
     

Załącznik nr1 

Wykaz negatywów ze zbiorów MGW przewidzianych do konserwacji 

Lp Nr inwent. 
 

Eksponat Ilość Wymiary Stan zachowania Czas powstania 

1.  MGW/N/643 Negatyw szklany „Stroje 

górnicze”, data powstania: 

okres międzywojenny 

13 

szt. 

9x12 cm Mikro-zarysowania, punktowe ubytki 
emulsji, wysrebrzenia, zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 

2.  MGW/N/645/13 Negatyw i pozytyw szklany 

„Szyb solankowy Barbara w 

Kałuszu 

2szt. 6x9 cm Uszkodzona taśma papierowa na 
obrzeżach, mikro-zarysowania, 
wysrebrzenia, zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 

3.  MGW/N/652 Negatyw szklany „Historia 

górnictwa” 

17 szt. 18x13 cm Przebarwienia, mikro-zarysowania, 
odspojenia warstwy emulsji przy 
obrzeżach negatywu, zmatowienia, 
zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 

4.  MGW/N/655 Negatyw szklany - piece 

koksownicze i kopalnia w 

Rybniku 

3 szt. 18x13 cm Przebarwienia, odspojenia emulsji na 
obrzeżach, wysrebrzenia, punktowe 
matowienie warstwy emulsji, 
zabrudzenia, wykruszone w narożu 
jednego z negatywów 

pocz. XX w. 

5.  MGW/N/657 Negatyw szklany – wejście do 

sztolni w Tarnowskich Górach 

2 szt. 6x9 cm Mikro-zarysowania, drobne ubytki 
emulsji, zabrudzenia 
 

Koniec lat 40. XX w. 



6.  MGW/N/664 Negatyw szklany „Sale 

wystawowe ZMG” 

2 szt. 18x13 cm Zabrudzenia, punktowe wysrebrzenia 
 

przełom l. 

40/50 XX w. 
7.  MGW/N/669 Negatyw szklany „Wnętrze 

mieszkania W. Pstrowskiego” 

4 szt. 12x9 cm Mikro-zarysowania i zarysowania, 
punktowe wysrebrzenia, zabrudzenia 

koniec lat 

czterdziestych 

XX w. 
8.  MGW/N/672 Negatyw szklany „Elektrownie 

górnośląskie - ekspozycja” 

1 szt. 15x10 cm Punktowe wysrebrzenia, 
zabrudzenia, mikro-zarysowania 

okres 

międzywojenny 
9.  MGW/N/673 Negatyw szklany „Szyb i widok 

kotłowni XIX w.” 

1 szt. 18x13 cm Przebarwienia, wysrebrzenia, drobne 
ubytki emulsji, zarysowania, 
zabrudzenia 

koniec XIX w., 

10.  MGW/N/674 Negatyw szklany „Widok szybu 

i wozaków XIX w.” 

1 szt. 18x13 cm wysrebrzenia, drobne ubytki emulsji, 
zarysowania, zabrudzenia 

koniec XIX w. 

11.  MGW/N/675 Negatyw szklany „Kopalnie 

Olkuskie – sztolnie 

odwadniające” 

3 szt. 18x13 cm  Przebarwienia, wysrebrzenia, ubytki 
emulsji, zarysowania, zabrudzenia, 
mikro-zarysowania 

koniec XIX w. 

12.  MGW/N/676 Negatyw szklany „Kopalnie 

Olkuskie – sztolnie 

odwadniające” 

1 szt. 18x13 cm  Rozwarstwienia emulsji na brzegach, 
wysrebrzenia, punktowe ubytki 
emulsji, zarysowania, zabrudzenia 

koniec XIX w. 

13.  MGW/N/677 Negatyw szklany „Wydobycie 

węgla szybikami” 

1 szt.  18x13 cm  Przebarwienia, rozwarstwienia 
emulsji na brzegach, wysrebrzenia, 
ubytki emulsji, mikro-zarysowania 

koniec XIX w. 

14.  MGW/N/688 Negatyw szklany „Rzeźba 

chińska i malarstwo – wystawa 

w ZMG” 

1 szt. 15x10 cm wysrebrzenia, drobne ubytki emulsji, 
zarysowania, zabrudzenia 

przełom lat 40. 

i 50 XX w. 

15.  MGW/N/864 Negatyw szklany „Wystawa w 

ZMG” 

1 szt. 15x10 cm odspojenia emulsji na brzegach, 
wysrebrzenia, zarysowania, 
zabrudzenia 

przełom lat 40. 

i 50 XX w. 

16.  MGW/N/865 Negatyw szklany „Kopalnia 

odkrywkowa” 

 

1 szt. 18x13 cm Odspojenie emulsji na brzegach, 
wysrebrzenia, zarysowania 

Przełom XIX i 

XX w. 

17.  MGW/N/874 Negatyw szklany „Krzemionki 

opatowskie wyrobisko” 

2 szt. 12x9 cm wysrebrzenia, zarysowania, drobne 
ubytki emulsji 

Okres 
międzywojenny 

18.  MGW/N/877 Negatyw szklany „Olkusz – 

ślady eksploatacji” 

1 szt. 12x9 cm ubytki emulsji na brzegach, 
zarysowania, zabrudzenia, 
zmatowienia powierzchni emulsji 

początek XX w. 

19.  MGW/N/878 Negatyw szklany „Odezwa 1 szt. 15x12 cm Liczne zarysowania, ubytki emulsji, koniec lat 



strajkowa górników Kopalni 

Ludwik” (reprodukcja) 

zabrudzenia czterdziestych 

XX w. 
20.  MGW/N/886 Negatyw szklany „Krajobraz 

przemysłowy Górnego Śląska” 

1 szt. 15x10 cm Zabrudzenia, drobne zarysowania 
emulsji 

początek XX w. 

21.  MGW/N/897 Negatyw szklany „Wieża 

szybowa stalowa” 

1 szt. 6x9 cm Drobne ubytki emulsji, wysrebrzenia 
na brzegach negatywu, zabrudzenia 

koniec lat 

czterdziestych 

XX w. 
22.  MGW/N/902 Pozytyw szklany „Wschodnie 

Prusy – okrętowy ołtarz” 

1 szt. 10x8,5 cm Liczne pęknięcia szkła, zabrudzenia początek XX w. 

23.  MGW/N/1050 Negatyw szklany „Koksownia 

Wolfgang, Ruda Śląska – 1930 

r.” 

1 szt. 24x18 cm wysrebrzenia, liczne mikro-
zarysowania, zarysowania, 
zabrudzenia 

1930 

24.  MGW/N/1051 Negatyw szklany „Koksownia 

Emma w Orzegowie – 

elektrownia, 1930 r.” 

1 szt. 24x18 cm Zarysowania, zabrudzenia, 
wysrebrzenia 

1930 

25.  MGW/N/1052 Negatyw szklany „Koksownia 

Emma w Orzegowie – pompy 

elektryczne, 1930 r.” 

1 szt. 24x18 cm Liczne zarysowania, przebarwienia, 
wysrebrzenia, zabrudzenia 

1930 

26.  MGW/N/1053 Negatyw szklany „Koksownia 

Wolfgang, Ruda Śląska – 1930 

r.” 

1 szt. 24x18 cm zarysowania, zabrudzenia, liczne 
odciski palców 

1930 

27.  MGW/N/1054 Negatyw szklany „Koksownia 

Wolfgang, Ruda Śląska – 1930 

r.” 

1 szt. 24x18 cm Zarysowania, wysrebrzenia, 
odspojenie emulsji przy dolnej 
krawędzi, zabrudzenia 

1930 

28.  MGW/N/1055 Negatyw szklany „Koksownia 

Wolfgang, Ruda Śląska – 1930 

r.” 

1 szt. 24x18 cm Przebarwienia, zarysowania, 
wysrebrzenia 

1930 

29.  MGW/N/1104 Negatyw szklany „Górnik w 

stroju galowym” 

1 szt. 10x15 cm zarysowania, wysrebrzenia, 
przebarwienia 

okres 

międzywojenny 
30.  MGW/N/1105 Negatyw szklany „Górnicy w 

strojach galowych, 1 maja 

1933 r.” 

1 szt. 10x15 cm Przebarwienia, wysrebrzenia, ubytki 
emulsji na obrzeżach, zarysowania, 
zabrudzenia 

1933 
 

31.  MGW/N/1106 Negatyw szklany „Górnik w 

stroju galowym” 

1 szt. 10x15 cm Zarysowania, wysrebrzenia, drobne 
ubytki emulsji, zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 
32.  MGW/N/1107 Negatyw szklany „Remont 

szybu kopalnianego Kopalni 

1 szt. 10x15 cm przebarwienia, wysrebrzenia, ubytki 
emulsji, zabrudzenia, zarysowania, 

początek XX w. 



Królowa Luiza” odspojenia emulsji na krawędziach 

33.  MGW/N/1146 Negatyw szklany „Kotłownia 

elektrowni Zabrze” 

1 szt. 10x15 cm Przebarwienia, drobne zarysowania, 
wysrebrzenia, odspojenia emulsji 
przy brzegach negatywu, odciski 
palców 

pierwsza 

połowa XX w. 

34.  MGW/N/1147 Negatyw szklany „Elektrownia 

Zabrze” 

1 szt. 10x15 cm Przebarwienia, zarysowania, 
wysrebrzenia, odspojenia emulsji 
przy brzegach negatywu, ubytki 
emulsji 

pierwsza 

połowa XX w. 

35.  MGW/N/1153 Pozytyw szklany „Uliczny 

handel węglem, lata 

trzydzieste xx w.” 

1 szt. 10x8,5 cm Pęknięcie szkła w narożu, 
zabrudzenia pozytywu oraz taśmy na 
obrzeżach 

okres 

międzywojenny 

36.  MGW/N/1154 Pozytyw szklany „Zbieranie 

węgla na hałdzie, lata 

trzydzieste xx w.” 

1 szt. 10x8,5 cm Zniszczona taśma papierowa na 
obrzeżach, zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 

37.  MGW/N/1155 Pozytyw szklany „Rejon góry 

św. Anny lata trzydzieste xx 

w.” 

1 szt. 10x8,5 cm ubytki taśmy papierowej na 
obrzeżach, drobne zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 

38.  MGW/N/1156 Pozytyw szklany „Zbieranie 

węgla na hałdzie, lata 

trzydzieste xx w.” 

1 szt. 10x8,5 cm ubytki taśmy papierowej na 
obrzeżach, drobne zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 

39.  MGW/N/1157 Pozytyw szklany „Zbieranie 

węgla na hałdzie, lata 

trzydzieste xx w.” 

1 szt. 10x8,5 cm ubytki taśmy papierowej na 
obrzeżach, drobne zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 

40.  MGW/N/1158 Pozytyw szklany „Plan Kopalni 

Szarlej z 1907 r.” 

1 szt. 10x8,5 cm Pękniecie szkła na całej szerokości 
jednej z szyb pozytywu, zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 
41.  MGW/N/1159 Pozytyw szklany „Pociąg 

przewożący kamień na hałdę” 
 

1 szt. 10x8,5 cm Drobne zabrudzenia okres 

międzywojenny 

42.  MGW/N/1160 Pozytyw szklany „Zbieranie 

węgla na hałdzie” 

1 szt. 10x8,5 cm Pękniecie szkła na całej szerokości 
jednej z szyb pozytywu, zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 
43.  MGW/N/1161 Pozytyw szklany „Rejon góry 

św. Anny lata trzydzieste xx 

w.” 

1 szt. 10x8,5 cm Drobne zabrudzenia, zarysowania 
szkła 

okres 

międzywojenny 

44.  MGW/N/1162 Pozytyw szklany „Podszybie 

dawnego szybu” 

1 szt. 10x8,5 cm Niewielkie pęknięcia obu szkieł 
pozytywu, drobne zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 



45.  MGW/N/1163 Pozytyw szklany „Dawny szyb 

kopalniany” 

1 szt. 10x8,5 cm zabrudzenia okres 

międzywojenny 
46.  MGW/N/1164 Pozytyw szklany „Dawny szyb 

kopalniany” 

1 szt. 10x8,5 cm ubytki taśmy papierowej na 
obrzeżach, zabrudzenia 

okres 

międzywojenny 
47.  MGW/N/1220 Negatyw szklany „Portrety 

członków władz górniczych na 

Dolnym Śląsku” (oryginalne 

pudełko) 

8 szt. 9x12 cm przebarwienia, wysrebrzenia, 
zarysowania, drobne ubytki emulsji, 
odspojenia emulsji przy krawędziach 

początek XX 

wieku 

48.  MGW/N/1221 Negatyw szklany „Zdjęcia 

grupowe górników – okres 

międzywojenny” 

3 szt. 9x12 cm zarysowania, drobne ubytki emulsji, 
zabrudzenia, odspojenia emulsji przy 
krawędziach, wysrebrzenia 

okres 

międzywojenny 

49.  MGW/N/1222 Negatyw szklany „Niemieckie 

tablice ostrzegawcze i BHP w 

kopalniach węgla” (oryginalne 

pudełko) 

13 szt. 9x12 cm Jeden z negatywów potłuczony (w 
dwóch kawałkach), jeden z ubitym 
narożnikiem (brak) oraz pęknięty, 
przebarwienia, ubytki emulsji, 
zabrudzenia, zarysowania, 
wysrebrzenia 

okres 

międzywojenny 

50.  MGW/N/1224 Negatyw szklany „Sprzęty 

ratownicze i wystawa 

poświęcona ratownictwu” 

(oryginalne pudełko) 

14 szt. 9x12 cm Przebarwienia, ubytki emulsji, 
zarysowania, zabrudzenia, 
wysrebrzenia 

lata trzydzieste 

i czterdzieste 

XX w. 

51.  MGW/N/1225 Negatyw szklany „Niemieckie 

tablice ostrzegawcze i BHP na 

kopalniach węgla” (oryginalne 

pudełko) 

10 szt. 9x12 cm Zabrudzenia, zarysowania, 
wysrebrzenia 

okres 

międzywojenny 

52.  MGW/N/1226 Negatyw szklany „Niemieckie 

tablice ostrzegawcze i BHP na 

kopalniach węgla” (oryginalne 

pudełko) 

12 szt. 9x12 cm drobne ubytki emulsji, zarysowania, 
zabrudzenia, wysrebrzenia 

okres 

międzywojenny 

 

 6 x 9 cm        -         5 szt.    

 9 x 12 cm      -         80 szt. 

 10 x 15 cm     -        10 szt. 



 10 x 8,5 cm    -       13 szt. 

 15 x 12 cm     -        1 szt. 

 18 x 13 cm     -        30 szt. 

 24 x 18 cm      -       6 szt. 

 


