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MIEJSCE:
STARA KOPALNIA
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to największa atrakcja
turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieszcząca się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia (wcześniej KWK
Thorez). W doskonale zachowanym kompleksie poprzemysłowym zawiera się wiedza o historii i kulturze górnictwa węglowego, jak również przemyśle ceramicznym na Dolnym Śląsku.
Obecnie na terenie Centrum znajduje się Muzeum Przemysłu
i Techniki, Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Galeria Sztuki Współczesnej. To właśnie w Starej Kopalni można poznać
historię węgla, górnictwa i górników pracujących w skrajnie
niebezpiecznych warunkach. W zbiorach muzeum znajdują się
maszyny górnicze oraz ich elementy, pamiątki związane z działalnością kopalń wałbrzyskich, a także materiały audiowizualne i zbiór archiwaliów. Muzeum to także dział archeologiczny
oraz geologiczny z bogatymi zbiorami z terenu Wałbrzycha.
Stara Kopalnia jest również miejscem, gdzie swoje prace prezentują wybitni artyści podczas wystaw czasowych oraz stałych, natomiast Centrum Ceramiki Unikatowej to najbardziej
kreatywna przestrzeń w naszej strukturze. Oferuje ono warsztaty ceramiczno-garncarskie indywidualne oraz grupowe, podczas których każdy z uczestników zajmuje się wybraną techniką modelowania w glinie. Prowadzone są zajęcia dla grup
przedszkolnych oraz uczniów szkół wszystkich szczebli. Stara
Kopalnia pełni także rolę centrum życia kulturalnego Wałbrzycha, gdzie odbywają się spotkania młodzieży, koncerty, a także imprezy plenerowe, czy też spotkania z ciekawymi gośćmi
w naszej kawiarni Sztygarówka. To przestrzeń, którą warto
znać i odwiedzać.
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PROJEKT:
KOLEKCJONERZY PRZESZŁOŚCI
Głównym celem projektu Kolekcjonerzy Przeszłości było zniwelowanie barier w dostępie do kultury oraz budowa kompetencji odbiorców kultury. Zadanie wyróżnia oryginalna koncepcja, w której stała grupa dzieci w wieku od 8 do 13 lat tworzyła

swoją własną wystawę za sprawą „buszowania” – pod czujnym
okiem muzealników i animatorów w magazynach Muzeum
Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni oraz za sprawą wizyt studyjnych w czterech muzeach o zbliżonym profilu.

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się do
Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie,
gdzie dzieci mogły zobaczyć eksponaty
muzealne związane z górnictwem. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z górnikiem, który opowiedział dzieciom historie związane z trudem pracy na kopalni.
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W ramach drugiej wizyty studyjnej odbył się wyjazd do Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dzieci miały możliwość
zwiedzenia części historycznej muzeum oraz zobaczenia współczesnych dzieł artystów wykonanych z papieru. Na zakończenie
wycieczki uczestniczyły w warsztatach czerpania papieru.

Trzecia wizyta studyjna to podróż do Muzeum Kolejnictwa
w Jaworzynie Śląskiej. Dla dzieci biorących udział w projekcie
była to okazja do zapoznania się z gałęzią techniki mocno związaną z przemysłem górniczym. Dzieci poznały budowę lokomotyw transportujących między innymi kopalniany urobek oraz
ciekawostki z nimi związane. Miały także szansę zobaczyć, jak
wygląda ekspozycja wielkogabarytowych obiektów muzealnych.

Czwarty, ostatni wyjazd studyjny odbył się do Muzeum Ziemi
Kłodzkiej w Kłodzku, gdzie dzieci zapoznały się rysem historycznym regionu, dawnymi zawodami tego obszaru geograficznego oraz wpływami obcych kultur na region.
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KOLEKCJONERZY PRZESZŁOŚCI.
WARSZTATY
Projekt „Kolekcjonerzy przeszłości” to także aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia wystawy na zakończenie projektu.
W ciągu sześciu miesięcy uczestnicy brali udział w warsztatach
poznawczych, podczas których odkrywali przestrzeń Starej Kopalni oraz zbiory Muzeum Przemysłu i Techniki. Warsztaty miały
na celu zapoznać uczestników z dziedzictwem górniczym oraz
terenami byłej Kopalni Węgla Kamiennego, w której powstała
wystawa. Następnie odbyły się warsztaty kolekcjonerskie i muzealne, związane z poszukiwaniem i przeglądaniem ekspozycji
magazynowej, na którą składały się zbiory techniki (maszyny
górnicze, drukarskie). Uczestnicy dowiedzieli się, czym są zabytki techniki, do czego służyły, co umożliwiały. Po tych warsztatach „kolekcjonerzy” wytypowali eksponaty do wystawy. Kolejnym etapem były warsztaty międzypokoleniowe. W ramach
spotkań dzieci przeprowadzały wywiady z górnikami, niegdyś
pracującymi w wałbrzyskich kopalniach. Warsztaty uzupełniły
wiedzę „kolekcjonerów”, którą wykorzystali podczas tworzenia
wystawy. Z kolei warsztaty konserwatorskie pozwoliły „kolekcjonerom” odświeżyć i w profesjonalny sposób zakonserwować
wybrane eksponaty, a warsztaty artystyczne pozwoliły dzieciom
ustalić ostateczny kształt i oprawę artystyczną wystawy. „Kolekcjonerzy” podczas tych warsztatów montowali wybrane przez
siebie eksponaty i tworzyli dodatkowe elementy wzbogacające przestrzeń wystawienniczą, takie jak ceramiczne szczury,
opisy i rysunki wszystkich eksponatów. Ostatnim etapem były
warsztaty animacyjne i przygotowanie gry terenowej – warsztaty odbywały się pomiędzy zamontowaniem wystawy, a jej wernisażem, w trakcie których stworzyli grę terenową „Maszyna
Wyciągowa”. Osią gry terenowej jest przygotowana przez nich
wystawa, a celem jest odkrywanie przestrzeni Starej Kopalni.
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KOLEKCJONERZY PRZESZŁOŚCI.
WERNISAŻ
Po sześciu miesiącach trwania projektu otworzyliśmy wystawę „Kolekcjonerzy przeszłości”. Gospodarzami wieczoru były
dzieci, które zgromadzonym gościom opowiadały o wybranych
przez siebie eksponatach. Wystawa to efekt twórczej pracy
dzieci, a także podsumowanie półrocznych działań. W projekt
zaangażowani byli również górnicy z byłych kopalń wałbrzyskich oraz muzealnicy i artyści. Dzięki warsztatom między-
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pokoleniowym, wizytom studyjnym oraz wsparciu opiekunów
projektu ze Starej Kopalni powstała niezwykła ekspozycja, która dla starszych pokoleń jest swoistą, sentymentalną podróżą
w czasie, a dla młodszych odbiorców jest doskonałą lekcją historii. Wystawa jest czynna do 30 stycznia 2018 roku. Można ją
oglądać codziennie w godz. 10.00-18.00.
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KOLEKCJONERZY PRZESZŁOŚCI.
WYSTAWA
Lampa prostownicza Phoenix typ V 230/502 p
Lampa prostownicza to lampa próżniowa wysokiego napięcia, tzw. kenotron (wentyl) współpracujący z lampą rentgenowską, częścią aparatu RTG.
Lampy rentgenowskie potrzebowały do pracy bardzo wysokiego napięcia, a lampy prostownicze używane były do jego prawidłowej regulacji.
Ze względu na wysokie napięcie i możliwość iskrzenia stosowano lampy dużej wielkości.
Producent: Phönix, Rudolstadt, Niemcy.
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Element iskiernika kulowego
Iskiernik kulowy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przyrządów do pomiaru wysokiego napięcia. Dwie jednakowe miedziane
kule (⌀ 50 cm) osadzone są na sworzniach w układzie pionowym. Dolna kula uziemiona jest przez układ pomiarowy, a górna podłączona do
napięcia mierzonego. Czterocentymetrowy odstęp pomiędzy kulami
(przerwa iskrowa) mógł być precyzyjnie regulowany. W odstępie tym
następował przeskok iskry. Izolatory nie dopuszczały do rozprzestrzenienia się zgromadzonego ładunku elektrycznego.
Napięcie przebicia iskiernika zależy od średnicy elektrod, ich odstępu, rodzaju i biegunowości mierzonego napięcia, a także od warunków atmosferycznych. Pomiar napięcia polegał na odczytywaniu prądu wskazanego
przez miliamperomierz i przeliczeniu według wzoru zasadniczego.

Godło górnicze
Godło górnicze zwane kuplą stanowią dwa skrzyżowane młotki. Łukowato zaokrąglony lewy młotek (od strony patrzącego), bez wystającego
górą końca trzonka, zwany jest perlikiem. Drugi młotek (klin), zwany
żelazkiem, skierowany jest zaostrzeniem ku dołowi oraz ma wystający
koniec trzonka. Perlik leży na żelazku.
Perlik i żelazko wiązane są z wczesnym okresem górnictwa, kiedy całą
żmudną pracę musiał wykonywać górnik. Ostre żelazko trzymał w jednej ręce, a drugą podbijał je perlikiem. Młotki te używano do rozbijania
węgla i drążenia wrębów (długich, wąskich szczelin wyciętych w caliźnie węglowej w celu odsłonięcia dodatkowej powierzchni ułatwiającej
urabianie), co umożliwiało uzyskanie kęsów, droższych od miału węglowego. Podczas jednej zmiany perlik z żelazkiem potrafiły być tępione nawet kilkanaście razy.
Godło górnicze w różnych postaciach, które było pierwowzorem formy
obecnej, pojawiło się już w Średniowieczu, a jego źródłem był zwyczaj
pozostawiania w przodku swych narzędzi w układzie skrzyżowanym.
Krzyż ten miał zabezpieczyć przodek przed działalnością złych duchów.
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Element iskiernika kulowego
Zieleń (chromowa, szmaragdowa) i czerń (sadza). Czerń jest symbolem
podziemnych ciemności i niebezpieczeństwa zagrażającemu górników
pod ziemią. Gdy w dawnych czasach górnicza zmiana trwała 12 godzin,
idących zimą do pracy na poranną zmianę górników witała zupełna
ciemność. Ciemność ta spotykała ich również po zakończeniu szychty.
Zieleń symbolizuje więc uczucia pracującego pod ziemią górnika, tęskniącego za okoliczną przyrodą. Oznacza ona także nadzieję, którą każdy górnik musiał posiadać, gdyż inaczej zabrakłoby mu odwagi przed
zjazdem w głąb ziemi.

Aparat ucieczkowy AU-9L
Aparat regeneracyjny ucieczkowy z tlenem sprężonym w butli. Aparat
składał się z pochłaniacza CO2, butli z tlenem, worka oddechowego,
reduktora ciśnienia i zaworu spustowego, ustnika ze ściskaczem nosa,
manometru, automatu płucnego i paska obejmującego. Aparat mieścił
się w dwuczęściowej obudowie, wyposażonej w nastawny pas nośny.
W przypadku zagrożenia, podczas otwarcia obudowy, specjalna zatyczka uruchamiała dostęp tlenu, którego starczało na około 1 godzinę.
Producent: Fabryka Lamp Górniczych i Sprzętu Ratunkowego FASER,
Tarnowskie Góry.
Rok produkcji: lata 70-80-te XX w.
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Terminal znakowy MERA 7951 OM
Stacja sieci komputerowej służąca do wprowadzania lub odczytywania
i przetwarzania danych. Terminal wykorzystywany był m.in. na stacjach
Polskich Kolei Państwowych.
Producent: Mera-Elzab, Zabrze.
Rok produkcji: koniec lat 80-tych XX w.

Model odwadniarki odśrodkowej miału typu NAEL-3
Odwadniarka (wirówka) to urządzenie stosowane w zakładach przeróbki
mechanicznej do odwadniania węgla drobnoziarnistego po procesie wzbogacania flotacyjnego. Zasadniczymi elementami odwadniarki były obracające się z różnymi prędkościami kątowymi wirniki sitowe i zgrzebłowe.
Doprowadzana z góry nadawa (surowy, nieprzetworzony materiał) była
odwirowana na wirniku sitowym za pomocą działania siły odśrodkowej.
Odsącz (woda i drobne części stałe) przechodził przez szczeliny sita
i odprowadzany był dwoma króćcami na zewnątrz odwadniarki.
Produkt odwodniony zgarniany był z sita wirnikiem zgrzebłowym do
zsuwni wylotowej pod odwadniarką.

15

KOLEKCJONERZY PRZESZŁOŚCI

Centrala dyspozytorska CP-2
Centrala znajdująca się na parterze budynku sztygarówki kopalni
„Julia”, obsługiwana przez dwóch dyspozytorów kopalni sprawujących
nadzór nad ruchem zakładu. Składała się z dyspozytorni głównej i dyspozytorni metanometrycznej. Było to jedno z najważniejszych miejsc
w kopalni. Dzięki działaniu wielu urządzeń i stałej łączności z dołem,
dyspozytor kontrolował przebieg pracy na określonych stanowiskach
i był w stałym kontakcie z załogą górniczą. Dyspozytor podejmował
najważniejsze decyzje w pierwszej fazie akcji ratowniczej, kiedy pod
ziemią doszło do wypadku.
Producent: Zakład Telemechaniki Górniczej „Elektrometal”, Katowice.
Rok produkcji: lata 70-80 XX w.

Dyby
Drewniane kłody z otworami w charakterze rekwizytu, w które podczas
tradycyjnej barbórkowej zabawy - biesiady (karczmy) piwnej - „wysokie prezydium” kazało zakuwać górników za niewłaściwe zachowanie
- m.in. za nieprawidłowo skompletowany mundur, źle wykonaną pieśń
lub picie piwa bez zezwolenia.
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Dalekopis
Aparat telegraficzny umożliwiający przesyłanie komunikatów w postaci
drukowanej. Zespół nadawczy składał się z kodera, modulatora i klawiatury. Naciśnięcie odpowiedniego klawisza powodowało działanie zespołu nadawczego i wysłanie sygnału elektrycznego o odpowiednim dla
danego znaku przebiegu impulsowym. Zatrzymanie zespołu nadawczego następowało samoczynnie natychmiast po wysłaniu sygnału.
Naciśnięcie klawisza powodowało pojawienie się na nich jednej z 32
kombinacji napięć dodatnich i ujemnych. Modulator przekształcał tę
kombinację (równoległą) w ciąg 5 impulsów (dodatnich lub ujemnych)
odpowiadających naciśniętemu znakowi dalekopisowego alfabetu telegraficznego (5-elementowego), które - poprzedzone impulsem startowym - są przesyłane do odbiornika. W odbiorniku zawierającym demodulator i dekoder zachodzi proces odwrotny: równoległa kombinacja
napięć uruchamiała w drukarce odpowiednią czcionkę i przesyłany
znak odbijany był na arkuszu papieru. Treść telegramu zapisana na arkuszu papieru była odrywana i odpowiednio składana lub przepisywana
na drukach ozdobnych.
Prezentowany egzemplarz używany był przez Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu.

Waga G. Mueller typ S 10/V
Przyrząd laboratoryjny służący do ważenia różnego rodzaju substancji
w zmiennych warunkach wilgotnościowych.
Zasilanie: 220 V. Moc: 0,25 kW.
Producent: G. Mueller, Niemcy.
Rok produkcji: II połowa XX w.
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Anemometr czaszowy typ U5
Przyrząd służący do pomiaru miejscowych prędkości gazów w wyrobiskach górniczych. Składał się z wirnika czaszowego o osi obrotu
prostopadłej do przepływającej strugi, licznika drogi strumienia oraz
uchwytu. Pomiar polegał na określeniu ilości obrotów wirnika przypadającego na jednostkę czasu, przy czym ilość obrotów wirnika była od
razu przekładana na drogę strumienia.
Produkcja: ZSRR
Rok produkcji: II połowa XX w.

Anemometr skrzydełkowy typ N 6
Anemometr o wirniku z ośmioma skrzydełkami, w którym prędkość przepływu strumienia powietrza określano na podstawie obrotów wirnika.
Producent: Georg Rosenmüller Werkstätten für Feinmechanik, Dresden, Niemcy.
Rok produkcji: lata 60-te XX w.
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Model prasy śrubowej
Model maszyny roboczej, której działanie polegało na wywieraniu nacisku na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi.
Praca dyplomowa z 1974 roku jednego z uczniów wałbrzyskiego Technikum Górniczego.

Arytmometr Triumphator CRN 2
Mechaniczne urządzenie używane przed wynalezieniem kalkulatora,
wykonujące proste działania arytmetyczne jak dodawanie lub odejmowanie. Mnożenie i dzielenie dokonywane było przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie. Przyrząd napędzany był ręcznie za pomocą
korbki.
Producent: Triumphator-Werk, Leipzig-Mölkau, Niemcy.
Rok produkcji: lata 60-te XX w.
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Maszyna do pisania
Urządzenia mechaniczne o napędzie ręcznym, posiadające klawisze,
które naciskane powodowały wydrukowanie metodą typograficzną
określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym,
najczęściej papierze.
Producent: Łucznik, Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera, Radom

Maszyna do pisania
Urządzenia mechaniczne o napędzie ręcznym, posiadające klawisze,
które naciskane powodowały wydrukowanie metodą typograficzną
określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym,
najczęściej papierze.
Producent: Rheinmetall-Handelsgesellschaft M.B.H, Berlin, Niemcy.
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Mechanizm zegarowy
Element zegarowy z wieży wałbrzyskiej porcelany Krzysztof (b. Krister
Porzellan-Manufaktur).
Producent: D. F. Fischer, Kaltwasser bei Wüstegiersdorf (Zimna Woda,
obecnie część Głuszycy).
Rok produkcji: 1850.

Zapalarka dynamoelektryczna
Urządzenie służące do odpalania zapalników elektrycznych, wykorzystujące zasadę działania prądnicy prądu stałego. Pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu obracał się twornik, w którego uzwojeniu indukowało się napięcie prostowane przez komutator. Uzwojenia stojana
i wirnika były połączone szeregowo, a ich końce z zaciskami zapalarki.
Twornik zapalarki był wprawiany w ruch obrotowy przy pomocy przekładni zębatej, w której koło zębate na wale twornika zazębiało się
z ruchomą listwą zębatą.
Produkcja: Niemcy
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Liny używane w górnictwie
Praca dyplomowa Władysława Kończala z Technikum Górniczego
w Wałbrzychu. Rok 1969.

Maszyna do szycia Winselmann Titan
Urządzenie do łączenia materiałów za pomocą nici poprzez tworzenie
szwu.
Producent: Winselmann Nähmaschine Deutsche Industrie, Altenburg,
Niemcy.
Rok produkcji: 1910.
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Lampa nahełmna Rc-12
Produkcję lampy nahełmnej Rc-12 rozpoczęto po modernizacji lampy
Rc-10/57 w 1960 roku. Szybko została ona rozpowszechniona w całym
krajowym górnictwie i służyła jako indywidualne źródła światła dla pracowników dołowych. Lampa o masie 2,7 kg posiadała głowicę świecącą
z dwuwłóknową żarówką o strumieniu świetlnym 30-40 lumenów. Akumulator o napięciu 3,6 V i pojemności 12 Ah składał się z trzech baterii
kadmowo-niklowych. Elektrolitem w akumulatorze był wodny roztwór
wodorotlenku potasu, który nasączał płyty akumulatorowe i separator.
Czas świecenia lampy wynosił 12 godzin.
Producent: Fabryka Lamp Górniczych i Sprzętu Ratunkowego FASER,
Tarnowskie Góry.
Rok produkcji: lata 60-90-te XX w.

Model lampy karbidowej
Lampa karbidowa (acetylenowa) składała się ze zbiornika karbidu
(część dolna), zbiornika wody (część górna), odbłyśnika (zwiększenie
strumienia świetlnego) oraz wieszaka z hakiem (uchwyt transportowy).
Do zbiornika karbidu wkraplała się woda cieknąca z metalowej rurki,
regulowana zaworkiem.
Karbid w kontakcie z wodą ulegał gwałtownemu rozkładowi, co było
następstwem wydzielenia się acetylenu – źródła światła.
Produkowano lampy karbidowe stalowe do oświetlania robót górniczych oraz lampy karbidowe mosiężne dla dozoru i prac mierniczych
w kopalniach.
Lampa karbidowa dawała 10 razy więcej światła niż lampa olejowa.
Ładunek 200 g karbidu wystarczał na 8-godzinną dniówkę. Lampa karbidowa przy zawartości około 17% tlenu w powietrzu dymiła, a płomień
stawał się żółtawy. Przy 12% tlenu lampa karbidowa gasła. Był to równocześnie indykator zawartości tlenu w atmosferze kopalnianej sygnalizujący górnikom konieczność wycofania się z wyrobisk zagrożonych
brakiem tlenu.
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Młot pneumatyczny MP-7
Maszyna ręczna służąca do urabiania węgla. Młotek pneumatyczny
składał się z cylindra, tłoka zwanego bijakiem, mechanizmu rozrządu,
uchwytu i grota. Powietrze sprężone, sterowane mechanizmem rozrządu, kierowane było na przemian do tylnej i przedniej części cylindra, powodując przesuwanie bijaka do przodu lub do tyłu. Mechanizm rozrządu
działał samoczynnie wskutek występowania w czasie ruchu bijaka różnicy ciśnienia. Powietrze zużyte wylatywało do atmosfery otworami odsłanianymi przez bijak, gdy ten dochodził do swoich zwrotnych punktów.
Producent: Katowicka Fabryka

Kilof
Narzędzie służące do rozdrabniania większych części skalnych i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża. Kilof wykorzystywany w górnictwie składał się z ostrza w kształcie wydłużonego i niekiedy zakrzywionego klina, osadzonego w końcowej części na drewnianym stylisku.
Kilof z jednym ostrzem nazywany był oskardem. W górnictwie stosowano różne rodzaje kilofów: cięższe do bezpośredniego wydobywania
miękkich i średnio twardych skał i lżejsze do wykonywania wrębów.
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Gong
Urządzenie sygnalizacji szybowej używane podczas barbórkowej karczmy piwnej jako rekwizyt.

Hełm skórzany górniczy
Hełm przeznaczony był do ochronny głowy przed mechanicznymi
urazami osób pracujących w górnictwie.
Rok produkcji: lata 50-60-te XX w.
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Rzutnik slajdów typ 4
Aparat projekcyjny służący do wyświetlania przeźroczy na ścianie lub
odpowiednim ekranie projekcyjnym. Rzutnik umożliwiał prezentację
w powiększeniu przezroczy oświetlonych światłem przechodzącym.
Producent: Fabryka Pomocy Naukowych w Częstochowie.
Rok produkcji: 1971

Alarmowy sygnalizator akustyczny
Alarmowy Sygnalizator Akustyczny (ASA) z centralą ASK-57 służył do
prowadzenia rozmów między dyspozytorem kopalni a pracownikami
w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz do alarmowego powiadomienia o pojawiającym się niebezpieczeństwie.
Rok produkcji: II połowa XX w.
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Filtropochłaniacz ucieczkowy
Maska ratownicza wykonana w formie kaptura z półmaską oraz filtropochłaniaczem. Urządzenie przeznaczone było do sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z miejsc objętych pożarem. Kaptur wykonany był
z materiału żaroodpornego, co zmniejszało odczuwanie promieniowania cieplnego. Filtropochłaniacz umieszczony z przodu pozwalał na
kilkuminutowe przebywanie w strefie wypełnionej dymem oraz gazami
pożarowymi. Warunkiem użytkowania aparatu było występowanie tlenu w powietrzu w ilości co najmniej 17 % objętości. Powietrze zassane
przez filtropochłaniacz zostawało oczyszczone z gazów trujących, po
czym trafiało do wewnętrznej półmaski przez zawór wdechowy. Podczas wydechu, zużyte powietrze wydostawało się przez dwa zawory wydechowe umieszczone po bokach pochłaniacza.
Producent: Fabryka Lamp Górniczych i Sprzętu Ratunkowego FASER,
Tarnowskie Góry.
Rok produkcji: 1980

Mundur górniczy galowy
Mundur górniczy, traktowany dziś jako honorowy, ustanowiony został
w 1949 roku. Jest on symbolem przynależności do górniczego stanu,
wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej
pracy górniczej. Ozdobiony jest wieloma wystylizowanymi w dekoracyjne ozdoby szczegółami. Są to pradawne elementy górniczej odzieży
roboczej, pełniące niegdyś konkretne funkcje użytkowe.
Kurtka górnicza wykonana jest z czarnej krepy, zapinana jest na 9 guzików z żółtego metalu. Na piersiach znajdują się patki z czarnego aksamitu, każda ozdobiona 5 guzikami. Kołnierz aksamitny czarny, stojący,
pół wykładany ma wysokość 5 cm, zapinany jest na haftkę. Jest on połączony z wykładanym na ramiona, z przodu i z tyłu, szerokim kołnierzem-pelerynką. Na kołnierzu właściwym złotą nicią wyhaftowane jest
godło górnicze. Na rękawach między łokciem a ramieniem, na środkowej części naszywki szmuklerskiej, powyżej półkola, naszyte są na
czarnym aksamicie dystynkcje stopnia górniczego. Rękawy zakończone są u dołu mankietem o szerokości 8 cm i patkami o długości 13 cm
i szerokości 3 cm, z czarnego aksamitu. Patki wzdłuż szwu łokciowego
są z góry ku środkowi ścięte skośnie, każda ozdobiona jest 5 guzikami.
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Górnicze czako
To tradycyjne nakrycie głowy używane tylko z mundurem galowym. Wykonane jest z tektury (wysokość 12,5 cm) obciągniętej czarną krepą.
Z przodu, pośrodku umieszczone jest godło górnicze w wieńcu z liści
dębowych i wawrzynowych, haftowane złotą nicią.
Na górnym otoku czaka, 5 mm poniżej krawędzi, znajduje się borta haftowana złotą nicią. Borta ta określa stopień górniczy:
• Borta z motywem liści dębowych o szerokości 30 mm: generalny
dyrektor górnictwa
• Borta generalska o szerokości 30 mm: generalny dyrektor górniczy
I, II i III stopnia i generalny honorowy dyrektor górniczy
• Borta ząbkowana o szerokości 10 mm i z dwoma paskami u spodu
o szerokości 5 mm każdy, rozdzielonymi od siebie o 2 mm: dyrektor
górniczy I, II i III stopnia
• Borta ząbkowana o szerokości 10 mm i z jednym paskiem u spodu
o szerokości 5 mm, rozdzielone od siebie o 2 mm: inżynier górniczy
I, II i III stopnia
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• Borta ząbkowana o szerokości 15 mm: technik górniczy I, II i III stopnia
• Borta o szerokości 10 mm: górnik I, II i III stopnia
Czako ozdobione jest pióropuszem wysokości 22 cm. Symbolizuje on kogucie pióra, którymi niegdyś górnicy strzałowi czyścili otwory strzałowe.
Kolory pióropusza mają różne znaczenie:
• Pióropusz zielony: czako generalnego dyrektora górnictwa
i generalnego dyrektora górniczego I, II i III stopnia
• Pióropusz biały: czako dyrektora górniczego I, II i III stopnia, inżyniera
górniczego I, II i III stopnia i technika górniczego I, II i III stopnia
• Pióropusz czarny: czako górnika I, II i III stopnia
• Pióropusz czerwony: czako członka orkiestry górniczej
• Pióropusz biało-czerwony: czako kapelmistrza orkiestry
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Górnicza szpada
Jest obecnie odznaką honorową dla wyróżniających się górników. Wywodzi się ona z broni używanej przez średniowiecznych poszukiwaczy złota,
którym służyła do obrony. Szpadę nosi się wyłącznie przy uroczystym
mundurze górniczym, zawieszoną pionowo przy lewym boku na krótkich
jednakowych rapciach, przypiętych do pasa pod kurtką mundurową.
Wręczenia szpady dokonują dziś zasłużeni górnicy, tzw. stare strzechy.
Przyznanie szpady jest traktowane jako symbol szlachectwa nabytego
przez rzetelną naukę i pracę.
Honorowa szpada górnicza ma długość 88 cm, a klinga 70 cm i wykonana jest z metalu. Rękojeść szpady ma 18 cm i składa się z drewnianego
członka połączonego z półkolistym kabłonkiem w kolorze żółtym, zakończonym półkolistym kapturkiem. Honorowe szpady górnicze mają:
• Kwasty zielono-czarne z paskiem biało-czerwonym dla osób
z kierownictwa i z dozoru ruchu zakładu górniczego
• Kwasty biało czerwone z paskiem biało-czerwonym dla pocztu
sztandarowego
• Kwasty zielone-czarne z paskiem zielono-czarnym dla górników
Prawo górnicze mówi, że osobie której nadano prawo noszenia szpady
górniczej, może być ono odebrane, jeśli dopuści się ona czynu nielicującego z zawodem górnika lub popełni przestępstwo.
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