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1. W ieliczka. K opalnia soli — widok i przekrój w g ryciny z X V III w.
1. W ieliczka. Mine de sel gomme — vue et coupes thém atique selon une estam pe du  X V IIIe siècle

JERZY JASIUK

PROBLEMY OCHRONY ZABYTKÓW TECHNIKI W POLSCE

NIEDOCENIANE DOKUMENTY KULTURY 
NARODOW EJ

Swoistym paradoksom jest fakt, że techni
ka, której czołowa rola >w kształtowaniu życia 
społeczeństw i jednostek została powszechnie 
uznana, nie może się doczekać takiego· uznania 
dla swych tradycji i zabytków. Do niedawna 
jeszcze prawie z reguły starą maszynę, narzę
dzie czy urządzenie mechaniczne oceniano jako 
rzecz w swej postaci nieprzydatną, bezwartoś

ciową, którą warto się zajmować tylko jako 
materiałem odpadkowym, przeznaczonym do 
wtórnej przeróbki. Podobnie nie poczytywano 
za lukę w  wykształceniu braku jakichkolwiek 
wiadomości np. o pierwszych konstrukcjach 
maszyn włókienniczych, czy próbach wykorzy
stania energii parowej. Poglądy takie można 
zresztą spotkać i obecnie. Zrozumienie bowiem 
wartości tradycji i zabytków techniki jako istot
nych składników ku ltu ry  dopiero się ugrunto
wuje, przełamując powoli dawne uprzedzenia,
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wywodzące się jeszcze z okresów, gdy w tech
nice widziano wyłącznie czynnik ułatw iający 
pracę i służący ido zaspokajania „niższycli“ po
trzeb  człowieka. W opinii społecznej stopniowo 
przeważa świadomość o zubożeniu i niepełności 
wiedzy historycznej, k tóra pom ija tradycje  
techniki — jednej z podstawowych przecież 
dziedzin działalności ludzkiej; dziedziny szcze
gólnie ważnej, bo obejm ującej w alkę człowieka 
O' panow anie nad przyrodą. Coraz powszechniej
sza s ta je  się też troska  o zabezpieczenie zabyt
ków  — dokum entów  tych tradycji. Już n iety l- 
ko profesjonalni badacze widzą w daw nym  
urządzeniu m echanicznym  czy konstrukcji źró
dło do poznania ówczesnej myśli technicznej, 
m etod produkcyjnych, w ogóle ówczesnego ży
cia. Już nietylko' nieliczne grono miłośników, 
można powiedzieć naw et fanatyków , czyni s ta 
ran ia  by te  w łaśnie źródła chronić przed znisz
czeniem na równi z innymi, uznanym i pam iąt
kam i historycznym i.

Powyższe, pozytyw ne tendencje  n ie mogą 
jednak od razu  doprowadzić do zmiany sytuacji 
pow stałej w w yniku długotrw ałych zaniedbań. 
S tan  ochrony zabytków  techniki w  Polsce jest 
bowiem nadal n iew ystarczający mimo licznych 
pojedynczych osiągnięć w tej dziedzinie: ogrom
ne potrzeby są zaspokajane tylko w  m ałym  
stopniu, z każdym  więc rokiem  ulega zniszcze
niu  szereg wartościowych zaby tków 1; a o ilu 
dew astacjach n ie  docierają naw et wiadomości!

S tan ten  jest szczególnie n iekorzystny w po
rów naniu  z ochroną innych rodzajów  zabytków 
np. sztuki i a rc h ite k tu ry 2. W yraźne dyspropor
cje w ystępują zarówno w  nakładach finanso
wych, jak  i zainteresowaniu ze strony  służby 
konserw atorskiej. Podobny w ynik przyniesie 
zestaw ienie doświadczeń m etodycznych i orga
nizacyjnych, a  także popularności, jaką cieszą 
się te  porów nyw ane rodzaje zabytków. W y
mowną ilustracją  tej ostatn iej jest piśm ienni
ctwo: publikacje dotyczące zabytków  techniki, 
naukow e i popularne są jeszcze bardzo nielicz
ne, niew iele m iejsca zajm ują te zabytki rów 
nież w  opracow aniach ogólnych na tem at ochro
n y  dóbr kultury , w przew odnikach i inform a
torach 3.

ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI

Można mieć jednak  uzasadnioną nadzieję, że 
istn iejące jeszcze pewnego rodzaju  upośledzenie 
zabytków  techniki jest zjaw iskiem  przejścio

1 Por.: J. J a s i u к, O ochronie zabytków  odlew
nictwa w  Polsce. „Przegląd Odlewnictwa” 1965, nr 1.

2 Osiągnięcia w zakresie ochrony tych kategorii 
zabytków są bardzo poważne, «por.: J. D u t k i e w i c z .  
Dwadzieścia lat ochrony zabytków w  Polsce Ludo
wej. „Ochrona Zabytków” XYII (1964), nr 2 (65) 
s. 6—14.

3 Np. w  Przewodniku po Polsce. Wydawnictwo 
„Sport i Turystyka”, Warszawa 1963.

4 Podkreślił to szczególnie wiceprzewodniczący

wym, że ochrona ich nabierze odpowiedniego 
rozm achu. W skazuje na to obok wspomnianego 
wyżej, coraz powszechniejszego' doceniania w ar
tości historycznej tych zabytków, rosnące zro
zumienie znaczenia tradycji techniki d la jej 
współczesnego rozwo ju  4.

Znaczenie to  jest w ielostronne. Analiza daw 
nych osiągnięć, rozwiązań konstrukcyjnych  
i wynalazków może mieć naw et bezpośredni 
wpływ na postęp techniczny. Wiadomo, że w ie
le oryginalnych i odkrywczych pom ysłów do
czekało się w przeszłości ty lko  częściowej rea 
lizacji lub zostało' wręcz odrzuconych z powo
du niedostatecznego' poziomu ówczesnej «wiedzy 
technicznej. Te daw ne pomysły, rozpatrzone w 
nowych w arunkach, mogą być w pełni w yzy
skane, a przynajm niej stać się inspiracją dla 
ak tualn ie  prowadzonych prac 5.

Powyższe spojrzenia wstecz, niezależnie od 
ich bezpośrednio praktycznych rezultatów , 
w pływ ają również na m niej może w ym ierny 
lecz niezm iernie ważny czynnik postępu tech
nicznego, jakim  jest atm osfera, w  k tórej ten 
postęp się odbywa. Poznanie klęsk i sukcesów 
poprzednich pokoleń techników, zgrom adzenie 
i krytyczna ocena ich idoświadczeń, pobudzają 
do w łasnej, teraźniejszej p racy  twórczej, do 
nowych rozwiązań, do racjonalizacji. K ultyw o
wanie daw nych tradycji w zakładzie przem y
słowym, ich popularyzacja wśród załogi, s ta je  
się  elem entem  w iążącym  tę załogę, m obilizują
cym ją do w ykonyw ania bieżących zadań. Tego 
rodzaju czynniki psychiczne będą m iały z cza
sem  coraz większy w pływ  na  jakość i w ydajność 
produkcji.

H istoria techniki .posiada więc doniosłe 
znaczenie w skom plikowanym  procesie kształ
towania k u ltu ry  technicznej w śród społeczeń
stwa, zarówno w  zakresie najogólniejszym  tzn. 
światopoglądu człowieka, jak  i rozum ienia pod
staw owych zjaw isk oraz procesów technicznych, 
wreszcie w  zakresie um iejętności korzystania ze 
zdobyczy techniki. Pew ną analogią d la tego zna
czenia jest Wpływ dorobku m inionych epok na 
współczesną k u ltu rę  artystyczną. Oczywiście 
podobnie jak  bieżąca twórczość zależy od pozio
m u tej ku ltu ry , postęp w  technice opiera się na 
kulturze technicznej społeczeństwa.

Znaczenie tradycji techniki dla jej dzisiej
szego' i jutrzejszego« rozw oju dotyczy również 
zabytków jako dokum entów  i składników  tych  
tradycji. S tąd ochrona zabytków  techniki s ta je  
się przedm iotem  zainteresow ania środowisk 
technicznych i przem ysłow ych oraz insty tucji

Komitetu Nauki i Techniki mgr inż. J. Chyliński 
w swoim przemówieniu na konferencji „Zabytki 
d tradycje teohniki w  Tysiąclecie Państwa Polskie
go”, por. sprawozdanie z tej konferencji: „Ochrana 
Zabytków”, XVIII (1965) nr 1 (68) s. 63—64.

5 Nip. jedną z  tendencji rozwojowych współczes
nej techniki hutniczej jest nawrót do zarzuconego 
przed paru wiekami sposobu bezpośredniego otrzy
mywania stali, z pominięciem etapu stanowiącego 
wytop surówki w  wielkim  piecu.
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2. Nożyce do b lachy  w  fabryce łopat w  M aleńcu k. Rudy M alenieckiej (woj. kieleckie). F abryka ta  jest 
pewnego rodzaju  un ikatem  — jej produkcja odbywa się m etodam i z połowy X IX  w. (Fot. T. Borów ka-

-K allw ejt)
2. Cisailles à m étaux  provenant de l ’usine de pelles à M aleniec près de Ruda M aleniecka i(voïevodie de 
Kielce). Cette usine es t unique en son genre — la production s 'y  déroule selon les méthodes d e  la moitié

du X IX e siècle

3. Ruiny w alcow ni z I połowy X IX  w. w  N ietulisku (woj. kieleckie). Świadczą one nie tylko o a rc h itek tu 
rze daw nie j istniejących budynków  fabrycznych lecz również o procesie technologicznym, który się w nich

odbyw ał (Fot. A. Funkiew icz)
3. R uines d ’une lam inerie  d a ta n t d e  la  p rem ière m oitié du  X IX e siècle à N ietu lisko (voïevodie de K ie l
ce). Elles tém oignent non seu lem ent de l ’arch itec tu re des bâtim ents d ’usine anciens, m ais aussi du  p ro 

cessus technologique qui s ’y déroulait



4. Komora S aurau  w  kopalni w ielicki ej. 
Jej nastro jow e w nętrze jest dokum entem  
techniki górniczej z X V II w. (Fot. 

A. Długosz)
4. La cham bre dite S aurau  de la m ine de 
Wieliczka. L ’am biance in té rieu re  d e  son 
am énagem ent constitue un docum ent de

la technique m inière du XV IIe siècle

5. K ubeł używ any do tran sp o rtu  urobku  
w  kopalni rudy  w  Tarnow skich Górach. 
Obecnie znajdu je się w  zbiorach Zw iązko
wego Muzeum Górniczego w  Sosnowca

(Fott. J. Cieślikowa)
5. Cuve a y a n t servi au tran sp o rt du 
m inerai e x tra it dans la m ine de T arnow 
skie Góry. Elle se trouve à p résen t parm i 
les collections du  M usée M inier à Sosno

w iec (voïevodie de Katowice)

odpowiedzialnych za rozwój gospodarki narodo
wej. Dotychczasowi, nieliczni obrońcy tej kate
gorii zabytków zyskują więc potężnych sojusz
ników.

CECHY SZCZEGÓLNE ZABYTKÓW TECHNIKI

Działalność w  dziedzinie ochrony zabytków 
techniki jest utrudniona z powodu ich specyfi
ki, która przejawia się przede wszystkim w 
wielkiej różnorodności oraz w pierwotnych 
funkcjach tych zabytków. Zabytki techniki, 
którymi nazywamy wszelkie przedmioty 
i obiekty świadczące o minionych etapach po
stępu technicznego'6, różnią się między sobą 
bardzo rozmiarami, kształtem i tworzywem. 
Dawną technikę dokumentuje 'drobne narzędzie 
i fragm ent kopalni, maszyna i konstrukcja in
żynierska, rzemieślniczy warsztat i budynek 
fabryczny, a także tkanina, wyrób ceramiczny 
czy odlew z metalu. Ta rozmaitość wymaga od
powiedniej, zróżnicowanej metodyki konserwa
torskiej, skutecznej dila poszczególnych mate

riałów oraz uwzględniającej Wielkość zabez
pieczanych i konserwowanych zabytków, nie
kiedy bardzo znaczną. A jeśli, co zdarza się czę
sto, zabytek jest poważnie uszkodzony, zde
kompletowany? Wówczas jego naprawa ozy 
częściowa rekonstrukcja wymaga udziału fa
chowca z odpowiedniej dziedziny techniki, albo 
nawet specjalizacji. Oznacza to konieczność 
współdziałania w akcji ochrony interesujących 
nas zabytków wyjątkowo licznego zespołu spe
cjalistów.

Innego rodzaju trudności wynikają z pier
wotnych, produkcyjnych lub usługowych funk
cji zabytków techniki. Maszyny, narzędzia, 
urządzenia mechaniczne czy konstrukcje inży
nierskie w mniejszym lub większym stopniu 
zużywają się w trakcie pracy. Jest to naturalna 
konsekwencja ich przeznaczenia. Zdarzają się 
też ich przeróbki i modernizacje. Po zakoncze-

6 Por.: J. P a z d u r ,  Zagadnienia ochrony i kon
serw acji zabytków  techniki. „Ochrona Zabytków ” 
X (1957) n r  2 ‘(37) s. 114.
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ni u więc swej bezpośrednio użytko wej roli, 
obiekty te są często· bardzo zniszczone lub noszą 
ślady przebudoiwy, zacierającej ich zabytkową 
wartość. To typowe dla zabytków techniki zja
wisko ma istotne konsekwencje dla przedsię
wzięć konserwatorskich : przede wszystkim eko
nomiczne, ale również organizacyjne i m eryto
ryczne (wspomniana wyżej specjalizacja na
praw  oraz rekonstrukcji). Trzeba też zwrócić 
uwagę, że pierwotne funkcje zabytków techni
ki sprzyjają całkowitemu ich niszczeniu, prze
znaczaniu na złom czy ido innego rodzaju wtór
nej przeróbki. Ta właśnie okoliczność w połą
czeniu z nieświadomością historycznej wartoś
ci obiektów dawnej techniki, tak bardzo ogra
niczyła liczbę tych okazów do dziś zachowa
nych.

Charakterystyczną cechą zabytków techniki 
jest również względna przydatność kryteriów 
czasowych dla określania wartości zabytkowej. 
Kryteriym  to może mieć większe znaczenie 
tylko w odniesieniu do zabytków jednej dzie
dziny techniki. Ustalenie łącznej granicy chro
nologicznej, która decydowałaby o tym czy 
obiekt jest zabytkiem lub wpływała na okreś
lanie jego wartości, nie miałoby sensu. Przecież 
np. jednostki lotnicze sprzed 20 lat są niewąt
pliwymi dokumentami i zdecydowanie minio
nego etapu postępu technicznego w tej dzie
dzinie, podczas gdy o ta'borze kolejowym czy 
niektórych urządzeniach energetycznych z tego· 
czasu nie można tego powiedzieć. Jeszcze bar
dziej jaskrawe zestawienie dadzą przykłady 
z elektroniki i techniki budownictwa muro
wanego.
POCZĄTKI OCHRONY ZABYTKÓW TECHNIKI

Pierwsze próby zabezpieczania i zachowania 
okazów krajowego rękodzieła, przemysłu i tech
niki dla następnych pokoleń sięgają XIX w. 
Pierwowzorów tego rodzaju działania, nie
kiedy jeszcze wcześniejszych, można się doszu
kać w zbiorach różnych osobistości oraz 
szkół i instytucji np. Warszawskiego To
warzystwa Przyjaciół iNauk 7. W yraźny wpływ 
na te próby miały też liczne wówczas wystawy 
przemysłowe i rolnicze.

Pewien krok naprzód w  interesujących nas 
poczynaniach wiąże się z powstaniem w II po
łowie XIX w. naszych pierwszych muzeów 
technicznych. Do zadań, jakie stawiały przed 
sobą te instytucje należało m. in. gromadzenie 
maszyn, sprzętów i narzędzi mających zastoso
wanie w przemyśle i rolnictwie, a także wyro
bów przemysłowych i rzem ieślniczych8. W

7 Zbiory W arszawskiego Tow arzystw a Przyjaciół 
Nauk, określane jako  „m uzeum li gabinet rzeczy p rzy 
rodzonych” były kolekcją różnych osobliwości. Pioza 
okazam i flo ry  i fauny, próbkam i geologicznymi, n u 
m izm atam i, pam iątkam i historycznym i gromadzono 
tam  rów nież przedm ioty rep rezen tu jące  technikę jak  
np. m odele m echanizm ów  czy pro to typy  w ynalazków

8 P or.: N ajw yżej zatw ierdzone postanow ienie 
o ustaw ie W arszaw skiego M uzeum  P rzem ysłu  i Rolni
ctwa. Zbiór P raw , tom VII, W arszaw a 1882; s. 137— 
147.

6. Młot poruszany energią wodną w  kuźni w  W iesiół- 
ce (woj. koszalińskie) (Fot. F. P taszyński)

6. M arteau m û par l ’énergie de l ’eau  se tro u v an t dans 
la forge de W iesiołka (voïevodie de Koszalin)

7. M łyn zbożowy w  Kaczce, woj. kieleckie 
(fot E. Krygier)

7. M oulin à farine  de K aczka (voïevodie de Kielce)
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8. F ragm ent w yposażenia ta rtak u  w  Roztokach (Pod
hale). T artak  ten jest doskonałym  przykładem  góral
skich uzdolnień technicznych (Fot. T. Przypkowski) 
8. F ragm ent d ’équipem ent d ’une scierie du bois 
à Roztoki (Podhale — dans la  T atra). C ette scierie 
es t un m agnifique exem ple des capacités techniques 

des m ontagnards

praktyce jednak praca tych placówek muzeal
nych skupiała się głównie na działalności 
oświatowej, w zakresie której istniały najwięk
sze potrzeby, iw kraju pozbawionym przez za
borców odpowiedniej sieci szkodnictwa. Rozwój 
zbiorów muzealnych był traktowany zdecydo
wanie drugoplanowo, z wyjątkiem Muzeum 
Przemysłowego We Lwówie, które już w  koń
cu XIX w., a więc w  niespełna 30 lat po utwo
rzeniu, posiadało ciekawą kolekcję okazów 
przemysłu artystycznego 9.

Bardziej efektywną działalność w zakresie 
ochrony zabytków techniki podjęto w  okresie 
międzywojennym. Najpoważniejsze osiągnięcia 
należały wówczas do Muzeum Przemysłu 
i Techniki w  Warszawie. Placówka tą w  ciągu 
kilku ilat swego istnienia (otwarcie jej odbyło 
się w  1933 r.) zdołała zgromadzić bogate zbio-

I M uzea gm iny m iasta L w ow a , L/wów 1909.
10 M uzeum  P rzem ysłu  i T echn iki w  W arszawie 

P rzew odnik, W arszawa 1933; s. 125— 129.
II Por.: „B iuletyn Muzeami Techniki i P rzem y

s łu ” n r 7 (I i II półrocze 1939), s. 32—37.

9. Zabytkow y m odel m aszyny parow ej ze zbiorów 
M uzeum Historycznego W arszawy. M aszyny takie by 
ły produkow ane przez Zakład Budowy M achin w  B ia- 

łogonie pod K ielcam i (Fot. J. Cieślikowa)
9. Modèle m uséal d ’une m achine à vapeur provenant 
des icollections du  Musée H istorique à Varsovie. Ces 
m achines é ta ie n t produites par l ’E ntreprise de Con
struction  des M achines à Białogon p rès de Kielce

ry, wśród których były cenne zabytki techni
ki. Zapoczątkowała też opiekę nad. obiektami 
terenowymi, organizując ich rejestrację oraz za
bezpieczanie. M. in. w walcowni i pudlingam i 
z I połowy XIX w. w  Sielpi k. Końskich pow
stał specjalny oddział m uzeum 10. Głównym 
jednak osiągnięciem było ukształtowanie się 
przy Muzeum Przemysłu i Techniki społeczne
go środowiska realizującego i propagującego 
ochronę zabytków techniki. W Skład tego śro
dowiska wchodzili przedstawiciele różnych za
w odów11. Dorobek w zakresie ochrony zabyt
ków miały też inne placówki muzealnictwa 
technicznego, których liczba wzrosła. M. in. w 
ośrodkach posiadających bogate tradycje pro
dukcyjne, głównie górnicze, zaczęły się formo
wać zbiory muzealne 'zabytków i dokumentów 
reprezentujących te  tradycje (Olkusz, Wielicz
ka, Tarnowskie G óry)12. Podjęto również in
wentaryzację zabytków budownictwa przemy
słowego (prace Zakładu A rchitektury Polskiej 
Politechniki W arszawskiej)13.

Wszystkie wspomniane wyżej prace prowa
dzone były jednak w skali niewspółmiernie 
małej w stosunku ido istniejących potrzeb. Ko
rzystniejsza sytuacja panowała jedynie w dzie
dzinie zabytków techniki rolniczej oraz rzemio
sła i przemysłu wiejskiego, a to z powodu zain
teresowania tymi zabytkami ze strony środo
wisk etnograficznych.

12 M. Ż y w i r s k a ,  10 lat Zw iązkow ego M uzeum  
Górniczego. W ydawnictwo Górniczo-Hutnicze, K ato 
wice 1958; s. 9—13.

13 J. P a z d u r ,  praca cyt., s. 114.
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10. W iatrak  w  W ielebnowie (woj. kieleckie). Zabytki 
tego rodza ju  należą obecnie do najbardzie j narażo

nych na zniszczenie (Fot. E. K rygier)
10. M oulin à vent de W ielebnowo (voïevodie de K iel
ce). Les m onum ents de ce genre ap p a rtien n en t en ce 
m om ent à ceux qui sont les plus exposés à l'u su re

11. W iatrak  w  Książu, woj. poznańskie (fot. E. Krygier) 
Ы. M oulin à ven t de Książ (voïevodie de Poznań)

DOROBEK OSTATNIEGO DW UDZIESTOLECIA

II i wuj na światowa spowodowała zniszczenie 
dotychczasowego dorobku. Zbiory muzeów tech
nicznych uległy 'W większości całkowitej pra
wie zagładzie, w najlepszym przypadku dewa
stacji lub rozproszeniu. Nie ostała się nawet 
placówka w  zabytkowej walcowni w Sielpi, 
z której okupant wy wiózł bez mała całe wypo
sażenie mechaniczne i nie bacząc na jego stu
letni rodowód przeznaczył na złom. l>otkliwe 
stra ty  nastąpiły również wśród ludzi.

Pierwsze lata powojenne nie mogły być 
sprzyjające dla podjęcia szerszej akcji ochro
ny zabytków techniki. W odbudowującym się 
kraju istniały dziesiątki daleko bardziej pil
nych potrzeb, które musiały być w  pderwsizej 
kolejności zaspokojone. Mimo to reaktywowa
no niektóre z dawniej istniejących placówek 
muzealnych, a nalwet organizowano nowe (Mu
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Związko
we Muzeum Górnicze w  Sosnowcu, Dział Tka
ctwa przy Muzeum Sztuki w  Łodzi, który był 
zalążkiem obecnego Muzeum Historili Włókien
nictwa). Placówki te stały się branżowymi 
ośrodkami ochrony zabytków techniki. Prace 
ich, np. poszukiwania terenowe prowadzone

14 M. Ż y w i r s k a ,  praca cyt., s. 17—26.

przez Związkowe Muzeum Górnicze 14, pozwo
liły na zabezpieczenie wielu cennych zabyt
ków. Muzea te jednak, jak również urzędy kon
serwatorskie nie mogły sprostać potrzebom wy
nikającym tak z wojennych zniszczeń, jak i po
wojennej modernizacji naszej gospodarki. Nie 
było komu zająć się starym i maszynami i urzą
dzeniami mechanicznymi, które po zastąpieniu 
nowymi usuwano z zakładów produkcyjnych. 
Nie podjęto skutecznych kroków przeciwko 
rozbiórce czy przebudowie dawnych obiektów 
przemysłowych i konstrukcji inżynierskich. 
Brak odpowiednich środków organizacyjnych 
i finansowych spowodował, że uległy wówczas 
zniszczeniu liczne dokumenty dawnej tech
niki 15.

O noiwym etapie ochrony zabytków techniki 
można móiwić od roku 1955, choć jak przy więk
szości prób periody zalej i jest to data orientacyj- 

- na. Wyznacza ją iz jednej strony otiwareie w  Pa
łacu K ultury i Nauki w Warszawie wystawy pt. 
,,Postęp techniczny w służbie człowieka“, któ
ra przekształciła się następnie w  Muzeum Tech
niki, a z drugiej rosnące zainteresowanie pro
blemem zabytków techniki w środowiskach 
naukowych. Zainteresowanie to wiąże się z pod-

15 J. P a z d u r ,  p raca  cyt., s. 118—119.
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jętym i wówczas pracam i badawczymi w  zakre
sie historii techniki i k u ltu ry  m aterialnej. Od 
roku 1955 diaje się zauważyć stopniowy, ale w y
raźny  rozwój interesującej n as  akcji. Rozwój 
zarówno· w  sensie jej intensyfikacji, rozprze
strzenienia terytorialnego, jak  i doskonalenia 
metod. Do udziału w  akcji w łączają się nowe 
środowiska regionalne i zaw odow e16. Powoli 
rośnie zainteresow anie zabytkam i techniki 
i uznanie d la  ich wartości historycznej. Osiąg
nięcia okresu, k tó ry  się wówczas rozpoczął, 
najlepiej będzie przedstaw ić na poszczególnych 
odcinkach ochrony om aw ianych zabytków  17.

W zakresie re jestrac ji na pierw sze m iejsce 
wysuwa się działalność In sty tu tu  Historii K ul
tu ry  M aterialnej PAN, k tó ry  opracow ał spe
cjalną m etodę prowadzenia tych czynności18. 
Metoda ta  została w ypróbow ana praktycznie, 
a z  jej rezu lta tam i m ożna się zapoznać w  opu
blikow anych katalogach 19. N iezależnie od tej 
dokładnej, a le  bardzo pracochłonnej rejestracji, 
n iektóre insty tucje  naukow e i m uzea prow adzi
ły tę  akcję w sposób m niej kom pletny, czasem 
naw et przypadkow y. Taki w łaśnie charakter, 
przynajm niej jeśli chodzi o zabytki techniki, 
m iała w ykonana iw latach 1959— 60 ogólnopol
ska re jes trac ja  zaby tków 20. O bjęła ona jednak 
obszar całego k ra ju  i z tego· choćby tylko po
wodu posiada duże znaczenie inform acyjne.

N iew ątpliw ym  osiągnięciem  jest również 
m etodyka w ykonyw ania inw entaryzacji zabyt
ków  opracow ana w  w arszaw skim  M uzeum 
Techniki. D okum entacje inw entaryzacyjne spo
rządzone tą  m etodą oparte  są na obow iązują
cych norm ach technicznych Polskiego Komi
te tu  N orm alizacyjnego i odznaczają Się wielką 
dokładnością. Łącznie /wykonano ok. 40 tego 
rodzaju inw entaryzacji. O bjęto nim i głównie 
zabytki na teren ie tzw. Zagłębia Staropolskie
go. Bardzo dokładne dokum entacje inw en tary 
zacyjne w ykonyw ały również (w zakresie 
obiektów  techniki ludowej) n iektóre ośrodki 
etnograficzne, przede w szystkim  M uzeum Etno
graficzne w  Łodzi.

P race konserw atorskie skupiły  się przy 
obiekta'ch nielicznych, posiadających jednak 
szczególną w artość historyczną. Na wym ienie
nie zasługują przede w szystkim  prace w  s ta 
rych kom orach kopalnli w ielickiej, na terenie 
kopalni ropy  naftow ej w  Bóbrce k. Krosna, od

18 M. in. działalność podjęły wówczas środowiska
zgrupowane wokół niektórych stowarzyszeń nauko
wo-technicznych np. Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników Górnictwa, Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników Przemysłu Naftowego.

17 Dokładnego omówienia dorobku ochrony za
bytków techniki w  Polsce dokonałem w  artykule za
mieszczonym w publikacji Muzea i zabytk i techniki 
w  Polsce. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, w  dru 
ku.

18 Por.: T. R u s z c z y ń s k a  i E. K r y g i e r
Uwagi nad zasadami i sposobem realizacji katalogi

budowa żuraw ia gdańskiego, konserw acje za
bytków  hutnictw a w  Zagłębiu Staropolskim . 
W związku z organizacją skansenów  zabezpie
czono też szereg zabytków techniki ludowej. 
Równocześnie w  poszczególnych placów kach 
m uzealnych prowadzona konserw ację rucho
m ych zabytków  techniki. N iewątpliwą pomocą 
dla tych  prac były konferencje na tem at m etod 
konserw acji wyrobów m etalowych, d rew nia
nych oraz tkanin, organizowane przez Ośrodek 
D okum entacji Zabytków.

Po przeprow adzeniu prac konserw atorskich 
obiekty  zabytkow e były udostępniane społe
czeństwu. Z reguły powstawały w nich pla
cówki m uzealnictw a technicznego, które dzię
ki tem u zyskiw ały pomieszczenie uzupełniające 
ekspozycję, a  często stanow iące główny jej 
elem ent. Takimi placów kam i są M uzeum Żup 
Krakowskich w Wieliczce, M uzeum Przem ysłu 
Naftowego w Bóbrce, M uzeum Historii Włó
kiennictw a w  Łodzi (mieści się ono w  budynku 
fabryki Geyera, wzniesionym w I 'połowie 
XIX w.) oraz m ałe muzea w  Zagłębiu S taropol
skim . Te ostatn ie tworzą cały zespół, w zajem 
nie się tem atycznie uzupełn ia jący21.

Popularyzacja zabytków techniki i ich 
ochrony drogą publikacji nie posiada w  zasa
dzie osiągnięć. Publikacje sam odzielne na ten  
tem at są bardzo· n ie liczne22, niewiele również, 
zwłaszcza w  stosunku do potrzeb ukazało· Się 
artykułów . Lepiej natom iast przedstaw iała się 
spraw a inform acji prasowych. Organizowano 
również specjalne i wystawy, jak  np. objazdowa 
ekspozycja pt. „Zabytki hutnictw a w Zagłębiu 
Staropolskim “, urządzona przez M uzeum Tech
niki w W arszawie. Wzrosło też poważnie zain
teresowanie zabytkam i techniki ze strony  in
sty tucji organizujących turystykę. W zabytkach 
tych odkryto niedocenianą dotychczas atrakcję. 
Zdarzają się naw et wycieczki specjalnie zwie
dzające tylko· te  obiekty.

W sum ie ochrona zabytków techniki w mi
nionym  dwudziestoleciu dokonała dużego kro
ku  naprzód. N abrała rozm achu, oparła się, 
przynajm niej częściowo, o· przesłanki naukowe. 
Zaczęto ją realizować w  sposób planbwy. Do
dajm y, że ogłoszona w  1962 r. nowa ustawa
0 ochronie dóbr k u ltu ry  objęła już w yraźnie
1 bez jakichkolw iek niedomówień również tę 
kategorię zabytków.

zabytków gospodarczych. „Kwartalnik Historii Kultu
ry M aterialnej” 1955 nr 1. -

19 Katalogi te są publikowane pt.: Katalog Zabyt
ków Budownictwa Przemysłowego w  Polsce. Ukazało 
się dotychczas 6 zeszytów.

20 Charakter ten, zgodny zresztą z założeniami, 
potwierdza ogłoszony w  wyniku tej rejestracji Spis 
Zabytków Architektury i Budownictwa, Warsza
wa 1964.

21 Por.: J. J a s i u k ,  Sieć muzeów techniki w  Za
głębiu Staropolskim. „Muzealnictwo”, nr 12, s. 166—160

22 Właściwie można wyliczyć zaledwie kilka po
zycji.
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12. K uźniaki (woj. k ie
leckie). Ruiny pdeca h u t
niczego, s tan  w  okresie 
m iędzyw ojennym  (Fot. 
z archiw um  M uzeum 

Techniki)
12. K uźniaki (voïevodie 
d e  Kielce). R uines d 'u n  
fou r de fonderie, éitat 
d ’entre les deu x  guerres

AKTUALNE POTRZEBY

Powyższa, dodatnia ocena nie zmienia jed
nak faktu, że interesująca nas akcja nadal nie 
odpowiada istniejącym potrzebom, nie zyskała 
też w pełni należnego jej miejsca w ogólnym 
systemie ochrony dóbr kultury. Stanowisko ta
kie zajęli m. in. uczestnicy konferencji na te
mat „Zabytki i tradycje techniki w Tysiąclecie 
Państwa Polskiego“ zorganizowanej w  War
szawie, w listopadzie 1964 r.23.

W tej sytuacji niezbędne są zdecydowane 
kroikli w dziedzinie organizacyjnej i merytorycz
nej. Państwowa służba konserwatorska musi 
zwrócić większą uwagę na zabytki techniki, 
przy czym powinno się to wiązać ze wzmocnie
niem obsady placówek konserwatorskich właś
nie dla prac w  tym  kierunku. Konieczna jest 
również odpowiednia korekta dotychczasowych 
planów finansowych, w  bardzo· małym stopniu 
uwzględniających potrzeby 'zabytków techniki. 
Zgodnie z postulatami wspomnianej wyżej kon
ferencji byłoby też pożądane powołanie przy 
jednej z centralnych instancji państwowych 
organu koordynującego akcję ochrony i wy
korzystania zabytków techniki. Jako· instancję 
tę wymienia się Komitet Nauki i Techniki, a to 
z uwagi na wspomniane wyżej znaczenie trady
cji dla aktualnego· postępu technicznego.

Dla właściwego opanowania niekorzystnej 
sytuacji musi być opracowany szczegółowy pro
gram działania, potraktowany w sposób kom
pleksowy, tj. ujm ujący wszystkie odcinki, na 
których akcja ma być prowadzona, począwszy 
od rejestracji zabytków, a skończywszy na ich 
popularyzacji i oświatowym oraz naukowym 
wykorzystaniu. Pilna jest zwłaszcza rejestracja

ет Por.: spraw ozdanie z te j konferencji, „Ochro
na Zabytków ” j.w .

13. K uźniaki (woj. kieleckie). Ruiny pieca hutniczego, 
stan  w  1959 r. Obdekt ten  jest przykładem  postępu ją
cego niszczenia niezabezpieczonego zabytku (Fot. P ra 

cownie K onserw acji Zabytków)
13. K uźniaki (voïevodie de Kielce). Ruines du four 
de  fonderie, é ta t en 1959. C ette installation  constitue 
un exem ple incontestable du  processus d’usure 

s ’a ttaq u a n t à un m onum ent non-conservé
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zabytków techniki, obecnie bowiem  o ich za
sobach m am y jedynie orien tacy jne wiadomoś
ci, co wpływ a deform ujące na podejm ow ane de
cyzje konserw atorskie, nie mówiąc już o tym , 
że nie pozwala uratow ać być może bardzo cen
nych dokum entów . R ejestracja ta  pow inna być 
dokonana jak  najszybciej, naw et za cenę pew 
nych ustępstw  w jej dokładności. W ażne jest 
przy tym , aby  re jes trac ja  objęła rów nież ru 
chome zabytki techniki, ew idencjonow ane do 
tej pory  ty lko  sporadycznie. Równoległe z prze
prowadzoną re jes trac ją  powinien być dokony
w any w ybór najcenniejszych obiektów, k tó re  
byłyby w  pierw szym  rzędzie poddane pracom  
konserw atorskim , a  uprzednio inw entaryzacji. 
Należy dążyć, aby  nakłady  finansow e i orga
nizacyjne, zw iązane z prowadzeniem  tych 
ostatnlich przedsięwzięć, ponosili w  Większym 
stopniu użytkow nicy zabytków lu b  ich n a j
bliżsi sąsiedtei; chodzi tu  głównie o zakłady 
produkcyjne i o rgany adm inistracji gospo
darczej.

Bardzo w ażnym  odcinkiem, a równocześnie 
zaniedbanym  jest spraw a społecznej opieki 
nad zabytkam i, k tó ra  przyniosła ta k  owocne 
rezu lta ty  w  zakresie ochrony zabytków  arch i
tek tu ry . Zabytki budow nictw a przem ysłowe

go, w ich liczbie zabytki techniki ludowej m u
szą otrzym ać jak  najliczniejszych opiekunów . 
Zadanie to m a dodatkow y aspekt propagando
wy.

W reszcie musi. być zmieniona sy tuacja  na 
odcinku publikacji. K ażdy większy zabytkow y 
obiekt techniczny powinien mieć własny, 
choćby krótki inform ator. Podobnie każde m u
zeum techniki m usi zdobyć się na przew odnik 
po swych zbiorach.

Nie ulega wątpliwości, że realizacja postu
lowanego· program u nie nastąpi w ciągu jed 
nego roku. Nie należy też oczekiwać rap tow 
nego polepszenia ochrony naszych zabytków 
techniki. Stać się to natom iast powinno w  cią
gu najbliższych k ilku  lat. W innym  przypadku 
trudności rozwiążą się same, w praw dzie w fo r
m ie najbardziej n iekorzystnej, bo w skutek 
zniszczenia większości obiektów zabytkowych.

Ogłoszenie roku 1965 — Rokiem Muzeów 
i Zabytków Techniki jest bardzo· dobrym  po
czątkiem akcji i pozwala mieć nadzieję, że 
przedstawione wyżej zadania zostaną zreali
zowane.

inż. Jerzy  Jaisiuk
Muzeum Techniki w  Warszawie

PROBLÈMES DE PROTECTION DES MONUMENTS TECHNIQUES EN POLOGNE

Malgré d'anciennes traditions ainsi que certaines 
acquisitions dans ce secteur, l ’état de la protection 
des monuments techniques en Pologne est encore 
insuffisant. En raison de l'enregistrement inachevé 
nous ne possédons pas d ’informations complètes quant 
aux monuments techniques qui se sont conservés 
dans notre pays. Plusieurs monuments de grande 
valeur attendent un traitement de protection et de 
conservation. Nous manquons également d’une quan
tité suffisante de publications popularisant les monu
ments de la technique ancienne.

Il est toutefois à espérer que l ’on pourvoira aux 
besoins susdits durant les plus proches années car 
l ’intérêt porté aux monuments techniques va toujours 
croissant de même que la compréhension de leur 
signification pour la science, la technique et la culture 
contemporaines. Telles conceptions se développent! 
tout particulièrement dans les m ilieux techniques et 
économiques et l ’on peut s ’attendre de leur part à una( 
collaboration en ce qui concerne les travaux de con 
servation.

La protection des monuments de la technique s 
heurtera bien entendu à plus d’une difficulté xésul 
tant de la spécifique de ces monuments (vu leu 
grande diversité et la grande exposition à l ’usure 
issue de ce qu’ils soient affectés à des fonctions 
productives ou au secteur des services) que des con
victions enracinées et persistant encore dans certains 
m ilieux que la machine usée, l ’outil ou le bâtiment

ancien des ateliers d ’usines dans lesquels la production 
ne peut plus être continuée ne présentent plus aucune 
valeur.

La surmontation de ces difficultés et l’accomplis
sement des tâches découlant du besoin d’une sauve
garde et d’une protection dans des mesures appropriées 
des monuments de la technique révolue nécessitent 
une intensification des traitements de conservation 
et de l ’enregistrement. Il s ’agit là, en premier lieu  
d’attirer une plus grande attention des services· d ’État 
de conservation sur les monuments de la technique, et 
même d’augmenter les effectifs consacrés spécialement 
à ces travaux. Il importe également d ’entourer les 
monuments techniques d ’une protection sociale tout 
en élargissant cette dernière par la convocation de 
protecteurs individuels et collectifs (institutions et 
établissements industriels) pour les monuments parti
culiers.

Les musées techniques qui s ’occupent des souve
nirs mobiliers de la technique ancienne, tels que les 
instruments de travail, les machines et les installations 
mécaniques exigent également une extension de leur 
réseau.

La proclamation en 1965 de l ’Année des Musées 
et des Monuments de la Technique est d’un bon 
augure pour l ’action engagée car cela permettra de 
concentrer l ’attention sur l ’état actuel de ces musées 
et monuments ainsi que sur les perspectives de leur 
protection.
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