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Abstract 

The heritage of the past manifests itself not only in ancient works of art and architecture, but 

also in the monuments of technology, such as structures, machines, constructions, equipment and 

tools. Such unique in the world’s scale is the complex of metallurgical monuments located in the 

area of the Świętokrzyskie Mountains, in this  in Museum in Sielpia Wielka also, which from 50 

years the students of Czestochowa University of Technology look. 

 

Wstęp 

Przemysł żelazny na terenie Zagłębia Staropolskiego odgrywał decydującą 

rolę w ogólnym bilansie gospodarczym Polski. W wiekach XVI i XVII na tym 

terenie znajdowała się prawie połowa wszystkich kuźnic pracujących  

w Rzeczpospolitej. W wieku XVIII produkcja żelaza na tym terenie przekraczała 

80% produkcji na ziemiach polskich. Podobnie było w wieku XIX w okresie 

Królestwa Kongresowego. Na terenie Zagłębia Staropolskiego pozostało wiele 

zakładów oraz duże ilości maszyn i urządzeń hutniczych pamiętających bardzo 

odległe czasy. Na terenie tym znajduje się blisko 300 obiektów zabytkowych  

a prawie 100 jest odnotowane w wykazie zabytków. Niezwykle ważnym  

w Zagłębiu Staropolskim jest zespół zabytków zlokalizowany w Muzeum  

w Sielpi Wielkiej. Od roku 1967 Muzeum znajduje się pod opieką Politechniki 

Częstochowskiej. Opieka realizowana jest poprzez organizację 3-tygodniowych 

Obozów Naukowych. 

 

1. Historia muzeum w Sielpi 

W latach 30. XX w. w ówczesnym warszawskim Muzeum Techniki  

i Przemysłu grono ofiarnych działaczy społecznych przy poparciu dyrektora 

Muzeum inż. Kazimierza Jackowskiego podjęło starania na rzecz zabezpieczania 

dawnych budynków fabrycznych, maszyn i urządzeń. Podjęto konkretne 

działania, rozpoczynając je od terenu tzw. Zagłębia Staropolskiego. Powstała 

Sekcja Ochrony Zabytków Polskiej Sztuki Inżynierskiej, na czele której stanął 

inż. Mieczysław Radwan, pracujący wówczas w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

W skład Sekcji wchodzili głównie inżynierowie i przemysłowcy związani  

z wytwórczością i górnictwem województwa kieleckiego. 
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Przewodniczący Sekcji Ochrony Zabytków Polskiej Sztuki Inżynierskiej 

Mieczysław Radwan zajął się szczególnie walcownią i pudlingarnią w Sielpi, 

organizując tam wspólnie z dyrektorem Jackowskim w 1934 roku Oddział 

warszawskiego Muzeum Techniki i Przemysłu. Równocześnie zainicjował  

z powodzeniem starania o wpisanie tego obiektu na listę prawem chronionych 

zabytków województwa kieleckiego. Było to pierwsze wprowadzenie zabytku 

techniki do rejestru dóbr kultury. Wydaje się, że ten fakt mógł być również 

precedensowy w skali europejskiej. W placówce muzealnej w Sielpi zaczęto 

gromadzić zabytkowe maszyny, narzędzia i dawne wyroby pochodzące z 

różnych fabryk Ziemi Świętokrzyskiej. Równolegle powstawał zbiór starych map 

i rysunków technicznych. Mieczysław Radwan patronował tym działaniom [1]. 

W czasie okupacji hitlerowskiej obiekt (muzealny) został całkowicie 

zniszczony. Maszyny i urządzenia potłuczono na złom i przetopiono. Z dawnego 

wyposażenia zachowały się jedynie: duże koło wodne, przekładnia z kołem 

zamachowym do napędu walcarek oraz jeden walec roboczy.  

W roku 1955 w Sielpi ponownie utworzono Muzeum Zagłębia 

Staropolskiego, będące oddziałem terenowym Muzeum Techniki NOT  

w Warszawie. Zespół zabytkowy w Sielpi składa się z dwóch części: jedna 

stanowi budynki administracyjno-produkcyjne, druga zaś administracyjno-

mieszkaniowe. Centralną budowlą zespołu produkcyjnego jest hala walcowni  

i pudlingarni.  

Ważną rolę w dziele ochrony zabytków odegrało Stowarzyszenie Hutników 

Polskich, a następnie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 

Hutniczego. SITPH powołało w roku 1956 Komisję Muzeum Hutniczego, a od 

1965 roku – Komisję Historii Zabytków Hutnictwa. To właśnie, z inicjatywy tej 

Komisji w roku 1966 huty żelaza objęły patronatem najcenniejsze zabytki 

hutnictwa. Utworzone zostały również specjalistyczne zespoły studenckie. 

W roku 1967 w Politechnice Częstochowskiej został powołany Zespół 

Ochrony Zabytków, który przejął opiekę nad Walcownią i Pudlingarnią w Sielpi 

Wielkiej Kierowanie zespołem powierzono dr inż. Tadeuszowi Danielowi [1, 2]. 

 
 

Rys.1. Spotkanie z Dyrekcją Muzeum  

(na zdjęciu m.in. dr inż. Marian Kieloch, dr inż. Tadeusz Daniel oraz zastępca dyrektora 

Muzeum Henryk Twardowski) 
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2. Rys historyczny obozów naukowych 

Pierwszy (dwa turnusy) Obóz Naukowy w Sielpi Wielkiej został 

zorganizowany w roku 1967. Na organizację Obozu Uczelnia dostała dotację 

bezpośrednio z Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Koszty transportu, 

materiałów i dofinansowanie do utrzymania Politechnika pokryła z funduszy 

własnych. W tym czasie niezwykle ważną inicjatywą Komisji Historii Zabytków 

Hutnictwa było wystąpienie do ministrów przemysłu ciężkiego oraz kultury  

i sztuki o wydanie zarządzenia zezwalającego zakładom przemysłowym 

finansowania działalności opiekuńczej. Wiele dziesiątków razy organizatorzy 

obozów w Sielpi korzystali z dobrodziejstw tego zarządzenia [2].  

Organizacja obozów miała na celu, najpierw uporządkowanie muzeum, 

następnie wykonanie dokumentacji technicznej brakujących maszyn i elementów 

wyposażenia, a od roku 1979 uruchomienie obiektów hutniczych i maszyn 

zgromadzonych w halach muzeum. Zakres prac wykonywanych w trakcie 

obozów najlepiej oddaje ich naczelne hasło „Naszą wiedzą i pracą ratujemy 

zabytki polskiej kultury technicznej”. 

 

 
 

Rys.2. Uczestnicy Obozu „Sielpia 1979” [2] 

 

 
 

Rys.3. Prace rekonstrukcyjno-naprawcze maszyn i obrabiarek [2] 
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Prace dotyczące remontu zabytkowych maszyn i urządzeń zgromadzonych  

w muzeum prowadzono pod kierunkiem pana dr inż. Adama Wieczorka. 

W ramach obozów wykonano między innymi:  

 ogrodzenie całego terenu muzeum, 

 uporządkowanie podłogi hal i wyłożenie jej płytami staliwnymi, 

 obszerną dokumentację opisową i techniczną około 40 urządzeń (ponad 

300 rysunków). 

Bardzo istotnymi pracami były prace ratownicze koła wodnego. Uzupełniono 

kilkaset detali takich jak: szprychy, nakrętki, śruby, nity, elementy karczówek.  

Wykonano również centrowanie koła za pomocą kilkudziesięciu klinów 

dębowych. Koło wodne, unikat w skali światowej, od roku 1981 było w stanie 

technicznym umożliwiającym jego uruchomienie bez obawy o zniszczenie. 

Uruchamiać można było również te obrabiarki, dla których zainstalowano 

napędy. Tak wiec w latach 80-tych muzeum ,,ożyło’’, co stanowiło dużą atrakcję 

dla zwiedzających. 

W latach 1979-1985 odkopano i wykonano pełną inwentaryzację dwóch 

fundamentów pieców pudlingowych. Wykonano również dokumentację pieca. 

 

 
 

Rys.4. Dyskusja nad inwentaryzacją fundamentów oraz planami rekonstrukcji pieca [2] 

 

W dniu 17.09.1985 w Domu Technika przy Koneckich Zakładach 

Odlewniczych postanowiono reaktywować Sekcję Ochrony Zabytków Sztuki 

Inżynierskiej w Zagłębiu Staropolskim. Sekcja o takiej nazwie działała w latach 

1934-1939. Jednym z ważniejszych tematów na pierwszym posiedzeniu Sekcji, 

była rekonstrukcja pieca pudlingowego. Przedstawiciele Politechniki 

Częstochowskiej zobowiązali się do wykonania dokumentacji pieca oraz 

rysunków technicznych wszystkich jego elementów. Członkowie Sekcji, uznali 

rekonstrukcję pieca pudlingowego za zadanie ważne i pożyteczne, przywracające 

choć w części dawnej walcowni i pudlingarni jej historyczny charakter z XIX 

stulecia. Na drugim spotkaniu, przedstawiciele zakładów przemysłowych  

z Końskich, postanowili udzielić pomocy przy wykonaniu tego zadania w formie 
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przygotowania odlewów poszczególnych elementów pieca, obciążając Muzeum 

Techniki jedynie kosztami własnymi. Podział zadań, w zakresie przygotowania 

odlewów, pomiędzy reprezentowane zakłady został odłożony na termin 

późniejszy.  

Z niewielkimi przerwami, przez ponad 20 lat, zorganizowano 20 obozów,  

w których uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników naukowych Politechniki  

i kilkuset studentów. Stworzony został wprost modelowy układ, pozwalający 

niewielkimi nakładami finansowymi osiągać niezwykle ważne cele w postaci 

uruchomienia maszyn i urządzeń zgromadzonych w halach Muzeum. W latach 

dziewięćdziesiątych występowały coraz większe trudności w zdobywaniu 

funduszy na organizację obozów. Ostatni obóz zorganizowano w roku 1989. 

Należy jednoznacznie stwierdzić, że podstawową przyczyną w zaprzestaniu 

organizacji był brak funduszy. Możliwe jest, że zabrakło determinacji w ich 

pozyskiwaniu w całkowicie zmienionej rzeczywistości finansowej i technicznej. 

Zaprzestał również działalności Studencki Zespół Ochrony Zabytków działający 

w Politechnice Częstochowskiej [2].  

 

3. Obozy naukowe po przerwie 

Po 14 latach przerwy powrócono do organizacji Obozów naukowych. Myśl 

o organizacji Obozu zrodziła podczas spotkania profesora Kielocha z Dyrekcją 

Muzeum Techniki NOT w czasie Kuźnic Koneckich odbywających się w 2002 

roku w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. W roku 2003 Obóz został 

zorganizowany przez Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki 

Stosowanej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. 

Bezpośrednim organizatorem było Koło Naukowe Piecowników. Do zadań 

Obozu „Sielpia 2003”, wyznaczonych przez Dyrekcję Muzeum Techniki NOT  

w Warszawie, należało:  

 konserwacja stalowego koła wodnego, 

 przygotowanie do dalszej rekonstrukcji pieca pudlarskiego.  

 

 
Rys. 5. Realizacja podstawowych zadań Obozów Naukowych: konserwacja kola 

wodnego i rekonstrukcja pieca pudlingowego 
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Na kolejnych Obozach sukcesywnie realizowano wytyczone zadania. 

Kładąc nacisk na rekonstrukcję pieca pudlingowego, nie zapominano o innych, 

pojawiających się na bieżąco wyzwaniach. W 2005 roku przeprowadzono m.in. 

inwentaryzację fundamentów młota pudlingowego oraz ekspertyzę młotów 

sprężynowych, a w 2006 roku wykonano wstępny projekt zabudowy młota 

pudlingowego. 

 

 
 
Rys.6. Prace wykopaliskowe w czasie inwentaryzacji fundamentów młota pudlingowego 

 

W kolejnych latach realizowano wiele, równie ważnych zadań. 

 

4. Rekonstrukcja i badania pieca pudlingowego 

W latach 1979-1985 przystąpiono do inwentaryzacji fundamentów pieców 

pudlingowych. Ustalenia dotyczące rekonstrukcji podjęto na międzynarodowym 

spotkaniu w Muzeum Techniki NOT w Warszawie odbytym w 1980 roku. 

Autorzy wykonanej dokumentacji założyli, że stanowi ona dokumentację 

wstępną, a dokumentację wykonawczą powinno zrealizować specjalistyczne 

Biuro Projektów. Na podstawie decyzji powołanej Sekcji Ochrony Zabytków 

Sztuki Inżynierskiej w Zagłębiu Staropolskim pod koniec lat osiemdziesiątych 

podjęto decyzję o rekonstrukcji pieca pudlingowego. 

Przystępując do rekonstrukcji pieca w 2003 roku, prace rozpoczęto od 

inwentaryzacji zgromadzonych elementów i materiałów. W latach 1987÷88 

zgromadzono w Muzeum niewielkie ilości elementów żeliwnych i materiałów 

ceramicznych. Wykonany bilans kosztów odbudowy pieca wraz z organizacją 

Obozów przewidywał wydatek ponad 300 tys. zł [3, 4]. Uznano, że 

zgromadzenie takich środków jest niemożliwe i postanowiono obniżyć koszty 

poprzez: 

 zastąpienie wybranych elementów żeliwnych elementami stalowymi, 

 pozyskanie większości elementów i materiałów w formie darowizn. 

Dla realizacji pierwszego punktu, niezbędna stała się częściowa zmiana 

projektu pieca. Jedyną możliwością wybudowania pieca było zastąpienie 

większości odlewanych elementów – walcowanymi, produkowanymi  
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w krajowych hutach żelaza. Dla zrealizowania tego wniosku konieczna była 

zmiana dokumentacji pieca i wykonanie rysunków wszystkich elementów [4, 5].  

W pierwszym etapie rekonstrukcji wykonano konstrukcję nośną trzonu 

składającą się z 8 słupów pionowych i 4 belek poziomych. Na tak przygotowanej 

konstrukcji ułożono płytę denną trzonu pieca. W dalszej kolejności wymurowano 

obudowę paleniska pieca, ułożono ruszt pieca i wymurowano zarys ścian pieca .  

Kolejnym etapem rekonstrukcji było dalsza bodowa ścian pieca wraz ze 

sklepieniem łukowym oraz komina. Ściany pieca budowano etapami, gdyż  

w kolejnych fazach ich budowy należało połączyć komorę roboczą pieca  

z czopuchem komina, a następnie zabudować opory szamotowe umożliwiające 

wymurowanie skomplikowanego sklepienia łukowego. Na żeliwnej konstrukcji 

nośnej wybudowano 12 metrowy komin zapewniający pracę pieca na naturalnym 

ciągu. Zakończenie budowy komina wymagało prac montażowych związanych   

z zainstalowaniem konstrukcji ramy klapy kominowej, samej klapy  

i mechanizmu jej otwierania. Ze względu na masę klapy należało zastosować 

przeciwwagi o masie około 100 kg. W pierwszej fazie budowy, ściany pieca 

wymurowano na wysokość umożliwiającą połączenie z czopuchem komina,  

a następnie sukcesywnie je podnoszono aż do wysokości, na której zaczynało się 

sklepienie. Dalsze prace nad konstrukcją sklepienia możliwe były do 

przeprowadzenia po uprzedniej zabudowie szamotowych kształtek oporowych. 

Wykonywanie kolejnych warstw sklepienia wymagało dokładnych pomiarów, 

przygotowania odrębnych szablonów drewnianych i doboru odpowiednich 

stojących klinów szamotowych. W trakcie budowy ścian bocznych pieca 

zamontowano okno załadowcze, okno rusztu oraz drzwi czopucha i popielnika. 

Po wybudowaniu ścian bocznych i sklepienia wykonano prace montażowe 

konstrukcji zbrojenia pieca [3]. Kolejne etapy budowy pieca przedstawiono na 

rys. 7. 
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Rys.7. Kolejne etapy rekonstrukcji pieca pudlingowego 

 

W roku 2007 zakończono rekonstrukcję pieca pudlingowego, którego 

uroczyste rozpalenie odbyło się podczas kolejnego Obozu Naukowego w 2008 

roku. 
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Rys. 8. Uroczyste rozpalenie zrekonstruowanego pieca pudlingowego 

 

Rekonstrukcja, uruchomienie pieca pudlingowego i przeprowadzenie 

pozytywnej próby uzyskania żelaza powoduje, że Politechnika Częstochowska 

dysponuje stanowiskiem badawczym umożliwiającym prowadzenie badań 

naukowych, zmierzających do opracowania technologii produkcji żelaza  

w ilościach przemysłowych. Opracowanie tej technologii wymaga szerokich 

badań w zakresie gazodynamiki, wymiany ciepła, procesu spalania oraz badań 

związanych ze składem, strukturą i własnościami użytkowymi żelaza. 

Przedstawiony zakres badań daje jednocześnie duże możliwości praktycznej 

edukacji studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż piec pudlingowy poza wartością 

historyczną spełnia zadanie edukacyjne. Prace badawcze prowadzone na piecu 

pudlingowym przedstawiono na rys. 9. 
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Rys.9. Badania pieca pudlingowego 

 

Należy podkreślić, iż za prekursorów rekonstrukcji pieca pudlingowego 

należy uznać dr inż. Tadeusza Daniela oraz profesora Mariana Kielocha. 

Rozpoczęli oni prace rekonstrukcyjne już w latach 80-tych XX wieku. Od 2003 

roku kontynuował je profesor Kieloch wraz z mgr inż. Arturem  Maroszkiem,  

a następnie z dr inż. Jarosławem Borycą. Prace badawcze rozpoczął profesor 

Kieloch i kontynuowane są po dziś dzień. Rekonstrukcja pieca pudlingowego 

powiodła się dzięki determinacji pracowników Politechniki Częstochowskiej 

oraz dyrekcji Muzeum Techniki NOT, w tym dyrektora inż. Jerzego  Jasiuka oraz 

wicedyrektora Henryka Twardowskiego. W okresie rekonstrukcji pieca 

pozyskano dzięki Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Częstochowskiej 

ponad 30 sponsorów. Pozyskano wsparcie finansowe oraz materiałowe na kwotę  

ponad 300 tys. złotych. 

Uruchomienie pieca pudlingowego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego  

w Sielpi Wielkiej jest wydarzeniem historycznym, technicznym jak również 

naukowym. Jak napisała jedna z gazet: „Stanisław Staszic na pewno jest 

wdzięczny studentom Politechniki Częstochowskiej. Dzięki nim w Sielpi został 

zrekonstruowany piec pudlingowy, służący do wytopu żelaza. To jedyny taki 

czynny obiekt w Europie.” [3]. 
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5. Remont i konserwacja zabytkowego koła wodnego 

W Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, będącego oddziałem 

terenowym Muzeum Techniki NOT w Warszawie, znajduje się żelazne koło 

wodne będące unikatem w skali światowej. Żelazne koło wodne w Muzeum 

Zagłębia Staropolskiego w Sielpi (rys. 10.) jest klasycznym przykładem koła 

śródsiębiernego. Pod względem rozmiarów jest ono pierwszym kołem w Polsce, 

a prawdopodobnie trzecim w świecie.  

 

 
 

Rys.10. Widok zabytkowego koła wodnego 

 

Pierwsze prace związane z remontem koła przeprowadzono w latach 70-tych 

i prowadzono je pod kierunkiem pana Andrzeja Wysockiego. Uzupełniono 

kilkaset detali takich jak: szprychy, nakrętki, śruby, nity, elementy karczówek. 

Wykonano również centrowanie koła za pomocą kilkudziesięciu klinów 

dębowych. Koło wodne, unikat w skali światowej, od roku 1981 było w stanie 

technicznym umożliwiającym jego uruchomienie bez obawy o zniszczenie.  

Po wznowieniu obozów w 2003 r., do chwili obecnej, prace remontowo-

konserwacyjne kontynuowane są pod kierunkiem pana Ireneusza Żabickiego.  

W tym czasie udało się pozyskać wielu sponsorów, dzięki którym można było 

dokonać wymiany bądź renowacji i konserwacji kilkunastu elementów koła,  

w tym m.in.  karczówek, poszyć oraz klinów dębowych, a także uzupełnienia 
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bądź wymiany kilkuset połączeń śrubowych. Zgodnie z wynikami diagnostyki, 

która wykazała, że elementy koła niszczone są bardzo szybko, w pierwszej 

kolejności remontowi poddawane zostają te fragmenty koła, gdzie poszycie jest 

całkowicie zniszczone [6]. Przebieg prac remontowo-konserwacyjnych 

przedstawiono na rys.11. 

 

 
Rys.11. Prace remontowo-konserwacyjne wykonywane podczas obozów 
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Koło, pomimo remontu, znajduje się w stanie technicznym wymagającym 

dalszych prac remontowo-konserwacyjnych. Ze względu na ograniczony czas, 

jaki mają studenci na pobyt w Muzeum w Sielpi (3 tygodnie), nie jest możliwe 

przeprowadzenie dużego, generalnego remontu koła. Biorąc pod uwagę ogrom 

prac oraz ilość elementów kwalifikujących się do remontu, można stwierdzić, iż 

jest to „Syzyfowa praca”. Trzytygodniowy pobyt na Obozie umożliwia,  

w sprzyjających warunkach, wymianę 2-4 karczówek i 4 elementów poszycia. 

Jest to zaledwie 3-6% potrzeb. Pomimo tych oczywistych faktów, dzięki 

determinacji studentów i organizatorów Obozów oraz Dyrekcji Muzeum 

Techniki NOT w Warszawie, udaje się „utrzymać przy życiu” zabytkowe koło 

wodne. 

 

6. Remont i konserwacja zabytkowych maszyn i urządzeń 

Podczas Obozów wykonano remont i konserwację wielu zabytkowych 

maszyn i urządzeń, zarówno tych będących już eksponatami w Muzeum, jak 

również sprowadzonych przez organizatorów Obozów i SWPCz. Niektóre  

z eksponatów stanowią dar prywatnych osób lub instytucji. 

W 2007 roku do Muzeum Zagłębia Staropolskiego sprowadzono zabytkową 

walcarkę 2xduo z okresu budowy COP-u. Walcarkę wstępnie zakonserwowano, 

a właściwe prace kontynuowano w latach 2008 i 2009. Prace prowadził mgr inż. 

Krystian Nowak pod kierunkiem Prof. Mariana Kielocha i Ireneusza Żabickiego. 

 

 
 

Rys.12. Remont i konserwacja zabytkowej walcarki 
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W 2008 roku na skutek starań prof. Mariana Kielocha i Zarządu SWPCz do 

Muzeum Zagłębia Staropolskiego sprowadzono młot sprężynowy. Młot był 

darem firmy MarketMetal z Łaz. Wykonano dokumentację fotograficzną, gdyż 

młot nie miał dokumentacji technicznej oraz pomiary rozmieszczenia 

poszczególnych części. Młot zdemontowano i przewieziono do Muzeum. W roku 

2010 wykonano rysunki techniczne umiejscowienia młota oraz fundamentów pod 

młot sprężynowy. Przeprowadzono konserwację poszczególnych elementów 

młota, przygotowano i zalano fundament osadzając w nim śruby mocujące 

korpus młota. Korpus młota przetransportowano za pomocą wyciągarki linowej 

RUKCUG oraz specjalnie przygotowanej jezdni wykonanej z kształtowników 

stalowych. Osadzenie korpusu na śrubach wymagało niezmiernie dużej 

dokładności już w momencie zatapiania śrub mocujących w fundamencie oraz 

wielu manewrów zapewniających takie dopasowanie otworów korpusu nad 

śrubami, aby nie uszkodzić tych ostatnich.  

 

 
Rys.13. Remont i konserwacja zabytkowego młota sprężynowego 

 

Prace prowadził mgr inż. Krystian Nowak pod kierunkiem Prof. Mariana 

Kielocha i Ireneusza Żabickiego. 

W trakcie Obozu Naukowego „Sielpia 2012” przeprowadzono prace 

konserwacyjne zabytkowej strugarki. Wyczyszczono podstawę, prowadnice oraz 

koła zębate układu mechanicznego strugarki. Całość zakonserwowano  

i zabezpieczono antykorozyjnie. Podobny zabieg wykonano w przypadku układu 

napędowego strugarki - silnik, mocowanie przyścienne i koła pasowe - oraz 
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osłon zabezpieczających. Prace prowadzone były pod kierunkiem Ireneusza 

Żabickiego i dr inż. Jarosława Boryca. 

 

 
 

Rys.14. Remont i konserwacja zabytkowej strugarki 

 

Dzięki staraniom organizatorów Obozu w 2014 r. pozyskano zabytkową 

wiertarkę ręczną z automatycznym posuwem. Wiertarka, pochodząca z 1926 

roku, została przekazana na rzecz Muzeum Techniki NOT w Warszawie przez 

prywatnego darczyńcę Pana Romana Żabickiego. Wiertarka została 

zakonserwowana i przygotowana do zamocowania na miejscu ekspozycji. Po 

ustaleniach z władzami Muzeum miejsca ekspozycji przystąpiono do budowy 

postumentu, na którym miała być osadzona wiertarka.  

 

 
 

Rys.15. Prace nad postumentem dla zabytkowej wiertarki 

 

 

 

Zabytkowa wiertarka ręczna z automatycznym posuwem jest eksponatem 

pracującym, który w każdej chwili może posłużyć do demonstracji.  
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Rys.16. Zabytkowa wiertarka na miejscu ekspozycji 

 

Prace prowadził Błażej Pokorski pod kierunkiem Ireneusza Żabickiego. 

 

7. Międzynarodowa konferencja naukowa w Sielpi 

W dniach 9.09-11.09.2009 r., z okazji 60-lecia Politechniki 

Częstochowskiej oraz 75-lecia Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, 

odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Zabytki Starego 

Hutnictwa jako Dziedzictwo Kulturowe Europy” pod patronatem 

Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzego Buzka. 

Organizatorem konferencji była Politechnika Częstochowska, Muzeum Techniki 

NOT i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.  

W organizacji brali udział studenci Koła Naukowego „Piecowników” będący na 

Obozie „Sielpia 2009”. W konferencji uczestniczyli goście zagraniczni z Belgii, 

Francji, Chorwacji, Rosji, Czech i Słowacji, przedstawiciele władz NOT, 

Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, goście z polskich ośrodków 

naukowych oraz przedstawiciele najwyższych władz ze strony organizatorów.  
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Rys.17. Uczestnicy konferencji oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej  

 

8. Studenckie życie obozowe 

Obozy Naukowe w Sielpi to nie tylko ciężka praca w Muzeum, ale również 

możliwość odpoczynku i oderwania się od studenckiej codzienności na Uczelni. 

W ramach pobytu na obozach w Sielpi zorganizowano wiele wycieczek po 

zabytkach Zagłębia Staropolskiego oraz ciekawych miejscach świętokrzyskiego, 

w tym m.in.: 

 Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach. 

 Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. 

 Zabytkowa Kuźnia Wodna w Starej Kuźnicy. 

 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława 

Radwana w Nowej Słupi. 

 Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura  

w Starachowicach. 

 Rezerwat Archeologiczny i Muzeum Neolitycznego Górnictwa  

w Krzemionkach Opatowskich. 

 Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – oddział Muzeum 

Narodowego w Kielcach. 

 Zabytkową Hutę Józef w Samsonowie. 

 Jura Park w Bałtowie. 

 Rezerwat przyrody w Zagnańsku – dąb Bartek. 

Studenci organizują sobie również czas we własnym zakresie, co pokazano na 

rys. 18. 
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Rys.18. Uczestnicy obozów w wolnym czasie 
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Podsumowanie 

Studenckie Obozy Naukowe organizowane są po dziś dzień przez 

Studenckie Koło Naukowe Piecowników, działające przy Katedrze Pieców 

Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Organizacja obozów jest możliwa dzięki 

dużemu zaangażowaniu i wsparciu władz Wydziału oraz Politechniki 

Częstochowskiej, Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej 

oraz Kołu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego 

działającego przy Politechnice Częstochowskiej. Ponadto organizacja obozów 

była możliwa dzięki pozyskaniu sponsorów, którzy wspomagali obozy 

finansowo i materiałowo. W ciągu ostatnich 15 lat obóz wsparło ponad 50 

instytucji i firm. Od początku istnienia obozów studenci  

i pracownicy korzystają z doświadczenia i wiedzy kustoszy muzeum. 

Współpracę rozpoczęli z panem Janem Lipowskim, a obecnie kontynuują ją z 

panami Aleksandrem Przybysławskim i Bogdanem Lipowskim.  

W Studenckich Obozach Naukowych w Sielpi wzięło udział ponad 500 

studentów Politechniki Częstochowskiej i ponad 20 pracowników. Wielu byłych 

obozowiczów wraca w to miejsce podczas kolejnych obozów kierując się 

sentymentem do czasów studenckich, ale podchodząc również z życzliwością do 

swoich następców. 

Studenckie Obozy Naukowe w Sielpi wnoszą olbrzymi wkład  

w propagowanie historii zabytków techniki, nie tylko poprzez utrzymywanie ich 

w odpowiedniej kondycji, ale również poprzez przybliżanie społeczeństwu ich 

wartości, gdyż zgodnie z maksymą Normana Davisa: 

"Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd przychodzi. Naród bez 

historii błądzi jak człowiek bez pamięci" [7]. 

Nie należy zapominać o olbrzymiej roli edukacyjnej Obozów Naukowych. 

Niezwykle ważnym „efektem ubocznym” obozów jest poznawanie przez ich 

uczestników historii rozwoju przemysłu na ziemiach polskich.  

Realizacja programu Obozów połączona jest często z dużym wysiłkiem 

fizycznym, jak również umysłowym. Uczy zasad konstrukcji maszyn, ich 

eksploatacji, rysunku technicznego, ślusarstwa, kowalstwa itp. umiejętności. 

Realizacja corocznych zadań przebiegać musi w sposób zespołowy, wymaga 

więc wyrabiania poczucia odpowiedzialności za ich wykonanie. Obozy Naukowe 

w Sielpi przygotowują studentów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej.  
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