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Jedenaście dekad Domu Technika- geneza powstania secesyjnej siedziby 

NOT-u na łamach prasy. 
 
Streszczenie:  

Dom Technika w Krakowie jest przykładem secesyjnej architektury. Pełniąca wcześniej rolę siedziby 

Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, obecnie Naczelnej Organizacji Technicznej1. W 2017 r. z okazji 

140- lecia Organizacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych w Galicji i Małopolsce oraz 110- lecie Domu 

Technika w Krakowie zorganizowano wystawę plenerową2. Niniejszy artykuł z okazji tego niedawnego 

jubileuszu, ma na celu głównie na podstawie prasy przedstawienie genezy powstania budynku i ukazanie 

obchodów uroczystości jego otwarcia na łamach prasy, a tym samym przedstawienie narodzin jednego z 

secesyjnych obiektów w Krakowie.  

Słowa kluczowe: Dom Technika, Kraków, secesja, prasa.  

 

Abstract: 

The House of the Technology in Cracow is an example of Art Nouveau architecture. The building was built by 

the Krakow Technical Society. Currently, there is The Polish Federation of Engineering Associations FSNT–

NOT there. On the occasion of the 140th Anniversary of the Association Movement in Galicia and Malopolska, 

110th Anniversary of the House of the Technology in Cracow an outdoor exhibition was organized.  

This article on the occasion of this recent anniversaries is an opportunity to show the history of “Dom Technika” 

building, how the celebration was described in the press. This article is also presenting the birth of one of the Art 

Noveau objects in Cracow. 

Key words: The House of the Technology building, Cracow, Art Nouveau, press. 

 

 

W 2017 r. obchodzono 110- lecie istnienia Domu Technika w Krakowie. Ów budynek 

zlokalizowany przy ulicy Straszewskiego 28, wpisany od 4 sierpnia 1996 r. do rejestru 

zabytków, uzyskując nr A- 3193 należy do jednych z cenniejszych przykładów secesyjnej 

architektury na terenie Krakowa.  

																																																								
1 Pełna nazwa brzmi: Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych. Naczelna Organizacja 
Techniczna (można spotkać się ze skrótem FSNT NOT lub po prostu NOT). 
2 Autorowi niniejszego artykułu pokazano w Domu Technika w Krakowie zredagowane zaproszenie powstałe z 
okazji tychże obchodów. 
3 http://www.wuoz.malopolska.pl/index.php/rejestr-zabytkow [dostęp: 18.01.2019] 
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Celem niniejszego artykułu będzie powrócenie do wydarzeń sprzed ponad wieku i 

ukazaniu genezy powstania obiektu z równoczesnym zaakcentowaniem jak ważnym ono było 

dla miasta.  

W pierwszej kolejności chciałabym poruszyć kilka istotnych faktów: 

1.Historia obiektu Domu Technika nigdy nie została w całości opowiedziana. Istnieje tylko 

broszurka Bronisława Hynowskiego, który skupił się na momencie otwarcia Domu Technika, 

cytując tak naprawdę tylko jedno źródło jakim było czasopismo „Architekt”. 

2.Niniejszy tekst opiera się na moich rocznych pracach związanych z obiektem i 

przeprowadzoną kwerendą na ten temat. Zebrałam dosyć znaczący materiał źródłowy 

pozwalający mi prześledzić proces zmian zachodzących w Domu Technika. Jednakże ze 

względu na niedawno obchodzoną rocznicę, a także moimi pracami nad szerszą publikacją na 

ten temat, postanowiłam tutaj skupić się wyłącznie na genezie, której uwieńczeniem był ów 

niedawny jubileusz. 

3. Bazując na materiale źródłowym w tym także na prasie z tego okresu można zobaczyć, iż 

wśród nich znalazły się takie, które poświęcały swoją uwagę temu wydarzeniu, co oznacza, iż 

miało ono swoją rangę. 

4. Dom Technika powstał ze wspaniałomyślną koncepcją, a forma jego ukształtowania 

wkomponowuje się w ową ideę, koło której dzisiaj bez zwrócenia uwagi przechodzą zarówno 

krakowianie jak i turyści mijający ten budynek. 

 

Inicjatywa powstania tego budynku powstała dzięki Krakowskiemu Towarzystwu 

Technicznemu, które podobnie jak inne działające Towarzystwa również chciało cieszyć się 

własną siedzibą. Droga do realizacji przedsięwzięcia okazała się trudna, a także wymagająca. 

W 1888 r. udało się Towarzystwu kupić akcje Ziemiańskiego Banku Poznańskiego, co 

traktowano jako zaczątek zbierania funduszy na wymarzony cel. Jednakże machina prężnych 

działań uruchomiła się w momencie, gdy przewodniczącym Towarzystwa został w 1901r. 

Gustaw Steingraber, który co roku ze środków organizacji wydzielał kwoty na budowę 

domu4. W trzecim roku jego urzędowania, dnia 5 października 1904r., Steingraber podczas 

walnego zgromadzenia zaprezentował temat budowy domu. Wtedy to zdecydowano się 

przystąpić do budowy, a także postanowiono, iż w budynku będzie znajdować się stała 

wystawa poświęcona krajowemu przemysłowi budowlanemu. Parę dni później tj. 17 

października, Rada miasta Krakowa postanowiła dać Towarzystwu działkę na realizację 

																																																								
4 Bronisław Hynowski, Dom Technika w Krakowie, 2016, s.3. 
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swoich planów o budowie za kwotę 4 tysięcy koron czyli tyle ile aktualnie znajdowało się w 

funduszu budowy5. Osiem miesięcy później, a dokładniej 7 czerwca 1905r., Komisja 

policyjno- budowlana na podstawie załączonych planów zatwierdziła budowę II piętrowego 

domu Towarzystwa technicznego z częścią III piętr. i z III piętr. łączną oficyną6.  Z kolei 14 

lipca 1905 r. Magistrat stołecznego królewskiego miasta Krakowa wyraził zgodę na budowę 

obiektu na podstawie sprawozdania z wyżej wspomnianej Komisji7. 

Jednakże zanim wystosowano zgodę na budowę, przeprowadzono konkurs na 

zaprojektowanie Domu Technika co szczegółowo opisano w jednym z numerów 

czasopisma„Architekt”8. Konkurs skierowano wyłącznie do członków Krakowskiego 

Towarzystwa Technicznego jednocześnie zaznaczając, iż ma on koleżeński charakter wobec 

czego nie przewidziano nagród pieniężnych, aczkolwiek autorzy dwóch najlepszych prac 

mieli otrzymać 250 K jako zwrot kosztów9. To co z pewnością było istotne, to 

zaprezentowanie wizji Domu. Opis był dosyć wymagający pod względem uwag dla 

uczestników konkursu, gdyż wyraźnie zaznaczono nie tylko tak cenną informację jak tą, że 

projektowany budynek ma być dwupiętrowy, ale zezwolono by zaprojektowano go częściowo 

lub w całości jako trzypiętrowy10. Ponadto sprecyzowano jakie dokładnie pomieszczenia mają 

być ulokowane na poszczególnych kondygnacjach, a całość opatrzono licznymi uwagami jak 

np. (…)2.Od strony podwórza Akademii nie może być kuchni. 3. Murów granicznych nie 

można użyć w celu urządzenia przewodów kominowych, lub wentylacyjnych, ani też do 

zapuszczania konstrukcyi drewnianych. 4. Fasada frontowa ma się ściśle stosować do linii 

regulacyjnej ulicy, a to ze względu na sąsiedni rezalit Akademii handlowej11. Ów cytat jest 

idealnym przykładem, iż te wytyczne były dosyć precyzyjne, gdzie w moim odczuciu 

architektowi nie dawały one być może na pierwszy rzut oka dużej dawki swobody, ale z całą 

pewnością pobudzało kreatywność by zrealizować wszelkie postawione wymogi. 

																																																								
5 Ibidem, s.4. 
6 Archiwum Narodowe w Krakowie, „Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie”: sygn. F.867, 
Protokół Komisyi policyjno- budowlanej zatwierdzającej budowę domu Towarzystwa technicznego z 7.06.1905. 
7Archiwum Narodowe w Krakowie, „ Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie”: sygn. 
F.867,Pismo Magistratu stoł. król. miasta Krakowa do Towarzystwa Technicznego w Krakowie z dnia 
14.07.1905. 
8 PROGRAM BUDOWY DOMU KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNICZNEGO,„Architekt”,1905r.,  
nr 2,  s.27. 
9 Ibidem, s.31-32. 
10 Ibidem, s.27. 
11 Ibidem, s. 30. 
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Zwycięzcą konkursu okazał się Sławomir Odrzywolski12 i to właśnie on został w pewien 

sposób ojcem Domu Technika. Budowa wg relacji prasy ruszyła 25 lipca 1905 r. pod 

kierunkiem Odrzywolskiego, mającego do współpracy wpierw budowniczego Stanisława 

Walza, a potem kandydata budownictwa, asystenta Szkoły Przemysłowej Alfreda 

Kramarskiego13. Tak naprawdę pieczę nad realizacją budowy czuwało liczne grono osób, 

które zostało zresztą wymienione w „Architekcie”, o czym świadczy ów fragment artykułu z 

jednego z jego numerów: 14. Nadto sprawami budowy zajmował się gorliwie Komitet budowy, 

w skład którego wchodzili panowie: budow. Wandalin Beringer, bud. Władysław Kaczmarski, 

inż. Leonard Nitsch, radca budow. profesor Sławomir Odrzywolski, bud. Józef Pakies, c.k. 

nadradca budow. Józef Sare, prof. Tadeusz Sikorski, inż. Eustachy Śmiałowski, i c. k. inż. 

Gabryel Żeleński. Równocześnie Komitet wystawowy- który składali panowie: prof. Dr. 

Stanisław Anczyc, radca Józef Gorecki, inż. Leonard Nitsch, inż. Karol Rolle, oraz delegaci 

Rady miasta: Piotr Kosobucki i inż. cyw. Edward Uderski,- organizował wystawę, której 

kierunek spoczął w energicznych rękach wytrawnego znawcy spraw tego rodzaju inż. Karola 

Rollego. Obydwa te Komitety pracowały pod niestrudzonem kierownictwem Prezesa 

Steingrabera. […] I wreszcie stanął piękny budynek, własna siedziba Towrzystwa, którą 

otwarto uroczyście w dniu 1. grudnia 1906.  roku, o godzinie 12-ej w południe. […] 

Rozpoczęło ją poświęcenie budynku, dokonane przez księdza Dr. Caputę […]15. 

Zanim przejdę do rozwinięcia wątku uroczystości otwarcia Domu Technika na łamach 

prasy, chciałabym jeszcze podkreślić kilka spraw urzędowych, które miały miejsce w procesie 

powstania obiektu. Pierwszą z kwestii jaką chciałam przywołać to rysunek Sławomira 

Odrzywolskiego z 1905 r., ukazujący widok frontowy ukazujący asymetryczność budynku z 

wyraźnym podziałem na część węższą i szerszą, co zresztą potem zostanie uwidocznione 

zarówno w opisach jak i na ilustracjach w prasie16. Drugą z takich spraw było nadanie liczby 

opisowej, co w przypadku Domu Technika wyglądało następująco- 20 września 1905 r., 

Magistrat stołecznego królewskiego miasta Krakowa wystosował pismo do Budownictwa 

Miejskiego, w którym to przypisano mu liczbę opisową L.14717. Kolejnym krokiem będącym 

niejako pełnym sfinalizowaniem formalności, kiedy można mówić o istnieniu Domu 
																																																								
12 Krótką charakterystykę Sławomira Odrzywolskiego można zob. W. Turdza, Secesja w architekturze Krakowa. 
Fotografie Janusza Podleckiego, Kraków 2008, s.21. 
13DOM TOWARZYSTWA TECHNICZNEGO W KRAKOWIE [w:]„Architekt”,1907, nr 1, s.16. 
14Ibidem, s.16. 
15Ibidem, s. 
16 Archiwum Narodowe w Krakowie, „Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie”: sygn. F.867; 
Plan frontowy Domu Towarzystwa Technicznego w Krakowie z 1905 r. 
17Archiwum Narodowe w Krakowie, „Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie”: sygn. 
F.867Pismo Magistratu stoł. król. miasta Krakowa do Budownictwa miejskiego z dnia 20.09.1905r. 
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Technika to nadanie mu liczby porządkowej, co nastąpiło na podstawie pisma Magistratu z 

dnia 14 kwietnia 1906r., w którym to owa liczba wynosiła 2818. 

 

W tym momencie przechodzimy do punktu kulminacyjnego całego wydarzenia. Prasa na 

temat Domu Technika rozpisywała mniej i bardziej szczegółowo, jednak sam fakt, iż o tym 

wydarzeniu wspominano w kilku ówczesnych tytułach prasowych świadczy, iż było to 

wydarzenie, które uznawano za jedno z ważnych. Jednym z takich przykładów jest krakowski 

„Czas”, który w numerze porannym wydanym 1 grudnia 1906 r. zapowiedział, iż tego dnia 

ma nastąpić otwarcie Domu Technika, akcentując przy tym, iż dzięki temu budynkowi 

instytucja (nie wymieniono z nazwy która) będzie miała swoją własną siedzibę, której to 

twórcą był Odrzywolski. Prawdopodobnie by podkreślić rangę wydarzenia, zaakcentowano, 

iż poświęcenia miał dokonać ksiądz dr Caputa w towarzystwie delegatów Związku 

inżynierów i techników z Wiednia, delegatów z Towarzystwa Politechnicznego z Lwowa, a 

po uroczystym otwarciu wieczorem miał odbyć się raut19. Natomiast numer wieczorny skupił 

się już na zrelacjonowaniu przebiegu zaistniałych wydarzeń. Wpierw jednak chciałabym 

zaznaczyć, iż poświęcono dosyć sporo miejsca na opis wyglądu zewnętrznego jak i 

wewnętrznego budynku, skupiając się na rozmieszczeniu pomieszczeń, wymienianiu autorów 

detali jak np. Jana Raszkę jako twórcę płaskorzeźb znajdujących się na zewnątrz budynku, 

firma Uznańskiego, według której rysunku wykonano piękną balustradę, Eugeniusza 

Dąbrowę- twórcę dekoracji malarskiej głównie na drugim piętrze20. By udowodnić 

szczegółowość opisu, pozwolę sobie zacytować tylko fragment poświęcony wyglądowi 

zewnętrznemu obiektu oraz rozmieszczeniu pomieszczeń: (…) Wstępujemy do westybulu 

wyłożonego od dołu ciemno żółtemi polewanemi płytkami fajansewemi. Stąd na prawo 

wejście do wielkiej frontowej sali, zaznaczającej się na zewnątrz charakterystycznie wielkim 

oknem. Z tej głównej sali wystawowej, wspartej na jednej kolumnie, wiodą 2 ramiona 

schodów na górny parter, jedno ramię na niższy parter, które razem z salą frontową stanowią 

lokal wystawowy przemysłu budowlanego. I piętro urządzone dla instytucyi bankowej, 

zajmuje Towarzystwo zaliczkowe. II piętro obejmuje lokal Tow. Technicznego, składający się: 

ze sali posiedzeń, mającej na zewnątrz wielką loggię z balkonem, czytelni, biblioteki, pokoju 

zarządu, biura stowarzyszeń budowniczych, oprócz tego jest na każdem piętrze mieszkanie 

																																																								
18Archiwum Narodowe w Krakowie, „Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie”: sygn. F.867 
Odpis  pisma Magistratu stoł. król. miasta Krakowa do Towarzystwa technicznego z dnia 18.04.1906r. 
19 Kronika, Czas, nr 276, 1 XII 1906, wydanie poranne, s.1 
20 „Czas”, 1906, nr 276 wyd. wieczorne, s. 3. 
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woźnego. Na I i II piętro dostajemy się schodami kamiennemi z ładną kutą balustradą. 

Fasada nie zrywająca się z tradycyą, tchnie jednak nowem, świeżem życiem- choć nader 

skromna co do form, sprawia silne wrażenie wielkimi motywami, jakich użyto. Fasada w 

całości wykonana w dolnej części z żelaza, w górnej z białej cegły. Szczególną jej ozdobą są 

płaskorzeźby u góry z emblematami różnych działów techniki, na dole, w tympanonie nad 

wejściem głównem apoteoza pracy technicznej; balkon podtrzymuje ozdobny kroksztyn z 

głową, która w duchu zwyczejn używanego od wieku średnich, podaje nam rysy architekta 

budowy […]21.Wracając jednak do samej uroczystości, „Czas” wymienił nazwiska niektórych 

przybyłych gości jak np. prezydenta Juliusza Leo czy marszałka krajowego hr. Stanisława 

Badeni. Nie pominięto osób, które wygłosiły przemowy, krótko ujawniając co je 

charakteryzowało, a wśród przemawiających byli wspomniani Leo, Badeni, czy też 

Fedorowicz. Jednakże pozwolę sobie zasygnalizować przemówienie wg mnie najważniejszej 

persony w całym składzie czyli prezesa Towarzystwa Technicznego, prof. Steingrebera, który 

to wyraził zdanie, iż otwarcie Domu Technika stało się etapem rozwoju Towarzystwa, które 

teraz może lepiej działać. Z jego też przemówienia wynika, iż na uroczystości nie był obecny 

kreator Domu Technika czyli S. Odrzywolski22. Natomiast późniejszy przebieg wydarzeń, a 

mianowicie wspomniany raut został również zrelacjonowany w „Czasie”, jednakże w 

kolejnym numerze i co ważne jest to jedyne wydanie i tytuł prasowy, gdzie udało mi się 

odnaleźć tak precyzyjny opis wieczornej części otwarcia Domu Technika. Zaczynając od 

czynności porządkowych, gazeta zaznaczyła, iż owo przyjęcie rozpoczęło się ok. godz. 2100, a 

przybyli goście byli witani przez prof. Steingrabera oraz inż. Stanisława Żeleńskiego. 

Również tutaj „Czas” wyróżnił kilku znanych osobistości wśród gości jak np. prezydenta Leo 

z żoną, wiceprezydenta p. Chylińskiego, dyrektora Władysława Żeleńskiego, a także 

akcentuje, iż przybyłe osoby pochodziły ze świata literatury sztuki, dziennikarstwa, byli 

wśród nich profesorowie uniwersytetu czy też radcy miejscy. Nie pominięto przy tym o 

odtworzeniu przebiegu całego spotkania. Raut był pewną ucztą muzyczną dla zebranych osób. 

Uczennica prof. Lalewicza, p. Zborowska wykonała dwa utwory Schumana i Czajkowskiego, 

przy czym nie sprecyzowano, które dokładnie utwory zostały wykonane. Z kolei Stanisław 

Żeleński przy akompaniamencie kompozytora zaśpiewał kilka pieśni Władysława 

Żeleńskiego, a p. Górski uświetnił uroczystość swa gra na wiolonczeli, grając kilka utworów. 

Według „Czasu”, o 1100 w nocy rozpoczęły się tańce, prowadzone przez S. Żeleńskiego23. 

																																																								
21 Ibidem. 
22 Jak wynikało z tekstu prasowego, przyczyną nieobecności była choroba Odrzywolskiego. 
23 Kronika, „Czas”, nr 277, 2 XII 1906, wydanie poranne, s.1. 
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Całość spotkania trwała do późnych godzin nocnych, co można uznać, iż raut należał raczej 

do udanych spotkań. 

Kolejnym przykładem prasy, który opisywał ową uroczystość to „Głos Narodu”, który swym 

numerze z 1 grudnia 1906 r., poinformował, iż tego dnia w południe nastąpiło otwarcie 

budynku. Podobnie jak „Czas” wspomniał, iż aktu poświęcenia dokonał ksiądz Józef Caputa. 

Trochę bardziej precyzyjnie opisał zachowanie prof. Steingrabera, który miał w czasie 

trwania uroczystości dokonać opisu i historii budynku pod hasłem „Viribus unitis24”, 

wieńcząc swoje przemówienie okrzykiem na cześć cesarza. Również i „Głos Narodou” 

wymienia osoby przemawiające jak np. hr Badeni, p. Federowicz, prezydent J. Leo, p. 

Szczepaniak z Wiednia, p. Sare z Wiednia, p. Krzyczkowski- w imieniu Towarzystwa 

technicznego we Lwowie.25 To co z pewnością może być zaskakujące to brak opisu wyglądu 

obiektu, a skupienie się raczej na krótkim zrelacjonowaniu przebiegu południowej czyli 

pierwszej części uroczystości. 

Również „Nowości Ilustrowane” zaakcentowały pojawienie się Domu Technika w Krakowie. 

Jednakże tutaj uderza opis wnętrza i dokładniejszy wyglądu zewnętrznego oraz co ważne, 

umieszczono fotografię fasady frontowej, co nie miało miejsce w dwóch poprzednich 

przywoływanych przeze mnie tytułach. Poniższy cytat udowadnia, iż opis wyglądu 

zewnętrznego jest dokładniejszy, a przy tym z elementami krytyki: Fasada choć nader 

skromna co do form, sprawia wrażenie motywami, jakich użyto. W całości wykonana w dolnej 

części z żelaza, w górnej z białej cegły. Szczególną jej ozdobą są płaskorzeźby z emblematami 

różnych działów techniki, na dole, w tympanomie nad wejściem głównym apoteoza pracy 

technicznej; balkon podtrzymuje kroksztyn z głową, która w duchu zwyczaju używanego od 

wieków średnich, podaje rysy architekta budowy. Wszystkie płaskorzeźby zewnętrzne są dłuta 

prof. Szkoły przemysłowej Jana Raszki. Fasadzie brak jednak dotąd najważniej ozdoby, jaką 

ma być wielki obraz mozaikowy ponad oknami II piętra, wypełniający całą górną ścianę loggi 

nad balkonem26. Nie trudno nie zauważyć, iż ten opis jest dokładniejszy, a czytelnik mając 

możliwość zerkania na umieszczoną fotografię łatwo może porównać opis ze zdjęciem, 

uzyskując pełen obraz wyglądu nowo powstałego obiektu. 

Wreszcie najważniejszym wśród prasy było czasopismo „Architekt”, a to dlatego iż 

najwięcej miejsca poświęcił temu wydarzeniu, wydał nawet numer specjalny z okazji 

otwarcia Domu Technika. Ów numer specjalny zyskał piękny tytuł ujawniający wprost cel 

																																																								
24 Z łac. „Wspólnymi siłami”. 
25 Kronika, „Głos Narodu”, nr 603, 1 XII 1906,  s.4. 
26 Dom techników w Krakowie, „Nowości Illustrowane”, nr 49, 8 XII 1906, s.14. 
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wydania numeru: Architekt ku pamięci uroczystej chwili otwarcia Domu Krakowskiego 

Towarzystwa Technicznego dnia 1-go grudnia MXMVI roku27. Wewnątrz numeru 

umieszczono sporo informacji na temat wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego, opisowi 

wszelkich detali, wymieniono firmy i osoby, mające udział przy budowie i tworzeniu 

budynku, a co najważniejsze i w sumie najcenniejsze- opublikowano rysunki rzutów 

autorstwa S. Odrzywolskiego. Na ich podstawie widać, iż architekt zastosował się do 

wszelkich wytycznych zorganizowanego konkursu. Parter zgodnie z założeniami pełnił rolę 

hali z wygospodarowaną przestrzenia na wystawę. Na pierwszym piętrze znalazła się sala 

posiedzeń, czytelnia, mieszkania kursora. 

Dokonano też dokładnego opisu wyglądu zewnętrznego, a całość została dopełniona 

rysunkiem elewacji frontowej. Na podstawie zdjęcia i opisów można wyróżnić pewne 

elementy charakterystyczne dla wyglądu Domu Technika: 

-podział na dwie części budynku: węższą i szerszą, 

- w węższej części nad wejściem umieszczono portal, a nad tym trzy otwory okienne, przy 

czym środkowe i trzecie z nich u szczytu ozdobiono płaskorzeźbami, 

-w szerszej części zamontowano większą bramę uwieńczoną napisem „Wystawa przem. 

budow”, nad tym umieszczono rzędem pięć okien połączonych kolumnami, a ponad nimi 

znajduje się balkon z piękną dekoracją, umieszczono też napis „Krakowskie Tow. 

Techniczne” nad gzymsem znajdującym się na balkonie. 

Nie omieszkano też pochylić się nad detalami jak np. opublikowano opis płaskorzeźby 

autorstwa Raszki znajdującą się w nadprożu drzwi głównych, mającą wyobrażać 

[…]„przemysłowość” polską, przyjmującą techników i podającą im koronę, koronę, która i 

teraz i w przyszłości raczej na technice opierać będzie jak na orężu. W gronie techników 

widzimy przedewszystiem: Budownictwo jako Matkę wszelkiej techniki. Obok niej „Stan 

techniczny” w osobie robotnika przemysłowego, dalej dzieci czasów nowych jak chemia itd. Z 

drugiej strony Techniki występuje „Sztuka stosowana” w postaci dziewczynki, kwiaty 

zbierającej. Dalej spostrzegamy wieśniaka, który przynosi plony swoje na zamian dla 

przetworów technicznych, w czem ma tkwić symbol pośrednictwa, jakiego podejmuje się 

Wystawa Budowlana. Wyżej nad tą rzeźbą jest nad oknem umieszczona sowa, unosząca się po 

nad kamieniami fabrycznymi: ma to oznaczać Wiedzę w Technice28. Proszę zwrócić uwagę, że 

czasopismo nie tylko dokonało opisu, ale również wskazało drogę interpretacji dzieła. Tym 

																																																								
27„Architekt”, nr 8, 1907r., s.1. 
28RZEŹBA DOMU KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNICZNEGO [w:] „Architekt”, nr 8, 1907, s. 21-
23. 
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samym płaskorzeźba nie jest tylko motywem dekoracyjnym, ale wyjaśniony jest przekaz idei 

jaką wyraża. 

To co starano się również przekazać w tym specjalnym numerze to coś co nazwałabym 

„wyjątkowością i nowoczesnością obiektu w duchu swego czasu/swojego czasu”, ponieważ 

owe liczne opisy nie tylko przedstawiają wygląd, ale zarazem za pomocą zastosowanego 

języka, sformułowań pozwala odczuć, iż Dom Technika był architektonicznym dziełem 

sztuki, nad którego to kreacją czuwał sztab ludzi i firm, których zresztą „Architekt” wymienił, 

wskazując kto odpowiadał za daną pracę. Pisano wprost, iż budynek zarówno wewnątrz jak i 

na zewnątrz miał nowoczesny styl, a także posiadał centralne ogrzewanie oraz elektryczne 

oświetlenie.  Co więcej ulokowany był w takim miejscu, iż możliwe było podziwianie widoku 

na tak ważne miejsca w mieście jak Planty, Collegium Novum, Katedrę na Wawelu, ulicę 

Basztową, a więc na punkty w zasadzie charakterystyczne dla Krakowa29.  

Jednoznacznie widać, iż „Architekt” poświęcił najwięcej miejsca na ukazaniu przebiegu 

procesu powstania Domu Technika, opisów jego wyglądu. Czasopismo to, wydając numer 

specjalny moim zdaniem, podkreśliło, iż było to wydarzenie istotne dla środowiska 

architektów. 

Dom Technika w momencie swojego otwarcia zyskał uwagę kilku nagłówków 

prasowych, które mniej lub bardziej szczegółowo rozpisywały się nie tylko o samej 

uroczystości, ale również zwracały uwagę na detale, wygląd, wykonawców. Fakt, iż to 

wydarzenie było opisywane w czasopiśmie specjalistycznym jak i w gazetach, oznacza, iż 

było to wydarzenie ważne nie tylko dla architektów, ale również dla samego Krakowa. Błysk 

uwagi Domu Technika w moim odczuciu współcześnie zmalał. Dlatego, wykorzystując 

niedawne dwa jubileusze związane z tym miejscem, warto o nim przypomnieć, zwłaszcza, że 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne starało się o nie dla m.in. naukowych idei z niemałym 

trudem i wysiłkiem. 

 

																																																								
29 Ibidem, s. 17-18. 
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Zdj.	1.Elewacja frontowa Domu Technika (pismo „Architekt” 1907r., ze zbiorów Archiwum NOT- u w Krakowie, 
wyk. Autor, 20 XI 2017r.)	
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Zdj.	1Rzut przyziemia Domu Technika arch. S. 
Odrzywolskiego ( „Architekt” 1907; ze zbiorów 
Archiwum NOT-u w Krakowie)  wyk. Autor, 20 XI 
2017)	
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Zdj.	2Rzut I piętra arch. S Odrzywolskiego  (“Architekt” 1907r., ze zbiorów Archiwum NOT-u, w Krakowie, wyk. 
Autor, 20 XI 2017r.)	
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