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Urządzenia dźwigowe pojawiają się już w tekstach Archi-
medesa i Witruwiusza1. Jednakże za moment przełomowy 
w historii wind uznaje się pełne dramatyzmu widowisko na 
Wystawie Przemysłu Wszystkich Narodów w Nowym Jorku 
w 1854 roku, kiedy Elisha Otis zaprezentował widzom swój 
wynalazek. Było to pierwsze bezpieczne urządzenie dźwi-
gowe, wyposażone w mechanizm, który przy zerwaniu liny 
automatycznie zatrzymywał windę. Wrażenie było tym więk-
sze, że twórca, we własnej osobie, stał podczas pokazu na ru-
chomej platformie. Kiedy osiągnęła maksymalną wysokość, 
odciął liny, na których była zawieszona, ta jednak nie spadła, 
tylko niemal natychmiast stanęła w miejscu. Wówczas Otis 
uspokajał przerażonych widzów i wyjaśniał im zasadę dzia-
łania skonstruowanego przez niego mechanizmu bezpie-
czeństwa2. W 1857 roku w jednym z nowojorskich domów 
handlowych, zainstalowano pierwszy dźwig osobowy firmy 
Otis, napędzany silnikiem parowym zlokalizowanym w piw-
nicy3. Kolejny znaczący krok w rozwoju tych urządzeń wyko-
nał w 1880 roku Werner von Siemens konstruując pierwszą 
windę o napędzie elektrycznym, którą zaprezentował na 
wystawie w Mannheim. Rozwiązanie to, z uwagi na znacznie 
mniejsze wymagania przestrzenne maszynowni, przyczyniło 
się do rozpowszechnienia dźwigów osobowych w zabudowie 
mieszkaniowej i usługowej dużych miast4.

Początki dźwigów elektrycznych w Polsce, według 
obecnego stanu wiedzy datuje się na rok 1901, kiedy 
zamontowano pierwszą osobową windę elektryczną (firmy 
Otis) w Hotelu Bristol w Warszawie. Na początku XX wieku 
były wyposażane wyłącznie we wciągarki bębnowe, a ich 
maszynownie znajdowały się zazwyczaj w piwnicy obok szy-
bu windowego, rzadziej w nadszybiu (ryc. 1). Początkowo 
obsługiwane były przez dźwigowego, który sterował windą 
z wnętrza kabiny za pomocą korby i odryglowywał drzwi 
szybowe, kiedy kabina zatrzymywała się na kondygnacji. Od-
powiadał za bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Urzą-
dzenia te, wykonywane z niezwykłą precyzją, projektowane 
były indywidualnie na zamówienie, ponieważ długość bębna 

1 Witruwiusz 1956: 153–159.
2 Bernard 2014: 1–3.
3 Otis Worldwide. Internet: http://www.otisworldwide.com/d31-time-

line.html (wgląd 21.05.2017).
4 Bernard 2014: 197–198.

wciągarki zależała od wysokości budynku, a wielkość kabiny 
i lokalizacja przeciwwagi od jego rozplanowania funkcjonal-
no-przestrzennego. Aby pracowały ciszej, co było istotne 
zwłaszcza w przypadku dźwigów osobowych w kamienicach, 
stosowano dębowe prowadnice. Większą trwałość drewna 
i płynną jazdę zapewniało nasączanie tych elementów ole-
jem w ramach bieżącej konserwacji. Po wielu latach użytko-
wania, ściekający tłuszcz jest w stanie przesączyć się przez 
beton. Dlatego też, jeżeli ograniczony jest dostęp do wnętrza 
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Ryc. 1.  Szyb dźwigu z maszynownią w piwnicy, obok szybu (za: Raabe 
1939: 18)

Fig. 1.  Drawing of lift shaft with engine room in the basement (after: 
Raabe 1939: 18)
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szybu, aby przekonać się czy zastosowane prowadnice są dę-
bowe, wystarczy przyjrzeć się powierzchni stropu w piwnicy, 
poniżej windy. Świadczyć będą o tym dwie ciemne plamy 
o rozstawie zbliżonym do szerokości kabiny.

Na terenie zaboru pruskiego dostawcami dźwigów były 
przede wszystkim niemieckie firmy, takie jak berlińska Ma-
schinenfabrik Carl Flohr, czy wrocławska J. Schammel5. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego poza windami 
zagranicznych producentów, takich jak Otis, Carl Flohr, Sti-
gler, oraz J. Schammel, produkcję rozpoczęła pierwsza polska 
firma – Warszawska Fabryka Dźwigów „Groniowski”. Rozwój 
polskiej produkcji tych urządzeń przerwał okres II wojny 
światowej. Po 1945 roku produkcją wind w Polsce zajmo-
wały się przede wszystkim zakłady Elektrodźwig Sp. z o. o. 
oraz Fabryka Dźwigów Groniowski. W 1951 roku utworzono 
Zjednoczenie Urządzeń Dźwigowych z zakładami produkcyj-
nymi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Gliwicach, który 
w 1957 roku przemianowano na Zakład Urządzeń Dźwigo-
wych (ZUD)6.

5 Prusakowski i Todtleben b.d.
6 Prusakowski i Todtleben b.d.

Mimo rozwijającej się od lat 90. XX wieku tendencji do 
modernizacji urządzeń dźwigowych, nadal zachowało się 
wiele pięknych wind osobowych i mniej spektakularnych, 
jednak również cennych dźwigów towarowych. Należało-
by zastanowić się, które z nich są na tyle wartościowe, aby 
objąć je ochroną konserwatorską. Przyjmując definicję za-
proponowaną przez Waldemara Affelta, za zabytek techniki 
uznamy „ruchome i nieruchome obiekty materialne, które 
Człowiek stworzył aby przetrwać i poprawić warunku swojej 
egzystencji. Są one zasadniczym składnikiem cywilizacji i kul-
tury, dokumentując rozwój społeczno-ekonomiczny, postęp 
naukowo-techniczny i/lub znaczące wydarzenia historyczne. 
Pojęcie to obejmuje nie tylko wielkie dzieła geniuszu ludzkie-
go, ale również skromne obiekty, które z upływem czasu sta-
ły się w skali lokalnej miejscami o znaczeniu kulturowym”7.

Za zabytkowe należałoby więc uznać te windy, które wypo-
sażone były w sterowanie korbowe i w związku z tym wymaga-
ły obsługi dźwigowego. Zawód ten wyparły na przestrzeni lat 
60. i 70. XX wieku nowe technologie i systemy sterowania naj-
pierw przestawnego, następnie zbiorczego i grupowo-zbior-
czego. Chociaż większość dźwigów zmodernizowano, usuwa-
jąc niestety oryginalną aparaturę sterową, do dziś zachowały 
się jeszcze urządzenia obsługiwane z kabiny za pomocą korby.

Jeden z najstarszych, czynnych dźwigów osobowych w Po-
znaniu został wyprodukowany przez berlińską firmę Carl Flohr. 
Winda znajduje się w zaprojektowanym przez Rogera Sław-
skiego dawnym gmachu towarzystwa budowlanego „Union” 
przy pl. Wolności 14. Napis wewnątrz reduktora datuje urzą-
dzenie dźwigowe na 1903 r., natomiast kabina wraz z deko-
racyjnym szybem windowym powstały zapewne na indywi-
dualne zlecenie. Można zatem datować je na 1910 rok, kiedy 
miała miejsce budowa gmachu (ryc. 2). Jest to typowy przy-
kład, kiedy maszynownia znajduje się w piwnicy bezpośrednio 
pod szybem windowym. Dawniej sterowanie odbywało się za 
pomocą korby z wnętrza kabiny. Dźwigowy, który pilnował 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odryglowywał drzwi 
szybowe, kiedy kabina znajdowała się na odpowiednim pozio-
mie8. W związku z dostosowaniem urządzeń dźwigowych do 
współczesnych norm i samoobsługi, w 1985 roku przeprowa-
dzono niezbędną modernizację, a wraz z nią konserwację i re-
nowację kabiny i szybu windowego. Pozostawiono oryginalne, 
dekoracyjnie opracowane, płycinowe skrzydła drzwiowe, usu-
nięto wtórne warstwy farby olejnej oraz uzupełniono ubytki 
w okleinie dębowej. Wymieniono silnik napędu na nowy dwu-
biegowy i zainstalowano sterowanie przestawne. Niestety nie 
zachowała się pierwotna aparatura sterowa, ani marmurowa 
płyta do której była mocowana. Dawniej dźwigowy pilnował, 
by nie przekraczano maksymalnego udźwigu. By samoobsłu-
gowa winda spełniała wymagania Urzędu Dozoru Techniczne-
go, konieczne było więc ograniczenie liczby mieszczących się 
wewnątrz osób. Chcąc zachować pierwotny wygląd kabiny, 
bez znaczącej ingerencji w jej konstrukcję, przestrzeń i struk-
turę, zamontowana została prosta stalowa poprzeczka9.

7 Affelt 2014: 11.
8 Prusakowski i Todtleben b.d.
9 Raczkowski b.d.

Ryc. 2.  Kamienica przy pl. Wolności 14 w Poznaniu, szyb windowy, 
widoczne oryginalne drzwi szybowe (fot. K. Pietrzak, 2016)

Fig. 2.  Tenement house at 14 Wolności Square in Poznań, lift shaft with 
visible original shaft doors (photo by K. Pietrzak, 2016)
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Wkrótce po wzniesieniu reprezentacyjnego gmachu to-
warzystwa budowlanego przy pl. Wolności 14, Roger Sław-
ski zaprojektował rozbudowę budynku od strony ul. 3 Maja. 
Również to skrzydło wyposażono w windę osobową, uła-
twiającą komunikację właścicielom luksusowych mieszkań 
zlokalizowanych na wyższych piętrach. Choć nie zachowała 
się do dnia dzisiejszego (w jej miejscu znajduje się współcze-
sny dźwig osobowy), z przekazu ustnego wiadomo, że repre-
zentowała wyższy standard od omówionej powyżej.

Nieco mniejsza winda pochodząca z tego samego okre-
su, produkcji wrocławskiej firmy J. Schammel, znajduje się 
w części mieszkalnej budynku dawnego domu handlowego 
firmy Otto Stern przy ul. Wielkiej 21. Nietypowo, pomiesz-
czenie maszynowni, wraz z wciągarką bębnową, znajduje 
się tu w nadszybiu, na poddaszu kamienicy. Również rzadko 
spotykanym rozwiązaniem jest lokalizacja wejścia do windy 
bezpośrednio z przejazdu bramnego oraz kątowa kabina, 
z dwoma wejściami umiejscowionymi w sąsiednich ścia-
nach, pod kątem 90 stopni względem siebie (ryc. 3). Podczas 
modernizacji w 2008 r. wymieniono wszystkie użytkowane 
drzwi szybowe na półautomatyczne, w formie prostych sta-
lowych skrzydeł, z prostokątną szybą w górnej części, typo-
wych dla współczesnych dźwigów. Oryginalne zachowano 
i wyeksponowano w przejeździe bramnym, na ścianie obok 
wejścia do windy oraz na jednej z kondygnacji wewnątrz bu-
dynku, w ich pierwotnym miejscu. Zostały one zablokowa-
ne i obecnie są wyłącznie dekoracją klatki schodowej oraz 
świadkiem historii (ryc. 4)10.

Wspomniane dwie czynne windy osobowe, to nie jedyne 
zachowane w Poznaniu, jednak najstarsze i — co istotne —
nadal użytkowane zgodnie z pierwotną funkcją i wymogami 
Urzędu Dozoru Technicznego. Przy ul. Święty Marcin 80/82, 
w dawnym Zamku Cesarskim (obecnie Centrum Kultury 
Zamek), zawieszona na kondygnacji 1. piętra jako ekspo-
nat, zachowała się kabina windy osobowej z 1943 roku, 
drewniana, oparta na rzucie prostokąta o zaokrąglonych 
narożnikach, ze ścianami i sufitem w konstrukcji płycinowej, 
pokrytymi fornirem o zróżnicowanej barwie i strukturze (cze-
czota). Ponadto w piwnicy budynku, w pomieszczeniu daw-
nej maszynowni, zachowały się koła linowe, zerwane cięgna 
oraz niekompletna wciągarka bębnowa z wytłoczonym zna-
kiem firmowym „Flohr” (ryc. 5). Zamek Cesarski wzniesiono 
w latach 1905–1910 i zgodnie z projektem miał być wypo-
sażony w dwie windy osobowe, dwie bagażowe znajdujące 
się w części mieszkalnej, oraz dźwigi towarowe na potrzeby 
kuchni i kredensu. W latach 40. XX wieku, podczas przebudo-
wy projektowanej przez Franza Böhmera, zwiększono liczbę 
dźwigów. Powstały wówczas dwa szyby windowe w dawnej 
części reprezentacyjnej zamku, w których obecnie znajdują 
się współczesne dźwigi osobowe. Wtedy też w skrzydle za-
chodnim, w sąsiedztwie dawnej cesarskiej klatki schodowej, 
zamontowana została winda osobowa produkcji niemieckiej 
firmy Flohr Berlin, zachowana do dnia dzisiejszego (rok bu-
dowy podany na tabliczce znamionowej dźwigu: 1943 r.).

10 Raczkowski b.d.

Ryc. 4.  Kamienica przy ul. Wielkiej 21 w Poznaniu, szyb windowy, widocz-
ne zablokowane oryginalne drzwi szybowe (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 4.  Tenement house at 21 Wielka Street in Poznań, lift shaft with 
visible blocked original shaft doors (photo by K. Pietrzak, 2017)

Ryc. 3.  Kamienica przy ul. Wielkiej 21 w Poznaniu, wejście do windy 
w przejeździe bramnym (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 3.  Tenement house at 21 Wielka Street in Poznań, entrance to the 
lift in the gateway (photo by K. Pietrzak, 2017)
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Warto także zwrócić uwagę na te mniej oczywiste dla kon-
serwatorów i zabytkoznawców z uwagi na brak dekoracji, ale 
również wartościowe elektryczne dźwigi towarowe. Najstar-
szym urządzeniem tego typu w Poznaniu jest winda prospek-
towa produkcji Maschinenfabrik Carl Flohr. Znajduje się na 
tyłach sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki przy 
ul. Fredry 9. W aktach dźwigu, znajdujących się w Archiwum 
Urzędu Dozoru Technicznego, widnieje zapis, że nie zachowa-
ła się tabliczka znamionowa, natomiast według oświadczeń 
wybudowano go w 1914 roku przez firmę Flohra. Z zacho-
wanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu akt 
Inspekcji Przemysłowej w Poznaniu wynika jednak, że w maju 
1911 roku przeprowadzono przegląd działania urządzenia 
oraz próbę wytrzymałości na obciążenia. Można więc przy-
puszczać, że winda prospektowa powstała prawdopodobnie 
w 1910 roku wraz z budową gmachu ówczesnego Teatru 
Miejskiego. W odróżnieniu od typowych wind osobowych nie 
posiada kabiny ograniczonej ścianami, tylko pomost, zbudo-
wany z kształtowników stalowych połączonych kratownicą, na 
których oparta jest stała podłoga drewniana. Po obu stronach 
pomostu, od poziomu parteru do pomieszczenia malarni, zlo-
kalizowanego nad sceną, znajdują się regały do przechowy-
wania prospektów. Do dziś napęd bębnowy realizowany jest 
za pomocą wciągarki linowej, poprzez nawijanie cięgna (liny) 
na bęben. Ponadto dźwig nadal posiada sterowanie korbowe 
wewnętrzne, uruchomiane wyłącznie z pomostu.

Teatr Wielki był wyposażony w jeszcze jedną, również wy-
produkowaną przez Maschinenfabrik Carl Flohr, windę towa-
rowo-osobową z wciągarką bębnową. Służyła do transportu 
mebli i innych urządzeń, pomiędzy stolarnią, warsztatami 
i sceną. Zmodernizowana w 1979 roku, została zdemonto-
wana pomiędzy rokiem 2002 i 2010 (kiedy nastąpiło skreśle-
nie z rejestru UDT).

Innym przykładem windy z zachowanym sterowaniem 
korbowym jest dźwig towarowy z 1938 roku, znajdujący się 
przy rampie dostawczej budynku administracyjno-magazy-
nowego przy ul. Głogowskiej 19 w Poznaniu. Urządzenie wy-
produkowała firma Maschinenfabrik J. SCHAMMEL Breslau, 

na potrzeby istniejącej w budynku w latach 30. XX wieku 
Hurtowni mechaników Sp. z o. o. Po 1945 r. przeprowadzono 
generalny remont, w ramach którego zainstalowano nową 
kabinę, górne koła linowe oraz wymieniono zerwane cięgna. 
Napęd bębnowy realizowany jest nadal oryginalną wcią-
garką linową, zainstalowaną w maszynowni znajdującej się 
w piwnicy budynku, obok szybu windowego.

Analogiczny system sterowania prezentuje także winda 
towarowo-osobowa z 1956 roku w Zakładzie Patomorfolo-
gii Klinicznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 49 (ryc. 6). Należący 
do kompleksu obiektów szpitalnych budynek Zakładu Pato-
morfologii Klinicznej wzniesiony został w 1956 roku według 
projektu Wacława Borawskiego. Architekt uwzględnił komu-
nikację pomiędzy prosektorium i salami audytoryjnymi oraz 
piwnicą budynku poprzez zamontowanie windy towarowo
-osobowej, wystarczająco dużej by pomieścić jednocześnie 
wózek do przewożenia ciała (zwłok) i personel. Dźwig ten 
został wyprodukowany przez ZUD Warszawa i zamonto-
wany w roku ukończenia budowy. Jest użytkowany do dnia 
dzisiejszego zgodnie z pierwotną funkcją. W odróżnieniu od 
wcześniej zaprezentowanych przykładów, tu napęd cierny 
realizowany jest wciągarką linową, poprzez sprzężenie cierne 
pomiędzy cięgnem (liną) a kołem ciernym zespołu napędo-
wego. Podczas obrotu koła, w ruch wprawiana jest także ka-
bina windy oraz przeciwwaga. Zastosowane tu rozwiązanie 
technologiczne prezentuje kolejny stopień rozwoju zespołów 
napędowych wykorzystywanych w windach.

Ostatni i najstarszy z pośród omawianych przykładów, 
prezentujący również odmienny typ urządzenia dźwigowego, 
znajduje się w Forcie IIa „Thumen”. Obiekt ten, wraz z wypo-
sażeniem, pochodzi z okresu modernizacji twierdzy Poznań 
w latach 1887–189611. Mechaniczna winda amunicyjna, 
poruszana siłą rąk ludzkich, za pomocą korby, której obrót 
wprawiał w ruch koło zębate, wraz z przytwierdzonym do 

11 Biesiadka et al. 2006: 184–185.

Ryc. 6.  Zakład Patomorfologii Klinicznej, ul. Przybyszewskiego 49, 
manipulator nazywany korbą, przestawiany między trzema 
pozycjami: do góry, stop, w dół (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 6.  Building of clinical pathomorphology, 49 Przybyszewskiego Street 
in Poznań,  hand crank elevator mechanism, moved between 
three positions: up, stop, down (photo by K. Pietrzak, 2017)

Ryc. 5.  Zamek Cesarski w Poznaniu (ob. CK Zamek) przy ul. Św. Marcin 
80/82, fragment zdekompletowanej wciągarki bębnowej z wy-
tłoczonym znakiem firmowym „Flohr” (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 5.  The Imperial Castle in Poznań (actually „Zamek” Cultural Centre), 
80/82 Święty Marcin Street, part of an incomplete drum winch 
with an embossed inscription: “Flohr” (photo by K. Pietrzak, 2017)
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niego kołem linowym dolnym. Lina owinięta wokół drewnia-
nego, zabezpieczonego po bokach stalowymi płytami, koła 
linowego dolnego przeciągnięta w osi kosza na amunicję 
wznosiła się do koła linowego zamontowanego na górze szy-
bu windowego, by następnie równolegle w dół przez oś dru-
giego kosza wrócić do początku układu. Podczas gdy jeden 
kosz ładowano na dole, drugi znajdował się u góry, gotowy 
do rozładunku. Jak wynika z analizy schematów (przekrojów) 
windy amunicyjnej zamieszczonych w podręczniku dla Kró-
lewskiej Szkoły Wojennej z 1876 r., jest to typowe rozwiąza-
nie dla fortów budowanych pod koniec XIX wieku12. W tego 
typu urządzenia dźwigowe wyposażano bloki czołowe i bate-
rie dołączone fortów głównych, a także schrony fortów po-
średnich nowego typu13.

Zachowane dźwigi osobowe z początku, ale również po-
łowy XX wieku, to cenne zabytki zarówno ze względu na 
wartość naukową, historyczną, a nierzadko także artystycz-
ną. Przede wszystkim są świadectwem rozwoju myśli tech-
nologicznej w dziedzinie transportu bliskiego i budownictwa 
mieszkaniowego oraz usługowego. Zastosowane w nich, 
nowatorskie jak na czasy, w których powstały, rozwiązania 
techniczne, pozwalały na bezpieczne i wygodne przemiesza-
nie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynków.

Pierwsze elektryczne dźwigi osobowe i towarowe w Pol-
sce montowano w wysokiej klasy hotelach, domach towaro-
wych i kamienicach bogatszego mieszczaństwa. Dlatego też 
wiele z nich posiada dekoracyjnie opracowane, ażurowe szy-
by windowe, których metaloplastyka prezentowała zarówno 
bogate formy secesyjne, jak i zgeometryzowane motywy Art 
Déco. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z wpra-
wionym w ruch przez inżyniera dziełem metaloplastyka 
i stolarza. Zachowane do dziś w swej pierwotnej lokalizacji, 
zabytkowe windy powinny być traktowane integralnie, jako 
elementy wyposażenia kamienic, domów handlowych, czy 
obiektów o charakterze przemysłowym. Stanowią dopełnie-
nie obrazu życia codziennego w dużych ośrodkach miejskich 
na początku XX wieku, oraz następujących w nim zmian. Pre-
zentowane w niniejszym artykule zagadnienie jest tym bar-
dziej ciekawe, że windy stały się we współczesnym budow-
nictwie nieodzownym elementem wyposażenia budynków 
mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, a także obiektów 
użyteczności publicznej14. Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na-
rzuca wręcz obowiązek wyposażenia budynków, o określo-
nych funkcjach i parametrach, w dźwigi osobowe15.

Na czym więc powinna polegać ochrona zabytkowych 
wind i jakie ich elementy należałoby bezwzględnie zacho-
wać? Niewątpliwie silniej oddziaływać będzie na nasze do-
znania estetyczne podróż autentyczną kabiną z początku 

12 Wagner i Wagner 2003.
13 Biesiadka et al. 2006: 327.
14 Raabe 1939: 3–9.
15 § 54 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

i kolejnych aktów prawnych, zob. Ministerstwo Infrastruktury 2002: 
5210; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2015: 15; Ministerstwo In-
frastruktury i Budownictwa 2017: 5.

XX wieku, jeżeli zobaczymy ją w przestrzeni klatki schodo-
wej, w ażurowym szybie z dekoracją z metaloplastyki i gdy 
zamkniemy za sobą piękne, oryginalne skrzydła drzwi szy-
bowych. W swych rozważaniach Waldemar Affelt zwraca 
uwagę na to, że dziedzictwo inżynieryjne, w odróżnieniu 
od tradycyjnie rozumianych dzieł sztuki, oddziałuje na nas 
wybitnie multisensorycznie16. Aby tak się działo, zabytkowa 
winda musi być sprawna i użytkowana zgodnie z pierwotną 
funkcją, w swym autentycznym otoczeniu. Jest to możliwe, 
jednakże należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowania 
urządzenia dźwigowego, a tym samym spełnić wymagania 
stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymianie, ze względu na bezpieczeństwo, podlegają 
bez wątpienia szczęki hamulcowe oraz liny (cięgna), których 
trwałość zależy od liczby przegięć, a ich rozciągnięcie prowa-
dzi do rozregulowania dokładności dojazdu. Są to elementy, 
których zużycie jest naturalnym efektem użytkowania urzą-
dzenia dźwigowego. Wymieniane są również silniki, wraz 
z układem elektrycznym i systemem sterowania, a także, 
jeżeli jest uszkodzona, wciągarka. Niestety nie produkuje się 
już części zamiennych do tych urządzeń i niezwykle trudne 
jest znalezienie fachowców, którzy potrafią je naprawić. Jeżeli 
jest to jedyny sposób na przywrócenie windy do użytkowania 
zgodnie z pierwotną funkcją, to zdaje się, że należy zaakcep-
tować instalację nowych urządzeń w maszynowni. Większość 
potencjalnych użytkowników nie ma możliwości zobaczenia 
ich w trakcie pracy, natomiast oryginalny silnik czy wciągarkę, 
z wytłoczoną nazwą producenta lub tabliczką znamionową 
można poddać konserwacji i wyeksponować wraz z objaśnie-
niem. Niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
są zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do wnętrza szybu 
w trakcie jazdy kabiny17. Z tego powodu niejednokrotnie za-
bytkowe windy tracą dekoracyjnie opracowane drzwi szybo-
we, stanowiące często przykład wysokiej jakości metalopla-
styki. W ich miejsce, zwłaszcza w ostatniej ćwierci XX wieku, 
montowano skrzydła pełne, wykonane ze stali, z niewielką 
prostokątną lub okrągłą szybą. Warto wiedzieć, że istnieje 
możliwość dostosowania oryginalnych drzwi do współcze-
snych norm bezpieczeństwa. Dowodem na to, jest winda 
osobowa w kamienicy przy pl. Wolności 14 w Poznaniu, gdzie 
zachowano pierwotne skrzydła i zamontowano specjalne ry-
gle w ościeżnicach oraz kontakty drzwiowe18.

Mimo, że w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi urzędy 
konserwatorskie oraz oddziały Urzędu Dozoru Techniczne-
go zewidencjonowały część istniejących nadal zabytkowych 
wind, z pewnością wiele urządzeń czeka nadal na odkrycie. 
Zachowanie oraz objęcie ich ochroną konserwatorską jest 
nadal możliwe, jednak potrzebni do tego są otwarci i wrażli-
wi na techniczne piękno urzędnicy, administratorzy oraz kre-
atywność i szacunek do historii wśród firm wykonawczych.

16 Affelt 2012: 435–444, 2009: 5–20.
17 Dziękuję panu Jackowi Raczkowskiemu i panu Przemysławowi Raczkow-

skiemu za konsultacje i informacje dotyczące konserwacji dawnych wind 
i ich dostosowywaniu do współczesnych norm.

18 Raczkowski b.d.
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The main purpose of the article is to pay attention to his-
toric lifts as valuable cultural heritage. The development of 
elevators from the first save solutions, constructed around 
the mid-nineteenth century, to contemporary times, de-
termines the extensive research issues. Historical lifts are 
often characterised by high aesthetic value. For years they 
have been used by people in factories, public and residen-
tial buildings. They are a document of history that brings 
closer the everyday life of the inhabitants of industrialised 
cities. For the last two decades many valuable historic lifts in 
Poland have been removed and destroyed. Administrators 
have replaced them by new ones which use higher safety 
standards and modern technologies. Preserved elevators 

from the beginning of the 20th century are already unique 
objects. Some of the “survived” ones are presented in this 
article. They undoubtedly deserve of individual conser-
vation protection. Of course it should include the mainte-
nance of decorative lift shafts and cabins, but the original 
elements of propulsion mechanisms are even more import-
ant in this case. Those devices present the subsequent stag-
es of technical development. That is why it is so necessary 
to start dialogue and cooperation between conservation 
and technical supervision offices. It is also important to in-
volve technical universities and contractors.

Translated by Katarzyna Pietrzak

Katarzyna Pietrzak

Historic lifts in Poznań – conservation-preservation issues and protection of technical heritage  
in the context of contemporary security requirements and regulations

Summary
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