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Historia studenckich obozów i opieki 
Politechniki Śląskiej 

nad Zabytkowym Zakładem Hutniczym w Maleńcu

Zakład metalowy w Maleńcu po II wojnie światowej nosił nazwę Fabryka Łopat i Szpadli 
„STALMA” i podlegał Opoczyńskim Zakładom Przemysłu Terenowego. 21 czerwca 1967 

roku został uznany za zabytek techniki i wpisany do rejestru zabytków województwa kieleckie-
go w pozycji 340 pod nazwą Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Nieodwołalna decyzja 
zaprzestania produkcji przypadła na dzień 4 listopada 1967 roku, a załoga przeszła do nowo 
wybudowanego zakładu pod nazwą Koneckie Zakłady Narzędzi Gospodarczych w Maleńcu. 
Stary zakład zamknięto, zostawiając go na łaskę losu. Zaczął pełnić funkcję magazynu i przy-
słowiowej rupieciarni. Butwiał drewniany dach, rozlatywały się dwa koła wodne oraz drew-
niane koryta wodne, postępowała przyspieszona degradacja obejścia oraz maszyn i urządzeń 
obiektu.

  
 Ujście (upust) koryta północnego (1970)

 
 Stan hali szpadlarni. 

Zdemontowane segmenty wału transmisyjnego (1970)

  
 Zadaszenie dużego koła wodnego
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1. Historyczne początki obecności Politechniki Śląskiej w Maleńcu

Początek przygody pracowników i studentów ówczesnego wydziału Metalurgicznego Politech-
niki Śląskiej w Katowicach z Maleńcem wiązany jest z rokiem 1968. Wtedy to grupa stu-
dentów podczas jednej z wycieczek dydaktycznych Szlakiem Starego Hutnictwa prowadzonej 
przez profesora Tadeusza Mazanka odwiedziła Maleniec, ulegając urokowi cennej technicznej 
„rupieciarni”. Grupa zapaleńców, wśród których byli między innymi Teresa Bentkowska, Jan 
Cwajna, Stanisław Miśta oraz Sławomir Lis (późniejsi pracownicy dydaktyczni i opiekunowie 
„Maleńca”) obiecała sobie, że podejmie się reanimacji obiektu, ocali go przed postępującą ru-
iną i doprowadzi do dawnej świetności. 

W 1970 roku podpisano wielostronne porozumienie pomiędzy ówczesnym właścicielem 
zakładu, tj. Opoczyńskimi Zakładami Przemysłu Terenowego, Muzeum Techniki Naczelnej 
Organizacji Technicznej (NOT) w Warszawie, Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH), Wydziałem Metalurgicznym Politechniki 
Śląskiej w Katowicach oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, na podsta-
wie którego zakład został przekazany w społeczną opiekę akademickiej społeczności Politech-
niki Śląskiej. Tym samym zabytek otrzymał drugie życie i szansę na przetrwanie. Pierwsze 
dwa studenckie obozy odbyły się w sierpniu i we wrześniu 1970 roku. Od tego roku w każde 
wakacje studenci i pracownicy ówczesnego Wydziału Metalurgicznego i później Wydziału In-
żynierii Materiałowej i Metalurgii (IMiM) przyjeżdżali do Maleńca na obozy/praktyki, gdzie 
wykonywali szeroki zakres prac rewitalizacyjnych ratujących obiekt przed postępującą degra-
dacją. Obozy studenckie prowadzone w ramach programowych praktyk odbywały się nieprze-
rwanie do 2008 roku. 

  
 

  
 

Stan konstrukcji drewnianej ścian hali walcowni oraz fundamentów koryta wodnego (1970)
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Od grudnia 2004 roku zabytkowy obiekt w Maleńcu ma nowego właściciela – Starostwo 
Powiatowe w Końskich, uzyskując równocześnie status samorządowej instytucji kultury – mu-
zeum o nazwie Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Skutkiem zmiany statusu zabytku było 
prawne i formalne przejęcie odpowiedzialności za obiekt przez nowego właściciela. Dało to 
nową, trzecią szansę życia dla zabytku, zważywszy na pilną potrzebę profesjonalnego, instytu-
cjonalnego podejścia do polityki utrzymania zabytku i ponoszenia znaczących kosztów z tym 
związanych. 

 
 

Wizyta Koneckich Włodarzy w Maleńcu (2002)

Ze zmianą prawnych uwarunkowań własnościowych został zakończony okres sprawowania 
społecznej opieki przez społeczność akademicką Politechniki Śląskiej zgodnie z porozumieniem 
z 1970 roku, które zostało w pełni zrealizowane. Tym niemniej te przeobrażenia nie zablokowa-
ły dalszej współpracy Politechniki Śląskiej z muzeum. W dniu 18 lutego 2005 r. zostało zawar-
te nowe porozumienie w sprawie społecznego współdziałania w zakresie działań związanych 
z utrzymaniem Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu pomiędzy:

• Powiatem Koneckim – reprezentowanym przez Antoniego Szkurłata (Przewodniczą-
cego Zarządu) i jego zastępcę Bogdana Sobonia,

• Politechniką Śląską – reprezentowaną przez Rektora Wojciecha Zielińskiego,
• Stowarzyszeniem Przyjaciół Zabytków Techniki „Maleniec” – reprezentowanym przez 

prof. Teresę Lis oraz dr. Krzysztofa Nowackiego.
Ten akt umożliwił kontynuowanie prowadzenia obozów do 2008 roku, po którym nastąpiła 

pięcioletnia przerwa. Ostatni obóz odbył się w 2013 roku, a próba reaktywacji definitywnie za-
kończyła piękną tradycję szlachetnej działalności społeczności akademickiej Wydziału IMiM 
w Katowicach. Jakże trafnie pasują do tego słowa pieśni Bułata Okudżawy „Co było nie wróci 
i próżno by szaty rozdzierać. Cóż każda epoka ma własny porządek i ład. A przecież nam żal, 
że……” to już koniec pięknej tradycji akademickiej.

Jednak przedstawiciele środowiska akademickiego obecnego Wydziału Inżynierii Materiało-
wej, również Ci którzy są na emeryturze, utrzymują przyjazny kontakt z dyrekcją muzeum oraz 
zarządem Starostwa Koneckiego. Nadal mają głos doradczy w kwestiach związanych z funk-
cjonowaniem muzeum. 
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2. Zakres realizowanych prac

W całym prawie 40-letnim okresie sprawowania społecznej opieki zrealizowano szeroki zakres 
prac i przedsięwzięć, które ocaliły obiekt od ruiny i pozwoliły przetrwać i doczekać „lepszych 
czasów”. Społeczność akademicką reprezentowała grupa pasjonatów, wśród których największy 
wkład wnieśli: Teresa i Sławomir Lisowie (w prawie całym okresie sprawowania opieki przez 
Politechnikę Śląską) oraz od 1985 roku Adam Hernas i Marek Cieśla, do których w kolejnych la-
tach trwania obozów dołączyli: Marek Plaza, Lesław Gajda, Krzysztof Nowacki i Beata Olek-
siak.

Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego obozu opiekunowie dbali o zapewnienie wa-
runków technicznych i finansowych do prowadzenia obozu. Było to ściśle związane z zapla-
nowanymi i uzgodnionymi z konserwatorem zabytku i KZNG pracami, które miały na celu 
sprawne prowadzenie obozów. Równocześnie opiekunowie opracowywali priorytety działań 
na najbliższe lata i sposób ich realizacji.

W początkowych latach koncentrowano się na pracach porządkowych wewnątrz i na ze-
wnątrz hali walcowni oraz szpadlarni, pilnych doraźnych zabezpieczeniach obiektu (dachu, ode-
skowania ścian, sypiących się fundamentów), pracach konserwacyjnych, wykonaniu inwentary-
zacji i ocenie stanu elementów infrastruktury zabytku. W ogólności sukcesywnie realizowano 
zakres prac rewitalizacyjnych (remontowych i rekonstrukcyjnych), który obejmował w głównej 
mierze:

• system hydroenergetyczny zasilania maszyn i urządzeń walcowni i szpadlarni – pra-
ce ciesielsko-budowlane i melioracyjne związane w pierwszej kolejności z naprawą 
i remontem koryt wodnych – południowego, północnego oraz wewnętrznego w hali 
szpadlarni, stawideł doprowadzających wodę ze stawu na koła wodne, remontu fun-
damentu hali walcowni od strony koła wodnego, a także dolnych kanałów roboczych 
z zespołem napędowym walcowni,

• kompletowanie i rewitalizację wyposażenia hali walcowni i szpadlarni – wymiana części 
zdegradowanych belek nośnych w szpadlarni, odtworzenie stanowiska kowalskiego 
w hali szpadlarni, remont pieców grzewczych i systemu nadmuchu powietrza, rekon-

  

 

  

 
Marek Plaza, Adam Hernas i Marek Cieśla w czasie spotkania z Dyrektorem Muzeum Maciejem Chłopkiem  

i Bogusławem Soboniem w sprawie promocji Politechniki Śląskiej w Maleńcu (2021)
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strukcja małego koła wodnego, wymiana dużego koła wodnego, odtworzenie znisz-
czonych łożysk ślizgowych i remont trzech segmentów wału transmisyjnego, rekon-
strukcja układu przeniesienia napędu z małego koła wodnego w hali szpadlarni na wał 
transmisyjny i drewnianego fundamentu przekładni zębatej z drewnianymi, wymie-
nialnymi zębami, 

• prace poprawiające elementy estetyczne i wizerunkowe – remont budynku portierni 
i pomieszczeń gospodarczych, wykonanie ogrodzenia wokół obiektu, bram wjazdo-
wych, naprawa mostków dojazdowych, rekonstrukcja kafaru, wykonanie tablic infor-
macyjnych wewnątrz hal oraz od strony szosy, wymiana okien w hali szpadlarni, remont 
komina, naprawa i malowanie dachu, sukcesywne podnoszenie standardu warunków 
socjalnych i sanitarnych, wybudowanie polowej umywalni oraz węzła sanitarnego; 
jednym z ostatnich ważkich działań zrealizowanych podczas obozów była wymiana 
tynku i malowanie ścian w hali szpadlarni (2008).

  

 
Czyszczenie koryta wodnego (1974)

  
 

Budowa ogrodzenia pod nadzorem  
Zygmunta Rafalskiego (1987)

  
 

Stawianie kafaru pod nadzorem 
Adama Hernasa (1990)

  

 
Remont małego koła wodnego(1978)

Wykonywane prace nadzorowali opiekunowie studentów, a w szczególnych przypadkach 
posiłkowano się pomocą fachowców zatrudnionych w KZNG, Politechnice Śląskiej oraz we 
współpracujących zakładach. Zrealizowane prace przywróciły pierwotną sprawność cyklu tech-
nologicznego zabytku i już w latach 80. ubiegłego stulecia dokonywano okolicznościowych 
bezpiecznych uruchomień dużego koła wodnego i walcowni oraz wału transmisyjnego napę-
dzającego poprzez pasy maszyny znajdujące się w hali szpadlarni. 
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Prace remontowe na wale transmisyjnym (1991)

  
 

Budowa zbiornika dla węzła sanitarnego (1996)

  
 

  

 

 
 

 
Kolejna próba wodna przed uruchomieniem koła 

wodnego pod nadzorem Sławomira Lisa

  
 Remont ścian budynku socjalnego 

pod nadzorem Sławomira Lisa (1992)

  
 

 

  
 

 

Rekonstrukcja fundamentu przekładni zębatej w hali szpadlarni (1993)

Remont koryta południowego (2001)
  

 



7

  
 

Przykład węzła konstrukcyjnego z wymienioną belką 
(1975)   

 

Remont komina (2002)

 

 

 

Modernizacja strony frontowej przy wjeździe na teren 
obiektu (1994)

 

 

 

Rekonstrukcja upustu wodnego z koryta północnego 
pod nadzorem Marka Plazy (2000)

 
 

 

Remont kapitalny koryta południowego pod mostem; 
nadzoruje Marek Cieśla (2001)

 
 

 

Wymiana podpory łożyska dużego koła wodnego 
pod nadzorem Sławomira Lisa (1991)
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Remont stawideł od strony koryta południowego 
(2005)

  

 

Ekipa studencka wykonująca prace przy tynkowaniu  
i malowaniu ścian hali szpadlarni (2008)

Budowa betonowych fundamentów koryta północnego pod nadzorem Marka Cieśli (2007)

Skuteczna realizacja planów przywracania i utrzymania zdolności technologicznej zabytku 
w dużym stopniu była warunkowana pomocą jaką uzyskano od wielu sympatyzujących z dzia-
łalnością studencką instytucji. Należą do nich poza Politechniką Śląską:

• Kierownictwo KZNG w Końskich oraz Zakład nr 1 w Maleńcu, 
• Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach,
• Władze gminy Radoszyce i Ruda Maleniecka, 
• Gminna Spółdzielnia w Radoszycach i Rudzie Malenieckiej,
• Starostowie Starostwa Powiatowego w Końskich,
• Działające w tych czasach huty: Katowice, Nowotko w Ostrowcu Św., Jedność w Sie-

mianowicach Śl., ZUT Zgoda, POLMO w Końskich, 
• Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego ( SITPH),
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• Znaczącą pomocą (po upadku KZNG Zakładu nr 1 w 1994 ) służyła nam Pani Prezes 
„Centrum Opracowań Maleniec” Sp. z o.o. Jolanta Grochal, wspomagając nas parkiem 
maszynowym oraz siłą fachową.

W tym miejscu należy wspomnieć również o Karolinie Słowik, która sprawowała pieczę 
nad zabytkiem od czasu zaprzestania produkcji i w okresie między obozami do roku 1997.

 

 
Spotkanie dziekana M. Hetmańczyka z Dyrektorem 

KZNG (1989) 

 

Spotkanie dziekana M. Hetmańczyka z Dyrektorem 
KZNG (1989)

 

 
Spotkanie dziekana M. Hetmańczyka z Dyrektorem 

KZNG (1989) 

 Karolina Słowik z opiekunami obozu w 1985 roku

3. Życie studenckie w Maleńcu

Studenckie obozy obejmowały w swej działalności dwa podstawowe cele:
• poznawczo-dydaktyczny,
• społeczno-wychowawczy.

Studenci zapoznawali się z dawnymi technikami i technologią wykorzystującą odnawialne 
źródło energii wodnej, również przy okazji organizowanych wycieczek po Zagłębiu Staropol-
skim (m.in. w Sielpi, Samsonowie, Kuźnicach Nietuliskach i Bobrzy). Wykonując różne prace 
konserwacyjno-rekonstrukcyjne, uczyli się technik rzemieślniczych i ciesielskich oraz podej-
ścia do prac remontowych. Cel społeczno-wychowawczy przejawiał się w kształtowaniu postaw 
społecznych, odpowiedzialności za swe czyny i obowiązkowości związanej z funkcjonowaniem 
obozu, w tym ładu organizacyjnego, porządku, a nade wszystko prowadzenia kuchni. Obozy 
były swoistą szkołą życia w grupie w warunkach dalekich od codziennego komfortu.

W szerszym kontekście działalność opiekunów malenieckiego zabytku miała na względzie 
również promocję i integrację osób i instytucji zmierzające w kierunku inspiracji twórczych 
inicjatyw dotyczących ochrony zabytków.

Pierwsze obozy prowadzone były w spartańskich warunkach, studenci spali w karuzelo-
wych namiotach wojskowych, potem w starych autobusach, a nastepnie w wieloosobowych 
namiotach na niewygodnych łóżkach polowych, które z czasem zamieniono na wkłady tap-
czanowe. Organizatorzy obozów dysponowali sporą powierzchnią udostępnioną  przez Gminę 
Ruda Maleniecka. Namioty rozbijano za boiskiem piłkarskim, mając bezpieczne otoczenie – 
z jednej strony głęboką groblę, a z drugiej rzekę Czarną z bezpiecznym dojściem na „kapitań-
ski” mostek. Ważną czynnością krótko po przyjeździe było rozwijanie kabla elektrycznego do 
obozu, uruchomienie centrali elektrycznej i zawieszenie lampy – również dającej poczucie pod-
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wyższenia bezpieczeństwa. Od lat 90. „miasteczko” obozowe wzbogacało swoją architekturę 
prywatnymi namiotami, w centrum których stała altanka ogrodowa pełniajaca funkcję miejsca 
towarzyskich spotkań. 

  

 
  

 

 
Kultowe modele namiotów studenckich do lat 90.

 
 

 

Widok na obóz, lata 90.
 

 
 

Na dyżurze

Społeczni opiekunowie zabytku z Wydzialu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (IMiM), 
a zarazem kadra prowadzonych obozów mieli „na głowie” z jednej strony dbałość o sprawną 
realizację planów konserwacyjno-rekonstrukcyjnych, a z drugiej umiejętne prowadzenie obo-
zów, na których bywało z reguły 25-30 osób. Kadra uczyła się sprawnej organizacji i prowa-
dzenia obozów, doskonaląc z roku na rok jakość zarządzania podnoszącą atrakcyjność obozów. 
Newralgiczne strony obozów, o które szczególnie dbano, dotyczyły bezpieczeństwa, aspektów 
socjalnych i „kuchni” oraz organizacji czasu wolnego studentów. Sprawami zaopatrzenia oraz 
wyżywienia zajmowała się damska część kadry kierowana przez Teresę Lis.

 
 Chwila oddechu – Anna Hernas oraz Teresa i Sławomir Lisowie (1991)
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Kadra, zwykle 4-6 osobowa, tworzyła zgrany team, który dbał o dobrą organizację prac 
i nadzór, zaopatrzenie i kuchnię, kontakt ze współpracującymi instytucjami oraz życie sporto-
wo-rozrywkowe. Z założenia pobyt studentów w Maleńcu nie mógł być kojarzony z obozem 
pracy, nudą i zesłaniem na „koniec świata”. W trakcie trwania obozów studenci nabywali umie-
jętności techniczno-ciesielskie oraz kucharsko-gastronomiczne w ramach pełnionych dyżurów 
w kuchni podczas przygotowywania śniadań i kolacji, pomoc kucharce przy przygotowywaniu 
obiadów, a nade wszystko zdobywanie umiejętności pracy „na zmywaku”.

Bardzo ważnym elementem zgodnego funkcjonowania i bycia ze sobą przez 3 tygodnie była 
integracja studentów kształtowana w pierwszym tygodniu pobytu. Kto był w Maleńcu ten po-
znał uroki wieczorów przy ognisku, gdy przy dźwiękach gitary płynęły znane nutki oraz znane 
słowa o Cyganki pięknych oczach i o lecie, no i o tym, ile odmian szczęście ma. Grajków na 
obozach nie brakowało zarówno wśród studentów, jak i kadry. W końcu śpiewać każdy może, 
jeden lepiej, a drugi…. Dla tych drugich opracowano w latach 1991-2005 trzy śpiewniki.

Wieloletnia tradycja „Maleńca” wytworzyła w społeczności akademickiej Wydziału IMiM 
swoistą legendę. Tu zawiązywały się przyjaźnie i rodziły miłości doprowadzające w kilkunastu 
przypadkach do małżeństwa. Szeroka gama form wykorzystania wolnego czasu po pracy była 
zależna od chęci i kreatywności studentów. Były to formy sportowe, takie jak między innymi 
tradycyjne mecze piłki nożnej kadra-studenci, siatkówki, badmintona, ping-ponga oraz w tzw. 
tram-bam-bulę, czyli piłkarzyki. Na koneserów hobbystycznych atrakcji wodnych do dyspozycji 
była żaglówka, ponton, a w lasach czekały grzyby, a ryby w rzece Czarnej i w stawie.  

 Pierwsze centrum integracyjne (1970)
 

Może już są dobre (1997)

  
 

 

Ooo, Ela, straciłaś przyjaciela… (1992)
  

 

 

Przeżyj to sam, przeżyj to sam, nie zamieniaj serca 
w twardy głaz, póki…. (2000)
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Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyć, 
lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu,  

to samotnym być ( 1997)

  
 

Stepie szeroki, którego okiem nawet sokolim, nie... 
(1999)

Na wysokim poziomie merytorycznym prowadzona była przez studentów twórczość arty-
styczna – kompozycje piosenek, przyśpiewek do ogniska oraz wierszy i form kabaretowych, 
a także zabaw związanych z życiem obozowym. Dorobek w tym zakresie zamieszczony jest 
w 4 księgach pamiątkowych, które w swej studenckiej formie są albumowym dokumentem za-
wierającym skład osobowy obozów oraz zakres wykonanych prac w latach 1970-2008 (2013).

• Tradycją „Maleńca” i gwoździem programu obozów był „chrzest młodomalenieckich” 
(tych, którzy byli pierwszy raz w Malencu) z zabawnymi indywidualnymi konkuren-
cjami (rżnięcie styla łopaty piłą maleniecką na czas, próba sprawnościowa z dzwonem) 
oraz kabaretowymi scenkami grupowymi prezentującymi studencką inwencję i arty-
styczny smak, przedstawiając kto, co warty jest. Obowiązkową atrakcją imprezy była 
beczka piwa albo i dwie.  

Do studentów w Maleńcu, szczególnie na chrzest, chętnie przyjeżdżali staromalenieccy 
(uczestnicy poprzednich obozów), emerytowani profesorowie, władze dziekańskie: Adam Gie-
rek, Tadeusz Lamber, Jerzy Szymański, Marek Hetmańczyk, Remigiusz Sosnowski, Czesław 
Sajdak, Leszek Blacha) i rektorskie, w tym rektorzy Wilibald Winkler (późniejszy wojewoda 
śląski), Bolesław Pochopień (1997) oraz Wojciech Zieliński (2000). Studentów zaszczycali 
swą obecnością również władze regionu, dziennikarze prasy lokalnej oraz Wojewódzki/Świę-
tokrzyski Konserwator Zabytków Radosław Wojewódzki, Anna Piasecka i Janusz Cedro, a tak-
że Dyrektor Muzeum Techniki NOT w Warszawie Jerzy Jasiuk. Maleniec odwiedzały liczne 
wycieczki wyrażające uznanie i podziw, szczególnie podczas uruchamiania koła wodnego oraz 
wału transmisyjnego i maszyn w hali szpadlarni.

  
 W razie czego „Polacy nic się nie stało”

  
 Ostatnia maleniecka para małżeńska (2007)
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 Wizyta na wysokim szczeblu; od lewej Rektor Poli-

techniki Śląskiej W. Winkler, Adam Hernas, prodzie-
kan Czesław Sajdak, dziekan Remigiusz Sosnowski 

oraz Sławomir Lis (1992)

  
 

Rektorzy Wilibald Winkler i Bolesław Pochopień 
z małżonkami z „obstawą antyterrorystyczną”

 

 
 

„Niedowiarek” Janusz Szala (nowy prodziekan) prowadzony na chrzest (2008)

Najstarszą tradycją maleniecką było tzw. wodowanie w Czarnej, na które należało sobie 
„zasłużyć”, i to obojętnie pozytywnie czy negatywnie. Do nielicznych obozowych uciążliwości 
należały chmary komarów bezlitośnie kąsających o zmierzchu wszystkich, a najbardziej świeżo 
przybyłych gości oraz kaprysy pogody. Obóz nawiedzały również złe siły natury stwarzające 
chwilowy stan zagrożenia. Dotyczy to parokrotnych przeżyć związanych z podtopieniami i zala-
niem obozowiska, które doprowadzały do ewakuacji obozu do budynku socjalnego i wyremon-
towanych pomieszczeń magazynowych. Trzykrotnie przez obóz przeszła nagle i niepostrzeżenie 
trąba powietrzna siejąca mniejsze lub większe, jak ta z 2007 roku, spustoszenie. 

Praca przy zabytku i studencka atmosfera sprawiały, że mieszkańcy wsi co roku z utęsk-
nieniem czekali na dźwięk dzwonu i powiew „inności”, nazywając obozy „politechniką male-
niecką”, o czym pisała prasa okręgu świętokrzyskiego. O obecności studentów sygnalizowały 
dźwięki dzwonu przywołujące studentów na posiłki.

W swojej historii obozy trzykrotnie miały charakter międzynarodowy, kiedy to w latach 90. 
w ramach programu CEPUS w obozie wzięło udział 5 studentów z Ostravy, 2 studentki z Koszyc 
oraz 2 studentów i jedna studentka z Ecole Central z Paryża, a także doktorant z Korei Północnej. 

Na obozy w Maleńcu kadra zabierała swoje pociechy, które z utęsknieniem czekały na ko-
lejne wakacje, gdzie czekała ich wolność, wolność i swoboda, gdzie była zabawa i … wiele 
atrakcji oraz niespodzianek związanych z życiem obozowym. To one decydowały o tym, że ka-
dra mogła „poświęcić” swoje wakacje, by łączyć przez wiele lat miłe z pożytecznym. 
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Salon kosmetyczny przed chrztem (1995)
 

 

 
Chrzest w hali walcowni (1997)

 
 

 
Jak chrzest to na finał obowiązkowy „pokropek”

  
 

Wodowanie z podwójnym „rittbergerem”  
w czasie lotu

  
 

Obóz po przejściu trąby powietrznej (2007)



15

4. Działalność promocyjna i wydawnicza

Opiekunowie „Maleńca” prowadzili aktywną działalność promocyjną i popularyzatorską doty-
czącą zabytku – jego historii oraz działalności społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej 
na rzecz zabytku. Wśród wielu opracowań znajdują się między innymi publikacje w Wiadomo-
ściach Hutniczych, Inżynierii Materiałowej, Młodym Techniku oraz wydawnictwach broszuro-
wych z okazji 25. i 35. rocznicy sprawowania opieki nad „Maleńcem” (1994 i 2004). Ponadto 
publikowane były liczne artykuły w prasie województwa kieleckiego/świętokrzyskiego oraz 
śląskiego. Aktywność popularyzatorska przejawiała się również w organizacji trzech Sesji Na-
ukowych nt. Zabytków Techniki, a także referatach wygłaszanych na Politechnice Częstochow-
skiej, AGH i Politechnice Śląskiej. 

 
 

 
Pociechy kadry po grzybobraniu (1986)

 
 

 
Ostatnie uderzenie w kultowy dzwon (2013)

  

 

 

  

 

 

Okolicznościowe wydawnictwa z okazji 25 oraz 35-lecia (1994 i 1999)
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Dla podniesienia instytucjonalnej rangi i reprezentacji nieformalnej grupy pasjonatów „Ma-
leńca” powołano do życia Studenckie Koło Naukowe „FRYSZERNIA” (1990) oraz Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zabytków Techniki „Maleniec” (1992). W skład pierwszego zarządu weszli: 
prof. Adam Hernas (przewodniczący), dr hab. Teresa Lis (sekretarz) oraz dr Marek Plaza (skarb-
nik). W założeniu organizacje te miały na celu promocję naszej działalności w środowiskach 
akademickich i na szerszym forum instytucji kultury, a także pozyskiwanie środków niezbęd-
nych do prowadzenia prac remontowych w zabytku. W roku 1994 z okazji 25-lecia sprawo-
wania opieki nad zabytkiem wydano folder oraz grafiki w trzech wersjach autorstwa Edwarda 
Józefowskiego, które rozdysponowano wśród osób wspierających działalność środowiska aka-
demickiego Wydziału IMiM w Maleńcu.

 
 22÷24.04.1988 II sesja naukowa w Sielpi;organizatorzy: Adam Hernas i Sławomir Lis
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5. Wyróżnienia i odznaczenia 

Za swą działalność społeczną opiekunowie oraz organizacje studenckie, tj. Studenckie Koło 
Naukowe „FRYSZERNIA”, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Zabytków Techniki „Maleniec”, 
otrzymali liczne pisma dziękczynne, gratulacyjne oraz wyróżnienia i odznaczenia. Należą do 
nich wyróżnienia Wojewody Kieleckiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w latach 1990-2007. Opiekunowie zabytku szcze-
gólnie cenią sobie Odznaczenia Ministra Kultury i Sztuki (1994) Odznaczenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Działacz Kultury (M. Cieśla, A. Hernas, T. Lis – 2000) 
oraz wyróżnienie Kapituły PRO PUBLICO BONO (2003) w kategorii inicjatyw na rzecz kul-
tury i dziedzictwa narodowego.

  
 

  
 

   

 

   

 

   

 
Wręczanie opiekunom odznaczeń przez Annę Piasecką, Wojewódzką Konserwator Zabytków (2000)
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 Wręczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Zabytków Techniki wyróżnienia PRO PUBLICO BONO przez premiera 

Jerzego Buzka na ręce prof. Teresy Lis w obecności władz dziekańskich Wydziału IMiM
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6. Konkluzja

Zabytkowy Zespół Hutniczy w Maleńcu to nasza historia, przykład wytrwałości i do-
wód, że praca i cała działalność związana ze sprawowaniem społecznej opieki nie po-
szły na marne. To praca studentów i kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej 
 i Metalurgii, a także pomoc życzliwych osób i instytucji w latach 1970-2008, 2013 sprawiły, że 
dzisiaj to świetnie zadbany, a w swej urodzie jedyny taki zabytek techniki w Europie o zachowanym 
pełnym cyklu technologicznym walcowania blach i wytwarzania szpadli i gwoździ ciętych z blachy. 
Spełniła się idea i nadzieja, że opieka środowiska akademickiego Politechniki Śląskiej pozwoli 
ocalić obiekt od zapomnienia i przetrwać do lepszych czasów. W 2004 roku obiekt przeszedł 
w dobre ręce pod zarząd Starostwa Koneckiego z nadzieją na lepsze, trzecie życie.

W wakacyjnych obozach malenieckich w latach 1970-2008, 2013 wzięło udział około 1400 
studentów i około 60 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym spora liczba osób, która 
uczestniczyła w obozach kilkakrotnie. Każdy kto był związany z obozami studenckimi wniósł 
swoją cząstkę wartości dodanej i może czuć z tego autentyczną satysfakcję. 

  
 Był czas kiedy było pełno nas

  
 Została łąka, ale nie ma nas



20

  
 

  
 Odeszli studenci zostały wspomnienia, które goni wiatr. Została po nas perełka techniki i obozów ślad…(2013)

Obecny stan obiektu napawa dumą nie tylko miejscowych włodarzy, ale również środowi-
sko akademickie naszego Wydziału.

W końcu wszystko ma swój czas, a nie zapisane dzieje i zasługi osób oraz życzliwych in-
stytucji w przywracaniu dawnej świetności tego zabytku z czasem mogą pójść w zapomnienie.

„Przysłuchujcie się starym przedmiotom,
Pochylajcie się nad nimi częściej,
Może kiedyś pod zimną powłoką,
Wyczujecie tętniące tam serce” (Grupa Rafala Kmity)

Opracowanie: prof. Adam Hernas, prof. Marek Cieśla, prof. Teresa i Sławomir Lisowie


