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2011). Na otwarcie dyspozytorni w lipcu 1959 ro
ckiego Nikita Chruszczow
Wojewódzkiego PZPR Edwardem Gierkiem i ministrem górnictwa Janem
Podczas pobytu w dyspozytorni na kop. Wujek, dyrektor
o-

Zdziest Nikita Siergiejewicz Chruszczow. Ja pozdrawljaju was szachtiory w nizu!
(Tu Nikita Siergiejewicz Chruszczow. Pozdrawiam was górników na dole kopalni).
Po chwili ciszy, z dołu przyszła zwrotna odpowiedz wypowiedziana w pięknym rosyjskim języku:
My górnicy też pozdrawiamy was Pierwszy Sekretarzu Nikito Sergiejewiczu
Chruszczow i życzymy miłego pobytu w Polsce i na Śląsku.
k-

Górnik: znam język rosyjski, bo ja tam przez 6 lat siedziałem w lagrze pracy na Syberii.
Chruszczow: Jak to i za co?
Górniki: Jestem Ślązakiem i byłem w Wermachcie.
Chruszczow: To ty jesteś Polak czy Niemiec?
Górnik: Jestem Ślązak i wielu Ślązaków było w Wermachcie i walczyło z Armią
Czerwoną.
Chruszczow zwrócił się do Gomułki: Gdzie ja jestem w Polsce czy w Niemczech?
W tym momencie gospodarze zaczęli tłumaczyć Chruszczowi, że wielu Ślązaków
służyło w Wermachcie i to było normalnością na Śląsku.
Chruszczow: Ja wiem, kto to jest Polak, a kto Niemiec, ale Polak w Wermachcie
tego nie panimaju (nie rozumiem).
W tym momencie przez urządzenia dyspozytorskie włączył się do dyskusji znów
ten sam górnik z dołu.
-Towarzyszu Chruszczow! Ja jestem Polakiem, obecnie jestem członkiem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, jestem teraz komunistą!.
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Chruszczow: Ja niczego tu nie poniat (

Rys. 1. Uroczyste otwarcie pierwszej dyspozytorni w kopalni Wujek, przez Chruszczowa w
1959 roku (z archiwum autora)
Fig. 1. The official opening of the first disptchl office in the Wujek mine by Chruszczow in
1959 (from the author's archive)
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Rys. 2. Dyspozytornia w kopalni Wujek z 1959 roku. Obecnie eksponat w Muzeum Górnic(foto. S Gierlotka)
Fig. 2. Disptchl office at the Wujek mine from 1959. Currently, an exhibit at the Coal Mining
Museum in Zabrze (foto. S Gierlotka)
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Rys. 3
Fig. 3. Disptchl office at the General Zawadzki mine (from the author's archive)
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Rys. 4. Dyspozytornia w kopalni Murcki Fig. 4. Disptchl office at the Murcki e Dary i mine (foto. S Gierlotka)

ntorów akustycznych oraz telefonów alarmowych zainstalowanych w miejscach prowadzenia robót górniczych na dole kopalni. S
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systemu telekomunikacyjnego alarmowo-58 (Centrala
Sygnalizacji Górniczej), zainstalowano w krajowych kopalniach kilkanascie systemów

ASKOnów.
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Rys. 5. Ognioszczelny sygnalizator alarmowy (foto. S Gierlotka)
Fig. 5. Flameproof alarm siren (foto. S Gierlotka)

W 1972 roku wprowadzono do łączności głośnomówiącej zmodernizowany system
typu GT-2 produkowany w Zakład Elektrotechniki Górniczej ZEG w Tychach. System
składał się on z głośnika tubowego pełniącego również rolę mikrofonu oraz wzmacniaczy głośnikowego i mikrofonowego. Urządzenie nadawczo-odbiorcze GT-2 przeznaczone było do łączności w wyrobiskach ścianowych oraz wzdłuż zautomatyzowanych
tras przenośników taśmowych lub zgrzebłowych. Nadawany sygnał i prowadzone
rozmowy były słyszalne równocześnie we wszystkich miejscach rozmieszczenia urządzeń.
typu AUDT o lepszych parametrach komunikauTeleelektronicz-Telos" w Krakowie.

nym Telkom-Telfa
komplek

isystemem alarmowooZEUS

-im, GTLowych.

4. Dyspozytornie metanometryczne
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Górnictwa i Energetyki z 1967 roku. Warunkiem elektryfie-
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automatyczna kontrola stanu czujników metanometrycznych z odczytem powtarzanym
w sposób cykliczny (Utikal, 2014).
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(Utikal, 2014).
MP-NT monitorowania pa-
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roku, w wyniku których uruchomiono w 1969 roku pierwsze dwie stacje sejsmologiczne w kopalni Bobrek, kopalni Pokój i kopalni Miechowice. Kolejne zmodernizowane
stacje sejsm
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kontroli zjawisk sejsmologicznych uruchomiono w 1973 roku w kopalni Wujek w Katowicach, po wypadku zbiorowym na poz. 613.
Rozwój stacji dyspozytorskooo(produkcji szwedzkiej), Bison 1570B (produkcji USA), Nimbus ES-1980 (produkcji
USA), SEAMEX.
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MINE DISPATCH OFFICE
history of mining,
mining threats.
For efficient management of the mining plant operations and monitoring of hazards in mines, there
are traffic control rooms. The control room supervises the operation of devices of fundamental importance
for the safety of the mine. Initially, the basic equipment of the control room was telephone communication
and alarm and information devices to the areas of mining works. Exploitation of the deposits in the conditions of methane or seismic hazards forced the creation of specialist dispatching stations to control the
hazard status for the working crew.

