniki Lwowskiej. 

W 1930 r. wraz z profesorami Edwardem Warchałowskim 
i Kasprem Weiglem uczestniczył w III Międzynarodowym Kon-
gresie Fotogrametrycznym w Zurychu. Również w 1930 r. opu-
blikował „Zasady zdjęć fotogrametrycznych”, pierwszy w Pol-
sce podręcznik z tej dziedziny. Książka przez wiele lat stanowiła 
podstawową literaturę fachową dla studentów i praktyków foto-
grametrów w Polsce1.

1 Nadobowiązkowe wykłady z fotogrametrii prowadził już od poło-
wy lat dwudziestych XX wieku prof. zw. Kazimierz Bartel (1882–1941), 
matematyk, po przewrocie majowym, w latach 1926–1930, trzykrotny 
premier i wicepremier RP, rektor Politechniki Lwowskiej.
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W 1932 r. E. Wilczkiewicz uzyskał 
tytuł doktora nauk technicznych na Wy-
dziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej 
na podstawie dysertacji pt. „Wyznacza-
nie elementów orientacji wzajemnej ste-
reogramów na podstawie pomierzonych 
współrzędnych tłowych lub kątów”. Była 
to pierwsza rozprawa doktorska z dzie-
dziny fotogrametrii w Polsce. Zaprezen-
tował w niej teoretyczne rozwiązanie 
jednego z podstawowych zagadnień 
z fotogrametrii — opracowanie pary 
stereogramów do praktycznego wyko-
rzystania przy generowaniu fotoplanów 
Lwowa.

Prowadził systematycznie prace 
naukowo-badawcze i konstrukcyjne, 
a ich wynikiem był projekt najnowo-
cześniejszego typu aeroprojektora. 
Opis budowy przyrządu, rezultaty ba-
dań jego dokładności oraz praktycz-
ny sposób poziomowania pozornego 
przedstawił w opracowaniu pt. „Nowy 
typ aeroprojektora i sposób jego uży-
cia”. Praca stanowiła podstawę habili-
tacji, którą obronił w roku akademickim 
1937/1938, stając się pierwszym do-
centem miernictwa i fotogrametrii na 
Politechnice Lwowskiej. W 1937 r. uzy-
skał certyfi kat venia legendi — prawo wykładania na wyższej 
uczelni, przyznawane po habilitacji. W październiku tego roku 
otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego oraz objął 
kierownictwo II Katedry Miernictwa. Został następcą zmarłego 
półtora roku wcześniej kierownika katedry prof. Władysława 
Wojtana (1876–1936).

W 1936 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
w uznaniu osiągnięć naukowych w dziedzinie fotogrametrii — 
dynamicznie rozwijającej się gałęzi geodezji. Uczestniczył we 
wszystkich kongresach fotogrametrycznych, organizowanych 
kolejno w 1930 r., 1934 r. i 1938 r. Na V Kongresie Fotogra-
metrycznym w Rzymie (1938 r.) przedstawił ulepszony mo-
del aeroprojektora oraz opracowaną innowacyjną grafi czno-
-analityczną metodę orientacji modelu przestrzennego na 
podstawie zdjęć lotniczych za pomocą przyrządów stereofoto-
grametrycznych.

W roku akademickim 1938/1939 został wybrany na dzieka-
na Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. 
W trudnym okresie II wojny światowej przebywał we Lwowie, 
poświęcił się dydaktyce, nauce oraz pracom konstrukcyjnym. 
W latach 1939–1941 kierował Katedrą Budowy Przyrządów 
Geodezyjnych i Fotogrametrii w utworzonym w miejsce Poli-
techniki Lwowskiej przez władze sowieckie Lwowskim Insty-
tucie Politechnicznym. W latach 1942–1944 wykładał na tzw. 
Państwowych Kursach Zawodowych — Staatliche Technische 
Fachkurse Lemberg, utworzonych przez władze niemieckie, 
prowadzące studia na kierunkach: technicznych, medycznych, 
farmaceutycznych oraz handlowych. Kierownictwo spoczywało 
w rękach Niemców, natomiast wykładowcami byli doświadczeni 
dydaktycy polscy i ukraińscy. W nauczaniu i planach studiów 
oparto się na przedwojennych programach. 

Na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej, kierowanym 
w latach 1942–1944 przez prof. Kazimierza Zipsera (1875–

1961)2, zachowano w zasadzie tylko trzy oddziały: Budownictwa 
Inżynieryjnego (Konstruktiver Ingenieurbau), Budownictwa 
Wodnego (Wasserbau und Wasserwirtschaft) i Miernictwa 
(Vermessungswesen). We wrześniu 1943 r. dołączono do nich 
Oddział Budownictwa Ogólnego (Hochbau), powstały po roz-
wiązaniu Wydziału Architektonicznego. We wrześniu 1942 r. 
Wydział Inżynierii — według danych niemieckich — liczył 
179 słuchaczy (20 proc. ogółu studentów uczelni). W kwiet-
niu 1943 r. liczba słuchaczy zmniejszyła się do 153 oraz do 
150 w lutym 1944 r. Wśród tych 150 słuchaczy było 45 Pola-
ków, 1 Czech, pozostali byli Ukraińcami. 

Pasję przeszczepił do Krakowa 
W lipcu 1945 r. w ramach przymusowej repatriacji ludności 

narodowości polskiej Wilczkiewicz opuścił Lwów i powrócił do 
rodzinnego miasta Krakowa. Natychmiast po przyjeździe za-
angażował się w organizację Wydziałów Politechnicznych Aka-
demii Górniczej, stanowiących zaczątek obecnej Politechniki 
Krakowskiej.

Na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politechnicznych AG 
został w roku akademickim 1945/1946 pierwszym dzieka-
nem oraz kierownikiem I Katedry Miernictwa. Dzięki im-
ponującemu doświadczeniu dydaktycznemu, naukowemu 
i organizacyjnemu profesora Wydział Inżynierii od początku 
swego istnienia należał do wysoko ocenianych jednostek po-
litechnicznych w wyzwolonej Polsce. W 1945 r. Wilczkiewicz 

2 Prof. Kazimierz Zipser — inżynier kolejnictwa; w latach 1945–1947 
profesor kolejnictwa na Wydziałach Politechnicznych AG, następnie do 
1958 r. kierownik Katedry Budowy Kolei Politechniki Wrocławskiej; peł-
nił obowiązki prorektora tej uczelni w latach 1947–1949. 

Z lewej: aeroprojektor z 1938 r. (rekonstrukcja trzymetrowego modelu na podstawie pracy dyplomo-
wej doc. dr. inż. Marka Kowalskiego oraz mgr. inż. Tadeusza Bodnara). Obecnie znajduje się w Ka-
tedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po prawej: 
pierwszy polski podręcznik fotogrametrii z 1930 r.
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został powołany na członka Państwowej Rady Mierniczej, 
a w 1946 r. utworzył Państwową Komisję ds. Nostryfi kacji Dy-
plomów, instytucję niezwykle pożyteczną dla wszystkich, któ-
rzy ukończyli wyższe studia techniczne w okresie niemieckiej 
okupacji we Lwowie. 

Profesor był inicjatorem, organizatorem oraz konsultantem 
naukowym pierwszych realizowanych na szeroką skalę pomia-
rów aerofotogrametrycznych Lwowa i Krakowa (w latach 1928–
1930) oraz tzw. fotoplanów, służących pilnej w owym czasie 
potrzebie masowo przeprowadzanych prac komasacyjnych 
i urządzeniowo-rolnych3.

Zajmował się głównie dynamicznie rozwijającą się wówczas 
w Europie zachodniej fotogrametrią lotniczą. Posiadając wybit-
ny zmysł konstruktorski, zaprojektował i zbudował aeroprojek-
tor najnowszej generacji — przyrząd do pełnoautomatycznego, 
optycznego przetwarzania fotogramów — oraz nowoczesną ka-
merę lotniczą. Praca naukowa prof. Wilczkiewicza obejmowała 
również inne dziedziny miernictwa — niwelację precyzyjną oraz 
analizę i porównywanie różnych klasycznych metod pomiaro-
wych. Uczestniczył również przy pomiarach bazy dla sieci trian-
gulacyjnej I rzędu pod Kołomyją. Wykonywał liczne obliczenia 
i wyrównywania sieci triangulacyjnych, poligonowych, niwela-
cyjnych, tachymetrycznych i aerofotogrametrycznych.

Jako wybitny pedagog odznaczał się wyjątkowymi przymio-
tami oraz osobowością wykładowcy. Jego wykłady cechowała 
przejrzystość i precyzja. Umiał rozbudzać zapał do studiowa-
nia miernictwa oraz do badań teoretyczno-doświadczalnych 
wśród swoich młodszych współpracowników, którzy po wojnie 
byli pierwszymi dydaktykami fotogrametrii lotniczej i naziemnej 
w AG w Krakowie4.

Bogata spuścizna naukowa prof. E. Wilczkiewicza obejmuje 
również dwie gotowe do druku prace — manuskrypt podręcz-
nika „Fotogrametria” oraz „Opis pełnoautomatycznego prze-
twornika” (jego autorskiej konstrukcji, 1945 r.). Publikacja z opi-
sem przetwornika ukazała się w 1946 r. w nr 11/12 „Przeglądu 
Geodezyjnego”. Przyrząd skonstruowany jeszcze we Lwowie 
i zbudowany z pomocą mechanika precyzyjnego, późniejszego 
wieloletniego pracownika Politechniki Krakowskiej — Michała 
Szczepaniaka (1902–1979), wywieziony przez Niemców do 
nieznanej instytucji III Rzeszy w lipcu 1944 r. do dzisiaj nie zo-
stał odnaleziony. „Przegląd Geodezyjny” w numerze nr 11/12 
z 1946 r. opublikował także fragment innowacyjnego na owe 
czasy podręcznika „Fotogrametria”, w rozdziale na temat nowej 
wówczas technologii fotogrametrycznej — metody anaglifów, 
stosowanej do dzisiaj w różnych dziedzinach nauk technicz-
nych oraz w muzealnictwie.

Znalazł następców
Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć profesora 5 kwietnia 

1946 r., wywołana sepsą, pozbawiła naukę polską wybitnego 

3 Znanym orędownikiem tej idei był prof. Michał Odlanicki-
-Poczobutt (1910–2004), wybitny geodeta polski, członek rzeczywisty 
PAN i członek czynny PAU. Natomiast prof. K. Weigel, inżynier geo-
deta z Politechniki Lwowskiej, był propagatorem zastosowania metod 
terrafotogrametrycznych w geodezji i wykonał pierwsze w Polsce pio-
nierskie pomiary Wysokich Tatr metodą stereofotogrametrii naziemnej.

4 Byli to: starszy wykładowca mgr inż. Jan Cisło (1912–1961), 
doc. dr inż. Marek Kowalski (1925–1997), prof. nadzw. mgr inż. Mie-
czysław Wrona (1902–1961), prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Tadeusz 
Sitek (1928) i wielu innych współczesnych fotogrametrów.

dydaktyka, geodety praktyka oraz profesora o światowej 
renomie. Prof. Wilczkiewicz został pochowany w swoim ro-
dzinnym mieście w Krakowie, na cmentarzu Rakowickim 
(kwatera Jd, rząd zachodni, grób po prawej stronie grobow-
ca rodziny Lacherów). Po jego śmierci kierownictwo I Kate-
dry Miernictwa objął najbliższy długoletni współpracownik 
mgr inż. Mieczysław Wrona, który uzyskał tytuł naukowy 
profesora nadzwyczajnego w 1959 r. Zapoczątkowane przez 
prof. Wilczkiewicza badania i prace konstrukcyjne były 
konsekwentnie kontynuowane w wyzwolonej Polsce. Powsta-
ły nowe opracowania teoretyczne, projekty techniczne oraz 
prototypy trzech nowatorskich przyrządów fotogrametrycz-
nych: przetwornika krótkoogniskowego (M. Wrona), pełnoau-
tomatycznego przetwornika fotogrametrycznego (T. Bodnar, 
M. Kowalski) oraz aeroprojektora (M. Kowalski). 

Modele przyrządów zostały wykonane dzięki współpracy 
i nieocenionej pomocy technicznej mechanika precyzyjnego 
I Katedry Miernictwa, Michała Szczepaniaka. Kiedy w 1954 r. 
w miejsce Wydziału Inżynierii powołano odrębne wydziały 
— Budownictwa Lądowego oraz Budownictwa Wodnego Po-
litechniki Krakowskiej, zlikwidowano Oddział Mierniczy byłe-
go Wydziału Inżynierii AG, a jednostki organizacyjne zostały 
przeniesione na Wydział Geodezji Górniczej AGH. Na Wy-
dziale Budownictwa Wodnego nowo powołanej Politechniki 
Krakowskiej powstała natomiast w 1955 r. Katedra Geodezji. 

Zdjęcie lotnicze prostopadle okolicy ulicy Ponińskiego we Lwowie, 
1928 r. (reprodukcja z podręcznika prof. Edmunda Wilczkiewicza „Za-
sady zdjęć fotogrametrycznych”)
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Jej pracownicy realizowali 4-tygodniowe, wyjazdowe praktyki 
terenowe z przedmiotu miernictwo dla ponad 600 studentów 
obydwu wydziałów oraz częściowo dla Wydziału Architektu-
ry PK. Geodezyjne praktyki wakacyjne zostały zlikwidowane 
na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w 2005 r. Przedmiot 
geodezja prowadzono w ramach studiów stacjonarnych, za-
ocznych, wieczorowych oraz w Punktach Konsultacyjnych PK 
w Oświęcimiu, Tarnowie, Mielcu, Rzeszowie, Nowym Sączu 
i Nowym Targu.

I Katedra Miernictwa na Wydziale Inżynierii Wydziałów Po-
litechnicznych AG w Krakowie była poprzedniczką obecnego 
Zakładu Geodezji, Geofi zyki i Geologii Instytutu Geotechniki Wy-
działu Inżynierii Środowiska. Obecnie w strukturze instytutu dzia-
łają — Zakład Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich oraz Zakład 
Geodezji i Geologii Inżynierskiej (wcześniejsze nazwy: Katedra 
Geodezji, Zakład Geodezji Inżynieryjnej). Kierownikami kate-
dry, następcami prof. dr. hab. inż. E. Wilczkiewicza byli kolejno: 
prof. nadzw. mgr inż. Mieczysław Wrona (1946–1961), prof. nadzw. 
dr inż. Zbigniew Skąpski (1961–1973), prof. zw. dr inż. Stanisław 
Milbert (1973–1986), prof. dr hab. inż. Henryk Bryś (1986–2005), 
prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski (2005–2012) oraz prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Piasek (2012 — styczeń 2015). W lutym 2015 r. kie-
rownictwo Zakładu Geodezji i Geologii Inżynierskiej powierzono 
dr. hab. inż. Tomisławowi Gołębiowskiemu, prof. PK. Politechnika 
Krakowska po dziś dzień kontynuuje dokonania nauki i dydaktyki 
znakomitej lwowskiej szkoły geodezyjnej. 

Henryk Bryś

Bibliografi a:
Bryś H., Gołuch. P., „Umweltwandlungen der BLĘDOWSKA SANDWÜSTE 

dokumentiert auf multitemporalen Luftbild- und Satellitenkarten im 
Zeitraum 1926–2006”, Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, Nr. 
11-12/2009, S. 396–401.

Bryś H., „Historia Zakładu Geodezji i Kartografi i Środowiska Instytutu 
Geotechniki Politechniki Krakowskiej — Jubileusz 65-lecia”, Prze-
gląd Geodezyjny, Rok LXXXII, 2010, nr 9.

„Politechnika Lwowska 1844–1945 — Litteris et Artibus”, Wydawnictwo 
Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący komitetu redakcyjnego: 
Robert Szewalski, Wrocław 1993.

Zapiski autora publikacji sporządzone na podstawie relacji ustnych naj-
bliższego współpracownika prof. E. Wilczkiewicza — mechanika 
precyzyjnego byłej Katedry Geodezji na Wydziale Budownictwa 
Wodnego PK, Michała Szczepaniaka (pseud. „Tata”).

Edmund Wilczkiewicz (biogram). Dostępny w Internecie: 
>[http://historia.agh.edu.pl/wiki/Edmund_Wilczkiewicz]<

Pierwsza polska fotomapa Pustyni Błędowskiej w układzie kartografi cznym UTM, obowiązującym w krajach UE — skala 1:10 000 [H. Bryś, P. Go-
łuch, 2009]. Zdjęcie zostało wykonane 10 października 1926 r. w Oddziale Fotogrametrycznym 2. Pułku Lotniczego w Krakowie-Rakowicach 
(aktualnie Czyżynach). Ze zbiorów prywatnych szeregowego pilota 2. Pułku Lotniczego w Krakowie-Rakowicach Jana Adamskiego (1911–1933)

Prof. Henryk Bryś jest specjalistą w dziedzinie geodezji inżynieryjnej, 
inicjatorem międzynarodowej szkoły automatyzacji procesu pomia-
rowego przemieszczeń i deformacji zapór wodnych grawitacyjnych; 
kierował Zakładem Geodezji Inżynieryjnej PK (1986–2005), był pro-
dziekanem WIŚ PK (1987–1993; 1996–2002); obecnie na emeryturze. 
Członek Stowarzyszenia Geodetów Niemieckich VDV, Komisji Geodezji 
i Inżynierii Środowiska krakowskiego Oddziału PAN w Krakowie; autor 
około 180 publikacji, 10 patentów i wzorów użytkowych; opiniodawca 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych; recenzent obcoję-
zycznych oraz polskich punktowanych czasopism geodezyjnych.
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Pierwszym dziekanem Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej był prof. Adolf Szyszko-Bohusz. W jego osobie 

uczelnia zyskała nie tylko wybitnego naukowca i architekta z ol-
brzymim dorobkiem, ale także postać szeroko znaną w Krako-
wie, wyzwalającą niekiedy żywe spory.

Petersburg, Kraków, Lwów
Adolf Ludwik Szyszko-Bohusz urodził się 1 września 1883 r. 

w Narwie, mieście położonym nad rzeką o tej samej nazwie, 
blisko ujścia do Zatoki Fińskiej, na terenie ówczesnej Rosji 
(dziś w Estonii). Pochodził z polskiej rodziny o tradycjach pa-
triotycznych. Wykształcenie zdobywał w Petersburgu, najpierw 
w gimnazjum, a następnie na architektonicznych studiach, któ-
re ukończył ze złotym medalem. 

Jeszcze jako student nawiązał kontakt z działającą od 
1873 r. w Krakowie Akademią Umiejętności, i rozpoczął dla 
niej inwentaryzowanie polskich zabytków w Rosji. W 1909 r. 
przeprowadził się do Krakowa. Tu zajmował się projekto-
waniem, m.in. uzyskując II nagrodę w konkursie na projekt 
przebudowy fi lii Banku Przemysłowego w Krakowie, oraz pro-
wadził zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii 
Sztuk Pięknych.

W 1912 r. powierzono mu stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na Politechnice Lwowskiej, co pociągnęło za sobą 
następną przeprowadzkę. Przebywając we Lwowie, nie ze-
rwał jednak więzi z Krakowem, gdzie m.in. wszedł do zespo-
łu periodyku „Architekt”. Dalej rozwijał swój talent architek-
toniczny, zdobywając w 1913 r. II nagrodę w konkursie na 
rozbudowę Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i II na-
grodę w konkursie na projekt gmachu Akademii Górniczej 
w Krakowie. 

Po wybuchu I wojny światowej Szyszko-Bohusz wstąpił do 
Legionów Polskich i służył w 6. Pułku Saperów. Jednak już na 
początku 1916 r. został zwolniony do cywila po tym, jak upom-
niała się o niego Politechnika Lwowska. Powrócił więc do pro-
wadzenia zajęć na uczelni. Mniej więcej w tym samym czasie 
z Krakowa nadeszła też atrakcyjna oferta objęcia stanowiska 
kierownika odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu.

Warto przypomnieć, że od końca XIX w. Polacy usilne za-
biegali o przejęcie z rąk austriackich wawelskich zabudowań, 
które zaborcy służyły za koszary, ulegając systematycznej 
degradacji. Długie starania zostały uwieńczone sukcesem 
i 7 września 1905 r. wojsko opuściło pałac, a pieczę nad nim 
zaczął sprawować galicyjski Wydział Krajowy. Renowację zam-
ku powierzono świetnemu architektowi i konserwatorowi Zyg-
muntowi Hendlowi, który funkcję kierownika odnowy pełnił do 
1914 r., rozpoczynając długi proces przywracania zabytku do 
dawnej świetności.

Troska o narodowe dziedzictwo
Szyszko-Bohusz kierownikiem odnowy zamku został 

w 1916 r. W warunkach toczącej się wojny trudno było zdobyć 
fundusze na miarę potrzeb, więc z początku realizował tylko 
najpilniejsze zadania i snuł plany na przyszłość. W szczegól-
ności zamierzał ulokować na wzgórzu wawelskim siedzibę Mu-
zeum Narodowego. Najważniejszym osiągnięciem Szyszko-
-Bohusza w początkowej fazie pracy na Wawelu było odkry-
cie przedromańskiej kaplicy, którą zasłaniały późniejsze mury 
kuchni królewskich. Rotunda Najświętszej Marii Panny (w lite-
raturze występująca też jako rotunda św. św. Feliksa i Adaukta) 
była jedną z najstarszych budowli wawelskich, a jej odnalezie-
nie stało się prawdziwą sensacją naukową. Do dziś w publika-
cjach przywoływana jest rekonstrukcja rotundy, którą prawie sto 
lat temu wykonał Szyszko-Bohusz. 

Lista jego dokonań na Wawelu jest długa. Obejmuje przede 
wszystkim odsłonięcie pozostałości pierwszej i drugiej katedry 
romańskiej (w tym krypty św. Leonarda), odkrycie tzw. sali na 
24 słupach oraz innych budowli romańskich i wczesnogotyc-
kich, a także pochodzących również z tego okresu reliktów 
systemów obronnych wzgórza. Dziełem Szyszko-Bohusza jest 
charakterystyczny baldachim nad wejściem do Krypty Srebr-
nych Dzwonów w Katedrze Wawelskiej oraz projekt Bramy Her-
bowej, zbudowanej w 1921 r. (od strony ul. Podzamcze). Obok 
niej, na bastionie Władysława IV, wawelski architekt ustawił 
pom nik Tadeusza Kościuszki. 

Wiele wysiłku i inwencji włożył Szyszko-Bohusz w przywró-
cenie dawnego blasku komnatom zamkowym. Po restauracji 
zaczęły one pełnić — jak przed wiekami — funkcje reprezen-
tacyjne. Służyły do organizowania uroczystości państwowych, 
obchodów ważnych rocznic, koncertów oraz spektakli teatral-
nych i operowych. W 1923 r. Rada Ministrów uznała Wawel za 
siedzibę reprezentacyjną prezydenta Rzeczypospolitej.

Prowadząc rewaloryzację zamku i badania naukowe, 
Szyszko-Bohusz zabiegał cały czas o fundusze niezbędne do 
realizacji ambitnych planów. Widząc, że wydarzenia wojenne 
negatywnie odbiły się na gospodarce i znacznie ograniczają 
możliwości fi nansowania instytucjonalnego, postanowił odwo-
łać się do patriotyzmu Polaków, dla których Wawel w okresie 
zaborów był jednym z najważniejszych symboli narodowych. 
Zachęcił rodaków do hojnego wspierania idei rewaloryza-
cji zamku, proponując darczyńcom upamiętnienie w formie 
symbolicznych cegiełek umieszczanych w murze oporowym, 

Wydział Architektury 

Adolf Szyszko-Bohusz
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ciągnącym się wzdłuż podejścia do Bramy Herbowej. Mur za-
wiera 788 takich cegiełek.

W ślad za sławą, jaką dawały architektowi i badaczowi pra-
ce prowadzone na Wawelu, szły różne zlecenia z zakresu kon-
serwacji i restauracji zabytków. Szyszko-Bohusz uczestniczył 
w odnowieniu kościoła i klasztoru Na Skałce. Dla Jasnej Góry 
sporządził projekt wieczernika i przebudowy dziedzińca. Du-
żym wyzwaniem konserwatorskim była częściowa rekonstruk-
cja gotyckiej kolegiaty w Wiślicy. W 1928 r. przyjął kierownictwo 
odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, a także Pałacu 
Łazienkowskiego. 

Z duszą architekta
Jako odnowiciel zabytków Adolf Szyszko-Bohusz niejedno-

krotnie wykazywał się znaczną inwencją. W jego podejściu do 
obiektów historycznych dusza architekta przeważała nad po-
dejściem ściśle konserwatorskim, co sprawiało, że efekty jego 
działań budziły kontrowersje. Michał Wiśniewski, autor mono-
grafi i „Adolf Szyszko-Bohusz” (Instytut Architektury, Kraków 
2013), pisze: „Praca przy zabytkach dla niego, podobnie jak 
dla wielu jemu współczesnych, była przede wszystkim kreacją, 
a nie restauracją. Architekt nie bał się wprowadzania nowych 
elementów do historycznych przestrzeni, w tym również takich, 
które były przedmiotem jego fantazji lub, w najlepszym przy-
padku, intuicji”. 

Wprowadzając współczesne ingerencje w substancję histo-
ryczną Szyszko-Bohusz zaprosił do współpracy inną wybitną 
postać związaną z początkami Politechniki Krakowskiej — Lu-
domira Śleńdzińskiego. Ów przyszły rektor PK, wspólnie z Zyg-
muntem Waliszewskim, wykonał w kilku salach wawelskiego 
zamku freski na plafonach, i nie były one odtworzeniem istnie-
jących malowideł, lecz kreacjami autorskimi. 

Szyszko-Bohusz szczególnie popuścił wodze swej fanta-
zji w trakcie rekonstrukcji kolegiaty w Wiślicy z czasów Ka-
zimierza Wielkiego. Świątynia została poważnie uszkodzona 
na początku I wojny światowej, a przy próbie remontu znisz-
czeniu dodatkowo uległa jej fasada zachodnia. Szyszko-
-Bohusz stworzył w to miejsce własną kompozycję, „łączącą 
się stylistycznie z bryłą jedynie poprzez użyty materiał” — pi-
sze w swej książce Michał Wiśniewski. Z kolei w Warszawie 
duże wątpliwości wzbudził sposób, w jaki krakowski architekt 
dokonał przebudowy wieży Grodzkiej, najstarszej części Zam-
ku Królewskiego, dobudowując dodatkowe piętro i zwieńcza-
jąc obiekt tarasem. 

W Krakowie prawdziwą burzę — porównywalną z tą, której 
przyczyną kilkadziesiąt lat wcześniej było wprowadzenie do hi-
storycznego pejzażu Paryża wieży Eiffl a — wywołała budowa 
w samym sercu miasta, w Rynku Głównym, gmachu wiedeń-
skiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Feniks”. W miejscu, 
w którym niegdyś znajdowały się trzy historyczne kamienice 
(dwie zwrócone w stronę Rynku, jedna do ul. św. Jana), wybu-
rzone w latach 1913–1914, wzniesiono w okresie 1931–1932 
według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza nowoczesny budynek, 
programowo kontrastujący z zabytkowym charakterem całego 
otoczenia. Modernistyczną formę obiektu podkreślało zastąpie-
nie tradycyjnej stolarki elementami aluminiowymi. Na autora pro-
jektu posypały się gromy. Zbigniew Pronaszko pisał w „Czasie”, 
że zazwyczaj spokojni i zrównoważeni krakowianie, którzy nigdy 
się nie śpieszą, „raptem tak się ożywili, że nawet w dzień pędzą 
przed nowy gmach »Feniksa« dyskutować lub wymyślać”. 

Szyszko-Bohusz stworzył dla Krakowa kilka gmachów, 
które w dwudziestoleciu międzywojennym korzystnie wpłynę-
ły na wizerunek miasta. Należały do nich przede wszystkim: 
monumentalny gmach Pocztowej Kasy Oszczędności (później 
Banku PKO) przy ul. Wielopole, nawiązujący do niego formą 
dom pracowników PKO przy ul. Zyblikiewicza (jeden z najwięk-
szych zespołów mieszkaniowych międzywojennego Krakowa), 
Dom im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Oleandry 2, Dom Związ-
ku Artystów Plastyków przy ul. Łobzowskiej, a także wzniesio-
na na własne potrzeby willa w Przegorzałach (stylizowana na 
budowlę średniowieczną). Ponadto na podstawie projektów 
tegoż autora powstały: Zamek Prezydenta RP w Wiśle, Nowy 
Dom Zdrojowy w Żegiestowie, Mauzoleum gen. Józefa Bema 
w Tarnowie i seria domów prywatnych. Część interesujących 
projektów Szyszko-Bohusza nie doczekała się realizacji, w tym 
projekt Świątyni Opatrzności Bożej, wyróżniony drugą nagrodą 
w konkursie rozpisanym w 1929 r.

W okresie okupacji architekt pozostał na Wawelu jako pra-
cownik zatrudniony przez niemiecką administrację zamku prze-
znaczonego na rezydencję generalnego gubernatora. Okazał 
się potrzebny, bowiem projektanci wyznaczeni przez Hansa 
Franka nie posiadali dostatecznego doświadczenia. Starał się 
w miarę swoich możliwości wpływać na decyzje dotyczące in-
gerencji w architekturę obiektów na wzgórzu i spowalniać reali-
zację niekorzystnych decyzji. Działał za wiedzą i przy poparciu 
przedstawicieli podziemia. Mimo to po wojnie posądzano go 
o kolaborację. 

Nauczyciel akademicki
Prowadząc tak różnorodną działalność ― jako projektant 

i odnowiciel zabytków, a na Wawelu kierownik prac rewalory-
zacyjnych i badacz najstarszych dziejów wzgórza ― potrafi ł też 
znaleźć czas na aktywność akademicką. Jej początkiem były 
zajęcia prowadzone na Politechnice Lwowskiej, jeszcze przed 
wybuchem I wojny światowej. Po wojnie przyszedł czas na pra-
cę na uczelniach krakowskich. W 1920 r. został profesorem na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i jednocześnie objął Katedrę Kon-
serwacji Architektury Zabytkowej w Akademii Sztuk Pięknych. 
W latach 1924–1929 był rektorem krakowskiej ASP. W tym cza-
sie zabiegał o utrzymanie funkcjonującego na uczelni Wydziału 
Architektury. Ostatecznie jednak wydział zlikwidowano, ponie-
waż prowadzone na nim studia artystyczne (jako dopełnienie 
studiów inżynieryjnych) nie odpowiadały obowiązującemu 
już wówczas modelowi kształcenia. W 1932 r. prof. Szyszko-
-Bohusz objął Katedrę Projektowania Monumentalnego na Wy-
dziale Architektury Politechniki Warszawskiej i prowadził ją do 
wybuchu wojny.

Zaangażowanie Szyszko-Bohusza już od pierwszych mie-
sięcy 1945 r. w proces tworzenia podwalin Politechniki Krakow-
skiej znacząco podniosło prestiż tej inicjatywy. Nazwisko profe-
sora samo w sobie było doskonałą rekomendacją dla nowego 
krakowskiego Wydziału Architektury, a on sam od początku 
dbał o zapewnienie powierzonej jednostce wysokiego poziomu. 
Do wygłoszenia pierwszego wykładu inauguracyjnego zaprosił 
wybitnego fi lozofa prof. Władysława Tatarkiewicza. Sprawił, że 
swoją pierwszą siedzibę wydział otrzymał na Wawelu ― tuż 
obok wspaniałych zabytków polskiej architektury. Trudno było 
sobie wymarzyć lepsze miejsce do studiowania. 

W tym czasie zaczęły nasilać się u prof. Szyszko-Bohusza 
problemy ze zdrowiem. Zmarł 1 października 1948 r. w wieku 
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65 lat. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie. Niektórzy uważali, że zasłużył na miejsce w panteonie 
wybitnych Polaków Na Skałce, ale na przeszkodzie stanę-
ły pomówienia o kolaborację z Niemcami w czasie okupacji. 
Oskarżenia te płynęły ze środowiska warszawskiego, o czym 
wspomina w swojej książce Michał Wiśniewski, lecz wysuwano 
je też w Krakowie. 

Mimo tak wielu dokonań, mimo ciekawego życiorysu i frapu-
jącej osobowości Adolf Szyszko-Bohusz nie miał szczęścia do 
biografów. Opisywano przeważnie jego wybrane osiągnięcia, 
nie podejmując trudu stworzenia kompleksowej syntezy. Być 
może dlatego, że niełatwo było znaleźć autora, który równie 
kompetentnie wypowiadałby się o projektach architektonicz-
nych, badaniach archeologicznych, dorobku konserwatorskim 
i działalności akademickiej Szyszko-Bohusza. Szczególnie ten 
ostatni aspekt pozostaje mało rozpoznany. Nawet podczas 
zorganizowanej w grudniu 2009 r. na Politechnice Krakowskiej 
sesji z okazji 125. rocznicy urodzin pierwszego dziekana Wy-
działu Architektury PK jedynie zdawkowo wspomniano o jego 
wkładzie w utworzenie tego wydziału. 

W 2013 r. ukazała się wspomniana wyżej monografi a autor-
stwa Michała Wiśniewskiego, lecz i ta publikacja budzi uczucie 
niedosytu. Wiśniewski skupił się głównie na dorobku projekto-
wym bohatera książki, mniej miejsca poświęcając aspektom 
konserwatorskim i zupełnie marginalnie traktując wątek badań 
archeologicznych oraz karierę akademicką. W dodatku do tekstu 
wkradło się trochę drobnych błędów (np. w nazwisku Ludomira 
Śleńdzińskiego, który występuje jako „Śledziński”) i względnie 
łatwych do wytłumaczenia niejasności. Przykładowo, autor wy-
mienia dwie różne daty urodzenia Szyszko-Bohusza: 1 wrze-
śnia 1883 r. (którą podają liczne publikacje) oraz 19 sierpnia 
tegoż roku (występującą w odręcznym życiorysie architek-
ta). Niewątpliwie chodzi o tę samą datę, tyle że zapisaną raz 
w obowiązującym obecnie kalendarzu gregoriańskim, a drugi 
raz w kalendarzu juliańskim, którego w Rosji (gdzie urodził się 
Szyszko-Bohusz) używano do 1917 r. 

Postać Adolfa Szyszko-Bohusza, jego bogaty życiorys na-
dal oczekuje na pełne opracowanie. Pozostaje mieć nadzieję, 
że taki kompletny wizerunek otrzymamy już niedługo, wraz 
z ukazaniem się poświęconego mu artykułu w jednym z najbliż-
szych zeszytów „Polskiego słownika biografi cznego”. 

Lesław Peters

Wydział Komunikacyjny

Ignacy Czerniewski
Pierwszym dziekanem Wydziału 

Komunikacyjnego, protoplas-
ty Wydziału Mechanicznego, był 
Ignacy Czerniewski. Do czasu 
związania się w 1945 r. z Wydzia-
łami Politechnicznymi przy Akade-
mii Górniczej pracował w kolejnic-
twie. W odróżnieniu od dziekanów 
pozostałych dwóch wydziałów jest 
postacią stosunkowo mało znaną.

Urodził się 2 sierpnia 1882 r. 
w Wieliżu jako syn Adama i Micha-
liny z domu Malinowskiej. Kształcił 
się początkowo w prywatnym gimnazjum klasycznym w Tukumie, 
w Kurlandii ― krainie historycznej rozciągającej się między Bał-
tykiem, Zatoką Ryską, Dźwiną i Litwą, dziś położonej na terenie 
Łotwy. W 1900 r. ukończył gimnazjum w Riazaniu, a następnie 
w latach 1900–1906 był studentem Wydziału Mechanicznego na 
Politechnice Ryskiej. Ukończył ją jako inżynier technolog.  

W latach 1906–1918 pracował w Zarządzie Kolei Środkowo-
-Azjatyckiej (Taszkient, Kuszka, Merew, Aschabad). Pełnił ko-
lejno funkcje: pomocnika kierownika działu wagonowego, na-
czelnik oddziału wagonowego i kierownika działu wagonowe-
go. W latach 1918–1919 był tłumaczem z języka angielskiego 
na rosyjski i perski w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Afga-
nistanu w Kabulu. W latach 1919–1920 przebywał w obozie dla 
jeńców cywilnych Belgaum w Indiach Brytyjskich. 

W 1920 r. przyjechał do Polski i został zatrudniony jako 
kierownik działu wagonowego w Dyrekcji Kolei Państwowych 
w Gdańsku. Następnie w latach 1920–1925 pełnił funkcję komi-
sarza Ministerstwa Kolei Żelaznych w Gdańskiej Fabryce Wago-
nów i Zakładach Przemysłowych. Do wybuchu wojny w 1939 r. 
pracował na różnych stanowiskach — od zastępcy naczelnika 
służb mechanicznych do wicedyrektora w Dyrekcji Kolei Pań-
stwowych (w Gdańsku, Toruniu, Radomiu, Krakowie i Poznaniu). 

W czasie okupacji, poszukiwany przez Niemców, ukrywał 
się, pracując jako robotnik drogowy i leśny. W 1945 r. objął funk-
cję dyrektora OKP w Krakowie. Jednocześnie powierzono mu 
zorganizowanie przy Akademii Górniczej w Krakowie Wydziału 
Komunikacyjnego, który następnie wszedł w skład Wydziałów 
Politechnicznych AG. Od 1945 r. był kierownikiem Katedry Ma-
szynoznawstwa i Rysunku Technicznego. W 1949 r. powie-
rzono mu funkcję kierownika Katedry Gospodarki Trakcyjnej 
i Naprawy Taboru Kolejowego, a następnie Katedry Technolo-
gii, Naprawy, Obsługi i Eksploatacji Pojazdów Szynowych. Był 
członkiem wielu komisji wydziałowych i uczelnianych. Przez 
cały okres pracy na uczelni, do 1956 r., kierował Technicznym 
Studium Zaocznym na Wydziale Mechanicznym. 

Jest autorem 10 publikacji; napisał dwa skrypty z dziedziny 
gospodarki trakcyjnej i technologii pojazdów szynowych, oba 
wydane w 1950 r. — „Naprawa taboru kolejowego” i „Gospo-
darka trakcyjna pojazdów szynowych”. Dwukrotnie był odzna-
czany Złotym Krzyżem Zasługi, pierwszy raz w 1935 r., po raz 
drugi w 1948 r. Otrzymał też Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodze-
nia Polski. Zmarł 5 sierpnia 1956 r. w Krakowie. 

(R.)Dorobek Adolfa Szyszko-Bohusza prezentowała wystawa w krakow-
skim Muzeum Narodowym, otwarta 23 października 2013 r.
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W okresie politycznej odwilży w końcu lat 50. ubiegłe-
go wieku wystąpiła na niespotykaną skalę moda na 
tworzenie klubów w domach akademickich. Jednym 

z inicjatorów tej akcji było Zrzeszenie Studentów Polskich. Zja-
wisko objęło całą Polskę.

W kwietniu 1956 r. w piwnicach Pałacu „Pod Baranami” 
powstał kabaret studentów ASP. Jego animatorami byli m.in. 
Piotr Skrzynecki, Bronisław Chromy, Krystyna Zachwatowicz. 
W tym mniej więcej czasie Cricot 2 Tadeusza Kantora otrzy-
mał do swej dyspozycji piwnice w Pałacu „Pod Krzysztofo-
ry”. Do sfery publicznej wyszły z prywatnych mieszkań grupy 
jazzowe z Andrzejem Kurylewiczem, Andrzejem Trzaskow-
skim czy Andrzejem Dąbrowskim. W Warszawie powstały 
„Hybrydy” i „Stodoła”, we Wrocławiu — „Pałacyk”, w Gdań-
sku pojawił się „Żaczek”, podobnie działo się w pozostałych 
ośrodkach akademickich.

Rynek Główny 8
W Krakowie na większości uczelni kluby powstawały spon-

tanicznie w wygospodarowanych pomieszczeniach akademi-
ków, przyziemiach czy wręcz piwnicach. Tak narodził się m.in. 
„Karlik” na AGH, „Żaczek” na UJ, „Pod Budą” na WSR, „Za 
Kratą” na WSE itp. Tworzyły się sekcje i zespoły o najróżno-
rodniejszych zainteresowaniach, również amatorskie zespoły 
muzyczne, estradowe, kabaretowe („Cyrulik” w Akademii Me-
dycznej). Kluby stały się miejscem dyskusji, wieczorków ta-
necznych i spotkań ze znanymi osobowościami świata kultury 
czy polityki. Warto przypomnieć, iż w tamtym okresie Kraków 
był stosunkowo ubogi pod względem liczby kawiarni i ogólno-
dostępnych klubów (np. „empiki”).

Politechnika Krakowska jako młoda, samodzielna uczelnia 
nie posiadała własnych akademików. Korzystała z udostępnio-
nych jej przez inne uczelnie domów akademickich, jak „Pigo-
niówka” na ul. Garbarskiej czy „Kapelanka”. Jednak chęć utwo-
rzenia własnego klubu nurtowała studencką brać Politechniki 
do tego stopnia, że grupa aktywnych studentów PK, zorganizo-
wana pod nazwą „Wiosna 56”, przy wsparciu rektora, uzyskała 
od władz miasta lokal pod adresem: Rynek Główny 8. 

Był to pustostan po Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Han-
dlu Meblami. W kamienicy dawniej mieścił się bank (w piwnicy 
znajdował się potężny skarbiec). Pomieszczenia o powierzch-
ni 250 metrów kw. obejmowały m.in. piękną salę z autentycz-
nym gotyckim sklepieniem. Nad wejściem do budynku widniała 
rzeźba dwóch splecionych jaszczurów, co w późniejszym cza-
sie zdecydowało o nazwie klubu. 

W tym miejscu właśnie powstał pierwszy klub studencki 
w Krakowie, tj. Klub Studentów PK. W listopadzie 1956 r., za 
zgodą władz uczelni PK, stał się środowiskowym klubem stu-
denckim, a w styczniu 1967 r. patronatem objęła go Rada Okrę-
gowa ZSP w Krakowie. Od kwietnia tegoż roku występował pod 
nazwą Klub „Pod Jaszczurami”.

„Pod Jaszczurami” wypadało bywać, bawić się. Stali człon-
kowie klubu posiadali przywilej specjalnej karty klubowej. Prze-
wijało się tu nie byle jakie towarzystwo — popularne piosen-
karki, literaci i aktorzy. Klub odwiedzali m.in. Joanna Rawik 
czy Tadeusz Śliwiak, muzycy tej miary co Andrzej Kurylewicz, 
jazzmani i amatorzy jazzu oraz wiele osobistości ze świata po-
litycznego, z kraju i zagranicy.

Z „Jaszczurów” do „Expo”
Pierwszy klub studencki PK powstał w Rynku Głównym

Okolicznościowa karta wydana z okazji Festiwalu Kulturalnego Studen-
tów w Krakowie w maju 1959 r. Projekt: T. Targońska



4/2015 NASZA POLITECHNIKA

3333

„Pod Przewiązką”
Politechnika marzyła jednak, wzorem innych uczelni, 

o włas nym klubie. Te tęsknoty spełniły się na początku lat 60., 
kiedy oddano nowoczesny, jak na owe czasy, dopiero co zbu-
dowany kompleks czterech bloków, połączonych tzw. przewiąz-
kami. Obiekty położone były przy ul. Bydgoskiej.

„Przewiązki” stały się miejscem sobotnich wieczorków 
tanecznych, a w tygodniu odbywały się w nich sporadycznie 
spotkania i zebrania. Jednak ten stan rzeczy nie zadawalał 
braci studenckiej. Rada Uczelniana ZSP zdecydowała więc, 
aby powierzchnię uzyskaną pod jedną z nich (po wybraniu 
ziemi) zagospodarować na miejsce dla wymarzonego klubu. 
Dzięki życzliwości ówczesnego rektora prof. Bronisława Ko-
pycińskiego i niezwykłej aktywności dyrektora administracyj-
nego mgr. inż. Adama Gertza udało się pokonać przeszkody 
techniczne i technologiczne oraz konstrukcyjne. Powstał Klub 
„Pod Przewiązką” i Politechnika dołączyła do innych uczel-
ni, dumna z własnego klubu. Z tym miejscem związani byli 
m.in. Jan Kanty Pawluśkiewicz, Ewa Demarczyk czy Marek 
Grechuta, stawiający pierwsze kroki artystyczne z zespołem 
ANAWA. 

Wraz z powstaniem klubu zrodziła się interesująca stu-
dencka inicjatywa, polegająca na włączeniu się do współ-
gospodarowania akademikami (czytaj: pomagania administracji 
i kontrolowania jej), co bardzo usprawniło ich działanie. Powstał 
Samorząd Studencki w domach akademickich, a pomysł pod-
chwyciły inne uczelnie w Krakowie i w Polsce. W konkursie na 
nazwę studenckiego — własnego osiedla padały różne propo-
zycje — „Cichy Kącik” czy „MALWA” (skrót nazw wydziałów). 
Zwyciężyła jednak wiele mówiąca nazwa „Nowinki”. Identycz-
na, zresztą, z nazwą współdziałającego z klubem radiowęzła 
„Nowinki”, wyposażonego przez władze uczelni w głośniki, zło-
śliwie nazywane „kołchoźnikami” (w każdym pokoju jeden).

Radiowęzeł grupował entuzjastów — redaktorów, spike-
rów, techników — którzy nagrywali własne programy i audycje, 

Na zdjęciu po prawej: Anna Warchałowska — Najmilsza Studentka w 1960 r. Fot.: Andrzej Piotrowski

niekiedy przynoszące konsekwencje 
w postaci… urlopów dziekańskich. 
Zresztą, historia studenckich radiowę-
złów w akademikach wymagałaby od-
rębnego opracowania.

W „Bambuko”
Moda na tworzenie klubów nie omi-

nęła studentów Wydziału Architektury 
PK. W piwnicach budynku tego wy-
działu, położonych przy ul. Warszaw-
skiej 24, pojawił się w latach 70. Klub 
„Expo”. Studenci utworzyli go własny-
mi siłami i z własnych środków. Był 
sympatycznym „przytuliskiem” aż do 
lat 80. Potem został zamieniony na 
kawiarnię. Również i w Czyżynach, 
na terenie miasteczka studenckiego, 
w piwnicach bloku nr 4 studenci Wy-
działu Architektury PK własnym sump-
tem urządzili Klub „Bambuko”. Ćwiczył 
w nim zespół ANAWA Marka Grechuty.

Począwszy od 1959 r. odbywał 
się pod patronatem ZSP, połączo-

ny z juwenaliami, Ogólnopolski Festiwal Kultury Studentów. 
W 1962 r. przekształcono go w cyklicznie odbywający się 
Studencki Festiwal Piosenki. Podczas tego przeglądu kon-
kurowali ze sobą młodzi zdolni pieśniarze, a ich „rekrutacja” 
odbywała się właśnie w lokalnych studenckich klubach. Tu 
wyłaniano kandydatów i ich piosenki, tu promowani byli indy-
widualni artyści i zespoły. 

W taki też sposób została wybrana podczas kolejnych ju-
wenaliów Najmilsza Studentka Krakowa z Wydziału Architektu-
ry PK — Ania Warchałowska. Kryteria wyboru Najmilszej były 
wysokie — obok urody miała posiadać wdzięk, inteligencję i ta-
lent. Politechnika była dumna z tego wyboru.

Z biegiem lat PK dorobiła się własnego osiedla akademic-
kiego w Czyżynach, powstał tam również klub studencki, radio-
węzeł i w nowych uwarunkowaniach — studencki samorząd, 
ale to już inny rozdział historii.

*
Wśród tych osobistych wspomnień zabrakło nazwisk 

wielu moich kolegów, przyjaciół i znajomych, których prze-
praszam. Niestety, po tylu latach pamięć zawodzi. Pragnę 
serdecznie podziękować za cenne informacje Sławomirowi 
Mielniczkowi, pierwszemu długoletniemu kierownikowi Klubu 
„Pod Jaszczurami”.

Stanisław Mazurkiewicz

Prof. Stanisław Mazurkiewicz jest specjalistą w dziedzinie mechaniki 
polimerów, analizy naprężeń i biomechaniki; z Wydziałem Mechanicz-
nym PK związany od czasu studiów, pełnił funkcję prodziekana WM 
PK (1978–1981), kierował Katedrą Mechaniki Doświadczalnej i Biome-
chaniki. 
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Z biegiem lat, z biegiem dni… Przy okazji jubileuszu chęt-
nie sięga się pamięcią wstecz i wpada w zadumę nad 
biegnącym czasem. Wielu z nas, pracowników Politech-

niki Krakowskiej, może myśleć o Politechnice jako swoim dru-
gim domu. 

Oznacza to, że miejsce pracy jest nam równie bliskie emo-
cjonalnie i równie ważne życiowo jak nasze domy rodzinne, 
gdyż w pracy spędzamy olbrzymią ilość czasu, a od pracy za-
leży poziom i jakość naszego życia. Określenie „drugi dom” 
brzmi jednak nieco patetycznie i zapewne rzadko jest używane 
poza uroczystymi okazjami. Tymczasem w historii mojej rodzi-
ny może ono być rozumiane dosłownie.

Budynki Politechniki Krakowskiej, położone przy ulicy War-
szawskiej, zostały przekazane uczelni przez wojsko w 1947 r. 
Od 1918 r. były one koszarami imienia króla Jana III Sobies-
kiego, a od czasu wybudowania w latach 1878–1885 do odzy-
skania niepodległości były c.k. koszarami imienia arcyksięcia 
Rudolfa, syna cesarza Franciszka Józefa I. W okresie między-
wojennym, od 1918 r. do 1939 r., stacjonował w nich III batalion 
12. Pułku Piechoty. Bataliony I i II stacjonowały w garnizonie 
Wadowice, dlatego też nazywany jest on pułkiem ziemi wado-
wickiej. Do 1928 r. służył w nim Karol Wojtyła senior, ojciec Pa-
pieża. A moja rodzina?

Mój dziadek, Julian Bielski, urodzony w Krakowie pod 
sam koniec 1901 r. (w papierach wpisano mu datę urodze-
nia 2 stycznia1902 r., żeby go odmłodzić), dorastał w czasach 
odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Jak wielu jego ró-
wieśników zaciągnął się, uciekając z krakowskiego domu ro-
dziców, do Orląt i walczył m.in. w obronie Lwowa. Po wojnie 
został zawodowym żołnierzem i służył właśnie w 12. Pułku 
Piechoty. Wiszący u mnie w domu portret dziadka, malowany 
w 1935 r., przedstawia go w mundurze starszego sierżanta, 
z liczbą „12” na pagonach, a na prawym rękawie z dystynk-
cjami za dwuletnią służbę frontową. Służąc w 12. Pułku Pie-
choty, dziadek początkowo przebywał, a potem często bywał 
w Wadowicach, gdzie poznał swoją żonę, moją babcię Marię 
Bielską. Ich pierwszym dzieckiem jest mój ojciec, Jerzy Biel-
ski, urodzony w 1929 r. 

Po przeniesieniu dziadka, w 1934 r., z Wadowic do Kra-
kowa, do III batalionu, rodzina zamieszkała w budynku głów-
nym koszar imienia króla Jana III Sobieskiego przy ulicy War-
szawskiej. Mieszkania dla rodzin kadry mieściły się na drugim 
piętrze dzisiejszego budynku głównego. Tak więc bywając na 
posiedzeniach Senatu PK, przebywam tuż pod mieszkaniem 
mojego ojca z jego lat dziecięcych. Wspomina on swoje zaba-
wy z kolegami na dziedzińcu czy „strachy” przed zamknięciem 
niegrzecznych dzieci w areszcie. Dopiero w 1937 r. usunięto 
z koszar rodziny wojskowych (według wspomnień mojego ojca 
było ich około dziesięciu) i wtedy ich rodzina zamieszkała w ka-
mienicy przy ulicy Warszawskiej 18. 

Dziadek i babcia mieszkali tam do końca swych dni. Ja od 
urodzenia w 1957 r. do przeprowadzki rodziców w 1963 r. do 
nowego mieszkania też tam mieszkałem. Kościół św. Floriana, 

duszpasterski dla Politechniki, to miejsce mojego chrztu w ka-
plicy św. Jana Kantego, którego imię noszę. Przedszkole sióstr 
miłosierdzia (szarytek) przy Warszawskiej 6, to pierwsze miej-
sce mojej edukacji. W moich wspomnieniach „ulica Warszaw-
ska” — to dom rodzinny moich dziadków Bielskich. Kiedy byłem 
studentem Politechniki, w latach 1976–1981, bardzo często za-
glądałem do babci, było to obok uczelni. Dziadek często poma-
gał w opiekowaniu się mną i moim rodzeństwem, kiedy byliśmy 
dziećmi. Między innymi zabierał nas na spacery, również na 
teren (wtedy już) Politechniki. Pokazywał, gdzie kiedyś miesz-
kał; gdzie służył. Mówił, że w budynku dzisiejszego Wydziału 
Architektury mieściła się żandarmeria, opowiadał o areszcie, 
wspominał, że tu, gdzie stołówka, były stajnie dla wojskowych 
koni. Stołówka zaś mieściła się w budynku obecnej biblioteki. 
Mocno to zapamiętałem, gdyż zapachy (niekoniecznie miłe) 
rozchodziły się z niej wzdłuż ulicy Szlak, a szczególnie można 
ich było doznać, czekając na autobus na przystanku, który mie-
ścił się właśnie przy budynku stołówki. W tamtym czasie auto-
bus linii 119 (z dworca głównego do Łagiewnik) skręcał z ulicy 
Warszawskiej w Szlak przy Politechnice, a my korzystaliśmy 
z niego, jeżdżąc od babci do domu.

Tak więc budynki uczelni, dziś mojego miejsca pracy, mają 
związek z moją rodziną dłużej niż 70 lat istnienia Politechniki 
Krakowskiej, a ja o tym związku mogę mówić od samego dzie-
ciństwa. Kiedy dzisiaj staję w oknie Sali Senackiej i patrzę na 
wschód, to staram się porównać widok z tym, jaki pamiętam 
z balkonu od babci. Olbrzymie zmiany: nowa Pawia, nowa War-
szawska, brak budynków Herbapolu, parking nad dworcem… 
Element niezmieniony — to wieża zegarowa kościoła Karme-
litów Bosych przy Rakowickiej. Gdyby tak dziadek zjawił się 
tu nagle z Rakowic, gdzie jest pochowany, to trafi łby do domu 
chyba jedynie dzięki budynkowi Politechniki, ten gmach mógłby 
dziś rozpoznać. Z biegiem lat, z biegiem dni…

Jan Bielski

Drugi dom
Związki mojej rodziny z budynkami uczelni sięgają czasów 
przed powstaniem Politechniki Krakowskiej

Budowa kopca marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu koło Kra-
kowa w 1935 r.
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Biblioteka PK uczciła jubileusz 70-lecia uczelni, przypo-
minając o dorobku uczonych, związanych z tak ważnym 
ośrodkiem polskiej myśli technicznej jak Szkoła Politech-

niczna we Lwowie. Wielu profesorów tej uczelni po 1945 r. 
zasiliło szeregi kadry akademickiej rodzącej się w Krakowie 
Politechniki. Wystawę, którą tworzą dzieła z wyodrębnionej 
w zbiorach Biblioteki PK kolekcji „Lwowiana”, zatytułowano 
„Leopolis semper fi delis”.

W pamięci Polaków Lwów zajmuje szczególne miejsce. 
Miasto było kolebką polskiej kultury, nauki i oświaty; przez wie-
ki z inicjatywy polskiego społeczeństwa gromadziło bezcenne 
dobra kultury. Niestety, II wojna światowa położyła temu kres. 
Rozpoczął się tragiczny okres w dziejach — likwidowano waż-
ne instytucje, grabiono zbiory, niszczono i przewożono je do 
różnych miejsc. Realna groźba włączenia miasta w obszar 
działań wojennych spowodowała, że w 1943 r. ludzie nauki 
podjęli działania, mające zabezpieczyć przed zniszczeniem 
szczególnie cenne zbiory. Rozpoczęła się ewakuacja polskich 
dóbr kultury do kraju. Znaczną ich część Polska utraciła bez-
powrotnie. Jednak to, co zostało uratowane, otaczane jest tym 
większym szacunkiem.

Doceniając to bogactwo, pracownicy Biblioteki PK podjęli 
trud wyodrębnienia z najstarszej i najcenniejszej części biblio-
tecznego księgozbioru kolekcji „Lwowiana”. Składa się ona 
z pozycji dotyczących Lwowa oraz książek wydanych we Lwo-
wie przed 1945 r. Kolekcja zawiera 656 zwartych druków, któ-
rych zasięg chronologiczny obejmuje lata 1864–1939. Wyjąt-
kiem jest starodruk pochodzący z 1747 r., autorstwa Ignacego 
Bogatki, pt. „Scientia artium militarium architecturam pyrotech-
nicam, tacticam, polemicam, perspectivam complectens sive 
lectiones mathematicae” [...]1. Wydana w drukarni Kolegium 
Ojców Jezuitów książka traktuje o sztuce militarnej.

„Lwowiana” — to bogaty zbiór książek technicznych, rów-
nież podręczników, wśród których większość stanowią dzieła 
profesorów Politechniki Lwowskiej. Ważne miejsce w tym nie-
zwykle prężnie działającym gronie naukowców zajmował Mak-
symilian Thullie, znawca teorii budowy mostów. To on opraco-
wał pierwsze polskie podręczniki budowy mostów. W kolekcji 
„Lwowiana” znajdują się dwa dzieła z tej dziedziny ― „Pod-
ręcznik teoryi mostów belki proste statycznie niewyznaczalne” 
(1892) i „Podręcznik statyki budowli dla inżynierów, architektów 
i słuchaczów szkół politechnicznych” (wyd. 3, 1917).

Biblioteka posiada również książki innego uczonego, pio-
niera spawalnictwa i konstrukcji spawanych, profesora Stefana 
Władysława Bryły. Są to m.in.: „Podręcznik budownictwa że-
laznego” (1924) oraz „Podręcznik inżynierski w zakresie inży-
nierji lądowej i wodnej. T. 1–4” (1927–1936).

Na szczególną uwagę zasługuje postać Izydora Stelli-
-Sawickiego, założyciela Politechniki Krakowskiej i osoby, która 
miała duży wkład w powstanie Biblioteki PK. Szafa z książkami 
w Katedrze Profesora stała się bowiem zalążkiem bibliotecz-
nych zbiorów. Dzięki jego zaangażowaniu biblioteka otrzymała 
swoje pomieszczenia i sukcesywnie wzbogacała swój księ-

1 Publikacja dostępna w Repozytorium Politechniki Krakowskiej.

gozbiór. „Lwowiana” obejmują więc również prace I. Stelli-
-Sawickiego, jak np. „Schrony piwniczne czy nadziemne” 
(1938), „Problem motoryzacji kraju i sprawa drogowa” (1937). 

Kolekcję wzbogacają unikatowe wydania wykładów profe-
sorów Politechniki Lwowskiej, będące odbitkami litografi czny-
mi. Warto wymienić choćby „Obrachowanie przepływu wody 
przez jazy, szluzy i upusty, według nowej metody Wexa oraz 
wykreślny sposób zastosowania tej metody” Józefa Rychtera 
(1890) oraz „Wstęp do wykładów geometryi wykreślnej” Kazi-
mierza Bartla (1913).

Ciekawą pozycją ze względu na uwagi i notatki pozosta-
wione przez autora na kartach książki są „Roboty wodne. 
Cz. II Fundamenty” (1910) Józefa Rychtera.

W kolekcji znajdują się i dokumenty o charakterze źródło-
wym. Na przykład prawie kompletny zbiór programów studiów 
uczelni z lat 1873–1939/1940 (brak jednego rocznika) pozwala 
prześledzić życie naukowe politechniki. Natomiast w „Roczniku 
Architektonicznym Uczniów prof. Szyszko-Bohusza w Szkole 
Politechnicznej Lwowskiej 1913–1914” zamieszczono prace 
studentów uczelni. „Katalog Bibljoteki Politechniki Lwowskiej. 
Cz. 5, L. I. 26.001-32.000” (1934) z kolei poszerza wiedzę 
bibliofi lską na temat zasobów tej instytucji, a na podstawie 
znajdujących się w kolekcji opracowań, jak np. „Towarzystwo 

W poszukiwaniu źródeł
„Lwowiana” w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Strona tytułowa podręcznika Kazimierza Bartla 
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Politechniczne we Lwowie 1877–1907. Pamiętnik Jubileuszowy” 
(1902), można prześledzić ówczesną działalność tej organizacji.

„Lwowiana” — to nie tylko publikacje o tematyce technicznej. 
Znaleźć tu można także literaturę piękną, przewodniki turystycz-
ne, dzieła dotyczące historii Polski i historii sztuki. Literatura pięk-
na jest reprezentowana głównie przez pozycje wydane w obrę-
bie serii „Biblioteka Laureatów Nobla”. W zbiorach Biblioteki PK 
znajduje się drugie wydanie sześciotomowego „Słownika języka 
polskiego” pod redakcją M. Samuela Bogumiła Lindego (wyd. 
1854–1860). Nad jego powstaniem autor pracował prawie 20 lat. 
Było to największe, najbardziej kosztowne przedsięwzięcie wy-
dawnicze na ziemiach polskich w czasach Księstwa Warszaw-
skiego2. Ma epokowe znaczenie dla językoznawców i stanowi 
cenny zabytek w kolekcji bibliotecznej.

Niewątpliwie największym bogactwem książek jest ich zawar-
tość merytoryczna. Jednakże na ich kartach można znaleźć rów-
nież wiele innych interesujących informacji: o autorach, właścicie-
lach, wydawcach. Znaczna część egzemplarzy z kolekcji posiada 
różne znaki własnościowe, np. ekslibrisy, pieczątki i odręczne pod-
pisy, notatki, dedykacje autorskie, pieczątki antykwariatów, księ-
garń, zakładów introligatorskich, bibliotek i instytucji kultury.

Znaki własnościowe świadczą o istnieniu nieznanych lub nie-
dostatecznie udokumentowanych placówek, o ich dorobku, dzie-
jach i przemianach. Informują również o drodze książki, jej niezwy-
kłych losach, czasem odzwierciedlających przemiany historyczne.

Ustalony zasięg chronologiczny dla kolekcji „Lwowiana” ma 
historyczne uzasadnienie. O ile lata międzywojenne przyniosły 
Politechnice Lwowskiej niezwykły rozkwit jako uczelni akademic-
kiej, zapewniającej swoim krajowym i zagranicznym wychowan-
kom zdobywanie na sześciu wydziałach nowoczesnej wiedzy, 
to rok 1945 oznaczał jej koniec. Decyzją przywódców mocarstw 
koalicyjnych Polska po zakończeniu wojny straciła Lwów i Poli-
technikę Lwowską. Zdecydowana większość profesorów uczelni 
podjęła wówczas decyzję o opuszczeniu miasta, i w ten sposób 
rozpoczął się exodus w kierunku Ziem Odzyskanych.

Wśród opuszczających Lwów byli m.in. profesorowie: Marian 
Kamieński, Zenobiusz Kłębowski, Adam Mściwujewski, Włodzi-
mierz Roniewicz, Romuald Rosłoński, Władysław Rubczyński, 
Antoni Plamitzer. Przybyli do Krakowa i kontynuowali pracę na-
ukową w nowo powstałej Politechnice Krakowskiej.

Anna Kraus
Anna Strojna-Krzystanek

Bibliografi a:
Bartel K., „Wstęp do wykładów geometryi wykreślnej”, Lwów 1913.
„Politechnika Lwowska: 1844–1945”, Wrocław 1933.
Ptaszyk M., „Linde — człowiek książki”, EBIB nr 5/2007 (86), źródło 

dostępu: http://www.ebib.pl/2007/86/a.php?ptaszyk
„Rocznik Architektoniczny Uczniów prof. Szyszko-Bohusza w Szkole 

Politechnicznej Lwowskiej”, Lwów 1913–1914.

2 Por.: http://www.ebib.pl/2007/86/a.php?ptaszyk.

Karta z nagrodzoną pracą studenta Mieczysława Rzepeckiego za-
mieszczona w „Roczniku Architektonicznym Uczniów prof. Szyszko-
-Bohusza w Szkole Politechnicznej Lwowskiej” (Lwów 1913–1914)

Wystawa zostanie otwarta 12 maja, o godzinie 12.00 
w Muzeum Politechniki Krakowskiej, w zabytkowym bu-
dynku aresztu austro-węgierskich koszar, przy ul. War-
szawskiej 24.

Pierwsza strona wstępu do podręcznika geometrii wykreślnej 
Kazimierza Bartla

Źr
ód
ło

: Z
e 

zb
io

ró
w

 B
ib

lio
te

ki
 P

K

Mgr Anna Kraus i mgr Anna Strojna-Krzystanek pracują w Oddziale 
Zbiorów Zwartych BPK.

Źr
ód
ło

: Z
e 

zb
io

ró
w

 B
ib

lio
te

ki
 P

K






