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wiejskiego budownictwa. Na przykład 
ogrzewanie współczesnych domów-ka- 
mienic na wsi to wielkie marnotraw
stwo energii cieplnej. Tu może bardziej 
niż w innych dziedzinach budownictwa 
wiejskiego zapomniano o cennych do
świadczeniach wielu pokoleń budowni
czych z naszej strefy klimatycznej.

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Organizatorami konferencji, która od
była się w dniach 15— 16 stycznia 
1987 r. w Warszawie byli: Stowarzy
szenie Inżynierów i Techników Komu
nikacji — Zarząd Główny, Główna Ko
misja Muzealnictwa i Historii Trans
portu, Polskie Towarzystwo Historii i 
Techniki. Jej celem była wymiana do
świadczeń w zakresie ochrony i doku
mentowania zabytków techniki w tran
sporcie oraz przedstawienie ich hi
storii.
Na konferencję przygotowano i opu
blikowano następujące referaty, które 
uprzednio zostały rozesłane zaproszo
nym uczestnikom: Ce/e i zasady och
rony zabytków techniki —  prof, dr hab.
A. W i ś l i c k i ;  Doświadczenia pol
skie w zakresie organizacji i wykorzy
stania placówek muzealnictwa techni
cznego -  inż. J. Ja s i u k; Metody 
dokumentowania i utrzymania zabyt
ków techniki — mgr K. R o s i ń s k a ;  
Działalność i doświadczenia Stowarzy

NARADA KONSERWATORSKA NA TEMAT

Zadania służb konserwatorskich na 
terenach uprzemysłowionych w dużej 
mierze muszą dotyczyć ochrony zabyt
ków techniki. Działalność istniejącego 
od kilkunastu lat we Wrocławiu Insty
tutu Historii Architektury, Sztuki i Te
chniki Politechniki Wrocławskiej bar
dzo pomyślnie wpływa na politykę 
konserwatorską w tym zakresie w re
gionie Dolnego Śląska. Już w latach 
siedemdziesiątych pracownicy tego In
stytutu włączyli się do prac ewidencyj
nych przy zabytkach techniki i wypra
cowali nową, skrótową formę ewiden
cjonowania starych zakładów przemy
słowych w postaci tzw. Raportów, in
formujących o stanie zachowania i 
walorach zabytkowych zakładów prze
mysłowych wybranej branży.
Dokonany w ten sposób w poszcze
gólnych branżach przegląd zasobów 
zabytkowych pozwolił na opracowanie 
programu ochrony najcenniejszych za
bytków techniki. Pozostająca od lat 
w sferze postulatów współpraca służb 
konserwatorskich z gestorami zakładów 
przemysłowych i Naczelną Organiza
cją Techniczną tu została pomyślnie 
zrealizowana. Dzięki inicjatywie 
IHASiT powołano Ośrodek Dawnej i 
Nowej Techniki Górniczej w Wałbrzy
chu. Zorganizowana w tym mieście w 
sierpniu 1985 r. międzynarodowa kon
ferencja pt. Górnictwo węgla kamien
nego w procesie kształtowania środo
wiska ludzkiego poświęcona była idei

W dyskusji dominowały trzy stwierdze
nia: 1) stan współczesnego budowni
ctwa na polskiej wsi jest alarmująco 
zły, 2) na ten stan składa się wiele 
przyczyn — przepisy prawne, systemy 
szkolenia budowniczych, niska świa
domość inwestorów i szereg innych, 3) 
konieczne jest niezwłoczne podjęcie

szenia Inżynierów i Techników Komu
nikacji w ochronie zabytków i historii 
transportu — inż. L. N o w i c k i ;  Two
rzenie biograficznej dokumentacji dla 
osób szczególnie zasłużonych dla tran
sportu oraz podjęcie prac przygoto
wawczych do »Słownika Biograficzne
go Techników Polskich« — mgr St. 
W o j d a ;  Działalność, doświadczenia 
oraz problemy i zamierzenia w och
ronie zabytków i historii kolejnictwa -  
mgr inż. J. K a m i ń s k i ;  Działalność, 
doświadczenia oraz problemy i zamie
rzenia w ochronie zabytków i historii 
drogownictwa — mgr inż. S. R o i la ; 
Działalność, doświadczenia oraz pro
blemy i zamierzenia w ochronie zabyt
ków i historii lotnictwa — mgr M. 
M a r k o w s k i ;  Działalność, doświad
czenia oraz problemy i zamierzenia w 
ochronie zabytków żeglugi śródlądo
wej — mgr inż. A. W. R e s z k a ;  Dzia
łalność, doświadczenia oraz problemy 
i zamierzenia w ochronie zabytków i

powstania tego Ośrodka, jego charak
terowi i przyszłej działalności.
W 1986 r. Instytut zainicjował or
ganizowanie na Dolnym Śląsku coro
cznych narad konserwatorskich podsu
mowujących aktualnie prowadzone 
prace i wytyczających kierunki poli
tyki konserwatorskiej w zakresie ochro
ny zabytków techniki w tym regionie. 
Pierwsza z tego cyklu narada odbyła 
się 16 stycznia 1986 r. w Wałbrzychu 
i Książu i dotyczyła głównie zabytków 
górnictwa. Kolejną naradę, zorgani
zowaną 6 lutego 1987 r., we Wrocła
wiu, poświęcono prezentacji nowej 
inicjatywy Instytutu — koncepcji powo
łania we Wrocławiu muzeum środowi
skowego zabytków techniki (ekomu- 
zeum).
Narada zorganizowana została przez 
Radę Wojewódzką NOT we Wrocła
wiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo
ciągów i Kanalizacji we Wrocławiu, 
Instytut Historii Architektury, Sztuki i 
Techniki Politechniki Wrocławskiej w 
porozumieniu z Wojewódzkim Konser
watorem Zabytków we Wrocławiu i 
Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków w 
Warszawie i nosiła tytuł Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT a ochrona zabytków techniki 
Dolnego Śląska. Obok wspomnianej 
już prezentacji koncepcji wrocławskie
go muzeum techniki, dyskutowano o 
zakresie i formach współdziałania

energicznych i skutecznych działań na 
wszystkich możliwych odcinkach, aby 
sytuacja uległa poprawie jak najszyb
ciej. Każdy dzień przynosi nieodwra
calne szkody społeczne dla nas i na
stępnych pokoleń.

Kazimierz Uszyński

historii komunikacji miejskiej — mgr 
inż. W. Ź ró d  l a k ;  Niektóre proble
my ochrony zabytków techniki motory
zacyjnej w Polsce — mgr J. T a r c z y ń 
sk i ;  Wydawnictwa o ochronie zabyt
ków techniki w transporcie ze szcze
gólnym uwzględnieniem drogownic
twa — mgr inż. J. Duda.

Powołana na konferencji komisja sfor
mułowała wnioski, które będą podsta
wą do opracowania raportu dla mini
stra komunikacji i innych centralnych 
instytucji zarządzających poszczegól
nymi rodzajami transportu. W rapor
cie tym omówiona zostanie aktualna 
sytuacja w zakresie ochrony zabytków 
transportu i popularyzowania jego hi
storii. Będzie on również zawierał pro
pozycje rozwiązania merytorycznych i 
organizacyjnych problemów ochrony 
zabytków transportu.
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państwowych służb konserwatorskich 
ze SNT NOT i przemysłem.
Na naradzie wygłoszono następujące 
referaty: Organizacja i zadania Fe
deracji SNT NOT — zastępca sekre
tarza RW NOT we Wrocławiu, mgr 
inż. J. B r o n k o w s k i ;  Muzeum Te
chniki w organizmie miejskim Wrocła
wia — dr St. Januszewski z IHASiT 
Politechniki Wrocławskiej; Rozwój hi
storyczny technologii pozyskiwania wo
dy dla Wrocławia — mgr inż. T. S z e 
w c z y k  z MPWiK we Wrocławiu; Ga
zownicy a ochrona zabytkowej gazow
ni w Sobótce — inż. I. M a r c z y k  
z PZITS we Wrocławiu; Stan i perspek
tywy Ośrodka Dawnej i Nowej Tech
niki Górniczej w Wałbrzychu — mgr 
J. B a r s z c z  ze SliTG w Wałbrzy
chu.
Ponadto przedstawiciele urzędów WKZ 
lub BDZ z województw jeleniogórskie
go, legnickiego, opolskiego, wałbrzy
skiego, wrocławskiego w formie komu
nikatów przedstawili problemy zwią
zane z ochroną zabytków techniki na 
swoim terenie.
Uczestnicy narady w czasie objazdu 
terenów wodonośnych Wrocławia 
zwiedzili m.in. zabytki techniki zakła
du wodociągowego „Na Grobli” , któ
ry będzie „trzonem" projektowanego 
ekomuzeum, oraz przepompownię wo
dy „Świątniki” .
Dr St. J a n u s z e w s k i  w referacie 
Muzeum Techniki w organizmie miej-
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skim Wrocławia przedstawił koncepcję 
utworzenia ekomuzeum zabytków tech
niki, zlokalizowanego w rejonie śród
miejskiego węzła wodnego, obejmują
cego również przepompownię wody 
„Świątniki”  i Dworzec Swiebodzki. Po
wstanie ekomuzeum pozwoli na utrzy
manie i wyeksponowanie nie tylko 
tych wartości, jakie istnieją w samym 
zabytku techniki, ale także w całym 
jego otoczeniu, architekturze i obiek
tach przyrody1. Projekt ten zyskał uz
nanie wszystkich uczestników konfe
rencji. Trzeba dodać, że jego realiza
cja nie jest sprzeczna z planami re
waloryzacyjnymi m. Wrocławia. Prze
widziane do adaptacji obiekty archi
tektury znajdują się na wojewódzkiej 
liście obiektów wytypowanych do spo
łecznego zagospodarowania, a zamie
rzone prace budowlane nie stwarzają

1 Szerzej na ten tem at pisze St. Januszew
ski w artykule O chrona aktywna dziedzictw a  
przemysłowego D olnego Ś lą ska .

problemów technicznych. Autorzy kon
cepcji utworzenia tego muzeum potra
fili nawet zapewnić sobie wykonawców 
dla tych prac. W dyskusji i wnioskach 
znalazła odbicie również problematy
ka ochrony zabytków techniki w in
nych województwach regionu dolno
śląskiego, poruszona w referatach i 
komunikatach wygłoszonych w ramach 
programu. Wymieniono podstawowe 
trudności w tym zakresie:
1) brak dostatecznych funduszy na 
prowadzenie prac badawczych, ewi
dencyjnych i wykonawczych przy za
bytkach techniki,
2) brak wykonawców dla tych prac, >
3) zbyt mała obsada w urzędach kon
serwatorskich, nie pozwalająca na 
wydzielenie stanowisk pracy ds. zabyt
ków techniki, obsadzonych przez od
powiednio przygotowane do tej spe
cjalistycznej pracy osoby. Wysunięto 
następujące propozycje rozwiązania 
tych problemów, które zostaną opra
cowane w formie wniosków:
1) utworzyć fundusz międzyresortowy

dla prowadzenia prac dokumentacyj
nych przy zabytkach techniki,
2) powołać na szczeblu centralnym ze
spół rzeczoznawców ds. ochrony za
bytków techniki. Do zadań jego nale
żałoby m.in. doradztwo przy podej
mowaniu decyzji o modernizacji za
bytków techniki, przekazywaniu nie- 
uźytkowanych maszyn i urządzeń na 
złom,
3) tworzyć muzea przyzakładowe, któ
re dokumentowałyby dzieje i produk
cję czołowych zakładów w Polsce. 
Wypowiedzi te i propozycje potwier
dzają od dawna dostrzeganą koniecz
ność zorganizowania szerokiej współ
pracy międzyresortowej (uwzględnia
jącej oczywiście również Naczelną Or
ganizację Techniczną) w zakresie 
ochrony zabytków techniki.
Przykład woj. wrocławskiego dowodzi, 
że współpraca taka jest możliwa i na 
jej efekty nie trzeba długo czekać.
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