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04.10.2018 r.
CZWARTEK

13:00 – 14:15
Sesja referatowa Praktyka w rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego:
dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak, prof. Politechniki Łódzkiej,
„Dobre i złe praktyki w rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego
Łodzi.”

10:00 – 11:00
Przyjazd uczestników do Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia,
rejestracja w Sali konferencyjnej

Paweł Żuromski, Kierownik Wydziału Centrum Nauki i Techniki „EC1, Rewitalizacja historycznej Elektrowni Łódzkiej (EC-1) – Centrum
Nauki i Techniki EC1.”

11:00 – 11:20
Uroczyste otwarcie konferencji przez:

Agnieszka Kowalska, WUOZ w Łodzi, „Problem rewitalizacji
i adaptacji obiektu poprzemysłowego na przykładzie „Fabryki
Wełny” w Pabianach.”

Prezydenta miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja
Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu Jana Jędrasika
Dyrektora generalnego DoFA, członka ZG SARP,
dr arch. Macieja Hawrylaka
11:20 – 12:35
Sesja referatowa Dziedzictwo przemysłowe i techniczne:
Agata Augustyn, Wioletta Wrona-Gaj, Park Wielokulturowy Stara
Kopalnia, „Dziedzictwo pogórnicze na przykładzie kopalni Julia
w Wałbrzychu – teoria i praktyka.”
dr hab. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum
Techniki, „O sztuce interpretacji dziedzictwa kultury technicznej.”

mgr inż. arch. Dominik Jefmański, „Adaptacja byłych zakładów
przemysłowych na fabrykę powietrza”

DYSKUSJA
14:15 – 15:00
Obiad
15:00 – 17:00
Zwiedzanie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
19:00 – 21:00
Uroczysta kolacja

dr hab. Maciej Szymczyk, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Handlowej
we Wrocławiu, „Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju od obiektu
przemysłowego do pomnika historii.”

DYSKUSJA
12:40 – 13:00
przerwa kawowa
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05.10.2018 r.
PIĄTEK

10:00 – 11:40
Sesja referatowa Architektura industrialna i wyposażenie:
dr hab. inż. arch., Eugeniusz Skrzypczak, prof. nadzw. Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu, ”Historyczna architektura poznańskich
elektrowni – iluzoryczny czy rzeczywisty kapitał.”
dr inż. Anna Orchowska – Smolińska, Politechnika Gdańska, Dziedzictwo stoczni Schichaua w Gdańsku w świetle najnowszych badań.
Dominika Oleś, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej,
„Kopalnia „Wieczorek” jako przykład dziedzictwa przemysłowego
twórczości architektów Emila i Georga Zillmannów.”
Krzysztof Czartoryski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu, „Młyn w Siedlimowicach.”

DYSKUSJA
11:40 – 12:00
przerwa kawowa

12:00 – 13:15
Sesja referatowa Zachowanie dziedzictwa przemysłowego – cel,
kontekst, efekt:
prof. nadzw. dr hab. Andrzej J. Wójcik, Muzeum Miejskie Sztygarka
w Dąbrowie Górniczej, „Multimedia – dobrodziejstwo czy przekleństwo w muzeum górniczym.”
Michał Górecki, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, „Rewitalizacja kopanek
z XIX wieku w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im.
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.”
Marcin Musiał, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, „Centrum Historii Zajezdnia – wrocławski przykład adaptacji dawnej zajezdni na cele
muzealne.”

DYSKUSJA
13:15 – 13:30
Uroczyste zakończenie części referatowej konferencji
13:30 – 14:15
Obiad
14:15 – 16:15
Wycieczka terenowa – pogórnicze dziedzictwo Wałbrzycha
16:30
Zakończenie konferencji
KOMITET NAUKOWY:
dr Eufrozyna Piątek
prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
dr Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, SARP
Oddział Dolnośląski
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ABSTRAKT Y

DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE
I TECHNICZNE
„Dziedzictwo pogórnicze na przykładzie kopalni Julia
w Wałbrzychu – teoria i praktyka.”
W artykule autorki poruszają kwestię dziedzictwa technicznego obszarów pogórniczych związanych z wydobyciem węgla kamiennego. Jako
przykład posłużyła zabudowa naziemna i kwestia wyrobisk podziemnych dawnej kopalni Julia (wcześniej Thorez) w Wałbrzychu, działająca
nieprzerwanie od XVIII w. aż po koniec lat 90. XX w. Omówione zostały
zarówno bezcenne elementy tego założenia, takie jak trzy wieże nadszybowe typu malakow, zakład przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, Lisia Sztolnia czy stylistyka architektoniczna i zespół zabytkowych
maszyn, jak też problematyka transformacji zespołu z czynnej kopalni
w muzeum, a następnie w instytucję kultury. Autorki skupiły się też na
ukazaniu praktycznych działań, jakimi można wspierać dziedzictwo pogórnicze po adaptacji do nowych funkcji, propagując i rozpowszechniając
wiedzę na jego temat.
Wioletta Wrona – Gaj
Mgr historii i mgr historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka studiów podyplomowych: archeologii przemysłowej na Politechnice Wrocławskiej i planowania przestrzennego na Politechnice Łódzkiej,
kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego Stara
Kopalnia w Wałbrzychu. Od lat zaangażowana w ochronę dziedzictwa
przemysłu i techniki, koordynatorka licznych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Autorka licznych artykułów naukowych z zakresu architektury,
historii przemysłu i techniki, gospodarki przestrzennej i socjologii miast,
a także dokumentacji konserwatorskiej (studia historyczno – konserwatorskie, karty ewidencyjne, gminne ewidencje zabytków, Programy opieki
nad zabytkami, bazy danych zabytków).
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Agata Augustyn
Historyk, pracownik Muzeum Przemysłu i Techniki w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską
z zakresu idei, koncepcji i działań dotyczących ochrony materialnego
dziedzictwa przemysłowego w Polsce. Zainteresowana szczególnie adaptacją dawnych zakładów przemysłowych na cele muzealne. Autorka
kilku publikacji z zakresu muzealnictwa technicznego oraz popularyzacji dziedzictwa techniki. Uczestnik spotkań Forum Dziedzictwa Sztuki
Inżynieryjnej.

„O sztuce interpretacji dziedzictwa kultury
technicznej.”
Materialny dokument dziedzictwa przemysłowego – zabytek techniki jest
źródłem historycznym o tyle interesującym, że jako dobro kultury może
nam dostarczać wielu istotnych informacji, niezbędnych dla określenia
stanu i procesu rozwoju gospodarki i ekonomii, techniki i technologii, ich
wzajemnych relacji między sobą i historią poszczególnych zakładów,
a nawet sztuką, ideologią, geologią, wreszcie i stosunkami społecznymi.
Odzyskanie tych informacji pozostaje sprawą archeologii przemysłowej.
Posługując się dziełami techniki wskażmy więc na zabytek sztuki górniczej jako nośnik informacji, pamiętając przy tym, że przywoływane komponenty kultury występują zwykle w złożonych powiązaniach i tak są też
w archeologii przemysłowej rozpoznawane.
dr hab. Stanisław Januszewski
Historyk techniki, założyciel i prezes Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, od lat zajmującej się popularyzacją i aktywną ochroną dziedzictwa
technicznego. Autor koncepcji Otwartego Muzeum Techniki, twórca Muzeum Odry zasadzonego na zabytkowych statkach odrzańskich. W latach
1978-1983 kierował zespołem ewidencjonującym zabytki techniki górniczej Zagłębia Dolnośląskiego, a później Górnośląskiego. Staże naukowe odbywał w Direction du Patrimoine (Francja), w Belgii, w Deutsches
Museum, w moskiewskim Muzeum Politechnicznym.
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W 1983, przy współpracy dr inż. Eufrozyny Piątek wystąpił z koncepcją
budowy w Wałbrzychu środowiskowego, przestrzennego muzeum techniki górniczej, zrealizowanego w 1986 pod mianem Ośrodka Dawnej i Nowej Techniki Górniczej, osadzonego na zabytkowych zespołach szybów
„Irena”, Gabriel” i sztolni szkolnej Gwarek. Te pionierskie inicjatywy i prace,
w latach restrukturyzacji przemysłu w Polsce lat 90. XX w. otworzyły pole
aktywnej ochrony dziedzictwa górniczego Wałbrzycha i rewaloryzacji
zespołu d. kopalni Julia. Autor ok. 300 artykułów, 12 książek, współautor
ok. 60, redaktor miesięcznika „Archeologia Przemysłowa”, członek Rady
Programowej „Spotkań z Zabytkami” i Rady Programowo-Naukowej Kanału Elbląskiego.

„Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju od obiektu
przemysłowego do pomnika historii.”
Obszar Śląska posiada wielowiekowe tradycje wyrobu papieru; od XV
w. do XIX stulecia powstało tu ok. 100 młynów papierniczych. W wyniku
rewolucji przemysłowej w papiernictwie, zapoczątkowanej na Śląsku
w latach 30. XIX w., nastąpił upadek młynów. Do dziś na naszym terenie
jedynym reliktem dawnego papiernictwa jest młyn w Dusznikach-Zdroju.
Dusznicka papiernia powstała przed 1562 r., a dzięki wysokiej rentowności produkcji w XVII i XVIII w. przedsiębiorstwo bardzo dobrze prosperowało. Właściciele młyna przed 1612 r. otrzymali tytuł szlachecki,
a w 1750 r. tytuł nadwornych papierników króla Prus. Dzięki ogromnym
środkom przeznaczanym na rozbudowę i zdobienie młyna papierniczego
(który był zakładem produkcyjnym oraz siedzibą właścicieli), budynek
stał się z czasem jednym z najpiękniejszych obiektów przemysłowych
w Europie. W XIX w. przedsiębiorstwo podupadło, a w okresie wielkiego
kryzysu gospodarczego zakład zamknięto.
Po II wojnie światowej papiernia stopniowo zyskiwała znaczenie historyczne: w 1957 r. wpisano ją do rejestru zabytków, w 1968 r. w młynie
uruchomiono Muzeum Papiernictwa, a w 1971 r. reaktywowano ręczny
wyrób papieru. W 2011 r. młyn uzyskał status Pomnika Historii. Jednocześnie rozpoczęto starania o wpisanie obiektu na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO. Historyczna papiernia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony turystów; rocznie muzealne ekspozycje
zwiedza ok. 70 tys. osób.
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Maciej Szymczyk

dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak

Dr hab. prof. nadzwyczajny Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu,
dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Członek Rady ds.
Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, red. naczelny recenzowanego pisma „Rocznik Muzeum Papiernictwa”.
Autor ponad 160 opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu: historii gospodarczej, historii techniki, rozwoju ruchu turystycznego,
turystyki industrialnej, turystyki uzdrowiskowej i muzealnictwa. Autor
i współautor 12 wystaw prezentowanych w Muzeum Papiernictwa oraz
w ok. 50 polskich innych muzeach. Koordynator działań dotyczących wpisu młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę Pomników Historii
(zakończonych sukcesem w 2011 r.) i na listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO.

Prof. PŁ Profesor w Zakładzie Historii Architektury, Rewitalizacji i Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki
Łódzkiej. Wykładowca Studiów Podyplomowych „Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego” na Politechnice Warszawskiej. Absolwent m.in. Prince of
Wales’ Institute of Architecture (Rzym-Caprarola-Biarritz) oraz University
of Strathclyde (Glasgow). Autor i współautor szeregu projektów dotyczących adaptacji budynków poprzemysłowych i rewitalizacji śródmieścia
Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i za granicą, w tym monografii „Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771-1914” nagrodzonej European Union Prize for
Cultural Heritage / Europa Nostra Award. Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego TICCIH. Zainteresowania badawcze: historia architektury
XIX i XX wieku; dziedzictwo i tożsamość miasta przemysłowego; osiedla
patronackie w przemyśle włókienniczym; sposoby wykorzystania budynków przemysłowych; konserwacja zabytków techniki; rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych.

PRAKTYKA W REWITALIZACJI
DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO
„Dobre i złe praktyki w rewitalizacji dziedzictwa
przemysłowego Łodzi.”
W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z adaptacją historycznych obiektów przemysłowych w Łodzi. NA wybranych przykładach
autor omawia zjawiska charakterystyczne dla odnowy zdegradowanych
terenów i budynków dawnych zakładów włókienniczych. Wskazuje także typowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne stosowane przez architektów. W podsumowaniu podkreślony został wpływ uwarunkowań
lokalizacyjnych oraz cech typologicznych na preferencje inwestorów.
Uwypuklone również zostały problematyczne konsekwencje dla wizerunku miasta.
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„Rewitalizacja historycznej Elektrowni Łódzkiej (EC-1)
– Centrum Nauki i Techniki EC1.”
Pod hasłem „Łódź Rewitalizuje” realizowany jest proces rewitalizacji,
który ma kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa historycznego,
kulturowego, jak również przestrzennego i jest realizowany systemowo,
poprzez zintegrowane programy rewitalizacyjne.
Rewitalizacja historycznej Elektrowni Łódzkiej, zwana dalej Projektem
EC1, rozpoczęła się w 2007 r., stanowiąc projekt pilotażowy w ramach
programu Nowe Centrum Łodzi. Celem Projektu EC1 jest rewitalizacja 3
poprzemysłowych kompleksów (Wschód, Zachód i Płd.-Wschód), o dużej
wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, których stan techniczny oraz stopień degradacji środowiska wykluczał dalsze, przemysłowe wykorzystanie. Kompleks EC-1 Zachód, obejmujący dawne budynki:
Rozdzielni, Pompowni, Maszynowni, Kotłowni, Zmiękczalni i Chłodni został adoptowany na interaktywne Centrum Nauki i Techniki EC1, zwane
dalej CNiT EC1.
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Koncepcja programowa obejmuje pokazy i eksperymenty wkomponowane
w historyczną infrastrukturę obiektu. Przestrzeń wystawiennicza została
podzielona na trzy scenariusze, różniące się tematyką, formą ekspozycji
i intensywnością zwiedzania:
pierwszy – „Przetwarzanie energii”, bazuje na historycznym wyposażeniu (system pomp i zaworów, kotły, turbogenerator, urządzenia rozdzielcze, itd.) i poświęcony jest problematyce wytwarzania
energii elektrycznej;
dwa pozostałe – „Rozwój wiedzy i cywilizacji” i „Mikroświat-Makroświat” przedstawiają wybrane pojęcia, prawa i zjawiska fizyczne
i chemiczne.
Mgr inż. Paweł Żuromski
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, Europejskich
Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, Podyplomowych
Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Po ukończeniu studiów, przez wiele lat, pracował w wykonawstwie budowlanym i w biurach projektowych. Od 1993 r., nieprzerwanie, zajmuje się programami i projektami finansowanymi ze środków
pomocowych Unii Europejskiej (PHARE, Fundusze Strukturalne), pełniąc
równocześnie kierownicze funkcje w jednostkach wdrażających oraz jako
menedżer projektów. W latach 2008-2009, jako Zastępca Kanclerza, koordynował realizację projektów strukturalnych i zamówień publicznych
w Politechnice Łódzkiej. Od marca 2009 r. jest pracownikiem „EC1 Łódź
– Miasto Kultury” Łodzi: do sierpnia 2015 r. zatrudnionym na stanowisku
Kierownika Projektu Rewitalizacji EC-1, a następnie, do chwili obecnej –
na stanowisku Kierownika Wydziału Centrum Nauki i Techniki.

„Problem rewitalizacji i adaptacji obiektu
poprzemysłowego na przykładzie „Fabryki Wełny”
w Pabianach.”
Celem artykułu jest przedstawienie problemu rewitalizacji i adaptacji
obiektu poprzemysłowego na przykładzie „Fabryki Wełny” w Pabianicach. W artykule zostały pokrótce przedstawione najważniejsze informacje związane z historią tworzenia się przemysłu w dużych ośrodkach
miejskich centralnej Polski, a także informacje bezpośrednio związane
z tworzeniem kompleksu przemysłowego rodziny Baruchów. W Artykule zawarto także opis architektoniczny i techniczny obiektu, a także
proces jego rewitalizacji oraz przedstawiono stan obecny. Wśród zastosowanych metod użytych do przedstawienia tematu wykorzystano
analizę i interpretację materiałów źródłowych, ikonografię oraz wywiad.
Uzupełnieniem wypowiedzi jest także materiał ilustrujący proces zmian,
jakie zachodziły w obiekcie.
Agnieszka Kowalska (ur. w 1991 r. w Łodzi)
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, w 2016 roku obroniła pracę magisterską na temat rekonstrukcji i konserwacji obiektu architektonicznego na przykładzie romańskiej archikolegiaty w Tumie pod
Łęczycą. Obecnie doktorantka i pracownik wojewódzkiego urzędu ochrony
zabytków w Łodzi. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują
się wokół problemu ochrony zabytków w Polsce po 1945 roku.

„Adaptacja byłych zakładów przemysłowych na fabrykę
powietrza”
Projekt fabryki powietrza to propozycja rozwiązania problemu ochrony
zabytków architektury przemysłowej przy jednoczesnej próbie ochrony zdrowia ludzi. Angażując do pracy zielonych pracowników w formie
specjalnie wyselekcjonowanych roślin tlenotwórczych, zaproponowano
implementację wzorca modelu funkcjonowania zakładu przemysłowego
w filozofię ogrodu botanicznego.
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Wychodząc od teorii neoplastycznych stworzono kompozycję malarską,
ograniczaną stopniowo kolejnymi warstwami warunków, które narzucił
stan istniejący byłych zakładów porcelany Wałbrzych. W fabryce powietrza odwiedzający będą mogli obserwować istotne problemy w produkcji
tlenu takie jak nasłonecznienie roślin. Bogaci w nowe doświadczenia będą
mogli brać udział w tworzeniu ogrodów partycypacyjnych w budynkach
poprzemysłowych oraz próbować uprawy eksponowanych gatunków we
własnych czterech kątach.
mgr inż. arch. Dominik Jefmański
Absolwent Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Wałbrzyszanin, pasjonat
historii architektury i wzornictwa, lokalny patriota.

ARCHITEKTURA INDUSTRIALNA
I WYPOSAŻENIE
„Historyczna architektura poznańskich elektrowni –
iluzorycznyczy rzeczywisty kapitał.”
W XIX stuleciu rodzącego się w Europie, w świecie i na ziemiach polskich
przemysłu w Poznaniu status pruskiego miasta twierdzy nie sprzyjał
temu procesowi Mimo tak trudnej sytuacji powstało szereg obiektów
i zakładów, które reprezentowały wysoki poziom technologiczny i architektoniczny. Zasadnicza zmiana w tym zakresie w Poznaniu następuje
z początkiem wieku XX. Okres międzywojenny to czas wzmacniania przemysłowego potencjału miasta. Ten proces rozwinie się jeszcze w okresie
po II wojnie światowej kiedy obok konglomeratu starych i nowych obiektów powstają zakłady przemysłowe o dobrej funkcjonalnej nowoczesnej
architekturze.
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Po 1989 roku, roku transformacji ustrojowej, związane z nową rzeczywistością polityczną zmiany, którym towarzyszą globalne procesy w gospodarce światowej, w tym alokacja produkcji, skutkują na całym świecie
i w Polsce upadkiem, degradacją i dekapitalizacją całych kompleksów
przemysłowych. Zdekapitalizowane obiekty, niezależnie od ich walorów
historycznych czy architektonicznych nie są atrakcyjnym towarem. Powszechna jest niechęć inwestorów do adaptacji i modernizacji ponieważ
okazują się one realizacyjne kłopotliwe i kosztowne. W przestrzeni Poznania brak przykładów skutecznych działań w zakresie rewitalizacji i rewaloryzacji industrialnych kompleksów. W tekście artykułu przedstawione
są przykłady trzech zespołów przemysłowych: Elektrowni dzielnicowej
Wilda, Zespołu Starej Gazowni i Elektrowni miejskiej nad Wartą. Ta
ostatnia w momencie powstania w 1929 r. wyróżniała się nowoczesną
modernistyczną architekturą i bardzo nowoczesnymi założeniami technologicznymi. Obiekt został ostatecznie wyłączony z produkcji w 2016
roku. Posiada wiele walorów, duży potencjał do ewentualnej adaptacji ,
w tym szereg zachowanych elementów technologicznych i wyposażenia
jeszcze z okresu powstania w latach dwudziestych XX wieku. Kompleks
stał przedmiotem pracy dyplomowej Moniki Więcek obronionej w Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
w 2014 r.
Projekt zakłada przywrócenie do użytkowania opuszczonego obiektu
poprzez adaptację zabytkowej substancji na funkcje publiczne i wdrożenie w nowej części nowoczesnej produkcji energii co jest to zgodne
z obserwowanymi w Europie tendencjami powrotu funkcji produkcyjnych
w strukturę śródmieścia.
Istnieją duże obawy co do dalszych losów obiektu Elektrociepłowni,w której to kwestii znacząca pozytywna rola mogłaby przypaść samorządowi
gdyby oczywiście mieściło się to w priorytetach jego polityki przestrzennej.
dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. ndzw. UAP
Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Absolwent Politechniki Poznańskiej – 1979. Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich w kadencji 2009-2012.
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Główny projektant między innymi takich obiektów jak: WORD i budynek biurowy SOLAR w Poznaniu, budynek Sądu i Prokuratury Rejonowej
w Szamotułach, Zintegrowany Dworzec Autobusowy MPK w Poznaniu,
Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu,
zespoły mieszkaniowe przy ul. Szymanowskiego i ul. Inflanckiej w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

„Dziedzictwo stoczni Schichaua w Gdańsku w świetle
najnowszych badań.”
Z historią Stoczni Gdańskiej wiążą się złożone i nierzadko dramatyczne
dzieje. W obszar, który we współczesnej historii Polski zapisał się protestami robotników na Wybrzeżu oraz jako miejsce powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wpisane są pochodzące z przeszłości zespoły zabudowy przemysłowej i infrastruktury
technicznej. Ich powstanie datuje się na II połowę XIX w.
Jedną z największych polskich stoczni – Stocznię Gdańską, zawiązano
w 1945 r., lokalizując ją na terenach wcześniej zajmowanych przez większe i mniejsze zakłady pruskie: Stocznię Klawittera, Stocznię Królewską
(później Cesarską) i Stocznię Schichaua.
Od około dwóch dekad materialne elementy dawnych Stoczni są tylko
w części wykorzystywane zgodnie ze swoją funkcją, obiekty wyłączone
z eksploatacji wyburza się lub poddawane są sukcesywnej degradacji
przez użytkowników wieczystych lub najemców. Teren ten jest jednocześnie „poligonem” dla kolejnych koncepcji zabudowy obszaru Stoczni
przez firmy deweloperskie.
Prezentowany materiał jest wynikiem dokumentacji terenowej i badań
zabytkoznawczych podjętych w 2018 r., które nakierowane były na zasób dziedzictwa kulturowego dawnej Stoczni Schichaua. W toku prac
badawczych postawiono sobie pytania związane z faktycznym czasem powstania poszczególnych obiektów, ich pochodzeniem, pierwotną
formą i funkcją, czy elementami wyposażenia należącymi do zespołu.
Ta posiadająca w początku XX w. status jednej z największych stoczni produkcyjnych na terenie ówczesnych Niemiec pozostawiła na terenie współczesnej Stoczni Gdańskiej szereg materialnych śladów swojej
działalności.
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dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze
Historii, Teorii i Architektury i Konserwacji Zabytków. Profil naukowy –
badania i ochrona dziedzictwa kulturowego architektury i urbanistyki
XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem obiektów pochodzących
z okresu modernizmu. Zainteresowania naukowe – architektura przemysłowa miast portowych, badania i wyznaczanie ram ochrony konserwatorskiej dla obiektów i zespołów zabytkowych.

„Kopalnia „Wieczorek” jako przykład dziedzictwa
przemysłowego twórczości architektów
Emila i Georga Zillmannów.”
Historia kopalni węgla kamiennego „Wieczorek” w Katowicach sięga wieku XIX, kiedy to na podstawie pruskiego prawa nadano pole górnicze
„Morgenroth” w Janowie. Znaczącym momentem dla istnienia zakładu
było jednak połączenie w 1883 roku jedenastu kopalń i utworzenie skonsolidowanej kopalni „Giesche”.
Właścicielem kopalni była wówczas spółka „Georg von Giesche’s Erben”,
która na początku XX wieku zleciła zaprojektowanie nowej zabudowy
przemysłowej Emilowi i Georgowi Zillmannom. Architektów zaproszono
również do stworzenia projektu osiedla robotniczego „Nikiszowiec,” które
zlokalizowano w bliskim sąsiedztwie kopalni. Nazwę „Giesche” zmieniono dwukrotnie. W 1945 kopalnia przyjęła nazwę „Janów”, a rok później
„Wieczorek”, na cześć powstańca śląskiego i pracownika kopalni – Józefa
Wieczorka.
„KWK Wieczorek” przeszła w stan spoczynku w 2018 roku po 192 latach
wydobycia. Kopalnia ta była ostatnim działającym zakładem przemysłowym, którego zabudowę zaprojektowali Emil i Georg Zillmannowie – architekci należący zdaniem wielu do najważniejszych twórców architektury
przemysłowej początku XX wieku na Górnym Śląsku. Zespół zabudowy
kopalni, razem z towarzyszącym jej osiedlem robotniczym, stanowi cenny
kompleks będący świadkiem górniczej tradycji.

17

Prezentacja ma na celu ukazanie kopalni „Wieczorek” jako przykładu dziedzictwa przemysłowego o spójnej kompozycji oraz o charakterystycznych
cechach architektonicznych. Poruszony zostanie również aktualny temat
dotyczący problematyki ochrony pokopalnianego kompleksu.
Dominika Oleś.
Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej oraz specjalizacji Architektura i Ochrona Zabytków na Wydziale Architektury
Politechniki Wrocławskiej. Obecnie doktorantka Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej, przygotowuje pod kierunkiem prof. dr. hab. inż.
arch. Rafała Czernera oraz dr inż. arch. Agnieszki Gryglewskiej rozprawę
doktorską poświęconą przemysłowej architekturze początku XX wieku na
Górnym Śląsku, autorstwa Emila i Georga Zillmannów.

Choć młyn zwraca uwagę swą urokliwą formą, to jednak najistotniejsze
jest jego wyposażenie, składające się z części magazynowej i produkcyjnej.
Część magazynową tworzy drewniany trójkondygnacyjny silos oraz
magazyn zboża luzem, przechowywanego bezpośrednio na podłodze.
Część produkcyjną stanowi linia technologiczna oparta w większości
o urządzenia firmy Seck-Dresden, wkomponowane zgodnie z technologią
przemiału w poszczególne kondygnacje budynku. Transport produktów odbywa się: w poziomie – urządzeniami ślimakowymi, w pionie –
kubełkowymi taśmowymi.
Siedlimowicki młyn jest autentyczny i integralny, a przez to unikatowy.
Stanowi przykład zabytku przemysłowego, w którym widoczny jest nierozerwalny związek architektury z techniką.
Krzysztof Czartoryski

„Młyn w Siedlimowicach.”
Znajdująca się na uboczu dolnośląska wieś Siedlimowice kryje niezwykły
zabytek techniki: młyn wodny, pracujący co najmniej od 1765 r., który
mimo przebudów i modernizacji zachował historyczną linię technologiczną, z rozdziałem mocy realizowanym przekładniami pasowymi.
Młyn współtworzy wartościowy architektonicznie zespół zabudowy, składający się z: domu młynarza, budynku młyna, spichrza, kuźni, stolarni,
turbinowni, trafostacji i wozowni. Budynki zamykają podwórze gospodarcze brukowane kostką granitową. Nieopodal stoi spichrz, skomunikowany z młynem drewnianym łącznikiem. Kompozycję całości dopełniają
elementy małej architektury: ozdobne ogrodzenie, piesza kładka nad
młynówką.

Autor jest etnologiem, miłośnikiem kultury technicznej. Jako pracownik
NID brał udział w pracach terenowych związanych z weryfikacją rejestru zabytków, a także wprowadzaniem dyrektywy INSPiRE i pracami
nad portalem e-zabytek. W swej aktywności zawodowej skupia się nad
zagadnieniami związanymi z dokumentacją i naukowym opracowaniem
zabytków techniki. Współtworzy Zespół do spraw dziedzictwa techniki,
inżynierii i przemysłu NID.

Dolne kondygnacje młyna wymurowano z cegły z dodatkiem kamienia,
górne wykonano w drewnianej technice szkieletowej z wypełnieniem
ceglanym. Regularny układ słupów i rygli jest wzbogacony zastrzałami w formie krzyży św. Andrzeja. Belki stropowe wyprowadzone ponad
lico ścian mają snycersko opracowane ostatki. Pola między podwalinami
i końcówkami belek stropowych wypełniają deski opracowane snycersko
w formie spływów. Rytmicznie rozmieszczona stolarka okienna cechuje
się prostotą formy.
18
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ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
PRZEMYSŁOWEGO –
CEL, KONTEKST, EFEKT
„Multimedia – dobrodziejstwo czy przekleństwo
w muzeum górniczym.”
Klasyczna definicja, w sumie niejednoznacznego, terminu jakim są „multimedia” obejmuje połączenie różnych form przekazu informacji, w tym
tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, filmu w celu dostarczenia odbiorcy informacji lub rozrywki. Zmiany i przekształcenia dążące do wyalienowania
z otoczenia zwiedzającego muzeum eksponat (prawdziwy przedmiot ) są
ciągle wprowadzane w życie. Zbiory zabytków tracą na wartości będąc
zastępowane rekonstrukcją.
Muzea górnicze, wchodzące w skład grupy muzeów techniki, charakteryzują się swoimi indywidualnymi cechami. Nie dotyczy to zabudowań
powierzchniowych, choć ważnych i będących często tworami kunsztu
architektonicznego. Najważniejsze są bowiem obiekty podziemne, zespoły
wyrobisk górniczych. Samo zwiedzanie oraz doświadczanie kontaktu
z rzeczywistym podziemnym światem górników jest i powinno być wartością samą w sobie.
Wykorzystanie elementów multimedialnych – bez wyczucia wręcz „na
siłę” – zaburza przeżycia estetyczne. Prezentacja procesów technologicznych, wyjaśnienie zawiłości konstrukcyjnych maszyn i urządzeń
nie powinno być realizowane pod ziemią. Odtwarzając rzeczywistość
i tworząc kopie znajdujące się poza podziemnym obiektem możemy tylko
przybliżyć zagadnienie. Zastosowanie świetlistych ekranów, prezentacji
i filmów w wyrobiskach podziemnych zaburza rzeczywistość oszukując
zwiedzającego. Również ze względów bezpieczeństwa dla zwiedzających
nie należy stosować takich elementów pod ziemią. Bardzo trudno jest
opracować ekspozycję podziemną w dawnych wyrobiskach górniczych.

20

Dlatego każda taka „podziemna wizyta” powinna być poprzedzona wstępem pozwalającym zwiedzającym „wejść” w interakcję
ze środowiskiem, otoczeniem.
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Wójcik
W 1983 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
śląskiego w Katowicach. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii – historii geologii i górnictwa otrzymał w 2004 r. w Instytucie
Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie rozprawy Górnictwo i geologia kopalniana w Okręgu Zachodnim Królestwa
Polskiego w latach 1815 – 1869. Profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kustosz dyplomowany,
rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Komisji Historii Nauki oraz Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz organizacji międzynarodowych: International
Commission on the History of Geological Sciences of IUGS – INHIGEO,
International Council of Museum – ICOM, International Committee for the
Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH.

„Rewitalizacja kopanek z XIX wieku w Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego
Łukasiewicza w Bóbrce.”
Podkarpacie jest kolebką przemysłu naftowego. Pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej powstała w Bóbrce 164 lata temu tj. w roku 1854.
Ropę naftowa wydobywano z tzw. Kopanek, które wykonywano ręcznie.
Miały one przekrój kwadratowy o wymiarach 1,2x 1,2 m. Ściany kopanek
zabezpieczano przed obsypywaniem się cembrowinami drewnianymi
z grubych desek. Do wynoszenia urobku stosowano kołowrót i kubeł mocowany bezpośrednio nad kopanką lub na trójnogu drewnianym kopano
je początkowo do głębokości około 15 m.
Zmiany rozwoju techniki drążenia i zabezpieczania przed obsuwaniem
ścian, drążono je głębiej do około 60 m. Najgłębszą udokumentowaną
kopanką kopaną ręcznie był IZYDOR o głębokości 150 m.
21

Wizytówką muzeum są dwie zachowane w oryginalnej formie kopanki.
Kopanka FRANEK wykopana ręcznie około 1860 roku do głębokości 50m,
pogłębiona w latach późniejszych za pomocą wiertnicy ręcznej do głębokości 150 m. Kopanka JANINA wykopana ręcznie do głębokości 132 m,
a następnie pogłębiona wiertnicą ręczną do głębokości 250 m. Do dziś
eksploatowana przy użyciu pompy wgłębnej.
W okresie późniejszym udoskonalano techniki drążenia i przystąpiono do
pogłębień kopanek metodą udarową do głębokości około 300 m. Ściany otworu zabezpieczano rurami wykonywanymi z blachy nitowanej na
szwach. Po zakończeniu eksploatacji kopanki były likwidowane przez zasypanie ich materiałem pochodzącym z drążenia lub obcym. Taki sposób
likwidacji był nieskuteczny nad wyrobiskami po latach tworzyły się zapadliska wypełniające się wodą a niekiedy ropą wydostającą się z kopanki.
W roku 2008 zinwentaryzowanych zostało na terenie muzeum kilkanaście
zapadlisk po istniejących wcześniej kopankach. Powstał pomysł utworzenia ekspozycji obrazującej historię drążenia i eksploatacji ropy z kopanek. Do tego celu wytypowano kopanki zlokalizowane wzdłuż ścieżki
edukacyjnej oraz w pobliżu zabytkowych obiektów technologicznych.
mgr Michał Górecki
Ur. 1981. ukończył Technikum Naftowe w Krośnie na kierunku urządzenia
i instalacje przemysłu gazowniczego, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Nauk Humanistycznych i kierunku historia –
archiwistyka. Adiunkt w dziale historycznym Fundacji Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

„Centrum Historii Zajezdnia – wrocławski przykład
adaptacji dawnej zajezdni na cele muzealne.”

Proces dostosowywania zabudowy do nowych funkcji, generuje bardzo
często konieczność dokonywania trudnych wyborów pomiędzy zachowaniem tkanki zabytkowej a jej rekonstrukcją bądź zupełną zmianą czy
redukcją. Trwająca wiele dekad dyskusja nad definiowaniem i zakresem
rewitalizacji, również na gruncie polskim, doświadczonym zniszczeniami
II wojny światowej i w przypadku Ziem Zachodnich i Północnych, powojennymi dążeniami oswojenia obcego kulturowo krajobrazu architektonicznego, pozostają nadal kwestią otwartą, zdeterminowaną nierzadko
jednostkowymi sytuacjami konkretnych obiektów, które wymagają indywidualnego podejścia, a w konsekwencji oceny.
Centrum Historii Zajezdnia jako instytucja muzealno-edukacyjna ze
znacznym zapleczem archiwalno-badawczym wypełnia wnętrza dawnej
zajezdni – pierwotnie tramwajowej, a od 1963 r. autobusowej. Poddając
analizie proces adaptacji ocalałej po wojnie zabudowy zajezdni na potrzeby Centrum, zwrócona zostanie uwaga zarówno na stopień zachowania zabytkowej tkanki architektonicznej jak również determinanty, które
wpłynęły na podejmowane decyzje o współczesnym kształcie obiektów.
Istotnym elementem przeprowadzonych prac jest bowiem kontekst historyczny, który dla otwartej w 2016 r. placówki, okazał się wartością szczególną, legitymizującą w pewnym stopniu wybór właśnie tego miejsca.
Centrum Historii Zajezdnia stało się tym samym swego rodzaju łącznikiem
pomiędzy niemiecką, przedwojenną historią miasta z jego powojennymi
dziejami, naznaczonymi silnym akcentem solidarnościowym.
Marcin Musiał
Historyk i historyk sztuki, doktorant w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Wrocławskim, pracownik Działu
Badawczego we wrocławskim Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. Swoje
zainteresowania badawcze koncentruje na historii kultury nowożytnej
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kształtowania tożsamości zbiorowej, jak również na dziejach Śląska po 1945 r.

Realizacja wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia wpisuje się w zyskujący współcześnie na popularności trend adaptacji architektury postindustrialnej czy technicznej na potrzeby działalności kulturalnej.
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WEJŚCIA
PARKINGI

1. winda IV poziom, schody II piętro
SALA MULTIMEDIALNA
- rejestracja uczstników
- sesje referatowe konferencji oraz
przerwy kawowe
2. MONTOWNIA
- przerwy obiadowe
- 4/10/2018 pokazy ﬁlmowe
3. KAWIARNIA SZTYGARÓWKA
- kolacja 4/10/2018
- miejsca noclegowe dla części gości
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Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 29,
58-304 Wałbrzych
tel. +48 74 667 09 00
www.starakopalnia.pl
Wydarzenie zrealizowano w ramach
8. Dolnośląskiego Festiwalu Architektury
„miasto poprzemysłowe”

Więcej o wydarzeniach towarzyszących
we Wrocławiu i w Wałbrzychu
www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/
Wydarzenie zostało objęte patronatem
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
2018
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