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Historii Nauki i Techniki będzie kontynuowana i pogłębiana. Zapowiedzią tego 
jest między innymi zaproszenie do NRD przes Instytut Nauk o Ziemi na miesiąc 
październik 1961 r. pracowników naszego Zakładu. Pozwoli im to uzupełnić 
archiwalia do prowadzonych przez Zakład prac naukowych.

Irena Stasiewicz

II KONFERENCJA N A U K O W A  ZESPOŁU BAD AŃ  N A D  POLSKIM
Śr e d n i o w i e c z e m  u n i w e r s y t e t u  w a r s z a w s k i e g o  i  p o l i t e c h n i k i

W ARSZAW SKIEJ

Rewelacje z Wiślicy docierają ostatnio nie tylko do małej grupy wtajemni
czonych csób. Coraz to nowe odkrycia archeologów, szeroki zakres badań nauko
wych spotkały się z zainteresowaniem społec eństwa, a wyrazem tego mogą 
być choćby artykuły o Wiślicy, jakie ukazują się nie tylko w  tygodnikach kul
turalnych, ale i na łamach prasy codziennej. Również „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki” (nr 3—4/1960) informował o pracach Zespołu Badań nad Polskim Śred
niowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej i jego- 
pierwszej konferencji naukowej.

W  dniach 28 i 29 kwietnia br. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim 
druga taka konferencja, na której Zespół zaprezentował bogaty dorobek z minio
nego roku. Wzięli w  niej udział m.in. zastąpca przewodniczącego Rady Państwa 
prof. St. Kulczyński, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. T. Kotarbiński i licznie 
zgromadzeni naukowcy pracujący nad historią Polski.

Okres sprawozdawczy przyniósł odnalezienie w  Wiślicy fundamentów romań
skiej krypty oraz drugiego fragmentu słynnej już dziś płyty posadzkowej, rów
nież ozdobionej rysunkami figuralnymi. Ustalono przebieg murów średniowiecz
nych w  południowej i zachodniej stronie miasta; w  domu Długosza odkryto szereg 
fragmentów oryginalnej architektury, zakończono też eksplorację grod iska, znaj
dując skarb w  postaci 505 monet z końca XI w. W  Kijach odkryto dalsze frag
menty budowli romańskiej i odcinki muru wykonanego metodą opus spicatum. 
Wreszcie w  osadzie w  Kobylinkach odsłonięto dwie dymarki do wytopu żelaza 
i około 100 jam o charakterze magazynowym. Znaleziono też szereg zabytków 
kultury materialnej jak: przęśliki i ciężarki do krosien, fragmenty prawdopodob
nie łyżek odlewniczych oraz kawałki surowca żelaznego.

Pracom terenowym towarzyszyły liczne studia historyczne, badania źródeł 
pisanych, dotyczących Wiślicy oraz analiza naukowa znalezionych obiektów. O ich 
wynikach mówiły referaty wygłoszone na konferencji. Nie mogąc tu w  całości 
omówić tego interesującego dorobku, jako historyk techniki związany z historią 
budownictwa, pragnę zwrócić tylko uwagę na dalsze sukcesy dr Hanny Jędrze
jewskiej w  jej badaniach starych zapraw budowlanych. Analiza zapraw polskich 
od końca X  do połowy XVI w. wykonana metodą opracowaną przez dr Jędrze
jewską, pozwoliła wykryć powiązania między rodzajami zapraw a okresem ich 
użytkowania. Zaprawy z zabytków wiślickich, wykazujące określoną typowość 
dla poszczególnych obiektów, stały się dodatkowym kryterium datowania tych 
budowli i stworzyły jedną z przesłanek do szukania powiązań historycznych 
z innymi zabytkami regionu.

Badania prowadzone w  Instytucie Techniki Budowlanej- nad materiałem ka
miennym użytym w  Wiślicy wykazały, że nie wchodziła ona —  jak można by 
przypuszczać —  w  zasięg oddziaływania zespołu kamieniołomów pińczowskich,
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a jej kolegiata powstała z wapienia pochodzącego z kamieniołomów w  Wełczu. 
Analiza tego złoża i murów kolegiaty stanowi podstawę prowadzonych obecnie 
prac, zmierzających do odtworzenia obrazu prac górniczych i punktów eksploatacji 
złoża.

Osobnego podkreślenia wymaga stale wzrastający zakres prac podejmowa
nych przez zespół i liczba reprezentowanych w  nim specjalności naukowych. 
Obecnie Zespół skupia 16 samodzielnych i 41 pomocniczych pracowników nauko~ 
wych, którzy do swej pracy wciągają < młodzież akademicką. W  ubiegłym roku 
w  badaniach zabytków wiślickich uczestniczyło 84 studentów Politechniki i Uni
wersytetu.

Stanisław Furman

PLAC Ó W K A  M U ZEALN A  W  ZABYTKOW EJ K UŹN I

Po trzyletnich pracach konserwatorskich została udostępniona dla zwiedzają
cych zabytkowa kuźnia w  Starej Kuźnicy pod Końskimi (woj. kieleckie). Kuźnia 
ta wykorzystująca energię wodną posiada ur-ądrenia, charakterystyczne dla 
XVIII-wiecznych kuźnic fryszerskich. Wśród urządzeń na podkreślenie zasługują 
miechy skrzyniowe, jedyny już najprawdopodobniej tego rodzaju eksponat 
w  kraju.

Zabytek znajduje się pod bezpośrednią opieką Warszawskiego Muzeum Tech
niki, które włączyło go do organizowanej na terenie Zagłębia Staropolskiego 
sieci placówek muzealnictwa technicznego.

Przy pracach konserwatorskich brała . czynny udział śląska huta „Baildon”, 
która jako pierwszy w  Polsce zakład produkcyjny objęła patronat nad zabytkiem 
techniki.

Urządzenia zabytkowej kuźni znajdują się w  stanie umożliwiającym prowa
dzenie pokazów pracy dawnymi metodami.

Uroczyste otwarcie placówki muzealnej w  zabytkowej kuźni odbyło się
11 czerwca 1961 r., w  obecności przedstawicieli świata naukowego z Warszawy, 
Łodzi i Kielc, lokalnych władz terenowych oraz licznych wycieczek ze Śląska 
i Kielecczyzny.

J. J.

K O P A LN IA  I H UTA  N A  FRESKACH Z XVII W IEK U  W  RZESZOWIE

' Wyjątkowo interesujące, także i dla historyka nauki i techniki, są nowo od
kryte i ostatnio udostępnione malowidła ścienne w  gmachu dawnego konwiktu 
pijarów przy ul. 3 Maja w  Rzeszowie. Malowidła te, pokrywające niezwykle 
bogato wnętrza parteru gmachu, niespodziewanie stały się cennym, integralnym 
elementem ekspozycji Mureum Okręgowego- w  Rzeszowie, które tu właśnie otwo
rzyło nowe sale podczas uroczystości tegorocznych Dni Rzeszowa.

Gmach dawnego konwiktu z połowy X VII w. do niedawna był bardzo za
niedbany, zagrzybiony, zniszczony przez wilgoć, przebudowy i „remonty”. Ponad 
150 lat, od czasu koaifiskaty dóbr zakonnych przez Józefa II, mieściły się bowiem 
tutaj archiwa, biura, przejściowo szkoły. Gmach konwiktu, który z kościołem 
i gmachem dawnego liceum pijarskiego tworzy kompleks architektoniczny z fron
tonami, prawdopodobnie projektu samego Tylmana z Gameren —  intrygował 
jednakże konserwatorów i w  związku z generalną rekonstrukcją budynku dla



Rys. 1. Malowidło ścienne z XVII wieku przedstawiające dysputę uczonych, 
odkryte na sklepieniu sali gościnnej dawnego konwiktu pijarów w  Rzeszowie
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Rys. 2. Zilustrowane tematy dysputy uczonych na malowidłach ściennych 
w Rzeszowie: górnictwo i hutnictwo



Rys. 3. Zilustrowane tematy dysputy uczonych na malowidłach ściennych 
w  Rzeszowie: górnictwo i hutnictwo


