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informacji baz danych) do opracowania katalogu in
formatycznego archiwalnych obrazów środowiska kul
turowego w postaci zdjęć lotniczych na płytach CD 
lub DVD, zgodnie z kompatybilnością systemów kata

logowych SIN i SINB w Ośrodku Dokumentacji Z a
bytków 17. Prace te obecnie trwają i są umiejscowione 
w Regionalnym Ośrodku Studiów i O chrony Środo
wiska Kulturowego w Łodzi.

H enryk A ndrulew icz
Kierownik Pracowni Urbanistyki w  Dziale Architektury i Urbanistyki

17. Zob. opracowanie: H. Andrulewicz, Podstawy m erytoryczne z  kom patybilnością system ów  SIN i SINB w  Ośrodku Dokum entacji
opracowania katalogu archiwalnego obrazów środowiska kulturowe- Zabytków , O DZ, Warszawa 2000 , ss. 31 , mps powielany.
go w  postaci zdjęć lotniczych na płytach CD lub DVD, zgodnie

PRACOWNIA ZABYTKÓW TECHNIKI

Pracownia istnieje od 1990 r., od m om entu nadania 
nowego statutu Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków 
i utworzenia w obecnym kształcie Działu Architektury 
i Urbanistyki. Połączono w nim dawny Dział Zabyt
ków Nieruchom ych, Dział Urbanistyki i Samodzielne 
Stanowisko do spraw Zabytków Techniki, jednocze
śnie wyodrębniając Pracownię Zabytków Techniki.

Pracownia Zabytków  Techniki prowadzi prace 
związane z:

1. dokum entacją prawną zarejestrowanych zabyt
ków nieruchomych z zakresu dziedzictwa przemysłu 
i techniki (wyodrębnioną w bazach danych ze wspól
nego rejestru obejmującego wszystkie nieruchom e za
bytki architektury i urbanistyki),

2. dokum entacją prawną zarejestrowanych zabyt
ków ruchomych techniki — rejestr ruchomych zabyt
ków techniki (decyzje wydzielone ze wspólnego reje
stru obejmującego zabytki ruchome),

Pilchowice —  zapora i elektrownia wodna wzniesiona w  latach 1903-1912 . Fot. M. Barszcz 

Pilchowice —  w ater-pow er plant and dam built in 1903-1912 . Photo: M. Barszcz
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3. ewidencją dóbr kultury z zakresu dziedzictwa 
przemysłu i techniki — centralna ewidencja zabytków 
ruchomych techniki (karty ewidencyjne zabytków rucho
mych techniki18 oraz ankiety zespołów i obiektów archi
tektury przemysłowej a także budowli technicznych19),

4. ewidencją dokumentacji obiektów i zespołów ar
chitektury przemysłowej (wyodrębnienie w postaci fi- 
szek i baz danych ze wspólnej centralnej ewidencji 
zabytków nieruchomych),

5. ewidencją dokumentacji historycznej i technicznej 
zabytków z zakresu dziedzictwa przemysłu i techniki,

6. bibliografią dotyczącą dóbr kultury z zakresu 
dziedzictwa przemysłu i techniki,

7. fototeką odbitek i negatywów wybranych zaby
tków związanych z dziedzictwem przemysłu i techniki,

8. opiniowaniem dotyczącym zasad ochrony i konser
wacji zabytkowych obiektów związanych z dziedzictwem 
przemysłowym i technicznym we współpracy i porozu
mieniu z wojewódzkimi oddziałami Służby Ochrony Za
bytków oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków.

W  1995 r. w Pracowni Zabytków  Techniki zareje
strowanych było 575 różnego typu ruchomych zaby
tków techniki (104 decyzje wpisujące do rejestru). 
Kartoteka dotycząca ruchomych zabytków techniki 
liczyła 1322 karty oraz 2225 kart zespołów i obiektów 
architektonicznych związanych z dziedzictwem prze
mysłowym, bilansowanych od 1988 r. (tylko karty bia
łe). O d 1995 do 1998 r. w ramach Pracowni Zaby
tków Techniki prowadzony był Program Resortowy 
MKiS „O chrona Zabytków  Techniki w Prywatyzowa
nych Zakładach Przemysłowych” —  do pracowni w pły
nęły 5973 ankiety informacyjne związane z dziedzic
twem przemysłu i techniki (zespoły przemysłowe, obiek
ty oraz urządzenia i maszyny o cechach zabytkowych). 
Opracow ano jednolity wzór ankiety informacyjnej (ja
ko wstępną dokum entację rozpoznającą wartości za
bytkowe zespołów przemysłowych, obiektów i urzą
dzeń), którą po opracowaniu kart dla nieruchomych 
zabytków architektury i ruchomych zabytków techniki 
dołączono jako w kładkę-załącznik do tej karty.

Ankiety informacyjne opracowywane na zlecenie wo
jewódzkich konserwatorów zabytków były analizowane 
przez ekspertów powołanych z grona pracowników 
Muzeum Techniki i O D Z w Warszawie. W  wyniku zale
ceń ekspertów do końca trwania programu w Pracowni 
Zabytków Techniki opracowano wnioski dla wojewódz
kich konserwatorów zabytków dotyczące opracowania 
kart, następnie przyjęto i zarejestrowano 2100 kart ze
społów i obiektów architektury przemysłowej oraz 
905 kart zabytków ruchomych techniki. W wyniku ana
lizy ankiet informacyjnych i kart ewidencyjnych eksperci

18. W zór karty ewidencyjnej zabytku ruchomego techniki ze wzglę
du na specyfikę tych zabytków różni się zakresem i formą od wzoru 
karty dla zabytków ruchomych sztuki.
19. W zór ankiety informacyjnej z dokumentacją fotograficzną dla 
zespołów i obiektów architektury przemysłowej (również budowli

postulowali objęcie ochroną konserwatorską wybrane 
zabytki związane z dziedzictwem przemysłowym.

W ciągu ostatnich pięciu lat zasób dokumentacji 
zabytków techniki podwoił się — kartoteka rucho
mych zabytków techniki liczy 2746 kart oraz 4463 
białe karty zabytków nieruchomych związanych z dzie
dzictwem przemysłu i techniki. N atom iast rejestr ru 
chomych zabytków techniki zawiera 295 decyzji doty
czących 2453 zabytków. Dla rejestru zabytków rucho
mych techniki opracowano w konsultacji z program i
stą kom puterowym  bazy danych w programie „dbase 
5 ,7” . Rozpoczęto kompletowanie bazy danych w ukła
dzie nowego podziału na województwa oraz skonwer- 
tow ano do tej bazy rekordy z poprzedniej zaczętej bazy 
danych w programie starym „dbase” dla województw 
w dawnym podziale terytorialnym. Zaczęto również 
opracowywać strukturę słownika terminologicznego 
zabytków techniki związanych z poszczególnymi dzia
łami przemysłu (jednorodność haseł jest konieczna przy 
opracowywaniu elektronicznej bazy danych).

technicznych) powstał w  1996 r. w  ramach Resortowego Programu 
MKiS —  Ochrony Zabytków Techniki w  Prywatyzowanych Zakła
dach Przemysłowych.

Pochylnia Kanału Elbląskiego, oddana do użytku w  1860 r. Fot. 
M. Barszcz

The Elbląski Canal ramp com pleted in 1860. Photo: M. Barszcz
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W  wyniku przeprow adzonego porozum ienia z rze
czoznawcami techniki samochodowej PZM ot i Auto
mobilklubu zaczęto prowadzić jednolitą centralną ewi
dencję pojazdów mechanicznych o wartościach zabyt
kowych, opracowując dla tych pojazdów karty rucho
mych zabytków techniki według wzoru ODZ. W  Pra
cowni sporządzane są protokoły przyjęcia kart ewiden
cyjnych przysyłanych przez Wojewódzkich Konserwa
torów  Zabytków, które są podstawą do zarejestrowa
nia pojazdów o wartościach zabytkowych jako kolek
cjonerskich pojazdów mechanicznych. W  ciągu osta

tnich dwóch lat przyjęto karty ewidencyjne i wysłano 
protokoły dla ponad 200 takich pojazdów.

Pracownia Zabytków  Techniki współpracuje z w o
jewódzkimi konserw atoram i zabytków przeprow adza
jąc wizje lokalne zagrożonych zabytków związanych 
z dziedzictwem przemysłu i techniki, a jeśli zachodzi 
konieczność, opracowuje opinie z wnioskami dotyczą
cymi wartości zabytkowych oraz ochrony konserw a
torskiej obiektów, co ułatwia podjęcie stosownych de
cyzji przez Służbę O chrony Zabytków  i Generalnego 
Konserwatora Zabytków.

A rtu r  Zbiegieni
Kierownik Pracowni Zabytków Techniki w  Dziale Architektury i Urbanistyki

(w latach 1995-2001)
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