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Od wydawcy

15 LAT MUZEUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Muzeum Politechniki Krakowskiej powstało w roku 2004. Jest to data 
znamienna, połowiąca 30-letni okres istnienia III Rzeczypospolitej 
Polskiej, którego jubileusz obchodzono w roku 2019. Zmiany jakie za-
szły w tym okresie dotknęły wszystkich dziedzin życia społecznego, 
objęły także i szkolnictwo wyższe. Miały one charakter zarówno for-
malny, jak i merytoryczny, zmieniający w sposób istotny funkcjono-
wanie tej ważnej dziedziny działalności państwa. W pierwszym okre-
sie, głównym problemem było zapewnienie współistnienia żywioło-
wo powstających uczelni prywatnych z istniejącymi uczelniami pań-
stwowymi. Sprawy te regulowała m.in. Ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym z roku 2005. Drugi okres, zamknięty po 15 latach Ustawą 
„Konstytucja dla nauki” i nowym prawem o szkolnictwie wyższym – 
wchodzi właśnie w życie w bieżącym roku akademickim 2019/20. Re-
guluje ona przede wszystkim związki nauki i edukacji wyższej – 
w nawiązaniu do najistotniejszych potrzeb gospodarczych kraju. Jest 
więc ustawą akademicką, w pełni znaczenia tego określenia, kładąca 
nacisk zarówno na ogólność kształcenia m.in. poprzez interdyscypli-
narność, jak i na znaczenie badań naukowych zaspokających potrze-
by cywilizacyjne państwa. Stworzyło to miejsce dla rozwoju jedno-
stek tę akademickość potwierdzających, takich jak biblioteki czy mu-
zea uczelniane.

Oczywiście, 15 lat istnienia nie jest podstawą do specjalnie uroczy-
stego obchodzenia jubileuszu. Ale muzea uczelniane są jednostkami 
młodymi, powstałymi w ogromnej większości po roku 1945 – z chlub-
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nymi wyjątkami, takimi jak np. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Podstawowym ich problemem okazało się więc określenie własnej 
tożsamości, tym trudniejsze do zdefiniowania, że są one jednostkami 
afiliowanymi przy uczelniach, a więc w pierwszym rzędzie ich zda-
niem jest wspomaganie ich podstawowych funkcji edukacyjnych i po-
znawczych. Sięgnięcie tu do hasła pierwszego polskiego muzeum na-
rodowego, założonego przez Izabellę Czartoryska na początku XIX 
wieku: „Przeszłość przyszłości” – choć aktualnego – nie jest jednak wy-
starczające. Muzeum Politechniki Krakowskiej wybrało więc hasło 
uwspółcześnione: „Dziedzictwo i tożsamość”, tak właśnie tytułując swo-
ja Misję, przytoczoną w dalszej części niniejszego wydania Biuletynu 
Muzeum PK. 

Tegoroczne wydanie Biuletynu za rok 2019 zostało podzielone 
na dwie części: pierwszą, podsumowującą 15-letni dorobek Muzeum, 
i drugą, omawiającą rezultaty prac za rok 2019. W części pierwszej, 
historycznej, nacisk został położony na upamiętnienie osób, które do 
powstania i tworzenia zrębów tej niewielkiej jednostki się przyczyniły. 
Dotyczy to bowiem wielu osób, a nie tylko bardzo skromnego stałego 
składu osobowego tej jednostki. Dziedzictwo w rozumieniu akade-
mickim to w większym stopniu osoby niż rzeczy. Te pierwsze są twór-
cami idei, drugie tych idei nośnikami. I choć podstawowym zadaniem 
muzeów jest gromadzenie zbiorów materialnych i tworzenie kolekcji, 
to nie wolno nam zapominać o tych, na barkach których budujemy 
swoją przyszłość.

Prof. Marcin Chrzanowski
Muzeum Politechniki Krakowskiej



15 lat

MUZEUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
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Siedziba Muzeum Politechniki Krakowskiej, budynek dawnego aresztu koszar na 
Kleparzu. Widok od strony północno-wschodniej. Fot. wykonano w 2014 r.
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15 LAT MUZEUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Pierwsze kroki

Z biegiem czasu oglądamy się wstecz, ze zdziwieniem stwierdzamy, 
że „to już tyle lat!” i… próbujemy czas zatrzymać: obchodzimy jubi-
leusze. Politechnika Krakowska swój pierwszy jubileusz obchodziła 
w roku 1970, w 25-lecie utworzenia Wydziałów Inżynieryjnych Aka-
demii Górniczej. Gorącymi orędownikami jej powstania byli bowiem 
profesorowe tej uczelni: rektor Walery Goetel i jego zastępca, prorektor 
Izydor Stella-Sawicki. Ważnym elementem tych – i następnych obcho-
dów stały się wydawane z tej okazji wydawnictwa książkowe. Wśród 
nich monumentalnym charakterem wyróżnia się wydawnictwo, które 
towarzyszyło obchodom 50-lecia uczelni pt. „Politechnika Krakowska 
im. T. Kościuszki 1945 –1995”. Jej redaktorem merytorycznym i współ-
autorem był profesor Władysław Muszyński, rektor Politechniki w la-
tach 1972 –1975 i 1987 –1990. I to właśnie jemu pierwszemu przyszła 
myśl o utworzeniu Muzeum Politechniki Krakowskiej, gdy przecho-
dząc ul. Radziwiłłowską zobaczył siedzibę Towarzystwa Lekarskie-
go, gdzie mieści się też powstałe w roku 1900 Muzeum Wydziału Le-
karskiego UJ, jedno z najstarszych muzeów medycznych w Europie 
i zarazem, najstarsze polskie muzeum uczelniane. W 10-lecie istnienia 
swojej stałej ekspozycji prof. hab. dr med. Zdzisław Gajda zorgani-
zował 7 czerwca 2002 roku sympozjum poświęcone muzealnictwu 
szkół wyższych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Politechniki 
Krakowskiej: poza prof. Muszyńskim – także prof. E. Dąmbska-Śmia-
łowska, prodziekan Wydziału Architektury PK w latach 1978 –1987 
i 1990 –1993 oraz dr inż. R. Moszumański, ówczesny redaktor naczel-
ny Naszej Politechniki. Z tego spotkania wynieśli oni inspirację utwo-
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rzenia Muzeum PK, a odnotowane podczas obrad sugestie zostały 
przekazane kierownictwu uczelni.

Inicjatywa ta została podjęta w kadencji władz uczelni w latach 
2002 – 2005. Profesor Aleksander Böhm, prorektor uczelni ds. ogól-
nych zgłosił ją, będąc pod wrażeniem zwiedzonego przezeń Muzeum 
Politechniki Lwowskiej. W wywiadzie udzielonym Elżbiecie Barowej 
w Naszej Politechnice nr 1(43) z 2004 roku prof. Böhm wspominał: 
„Każda szanująca się uczelnia gromadzi pamiątki, eksponuje je. Inicjatywa 
powstania muzeum przewijała się w naszej uczelni już od kilku lat. […] pro-
fesor Wiktor Zin zadeklarował, że przekaże m.in. list Ojca Świętego oraz do-
kumentację związaną ze znaczkiem (logo) PK, który projektował”.

Na posiedzeniu Senatu PK w dn. 5 grudnia 2003 roku prof. A. Böhm 
z upoważnienia Kolegium Rektorskiego „poinformował, że podjęte zostały 
działania w sprawie utworzenia Muzeum PK. Muzeum będzie się mieścić 
w budynku tzw. Aresztu. Współpracę zadeklarowali: prof. W. Zin, prof. R. 
Ciesielski, prof. Wł. Muszyński, członkowie Stowarzyszenia Wychowanków 
PK i Biblioteka Główna PK. Zaznaczył, że utworzenie Muzeum nie spowoduje 
zwiększenia liczby etatów administracyjnych, ponieważ jednostką będzie admi-
nistrować mgr M. Molo zatrudniona dotychczas w Galerii Gil” (protokół 
z Senatu 5 grudnia 2003 r). 

10 grudnia 2003 roku rektor PK, profesor Marcin Chrzanowski 
wydaje zarządzenie nr 40, znak R05-0141-/9/2003 w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej PK, gdzie w §1 p.3 pojawia się stwierdze-
nie: „ Powołuję w Pionie Prorektora ds. Ogólnych Muzeum Politechniki 
Krakowskiej (P0-7) z siedzibą w budynku Aresztu”. W oparciu o tę decyzję 
Senat PK zaakceptował wpisanie Muzeum Politechniki Krakowskiej 
do Statutu Uczelni, co zostało potwierdzone kolejnym zarządzeniem 
Rektora PK nr 21 z dnia 9 czerwca 2004 roku. Datę tę można więc 
uznać za moment oficjalnego utworzenia Muzeum.

Tak się złożyło, że w 15-tą rocznicę utworzenia Muzeum, Senat 
PK w związku z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce przyjął 
nowy Statut Uczelni, gdzie w rozdz. 1.§6, p.3 zapisano: „Wyrazem 
szacunku PK w stosunku do dokonań wielu pokoleń wspólnoty 
uczelni oraz troski o pielęgnowanie tradycji jest utrzymywane i roz-
wijane Muzeum PK.”
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Siedziba Muzeum

Od początku swej działalności Muzeum ulokowane jest w budynku 
dawnego aresztu, zajmując jednak tylko 3 pomieszczenia (salę ekspo-
zycyjną wystaw stałych, oraz w mniejszych pomieszczeniach sekreta-
riat i bibliotekę Muzeum) na I piętrze wschodniego skrzydła. Część 
centralną tego piętra tworzą wspornikowe korytarze umożliwiające 
dostęp do 22 cel, będących zapleczem magazynowym Muzeum (tzw. 
„Spacerniak”) i miejscem, gdzie eksponowane są wystawy czasowe.

Budynek Muzeum (nazywany potocznie „Aresztem”) ma cha-
rakter zabytkowy i – jako jedyny z budynków na kampusie Politech-
niki przy ul. Warszawskiej – został 17 kwietnia 2014 roku wpisany do 
rejestru obiektów zabytkowych. Podstawą był nie tylko unikalny cha-
rakter tego budynku, lecz także fakt, że zachował on swoją pierwotną 
strukturę, a jego wnętrze nie zostało zmodyfikowane w związku 
z jego użytkowaniem. Pozostałe pomieszczenia parteru i całe skrzy-
dło zachodnie w dalszym ciągu są użytkowane jako pomieszczenia 
biurowe administracji PK.

W roku 2015 wykonano remont dachu, elewacji, i wymieniono 
częściowo okna (pozostałe zakonserwowano). Opis budynku jako 
obiektu muzealnego został przedstawiony w artykule czasopisma na-
ukowego Opuscula Musealia1. 

Zaś charakterystyczna sylwetka budynku została wykorzystana 
przez plastyka, Lucjana Ostrowskiego, dla stworzenia logo Muzeum. 

1 Lilianna Lewandowska, Od aresztu w Twierdzy do instytucji kultury, czyli 
muzeum uczelniane w historycznym budynku, Opuscula Musealia 25 2018, 
doi:10.4467/20843852.OM.17.006.9603 s. 69-80
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Organizacja Muzeum

Muzeum podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Ogólnych PK. W ko-
lejnych kadencjach władz byli to profesorowie: Aleksander Böhm, Wa-
cław Celadyn, Andrzej Białkiewicz. W okresie 2006 – 2008, Muzeum 
przejściowo podlegało Działowi Promocji PK i znajdowało się w pio-
nie Dyrektora Administracyjnego PK.

Zakres i sposób działania Muzeum określa Regulamin Muzeum 
zatwierdzony przez Rektora w roku 2004, a następnie nowelizowany 
w latach 2006, 2008, 2011 i 2018.

Nad merytoryczną działalnością muzeum czuwa Rada Muzeum, 
posiadająca własny regulamin. Do obowiązków Rady należy przyjmo-
wanie corocznych planów działania Muzeum i sprawozdań z ich wy-
konania. Rada ustala też ogólne kierunki działania muzeum, a jej 
członkowie biorą aktywny udział w pracach samego muzeum. W skład 
Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów uczelni, dwóch 
przedstawicieli Rektora i po jednym przedstawicielu Stowarzyszenia 
Wychowanków, Biblioteki Głównej, Archiwum PK. Rada wybiera 
spośród swoich członków przewodniczącego. Kadencja Rady trwa 4 
lata (kadencja ostatniej Rady w latach 2012 – 2018 została mocą decyzji 
Senatu przedłużona o jeden rok, w związku ze zmianą struktury uczel-
ni). Kolejnymi Przewodniczącymi Rady byli: prof. Władysław Muszyń-
ski (do 2005), prof. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska (od 2005), prof. 
Marcin Chrzanowski (od 2010), prof. Barbara Bartkowicz (od 2017). 
Szczegółowe składy Rady podane są w załączniku 1 na str. 22.

W Muzeum PK w latach 2004 – 2018 zatrudnieni byli:

Mgr Maria Molo-Gąsiorek (od 2004)
Prof. Wiktor Zin (od 2004 – 2005)
Mgr Lilianna Lewandowska (od 2005)
Lic. Agnieszka Czyżowicz (2006 – 2007)
Prof. Marcin Chrzanowski (od 2017)
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Działalność merytoryczna Muzeum

Podstawą działalności merytorycznej Muzeum jest jego Misja: Dzie-
dzictwo i tożsamość, sformułowana w roku 2017 (załącznik 2 na str. 24). 
Zgodnie z definicją muzeów uczelnianych zajmuje się ono przeszło-
ścią instytucji, przy której jest afiliowane (Politechnika Krakowska) 
oraz zadaniami edukacyjnymi i naukowymi jakie te instytucja reali-
zuje. Celem działalności Muzeum jest hasło pierwszego współczesne-
go muzeum polskiego założonego w roku 1801 w Puławach przez 
Izabellę Czartoryską: przeszłość przyszłości. Ukierunkowuje to pracę 
Muzeum zarówno na przeszłość szkolnictwa wyższego w Polsce, jak 
i na perspektywy jego rozwoju, sprzyjające zajmowaniu przez Poli-
technikę należnego jej miejsca w polskim szkolnictwie wyższym.

Z historycznego punktu widzenia wyróżnić tu można dwa głów-
ne nurty zainteresowania działalności merytorycznej Muzeum: dzie-
dzictwo akademickiego Lwowa, z którego Politechnika Krakowska 
się wywodzi i postać Tadeusza Kościuszki, jej Patrona, jako wzoru 
patriotycznych i prospołecznych postaw obywatelskich. Zaś projekcja 
tych zainteresowań na przyszłość, wymaga sięgania do historii kultu-
ry polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 
na poziomie uniwersyteckim.

Muzeum gromadzi swoje zbiory zgodnie z Regulaminem Mu-
zeum PK. Obecnie posiada ok. 300 eksponatów wśród których na 
uwagę zasługuje kilka ciekawych kolekcji jak: zbiór unikalnych foto-
grafii typu tableau, zbiór pamiątek dotyczących znaczących dla PK 
postaci (prof. I. Stella-Sawicki, prof. B. Kopyciński, prof. M. Życzkow-
ski), kolekcje prac doktorskich doktorantów prof. M. Życzkowskiego 
wraz z ich fotografiami, kolekcja projektów architektonicznych prof. 
W. Cęckiewicza, kolekcja medali, kolekcja odznak z Rajdów Politech-
niki Krakowskiej, kolekcja strojów uczelnianych, kolekcja fotografii 
dokumentująca postać prof. Krystyny Wróblewskiej. 

Katalogowanie zbiorów prowadzone jest dwutorowo, zarówno 
manualnie jak i za pomocą zakupionego w roku 2014 systemu do ar-
chiwizacji zborów Focus Arch. Muzeum korzysta w pierwszym rzę-
dzie z własnych zbiorów oraz ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów, 
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związanych z Politechniką. Duży udział mają tu dwie instytucje ze-
wnętrzne: Komitet Kopca Kościuszki i Fundacja imienia Tadeusza 
Kościuszki w Krakowie.

Bardzo ważnym elementem ułatwiającym współpracę z innymi 
instytucjami muzealnymi w Krakowie jest udział Kierownika Muzeum 
PK w pracach Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich 
od roku 2014, gdzie Muzeum ma status członka nadzwyczajnego.

Na szczeblu ogólnopolskim, Muzeum aktywnie bierze udział 
w pracach Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych (SMU), do którego 
należy od 8 kwietnia 2015.

SMU zajmuje się merytoryczną tematyką muzealnictwa – w kon-
tekście wyższych uczelni. Politechnika jest tu członkiem instytucjo-
nalnym, a indywidualnymi członkami są mgr L. Lewandowska i prof. 
M. Chrzanowski, członek honorowy SMU.

Dzięki przynależności do Stowarzyszenia, Muzeum PK mogło 
zaprezentować się w wydawnictwach SMU takich jak:
	 –	University Museums in Poland, Warsaw 2016 
	 –	Muzea uczelniane – katalog, Warszawa 2017
	 –	Tożsamość i Dziedzictwo. Muzea Uczelniane, Warszawa 2017
	 –	Muzea Uczelniane dla Niepodległej, Warszawa 2019 

Podstawowymi formami ekspozycji rezultatów pracy Muzeum 
są wystawy i wydawnictwa. 

Wystawy stałe

Pierwszą stałą wystawę pt. Politechnika Krakowska w dokumencie i foto-
grafii otwarto 30 maja 2005 roku z okazji 60-lecia powstania Politech-
niki Krakowskiej. Opierała się ona na własnych zbiorach fotograficz-
nych, dotyczących przeszłości Uczelni.

10 lat później wystawa ta została zmodernizowana według kon-
cepcji plastycznej prof. Marioli Żychowskiej i otwarta 3 grudnia 2015 r. 
w ramach obchodów 70-lecia Politechniki Krakowskiej. Dodano tzw. 
oś czasu, umieszczono kopie portretów dotychczasowych rektorów 
uczelni i uzupełniono opisy fotografii, dodając także ich wersje w ję-
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zyku angielskim. Wprowadzono również elementy kolorystyczne po-
zwalające odróżnić okresy kierowania Uczelnią zarówno przez zmar-
łych już, jak i żyjących rektorów.

Wystawy czasowe

Począwszy od roku 2006 w Muzeum organizowane są zmienne wy-
stawy czasowe, eksponowane na „Spacerniaku” w głównej nawie bu-
dynku muzeum oraz w tzw. sali ekspozycyjnej. 

•	 12. 04. 2006 r. 45 lat Studenckiego Koła Naukowego. Pomysłodawcą 
i organizatorem tej wystawy był dr hab. inż. arch. Jan Kurek z Wy-
działu Architektury, wieloletni opiekun tego Koła.

•	 11. 10. 2006 r. Październik 1956 – tryptyk węgierski. Wystawę zaini-
cjowali absolwenci Politechniki krakowskiej Andrzej Bratkowski 
i Jerzy Bajszczak, którzy w roku 1956, będąc studentami PK, zorga-
nizowali pomoc dla powstańców węgierskich (m.in. poprzez akcję 
krwiodawstwa), wysłaną specjalnym transportem do Budapesztu.

•	 12. 11. 2007 r. Muzeum PK włączyło się w obchody 750-lecia lokacji 
Krakowa, organizując wystawę pt. CK Kraków w Areszcie – wy-
stawa malarstwa Marii Zachwieji-Wali.

•	 24. 04. 2008 r. Politechnika Krakowska a kraje bliskie i dalekie. 
Afryka. Tematem wystawy był wkład naukowców Politechniki 
Krakowskiej w rozwój państw afrykańskich. Wystawie towarzy-
szył wykład prof. Stanisława Juchnowicza pt. Afryka Zachodnia, śro-
dowisko, kultura, rozwój, z doświadczeń projektowania miast Nigerii.

•	 03. 12. 2008 r. Chuda Emma, austro-węgierski ciężki moździerz Skoda 
30,5 cm w Wielkiej Wojnie 1914 – 1918. Wystawa pokazuje I Wojnę 
Światową od strony rozwoju techniki i technologii wojennej.

•	 26. 09. 2009 r. 70-lecie Polskich Szkół nad Balatonem 1939 – 1944.  
Zaprezentowano historię szkół dla polskich dzieci, które znalazły 
schronienie na Węgrzech. Część absolwentów tychże szkół zostało 
później pracownikami Politechniki Krakowskiej.
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•	 12. 04. 2010 r. Gabinet Profesora. Wystawa została poświęcona syl-
wetce profesora Michała Życzkowskiego, ukazując Jego dorobek 
naukowy, warsztat pracy i nadzwyczajne osiągnięcia w wychowa-
niu kadry naukowej, podsumowane w Biuletynie Muzeum nr 
2/8/2010.

•	 19. 10. 2011 r. Flota której już nie ma … Powstanie i rozwój floty 
Austro-Węgier (ze zbiorów prof. Andrzeja Samka). Zbiór pocztó-
wek przedstawiający okręty Armii Austrowęgierskiej. 

•	 11. 05. 2012 r. Olimpijczycy 1924 – 2006 z Politechniki Krakowskiej. 
Na wystawie zaprezentowano 22. sylwetki pracowników i studen-
tów PK, którzy brali udział w zawodach olimpijskich. Wystawie 
towarzyszył Biuletyn PK oparty o wydawnictwo „Olimpijczycy 
z Politechniki Krakowskiej” autorstwa prof. PK Zbigniewa Porady.

•	 24. 03. 2014 r. Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej. 
Na wystawie zaprezentowano w formie plakatowej 23 znaczki i je-
den blok wyemitowane w okresie od 1921r. po 2006 r., poświęcone 
Tadeuszowi Kościuszce. Kuratorem tej wystawy był prof. Z. Pora-
da, a wystawa została oparta o jego prywatne zbiory filatelistyczne.

•	 12. 12. 2014 r. Ars Magna – Architectura Militaris, Twierdza Kra-
ków, 1914 – 2014. W setną rocznicę wybuchu I Wojny Światowej za-
prezentowano historię i stan obecny Twierdzy Kraków, która urato-
wała Kraków przed zniszczeniem w czasie I Wojny Światowej. Ku-
ratorem i głównym realizatorem wystawy był dr inż. arch. Krzysz-
tof Wielgus.

•	 17. 10. 2016 r. Rysunki Tadeusza Kościuszki. Zaprezentowano kopie 
rysunków autorstwa Tadeusza Kościuszki które zostały udostęp-
nione przez Fundację Książąt Czartoryskich. 

•	 25. 10. 2017 r. Dokonano uroczystego odsłonięcia kopii dokumen-
tów nominacyjnych T. Kościuszki, pochodzących również ze zbio-
rów Książąt Czartoryskich. Ceremonię uświetniła Orkiestra Staro-
miejska pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka, wykonując własne 
aranżacje dwu utworów muzycznych, przypisywanych Tadeuszo-
wi Kościuszce.

•	 15. 09. 2018 r. Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej. 
Na wystawie pokazano kopie 11 szkiców „Z dziejów cywilizacji 
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ludzkości”, wykonanych przez Jana Matejkę, udostępnione przez 
Muzeum Narodowe w Krakowie (Dom Jana Matejki). Prezentowa-
ne były również reprodukcje pocztówek ze zbiorów prof. M. Chrza-
nowskiego, przedstawiające wielkowymiarowe obrazy wykonane 
wg. tych szkiców przez uczniów Jana Matejki, umieszczone w auli 
Politechniki Lwowskiej w roku 1892.

Inne wystawy i wydarzenia w Muzeum

Równolegle z wystawami czasowymi w Muzeum PK miało miejsce 
wiele innych wydarzeń, organizowanych zarówno przez Muzeum jak 
i zaproszonych wystawców.

•	 26 września 2008 r. Muzeum PK bierze udział w Małopolskiej Nocy 
Naukowców.

•	 12 –13 września 2009 r. Muzeum Politechniki Krakowskiej pierw-
szy raz bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, które 
odbywają się pod hasłem „Zabytkom na odsiecz!”

•	 25 kwietnia 2015 r. w pomieszczeniach Muzeum PK odbył się Event 
Geocaching Expo, a w dniach od 12 maja do 30 czerwca tego same-
go roku Biblioteka PK udostępniła szerszej publiczności bogaty 
zbiór publikacji technicznych z kolekcji Lwowiana pt. Leopolis Sem-
per Fidelis.

•	 14 maja 2015 r. został otwarty w Muzeum PK pokaz filatelistyczny 
w 70 rocznicę utworzenia Politechniki Krakowskiej pt. Honorowy 
Senator i Profesor oraz Patron w Kolekcjonerstwie. Pokaz został przy-
gotowany przez Muzeum PK wspólnie z Okręgiem Małopolskim 
Polskiego Związku Filatelistycznego, Ogólnopolskim Klubem Fila-
telistycznym „ Cracoviana” oraz Komitetem Organizacyjnym ob-
chodów Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. Zaprezento-
wane zostały walory filatelistyczne, dotyczące Jana Pawła II i Tade-
usza Kościuszki.

•	 15 maja 2015 r. Muzeum Politechniki Krakowskiej bierze pierwszy 
raz udział w Krakowskiej Nocy Muzeów pt. Noc Światła w Muzeum.
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•	 W tym samym dniu na PK gości wystawa plenerowa będąca wyni-
kiem współpracy Muzeum PK z Towarzystwem Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej „Przyjaciel Konika” pt. Było nie minęło…

•	 15 – 25 czerwca 2015 roku w Muzeum PK odbywają się warsztaty 
edukacyjne pt. Architektura Militaris – Postaw (na) Twierdzę.

•	 12 września 2015 r. Muzeum bierze udział w Europejskich Dniach 
Dziedzictwa pt. Utracone dziedzictwo.

•	 2 października 2015 r. Muzeum prezentuje wystawę plenerową bę-
dąca wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczel-
nianych pt. Muzea Uczelniane – Jesteśmy. Wystawa przedstawia hi-
storie muzeów uczelnianych.

•	 12 i 14 października 2015 r. odbył się spektakl teatru tańca Latiga 
pt. Microwave stories, kończący Międzynarodową Konferencję Am-
pere Meeting 2015.

•	 23 października 2015 r. w Muzeum Politechniki Krakowskiej odby-
ła się I edycja gry językowej Games of Thrones zorganizowana przez 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK przy współpracy 
z Muzeum. Druga edycja odbyła się 20 kwietnia 2018 r. również 
w naszym muzeum.

•	 12 maja 2016 r. odbyła się w Muzeum PK gra miejska „W odzyskaniu 
utraconej wolności” zorganizowana przez Bibliotekę PK.

•	 10 listopada 2017 r. współudział w projekcie edukacyjnej gry tere-
nowej dla dzieci i młodzieży Śladami Niepodległości (odwiedziło nas 
ok. tysiąc uczniów). 

•	 29 czerwca 2018 r. pokaz krótkometrażowego filmu pt. Polacy z wy-
boru, Ci którzy pozostawili ślad po sobie. Film został nagrodzony w ogól-
nopolskim konkursie zorganizowanym przez IPN pt. „O naszą nie-
podległą”. Jest realizacją grupy uczniów z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku i prezentuje dwie 
postaci: Jana Goetza-Okocimskiego, (Niemca z pochodzenia) i (Au-
striaka z pochodzenia) Jana Bezarda, którzy uznali się za Polaków. 
Pokazowi towarzyszyła wystawa Fundacji Imienia Tadeusza Ko-
ściuszki o twórcy busoli Janie Bezardzie.

•	 11 października 2018 r. otwarcie wystawy czasowej pt. 60. Urodziny 
Radia Nowinki. Z okazji jubileuszu 60-lecia Radia Nowinki zaaran-
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żowano studenckie studio radiowe z końca lat siedemdziesiątych 
i pokazano na wystawie dawne nośniki dźwięku, jak też historię 
rozwoju tego studio na przestrzeni 60 lat.

Wydawnictwa 

Wydawnictwa związane są ściśle z samym początkiem działalności 
muzeum. Oprócz druków ulotnych jak zaproszenia, plakaty czy 
wprowadzony w styczniu 2013 r. bilet wstępu, Muzeum zgodnie 
z Regulaminem wydawało Biuletyn Muzeum PK. Nie był to jednak 
biuletyn w ścisłym rozumieniu, bowiem zawierał monografie lub słu-
żył jako katalog pierwszych wystaw czasowych. Do 2016 r. wydano 
11 tytułów: 

•	 nr 1/2004 – Profesor Bronisław Kopyciński – rektor Politechniki 
Krakowskiej w latach 1956 –1965 – autorzy: Kazimierz Flaga, Wła-
dysław Muszyński

•	 nr 2/2005 – Jubileusz 60-lecia Politechniki Krakowskiej – autorzy: 
Maria Molo-Gąsiorek, Krzysztof Wielgus

•	 nr 3/2006 – Profesor Stanisław Rudnik – prorektor Politechniki Kra-
kowskiej w latach 1965 –1972 – autorzy: Konrad Fiałkowski, Andrzej 
Zając

•	 nr 4/2006 – 45 lat Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa – 
autor: Jan Kurek

•	 nr 5/2006 – Październik 1956, Tryptyk Węgierski – autorzy: Árpád 
Bende, Danuta Jakubiec, Jerzy Kostarczyk, Jan Kurek

•	 nr 6/2009 – Ludomir Sleńdziński 1889 –1980, Pierwszy Rektor Poli-
techniki Krakowskiej – autor: Andrzej Białkiewicz

•	 nr 7/2010 – 70-lecie polskich szkół nad Balatonem – autorzy: Jerzy 
Kostarczyk, Lilianna Lewandowska, Maria Molo-Gąsiorek

•	 nr 8/2010 – Michał Życzkowski 1930 – 2006 – pod redakcją Stefana 
Piechnika 

•	 nr 9/2012 – Olimpijczycy 1924 – 2006 z Politechniki Krakowskiej – 
autorzy: Kazimierz Furtak, Czesław Lorenc, Jacek Majka, Zbigniew 
Porada, Danuta Straszyńska-Kossek, Wojciech Zabłodzki
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•	 nr 10/2011 – nie ukazał się
•	 nr 11/2014 – Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej – 

autorzy: Kazimierz Furtak, Zbigniew Porada
•	 nr 12/2015 – 70 lat Politechniki Krakowskiej – rozszerzona i uzu-

pełniona wersja Katalogu nr 2/2005

Od 2016 r publikacje Muzeum zostały uporządkowane i są wydawane 
w trzech seriach: biuletyn, katalog i zeszyt historyczny Muzeum. Biu-
letyn ma charakter sprawozdawczy i do tej pory ukazały się trzy biule-
tyny za lata 2016 – 2018 autorstwa Lilianny Lewandowskiej i Marii Mo-
lo-Gąsiorek. Ukazały się również cztery katalogi wystaw czasowych:

•	 Katalog nr 1/(2016) rok 1 – Rysunki Tadeusza Kościuszki, autor: 
Andrzej Białkiewicz, 

•	 Katalog nr 1/(2018) rok 3 – Wizerunki Tadeusza Kościuszki na kartach 
pocztowych, autorzy: Lilianna Lewandowska, Robert Springwald, 

•	 Katalog nr 2/2018 (3) rok 3 – Alegorie Jana Matejki dla Politechni-
ki Lwowskiej – zawierający artykuł Marty Kłak-Ambrożkiewicz, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Matejki pt. Lwowskie projek-
ty monumentalne Jana Matejki, oraz przedruk wydawnictwa Wska-
zówki do objaśnienia 11 obrazów Jana Matejki autorstwa Mariana 
Gorzkowskiego, Lwów 1895, 

•	 Katalog nr 1/2019 (4) rok 4 – W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – 
filatelistyczny pokaz kolekcjonerski w opracowaniu merytorycz-
nym Jerzego Dudy i Lilianny Lewandowskiej.

W roku 2017 podjęto prace zmierzające do wydawania rocznika: Ze-
szyty Historyczne Muzeum PK.

Pierwszy numer tego pisma ukazał się w roku 2018, a zespół re-
dakcyjny składał się zarówno z członków Rady Muzeum jak i innych 
zaproszonych pracowników PK. Zawierał on tylko jedno bardzo sze-
rokie opracowanie historyczne pt. Dziedzictwo Akademickiego Lwo-
wa na Politechnice Krakowskiej, Zeszyty Historyczne Muzeum PK, 
nr 1/2017 (1), rok 1. Było ono zestawieniem blisko 100 biogramów 
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pierwszych pracowników naukowych PK, pochodzących ze Lwowa, 
tworzących Politechnikę Krakowską. 

Następne numery Zeszytów Historycznych Muzeum PK są wy-
dawane pod opieką Komitetu Redakcyjnego, powołanego w styczniu 
2018 roku przez JM Rektora PK prof. Jana Kaziora w składzie:

– Prof. Barbara Bartkowicz (urbanistka, Przewodnicząca Rady Mu-
zeum PK) 

– Prof. Andrzej Białkiewicz (architekt, konserwator zabytków, Pro-
rektor PK)

– Prof. Marcin Chrzanowski (inżynier mechanik, redaktor prowa-
dzący, Politechnika Krakowska)

– Prof. Marian Noga (historyk, Uniwersytet Pedagogiczny)
– Prof. Jan Święch (muzeolog, Uniwersytet Jagielloński)
– Prof. Ryszard Tadeusiewicz (informatyk, Akademia Górniczo-Hut-

nicza)
– Prof. Franciszek Ziejka (polonista, Uniwersytet Jagielloński)

W roku 2018 ukazał się numer drugi Zeszytów Historycznych Mu-
zeum PK nr 1/2018 (2) rok 2, zawierający dwa artykuły, jeden dotyczą-
cy Lwowa pt. Typologia budynków Lwowa 2 połowy XIX w. (autor: 
Oksana Pekarczuk, Politechnika Lwowska), i drugi pt. Elegia na śmierć 
Tadeusza Kościuszki Karola Kurpińskiego w świetle jego poglądów 
na „dobór” muzyki, autorstwa muzykologa Adama Kukli (doktorant 
w Instytucie Muzyki UJ). W zeszycie tym zamieszczono również kopię 
oryginalnego planu Lwowa z roku 1910 (ze zbiorów wiedeńskiego 
Kriegsarchiv), oraz kopie trzech utworów muzycznych przypisywa-
nych Tadeuszowi Kościuszce, wydanych w Londynie ok. r. 1797. 

W pracach wydawniczych Muzeum znaczny wkład wnieśli auto-
rzy opracowań graficznych Jadwiga Mączka, Jan Kurek, Lucjan i Mo-
nika Ostrowscy, Rafał Bartkowicz i Andrzej Domarzewski, Jan Zych, 
a także Zakład Poligrafii PK. 
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Biblioteka Muzeum

Od czerwca 2013 r. zaczęła działać samodzielna Biblioteka Muzeum 
PK. W roku 2019 zbiór liczył 287 pozycji. Szczegółowy wykaz zawar-
tości księgozbioru prezentowany jest w kolejnych Biuletynach Mu-
zeum PK począwszy od nr 1/2017 (13).

Wśród tych zbiorów szczególne znaczenie ma kompletna kolek-
cja oprawionych roczników wydawnictwa Politechniki Krakowskiej 
„Nasza Politechnika” od jej pierwszego numeru z roku 1997. Z wy-
dawnictw o znaczeniu historycznym warto wymienić pozycje:

•	 Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 1868 w sprawie 
Instytutu Technicznego krakowskiego, Kraków, 1868

•	 Historya Instytutu Technicznego w Krakowie przez Ludwika Rę-
gorowicza, Nakładem dyrekcyi CK Szkoły Przemysłowej w Kra-
kowie, 1913

•	 Feliks Koneczny, Tadeusz Kościuszko na setną rocznicę zgonu 
Naczelnika. Życie – czyny – Duch, Poznań, 1922

•	 Wacław Sierakowski, O silniach rzecz (reprint z r 1799), WNT 1989 

Z wydawnictw współczesnych: 

•	 Principia Mathematica Philosphie Naturalis, Isaak Newton. Ma-
tematyczne zasady Filozofii Naturalnej, Wyd. Copernicus Center 
Press Sp. Zoo, 2015.

•	 Zdzisław Żygulski Jun. Dzieje Zbiorów Puławskich, Fundacja 
Książąt Czartoryskich, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym, Kraków 2009.

•	 oraz przewodnik pod redakcją Doroty Folga-Januszewskiej pt. 
1000 muzeów w Polsce wydanym w 2011 r. 

Prezentacje internetowe

Od listopada 2011 r. Muzeum PK posiada własną stronę internetową: 
http://www.muzeum.pk.edu.pl/ 
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Na stronie można znaleźć podstawowe informacje o jednostce oraz 
aktualności o bieżących wydarzeniach, wystawach, wydawnictwach.

W marcu 2016 roku Muzeum PK umieściło w przestrzeni interne-
towej swoją pierwszą wirtualną wystawę pt. Wizerunki Tadeusza Ko-
ściuszki – wirtualna odsłona. Zbiór wizerunków prezentowanych w for-
mie graficznej wraz z opisami podzielono na: 

– pocztówki, 
– monety i banknoty oraz 
– znaczki pocztowe przedstawiające Tadeusza Kościuszkę. 
Na stronie internetowej Muzeum umieszczone są również utwo-

ry muzyczne przypisywane Tadeuszowi Kościuszce w aranżacji Or-
kiestry Staromiejskiej, z możliwością odsłuchania lub przegrania na 
dowolny nośnik elektroniczny.

Od roku 2013 Muzeum w porozumieniu z Biblioteką Główną za-
częło zamieszczać wszystkie swoje aktualne i archiwalne wydawnic-
twa w Repozytorium Biblioteki PK. Dzięki temu pozycje wydawnicze 
Muzeum są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. 

Print screen strony internetowa Muzeum Politechniki Krakowskiej.
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Działalność naukowa

Publikacje i referaty pracowników:

•	 Marcin Chrzanowski, Saratoga National Historic Park. Przykład prze-
strzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym, [w:] Tadeusz 
Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależ-
ności. Kraków 2017

•	 Marcin Chrzanowski, Muzeum uczelniane: muzeum idei / muzeum 
rzeczy. [w:] Opuscula Musealia zeszyt 25, Kraków 2018

•	 Lilianna Lewandwska, Od aresztu w twierdzy do instytucji kultury, 
czyli muzeum uczelniane w historycznym budynku. [w:] Opuscula 
Musealia zeszyt 25, Kraków 2018

W ciągu roku akademickiego 2018/19 w internetowym tygodniku 
Polskiej Akademii Umiejętności „PAUza Akademicka” (http://www.
pauza.krakow.pl) ukazały się 4 teksty autorstwa M.Chrzanowskiego, 
poruszające tematykę współpracy nauk technicznych i humanistycz-
nych (numery PAUzy: 437, 442, 467, 477).

Muzeum bierze czynny udział w „Seminarium z historii nauk 
ścisłych, przyrodniczych i techniki”, prowadzonym w sposób ciągły 
w Instytucie Matematyki PK (obecnie Katedra Matematyki Stosowa-
nej) prze dr hab. Jana Korońskiego. W roku ak. 2018/19 M. Chrzanow-
ski wygłosił dwa referaty: Początki sporu „Dwu kultur” (22.11.2018), 
Na co patrzył Newton – a co zobaczył (3.12.2018).

Działalność popularyzatorska 

Wykład inauguracyjny dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechni-
ki Krakowskiej: Marcin Chrzanowski, Nauka wobec konfliktu Dwu 
Kultur, 10 października 2018. 

Muzeum PK zostało również zamieszczone w albumie pt. 1000 
muzeów w Polsce. Przewodnik, Dorota Folga-Januszewska, Tadeusz 
Nuckowski, wyd. BOSZ, 2011.
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Od stycznia 2013 r. wprowadzono wydawanie bezpłatnych biletów 
wstępu do Muzeum PK, co pozwolił na rejestrację liczby zwiedzają-
cych; do 31grudnia 2019 roku Muzeum odwiedziło 3850 zwiedzają-
cych (bez uwzględnienia licznych grup szkolnych, dla których bilet 
wydawany jest tylko osobie opiekującej się grupą).

Bilet wstępu do Muzeum Politechniki Krakowskiej
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Załącznik 1

SKŁAD RADY MUZEUM PK W KOLEJNYCH KADENCJACH  
W LATACH 2004 – 2019 

Nazwiska umieszczono w kolejności alfabetycznej, bez wskazania afi-
liacji na PK, Przewodniczący Rady wyróżnieni pogrubioną czcionką:

2004 – 2005

prof. Aleksander Böhm
prof. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska
mgr Ewa Lang 
mgr inż. Jerzy Malec
mgr Maria Molo-Gąsiorek
prof. Władysław Muszyński
mgr Zygmunt Puła, 
prof. Andrzej Samek 
mgr inż. Jan Zych

2006 – 2009

prof. Jan Bochenek, 
prof. Aleksander Böhm 
prof. Henryk Bryś, 
prof. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska (od 2005)
prof. Regina Kijkowska
mgr Ewa Lang
mgr inż. Jerzy Malec
prof. Stefan Piechnik
prof. Zbigniew Porada, 
mgr Zygmunt Puła
mgr inż. Jan Zych
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2010 – 2014

prof. Henryk Bryś
prof. Marcin Chrzanowski
prof. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska
mgr inż. Henryk Gąsiorowski
mgr Ewa Lang
prof. Stanisław Mazurkiewicz
prof. Antoni Ostoja Gajewski
prof. Stefan Piechnik
prof. Zbigniew Porada
mgr Tadeusz Surma
mgr inż. Jan Zych

2015 – 2019

prof. Barbara Bartkowicz (od 2017)
mgr Agnieszka Bogusz / od 2015 r. mgr Piotr Pitala
prof. Marcin Chrzanowski (do 2016) / prof. Andrzej Rudnicki
mgr inż. Henryk Gąsiorowski
prof. Antoni Ostoja-Gajewski
prof. Stefan Piechnik
prof. Jan Pielichowski
prof. Jerzy Ratomski
mgr Tadeusz Surma
prof. Edward Szaraniec
prof. Roman Wielgosz
mgr inż. Jan Zych
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Załącznik 2

DZIEDZICTWO i TOŻSAMOŚĆ

Misja Muzeum Politechniki Krakowskiej2 im Tadeusza Kościuszki

Dbanie o dziedzictwo każdej instytucji, dziedzictwo, które pozwoliło 
na jej powstanie i rozwój, a także pokazanie, że jej działalność wpisuje 
się w tożsamość społeczną łączącą daną instytucję z jej społecznym oto-
czeniem – jest misją każdego Muzeum, jakie dana instytucja tworzy.

Przynależność instytucji wyższej użyteczności publicznej, jaką 
jest Uczelnia do świata edukacji i nauki, nakłada na Muzeum specy-
ficzne zadania pozwalające na realizację ogólnych kierunków jego 
działania. Są nimi gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie 
i udostępnianie wszelkich artefaktów3, odnoszących się do sposobu 
realizacji zdań dydaktycznych i naukowych (programy, katalogi 
i inne materiały dotyczące realizowanych zadań) a także sięganie do 
historii rozwoju nauki i oświaty na skalę lokalną (uczelnia) i globalną 
(miasto, kraj, kontynent). Szczególną troską powinna być otoczona 
pamięć o wybitnych nauczycielach i absolwentach, a także o patronie 
Uczelni.

Pozostawiając promocję aktualnych osiągnięć naukowych i dy-
daktycznych innym jednostkom Uczelni, Muzeum powinno ekspo-
nować jej działalność w zakresie popularyzacji nauki i indywidual-
nych – także pozanaukowych – zainteresowań jej pracowników, stu-
dentów i absolwentów. Działania te powinny mieć na celu zacieśnia-
nie spójności zarówno społeczeństwa Uczelni jak i środowiska, w któ-
rym Uczelnia działa i je współtworzy.

2 Wersja przyjęta przez Radę Muzeum w dn. 29 czerwca 2017
3 Artefakt jest tu rozumiany w znaczeniu przypisywanym mu przez socjolo-

gię kultury, zarówno w odniesieniu do artefaktów behawioralnych jak i fi-
zycznych (por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Artefakt_(antropologia))
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REALIZACJA MISJI

Dziedzictwo – to wartości wytworzone przez społeczeństwo Uczelni 
w czasie przeszłym. Wśród nich najcenniejsze są wartości niemate-
rialne, ukazujące drogi życiowe minionych pokoleń. To bardzo szero-
ka grupa obejmująca naszych założycieli i pracowników, zarówno 
naukowych jak i pomocniczych, a także wychowanków: absolwen-
tów i studentów. 

Podstawową formą działalności Muzeum powinno tu być gro-
madzenie i porządkowanie dokumentacji piśmienniczej i fotograficz-
nej a także gromadzenie wyjątkowych, materialnych dowodów prze-
szłości. W efekcie powinny powstawać wydawnictwa historyczne 
o charakterze naukowym (recenzowane, zawierające bibliografię, cy-
towania i wydawane w permanentnym cyklu wydawniczym np. jako 
zeszyty naukowe muzeum). Drugą formą, której znaczenie może od-
działywać w sposób bardziej bezpośredni powinny być wystawy cza-
sowe i stałe w pomieszczeniach Muzeum. Punktem wyjścia powinna 
być wystawa stała obrazująca historię Politechniki; jej elementy po-
winny znaleźć swoje rozwinięcie w wyżej wymienionych formach 
publikacyjnych (wydawnictwa, prezentacje cyfrowe).

Otoczenie opieką dziedzictwa postaci patrona uczelni, Tadeusza 
Kościuszki, wymaga stworzenia osobnej przestrzeni wystawowej, 
udostępnianej także innym instytucjom zajmującym się tą postacią, 
o historycznym znaczeniu narodowym (MHK, Kopiec Kościuszki). 

Tożsamość – jest tu rozumiana jako tożsamość społeczna4. Jej rozwija-
nie powinno służyć zacieśnianiu wzajemnego zrozumienia pomiędzy 
członkami naszej uczelni i - z drugiej strony – ukazywaniu społeczeń-
stwu więzi Uczelni z jej otoczeniem. Jest to oczywiście podstawowym 
działaniem merytorycznym uczelni jako akademickiej szkoły wyż-
szej, prowadzącej badania naukowe przydatne społeczeństwu, jak 

4 Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/To%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_spo%  
C5%82eczna
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i kształcącej pokolenia, zdolne do realizacji rozwoju kraju. Muzeum 
powinno ukazywać inną stronę uczelni: popularyzację nauki w szer-
szym jej rozumieniu, nie tylko jako wyniki bezpośrednie pracy na-
ukowej, która ze swej natury jest hermetyczna, ale i historię nauki i jej 
osiągnięć. W formie popularno-naukowej powinna być w pierwszym 
rzędzie ukazywana działalność Uczelni, dotycząca ważnych proble-
mów miasta (zdrowie, komunikacja, wypoczynek). Ekspozycja poza-
zawodowych zainteresowań członków społeczności akademickiej, 
powinna wypełniać te pola, które nie są już przez uczelnię ekspono-
wane (sztuki graficzne, teatr, muzyka, kształcenie ustawiczne). Ważną 
rolę może tu odgrywać ukazywanie roli sportu akademickiego. 

Niezbędnym elementem tej działalności jest umiejętne rozwijanie 
bezpośredniej komunikacji społecznej (plakatowanie, informacja na 
stornach internetowych i w wydawnictwach Uczelni) a także korzy-
stanie z publicznych środków komunikacji (prasa, radio, telewizja, 
telefonia). Ważną rolę pełnić powinna współpraca z organizacjami 
i instytucjami działającymi na polu muzealnictwa (Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Muzeum Uczelnianych, Stała Konferencja Dyrekto-
rów Muzeów Krakowskich, Międzynarodowe Centrum Kultury).

Narzędzia i środki na realizację powyższych działań muszą się mie-
ścić w granicach realnych możliwości Uczelni. Na pierwszym miejscu 
należy postawić dbanie o budynek Muzeum, jedyny obiekt kampusu 
głównego Uczelni, który jest urzędowo zakwalifikowany jako obiekt 
zabytkowy. Charakter jego wnętrza powinien być stopniowo przy-
wracany do stanu oryginalnego, jednak z przystosowywaniem do ce-
lów muzealnych.

Docelowym stanem posiadania Muzeum powinny być własne: 
biblioteka, pracownia i archiwum fotograficzne oraz pracownia grafi-
ki komputerowej (realizująca skład cyfrowy wydawnictw i prezenta-
cje komputerowe) w oparciu o pracowników etatowych. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe i osobowe nie moż-
na na razie liczyć na gromadzenie przez Muzeum eksponatów mate-
rialnych nawet spełniających warunki muzealnicze, w postaci maszyn 
czy urządzeń; najwłaściwszą jest tu współpraca z innymi uczelniami 
Krakowa.



KALENDARIUM
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Członkowie Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej w latach 2014 – 2019
Od lewej stoją: prof. Jan Pielichowski, mgr Piotr Pitala, mgr Tadeusz Surma, 
prof. Edward Szaraniec, prof. Andrzej Rudnicki, mgr inż. Henryk Gąsiorowski
Siedzą: prorektor prof. Andrzej Białkiewicz, kustosz mgr Maria Molo-Gąsiorek,
kustosz mgr Lilianna Lewandowska, prof. Marcin Chrzanowski, przewodnicząca 
Rady Muzeum PK prof.Barbara Bartkowicz
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Kalendarium Muzeum  
Politechniki Krakowskiej – rok 2019

08. 01. – Wypożyczenie wystawy pt. Twierdza Kraków, do Fundacji im. 
Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz udział w wernisażu tej 
wystawy.

11. 01. – Udział w posiedzeniu Stałej Konferencji Dyrektorów Muze-
ów Krakowskich (SKDMK) w Collegium Maius. Zwiedzanie 
Muzeum PK przez Szkołę Podstawową w Osieku.

17. 01. – Wizyta grupy V Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo”.

28. 01. – Posiedzenie Rady Muzeum PK, przyjęcie sprawozdania 
z pracy Muzeum PK za rok 2018. 

31. 01. – Spotkanie przedstawicieli Krakowskiej Grupy Stowarzysze-
nia Muzeów Uczelnianych (SMU). 

11. 02. – Ukazanie się drugiego numeru Zeszytów Historycznych Mu-
zeum PK.

22. 02. – Zwiedzanie wystaw w Muzeum PK, przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 109 w Krakowie.

11. 03. – Udział kustosza Muzeum PK mgr Lilianny Lewandowskiej 
w seminarium pt. Forum Domów Historycznych w MNK od-
dział Domu Jana Matejki.

14. 03. – Wykład pracownika Muzeum PK prof. M. Chrzanowskiego 
podczas seminarium z historii nauk ścisłych, przyrodniczych 
i techniki.

19. 03. – Zwiedzanie muzeum PK przez uczniów Szkoły Podstawowej 
z Tenczynka.
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25. 03. – Udział w Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakow-
skich w sprawie Nocy Muzeów 2019. Udział w otwarciu wy-
stawy w Bibliotece PK pt. Europejskie Dziedzictwo Techniczne.

26. 03. – Udział pracowników Muzeum PK w Konferencji pt. Europejskie 
Dziedzictwo Techniczne zorganizowanej przez Bibliotekę PK.

27. 03. – Przyznanie prof. M. Chrzanowskiemu tytułu Członka Hono-
rowego SMU, oraz udział w Walnym Zgromadzeniu Stowa-
rzyszenia Muzeów Uczelnianych. 

28. 03. – Użyczenie sali Muzeum PK Centrum Transferu Technologii PK.
19. 03. – Użyczenie sali Muzeum PK Centrum Transferu Technologii 

PK.
01. 04. – Spotkanie z kustoszem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-

go dr M. Taborską w sprawie tworzenia kolekcji zbiorów roz-
proszonych.

05. 04. – Zwiedzanie Muzeum PK przez uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 134 w Krakowie w ramach projektu „ Mały inżynier z pia-
skownicy”.

10. 04. – Spotkanie z prezesem Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycz-
nego Cracoviana dr J. Dudą w sprawie planowanej wystawy.

12. 04. – Zwiedzanie wystaw w Muzeum PK przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 100 w Krakowie.

25. 04. – Posiedzenie Rady Muzeum PK, wręczenie nominacji na prze-
dłużoną o 1 rok kadencję, w związku z wprowadzaniem 
zmian przy wdrażaniu reformy szkolnictwa.

26. 04. – Spotkanie Grupy Krakowskiej Stowarzyszenia Muzeów Uczel-
nianych w Collegium Maius UJ. Zwiedzanie Muzeum PK 
przez uczniów Szkoły Podstawowej z Zielonek k/Krakowa.

06. 05. – Na zamku w Korzkwi odbył się wykład kustosza Muzeum 
PK Lilianny Lewandowskiej pt. Konstytucja 3 Maja 1791 – ana-
liza historiograficzna, wygłoszony dla Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku PK. 

14. 05. – Zwiedzanie Muzeum PK przez uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 72 w Krakowie.
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17. 05. – Udział w Nocy Muzeów 2019 i otwarcie wystawy pt. W hołdzie 
Tadeuszowi Kościuszce – kolekcjonerski pokaz filatelistyczny. 

29. 05. – Udział Muzeum PK w uroczystościach nadania imienia dr inż. 
Władysławy Marii Francuz Uniwersytetowi III Wieku PK. 

03. 06. – Spotkanie Krakowskiej Grupy SMU w Muzeum AGH.
12. 06. – Zwiedzanie Muzeum PK przez uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Płokach.
25. 06. – Udostępnienie Sali Muzeum na spotkanie Kolegium Redak-

cyjnego Wydawnictw Naukowych PK.
18. 07. – Spotkanie z dr J. Dudą w sprawie katalogu do wystawy pt. 

W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – filatelistyczny pokaz kolekcjo-
nerski.

19. 08. – Spotkanie z kustoszem Muzeum UJ w sprawie zbiorów roz-
proszonych dr M. Taborską. 

23 – 25.10. – Udział w IV Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Mu-
zeów Uczelnianych.

06. 11. – Muzeum gościło prof. E. Nachlik.
12. 11. – Udostępnienie sali muzeum dla CTT.
14. 11. – Wykład dla studentów kierunku Inżynieria Wzornictwa 

Przemysłowego. 
28. 11. – Udostępnienie pomieszczeń Muzeum PK dla potrzeb Działu 

Współpracy Międzynarodowej PK. 
25. 11. – Ukazanie się katalogu wystawy czasowej : W hołdzie Tadeuszo-

wi Kościuszce – filatelistyczny pokaz kolekcjonerski.
11. 12. – Wykład Kustosza Muzeum PK Lilianny Lewandowskiej dla 

UTW w Mogilanach (Dworek Konopków). 
12. 12. – Zebranie Rady Muzeum PK zamykające przedłużoną kaden-

cję 2014 – 2019.
17. 12. – Wizyta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku.

***

Ponadto, z sal Muzeum regularnie korzystało Koło Seniorów UTW 
PK. Spotkania odbyły się: 27 lutego, 3 i 24 kwietnia, 12 czerwca, 24 
września, 27 listopada, 18 grudnia.
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W 2019 r. odbywały się również cykliczne robocze spotkania autorów 
i recenzentów artykułów Zeszytów Historycznych Muzeum PK#3:

26. 02. – Wizyta dr Marii Wit i prof. Mariana Tracza
04. 04. i 16. 05. – Spotkanie z prof. J. Orkiszem 
09. 05. – Wizyta muzeologa dr Wacława Idziaka 
30. 05. oraz 13. 06. – Spotkanie autorów Zeszytu Historycznego nr 3: 

prof. M. Radwańska, prof. Elżbieta Pabisek, dr Anna Dubo-
wicka, dr Maria Wit, dr Stanisław Łaczek, dr Zbigniew Mro-
zek, prof. J. Orkisz

05. 11. – Spotkanie z prof. E. Pabisek 
14. 11. – Spotkanie z prof. J. Orkiszem 

Spotkania prowadził przewodniczący komitetu redakcyjnego ZHM 
PK prof. Marcin Chrzanowski, pełnomocnik Rektora PK ds. działal-
ności wydawniczej i naukowej Muzeum PK. 



WYSTAWY
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Afisz informujący o otwarciu wystawy: W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – 
filatelistyczny pokaz kolekcjonerski.
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Wystawy w roku 2019 

17 maja 2019 r. – otwarto wystawę czasową pt. W hołdzie Tadeuszowi 
Kościuszce – filatelistyczny pokaz kolekcjonerski. Wystawa powsta-
ła w oparciu o materiały z kolekcji prof. Jana Pielichowskiego, dr. inż. 
Jerzego Dudy i mgr. inż. Władysława Andreasika oraz zbiory własne 
Muzeum PK. Obejmowała ona:

– walory filatelistyczne, głównie całości pocztowe czyli koperty 
przesyłek z obiegu pocztowego ofrankowane znaczkiem, czy 
znaczkami o motywach kościuszkowskich,

– oryginalne widokówki z różnych okresów przedstawiające wize-
runki Tadeusza Kościuszki, wydarzenia z jego życia i działalności,

– pamiątki z Roku Kościuszkowskiego 2017 w postaci dawnych 
widokówek z nowym ofrankowaniem,

– oraz fragmenty współczesnych kolekcji pracowników i absol-
wentów PK.

Walory filatelistyczne prezentowano na 10 planszach pionowych, na-
tomiast widokówki na planszy poziomej. Na 8 planszach pionowych 
pokazano całości pocztowe polskie i amerykańskie grupowane we-
dług czasu ich powstawania:

1. w latach 1918 – 1939 (okres II Rzeczypospolitej)
2. w roku 1933 po wydaniu przez Pocztę USA znaczka z widokiem 

pomnika Tadeusza Kościuszki
3. w okresie drugiej wojny światowej (poczty w obozach jenieckich)
4. w okresie Polski Ludowej (w latach 1944 – 1952)
5. w latach 1952 – 1989 w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
6. w latach 1990 – 2018 (współcześnie w okresie Rzeczypospolitej Pol-

skiej).
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Na kolejnych dwóch planszach znalazły się materiały kolekcjonerskie 
gromadzone przez pracowników i absolwentów od 1970 roku, oraz 
wydania emitowane z okazji rocznic i jubileuszy kościuszkowskich 
na Politechnice Krakowskiej.

***

Wystawa czasowa pt. Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwow-
skiej, otwarta w roku 2018, była dostępna dla zwiedzających przez 
cały rok 2019. 

Strona tytułowa przewodnika po wystawie pt. Alegorie Jana Matejki 
dla Politechniki Lwowskiej, przedruk wydawnictwa, Wskazówki do objaśnienia 
11 obrazów Jana Matejki autorstwa Mariana Gorzkowskiego, Lwów 1895



WYDAWNICTWA
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Okładka katalogu wystawy czasowej pt. W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – 
filatelistyczny pokaz kolekcjonerski
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Wydawnictwa w roku 2019 

Biuletyn

Układ tegorocznego biuletynu za rok 2019 jest nieco inny niż w latach 
poprzednich. Zmiana ta jest związana z 15. rocznicą działalności Mu-
zeum PK. Biuletyn poszerzono bowiem o część poświęconą okolicz-
nościom utworzenia i początkom działalności muzeum na Politechni-
ce Krakowskiej. Tekst autorstwa M. Molo-Gąsiorek kustosza muzeum 
PK i pierwszego pracownika obejmuje lata 2004 – 2018.

Katalog wystawy

16 grudnia 2019 r. ukazał się katalog wystawy czasowej pt. W hołdzie 
Tadeuszowi Kościuszce – filatelistyczny pokaz kolekcjonerski. 
Poświęcony tematyce kościuszkowskiej, zawiera wybrane ciekawe 
materiały kolekcjonerskie związane z patronem uczelni. Zamieszczo-
ne w katalogu, opatrzone opisami znaczki, karty pocztowe i koperty 
przedstawiono w dwu częściach:

•	 cz. I zawiera walory filatelistyczne – pocztówki i koperty opatrzone 
znaczkami z wizerunkiem T. Kościuszki 

•	 cz. II zawiera pozycje wyemitowane w latach 1970 – 2019 z okazji 
jubileuszy Politechniki Krakowskiej.
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Zeszyt Historyczny

11 lutego 2019 r ukazała się tradycyjna papierowa wersja drugiego nr 
Zeszytów Historycznych Muzeum PK. Zawiera dwa artykuły po-
święcone architekturze Lwowa w XIX w. pt. Typologia budynków Lwo-
wa 2 połowy XIX w. autorstwa Oksany Pekarczuk oraz utworom mu-
zycznym przypisywanym Tadeuszowi Kościuszce pt. Elegia na śmierć 
Tadeusza Kościuszki Karola Kurpińskiego autorstwa Adama Kukli. 

Zeszyt opatrzono planem Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa 
z 1910 r. ze zbiorów Kriegsarchiv Wien. Wersja elektroniczna w postaci 
e-booka została udostępniona czytelnikom jeszcze z końcem roku 2019 
w Repozytorium Biblioteki PK i na stronie internetowej Muzeum PK.

Karta tytułowa londyńskiego druku muzycznego, 
zamieszczona w ZHM PK 1/2018(2) rok 2, Kraków 2018



BIBLIOTEKA
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„Noc Muzeów”, 17.05.2020. Wizyta Stefana Życzkowskiego, Członka Rady Uczelni 
w Bibliotece Muzeum PK.
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Zbiory Biblioteki Muzeum PK

Poniżej wymienione są nabytki Biblioteki Muzeum PK uzyskane 
w roku 2019 i wpisane do spisu jej zbiorów wg kolejnych numerów 
tego spisu (dla większej czytelności spisu podane są tylko wybrane 
dane bibliograficzne poszczególnych pozycji).

Spośród 90 nabytków Biblioteki Muzeum PK w roku 2019 na 
szczególne wyróżnienie zasługuje ostatnia, a więc najnowsza pozycja 
tego wykazu, książka autorstwa prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusie-
wicza, członka Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Historycznych Mu-
zeum Politechniki Krakowskiej. 

Ryszard Tadeusiewicz, Krótka Historia Informatyki,  
Wydawnictwo RM, Warszawa 2019
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Wydawnictwa własne Muzeum 

197. Lewandowska L., Molo-Gąsiorek M., Biuletyn Muzeum PK 1/2018 
(14) rok 15, 2018

198. Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej, katalog wystawy, 2018
199. Zeszyt Historyczny Muzeum PK 1/2018 (2), rok 2, 2018
200. Lewandowska L., Molo-Gąsiorek M., Biuletyn Muzeum PK 1/2019 

(15) rok 16, 2019
201. Gorzkowski Marian, reprint, Alegorie J. Matejki dla Polit. Lwow-

skiej, przewodnik po wystawie, 2018
202. W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – filatelistyczny pokaz kolekcjonerski, 

katalog wystawy, 2019

Historia Politechniki Krakowskiej

203. 30 lat Galerii Gil, katalog wystawy, 2003 
204. Mruk Andrzej, 65 lat Zakładu Eksploatacji Pojazdów Samochodowych 

i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2017
205. Jubileuszowa sesja poświęcona 60-leciu urodzin profesora Zenona 

Waszczyszyna, (red. Cichoń Czesław), 1995
206. Metodologia pracy naukowej ze studentami na Wydziale Architektury, 

(red. Pawlicki Maciej), 1995
207. 60 lat Wydziału Inżynierii Środowiska PK im TK. Wydział Inżynierii 

Środowiska w latach 1995 – 2005, (red. Knapik Krzysztof), 2005
208. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 1966 – 2016, (red.: Ko-

walski Zygmunt, Nowak Krystyna, Żmudzińska-Żurek Barbara), 
2016

209. Regulaminy przyznawania odznaczeń uczelnianych, 1976 
210. Filatelista Małopolski Towarzystwo Słowaków w Polsce, (red. Duda 

Jerzy), 2016
211. Filatelista Małopolski Towarzystwo Słowaków w Polsce, (red. Duda 

Jerzy), 2015
212. Jezierska Barbara, Szewczyk Weronika, Śliwińska Grażyna, AGH, 

2017
213. Bryś Henryk, Profesor Edmund Wilczkiewicz, 2017
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214. Odlanicki-Poczobutt Michał, Wspomnienia z działalności na PK w la-
tach 1945 –1951

215. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Catalogue, (red. 
Skrzypek Jacek), 1995 

216. Wydział Inżynierii Środowiska 1945 –1995 PK, (red. Nachlik Elżbieta), 
1996

217. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Kra-
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IV Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Dwór Artusa, 
Gdańsk, 24 października 2019
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Varia 

Konferencja 

W dniach 23 – 25 października 2019 roku w Gdańsku odbyła się IV 
Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, w któ-
rej czynny udział wzięło Muzeum PK.

Wykłady, debaty i dyskusje toczyły się w murach Politechniki 
Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego pod hasłem: Dziedzictwo Akade-
mickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych. 

Tematyka spotkań poświęcona była interakcjom zachodzącym 
pomiędzy muzeami uczelnianymi ich kolekcjami a samymi uczelnia-
mi wyższymi ich infrastrukturą i zapleczem naukowym. Istotnym 
było skupienie uwagi nad znaczeniem dziedzictwa uczelni wyższych 
dla społeczności uczelni jak i poza nią tj. w społeczności lokalnej. Dys-
kutowano też postrzeganie dziedzictwa naukowego uczelni oraz toż-
samość muzeów uczelnianych. 

Muzeum PK reprezentował prof. Marcin Chrzanowski i kustosz 
Lilianna Lewandowska. 

W drugim dniu konferencji mgr Lilianna Lewandowska wygłosi-
ła wykład pt. Wydawnictwa Muzeum Politechniki Krakowskiej jako forma 
partycypacji społecznej. Wykład otwierał IV panel konferencji poświę-
cony relacjom zachodzącym między jednostką muzealną a szeroko 
rozumianą społecznością lokalną.
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Wykłady i seminarium 

27 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewi-
czów-Potockich siedzibie Muzeum UW prof. Marcin Chrzanowski 
wygłosił wykład pt. Muzeum Uczelniane – w poszukiwaniu swojej tożsa-
mości. Był to jeden z wykładów w ramach cyklu „Dziedzictwo akade-
mickie i historia nauki”, zorganizowanego przez Uniwersytet War-
szawski i Muzeum UW.

Tytuł Honorowy SMU dla Prof. M. Chrzanowskiego

Dnia 27 marca 2019 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SMU, które zdecydowało 
o przyznaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Muzeów 
Uczelnianych prof. Marcinowi Chrzanowskiemu, w uznaniu zasług 
na polu działalności prowadzonej na rzecz muzeów uczelnianych. 

Nadanie tytułu członka honorowego SMU prof. Marcinowi Chrzanowskiemu 
w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
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Działalność Muzeum PK w Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych 

31 stycznia 2019 Muzeum Politechniki Krakowskiej gościło przedsta-
wicieli Krakowskiej Grupy Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. 
Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: 
•	 Rada muzealna jako wsparcie dla Muzeum.
•	 Nowa organizacja uczelni wyższej a Muzeum. Zmiany w statucie 

i pozostałych dokumentach regulujących pracę uczelni. 
Każdy z tematów poprzedzono krótką prezentacją, która otwierała 
wymianę doświadczeń. 
Poza planowanymi tematami podjęto dyskusję nad miejscem jedno-
stek muzealno-uczelnianych w internetowych mediach społeczno-
ściowych, oraz formach ich prezentacji (np. film itp.)
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele krakowskich muzeów uczel-
nianych następujących szkół wyższych: 

Spotkanie Krakowskiej Grupy Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych w Mu-
zeum PK, 31 stycznia 2019
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– Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Uniwersytetu Rolniczego
– Uniwersytetu Pedagogicznego 
– Akademii Górniczo Hutniczej 
– Akademii Sztuk Pięknych
– gościnnie przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego

W 2019 r. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, z którym współ-
pracujemy od 2015 r. wydało kolejny katalog pt. Muzea Uczelniane dla 
Niepodległej. W pozycji, wśród muzealnych jednostek uczelnianych 
przedstawiono również Muzeum Politechniki Krakowskiej. Pozycja 
poprzez prezentację muzeów i kolekcji w szkołach wyższych, uświa-
damia społeczeństwu znaczenie dziedzictwa akademickiego jako 
ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Książka ukazała się 
w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022.

Okładka Katalogu pt. Muzea Uczelniane dla Niepodległej, 2019
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Noc Muzeów

Muzeum Politechniki Krakowskiej po raz drugi włączyło się do pro-
gramu Nocy Muzeów. 
17 maja 2019 r. od godz. 19.00 – 24.00 można było zwiedzić siedzibę 
Muzeum PK wraz z przewodnikiem oraz odsłuchać mało znane utwo-
ry muzyczne, których autorem mógł być Tadeusz Kościuszko. Zwie-
dzający dodatkowo mogli obejrzeć następujące wystawy:
•	 Wystawę stałą pt. Politechnika Krakowska w perspektywie historycznej. 
Niewielką ekspozycję dokumentów poświęconych patronowi uczelni 
T. Kościuszce oraz trzy wystawy czasowe:
•	 Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej 
•	 W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – filatelistyczny pokaz kolekcjonerski.
•	 Radio Nowinki – wystawa jubileuszowa poświęcona działalności stu-

denckiej rozgłośni radiowej działającej na Politechnice Krakowskiej.

Plakat Nocy Muzeów 2019
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