
PROGRAM W OBIEKCIE

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
ul. St. Sztaszica
42-217 Częstochowa

www: kopalnia.muzeumczestochowa.pl
email: muzeum@muzeumczestochowa.pl

tel: + 48 34 360 56 31

ZWIEDZANIE MUZEUM Z PRZEWODNIKIEM
10.06.2017 11:00 - 16:00

Seniorzy z SITG w galowych mundurach górniczych, pracujący przed laty w kopalniach rud
żelaza regionu częstochowskiego będą oprowadzać grupy zainteresowanych po Muzeum
Górnictwa Rud Żelaza.
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SMYCZENIE KIBLA
10.06.2017 11:30 - 17:00

Powtarzająca się czynność „smyczenia kibla” – od przodka do szybu – wprowadzała rytm w
pracy górnika rudnego. Ta najstarsza metoda transportu poziomego stosowana na
kopalniach rud żelaza pod Częstochową, stanowiła pierwszą prymitywną „maszynę”, która w
późniejszym czasie – dopiero w XX wieku – zastąpiona została przez lokomotywy kopalniane.
„Smyczenie kibla” pozwala nam również zrozumieć w jaki sposób maszyny zmieniały pracę
na kopalniach rud żelaza.
Zabawa ta będzie polegała na „smyczeniu” na odległość 8 m drewnianego kibla (wiadra) z
urobkiem (rudą żelaza) po zwilżonej połowicy drewnianego smyka. W zabawie każdorazowo
potrzeba dwóch osób: przesuwającego urobek oraz „kropacza“, który nawilża smyk.
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MASZYNA-WYNALAZEK – WARSZTATY PLASTYCZNE
10.06.2017 11:30 - 17:00
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Maszyna–wynalazek, to instalacja w plenerze, która składać się będzie, tak jak maszyny
przemysłowe, z wielu ogniw, przekładni, tłoków, śrub… itp. Nawiązywać będzie do ciężkich
maszyn kopalnianych z Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Elementy te będą ruchome, tak aby
dzieci mogły zapoznać się z ich działaniem, a co najważniejsze samodzielnie ją zmontować
oraz przebudowywać w trakcie trwania warsztatów. Maszyna ta będzie wykonana z
elementów bezpiecznych z możliwością nadania koloru dla wzbogacenia wyrazu
artystycznego instalacji. Rytm będzie przedstawiony w sposób plastyczny za pomocą
powtarzających się elementów konstrukcyjnych i kolorów jak również za pomocą dźwięków z
przygotowanego nagrania.
Dookoła stanowiska rozciągnięta zostanie folia, na której dzieci będą mogły narysować
markerami, a następnie pomalować maszyny i ich elementy wzorując się na przedstawionych
rysunkach jak również z własnych spostrzeżeniach.
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W RYTMIE RUDNYCH MASZYN – OD ŻELAZKA PO WIERTARKĘ – ZABAWA I
POKAZ MASZYN GÓRNICZYCH
10.06.2017 11:30 - 17:00

Maszyny ewoluują, tak jak niegdyś rozwijały się procesy technologiczne w górnictwie rud
żelaza. Początkowo w czasie wydobywania rud żelaza górnicy posiłkowali się „żelazkami”,
następnie „szpicakami”, a w kolejnym etapie wiertarkami i „pikrami” (młotami). Podczas
tegorocznej „Industriady” – młodsi, jak i starsi uczestnicy – będą mogli wypróbować każde z
wymienionych „urządzeń” górniczych. Pierwszym etapem będzie możliwość skruszenia
sferosyderytu przy użyciu „żelazka”. Każdy uczestnik za rozbicie sferosyderytu otrzyma w
prezencie własnoręcznie odłupany kawałek rudy żelaza. Kolejnym etapem będzie
wypróbowanie działania „szpicaka” na tzw. „symulatorze ścianowym”. Zabawa ta będzie
polegała na wydobyciu z drewnianej skrzyni zatopionej w glinie rudy żelaza przy użyciu
wspominanego narzędzia górniczego. Za ciężka pracę i wydobycie rudy żelaza, każdy otrzyma
w prezencie minerał lub skamielinę. Następną z atrakcji będzie pokaz działania maszyn
górniczych, takich jak wiertarka i młot.
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Maszyny ewoluują, tak jak niegdyś rozwijały się procesy technologiczne w górnictwie rud
żelaza. Początkowo w czasie wydobywania rud żelaza górnicy posiłkowali się „żelazkami”,
następnie „szpicakami”, a w kolejnym etapie wiertarkami i „pikrami” (młotami). Podczas
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sferosyderytu przy użyciu „żelazka”. Każdy uczestnik za rozbicie sferosyderytu otrzyma w
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GÓRNICTWO RUD ŻELAZA W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM W LATACH
1945–1982 – WYKŁAD
10.06.2017 13:30 - 14:30

Paweł Kopydłowski przewodniczący koła seniorów częstochowskiego Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa, pracujący niegdyś w Przedsiębiorstwie Kopalnie Rudy
Żelaza „Osiny” – kopalnia „Szczekaczka” w Brzezinach k. Częstochowy jako sztygar, a później
na kopalni cynku i ołowiu „Pomorzany” i kopalni węgla kamiennego „Wujek”, poprowadzi
wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych historią górnictwa rud żelaza pt.
„Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim w latach 1945–1982”.
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ALL SOUNDS ALLOWED – KONCERT
10.06.2017 14:30 - 15:30

Zespół „All Sounds Allowed” własnoręcznie konstruuje zestawy perkusyjne z odpadów
przemysłowych, rur, beczek itp. Rytmy uzupełnia elektronika, samplery, bas i wokal.
Dodatkową atrakcją podczas koncertów są używane przez grupę elektronarzędzia: iskrzące
szlifierki i dymiące piły do drewna.
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