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Carnall-Schachts blieben erhalten und wurden dem Kohlenbergwerksmuseum Zabrze übe-
rantwortet. Die Einzigartigkeit des Carnall-Schachts besteht in der Tatsache, dass dieser 
nach der Zuschüttung 16 Jahre später wiedereröffnet wurde, mit dem Ziel der touristischen 
Erschließung, d.h. der Möglichkeit die Untertag-Förderung des ehemaligen Bergwerks „Köni-
gin Luise“ zu besichtigen. 

Die Geschichte des Carnall-Schachts wurde im Kontext der angrenzenden Schächte und 
Objekte, die voneinander abhängig waren oder sich ergänzten, des Westfelds des „Königin 
Luise“-Bergwerks erläutert. Bisher unbekannte oder vergessene Fakten der Bergwerksge-
schichte wurden beleuchtet und chronologisch geordnet. 

Der Autor des Artikels konzentrierte sich auf die Erläuterung technischer Lösungen, ba-
sierend auf Zeichnungen und Bildern, die dem Leser die technischen Geräte nahebringen, 
die heute nicht mehr existieren und einst eine technische Innovation im preußischen Berg-
bauwesen darstellten. Dem Artikel liegen tiefgreifende Untersuchungen des Quellenmate-
rials der damaligen Epoche zugrunde, sodass  ungenaue oder verfälschende Informationen, 
die bis dato in vielen, sich vor allem auf den Carnall-Schacht beziehenden, Abhandlungen 
angegeben worden sind, richtig gestellt werden.

Rozwój konstrukcji wież 
szybowych w górnośląskich 
kopalniach

Wieże szybowe są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów górnośląskie-
go krajobrazu. Wydaje się, że wysokie stalowe konstrukcje z obracającymi się na szczycie 
kołami linowymi znajdowały się tutaj od zawsze. Tymczasem w ciągu ostatnich dwóch stu-
leci krajobraz Górnego Śląska ulegał ciągłym przemianom. W XVIII w. była to porośnięta 
gęstymi lasami rolnicza kraina, której mieszkańcy żyli z rolnictwa i leśnictwa. W krajobra-
zie dominowały wieże kościołów lub dumnych siedzib magnackich. Węgiel kamienny, rudę 
żelaza, czy galmanu pozyskiwano w kilku miejscowościach. W tych niewielkich kopalniach 
nad szybami stawiano nakryte dachem kołowroty, obsługiwane przez górników. Jedynie nad 
szybami wodnymi lokowano kunszty konne, odwadniające podziemne wyrobiska. Pierwsza 
murowana wieża szybu wodnego pojawiła się w 1788 r. w kopalni srebra i ołowiu „Fryde-
ryk” w Tarnowskich Górach, a podobne do niej konstrukcje stawiano potem na wielu in-
nych górnośląskich kopalniach. W 1814 r. kopalnia „Król” w Chorzowie otrzymała parową 
maszynę wyciągową. Od tego momentu w kopalniach funkcjonowały dwa rodzaje szybów: 
wyciągowe i wodne. W latach 40. XIX w. zaczęto budować murowane wieże, przypominają-
ce baszty średniowiecznych zamków. W drugiej połowie XIX w. na Górnym Śląsku powsta-
wały nowe kopalnie, a już istniejące przechodziły proces gruntownej restauracji. Drążono 
coraz głębsze szyby, nad którymi stawiano wieże stalowe, a pierwsze tego typu konstruk-
cje pojawiły się na kopalni „Królowa Luiza”(1869). Bardzo szybko zdobyły one popularność 
i w miarę upływu czasu wyparły murowane wieże basztowe. Pojawiły się też nowe rozwią-
zania. W 1908 r. na kopalni „Deutschland” w Świętochłowicach powrócono do koncepcji 
wież basztowych. Było to wtedy rozwiązanie pionierskie, zwiastujące nowy sposób budo-
wy wież wyciągowych. W 1922 r. dokonany został podział Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego pomiędzy Polskę i Niemcy. Do nowych trendów, zastosowanych w budownictwie 
szybów, należało wykorzystanie żelbetu użytego do budowy szybu „Prezydent” w kopalni 

„Prezydent Mościcki” w Chorzowie. Po 1945 r. Górny Śląsk znalazł się w granicach Polski 
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Wszystkie elementy urządzenia wykonano 
z drewna, jedynie ich niewielka część zrobiona 
została z żelaza zgrzewnego – głównie elemen-
ty wzmacniające i łączące4. Ponieważ było to 
urządzenie mało wydajne, a koszty jego funk-
cjonowania wysokie, dlatego zastąpiono je ma-
szynami parowymi. W dniu 19 stycznia 1788 r., 
pierwsza na ziemiach polskich maszyna paro-
wa rozpoczęła pracę w szybie Kunstschacht 
kopalni „Fryderyk” w  Tarnowskich Górach5. 
Wykonana w angielskich zakładach Penydar-
ran (płd. Walia) 32-calowa maszyna parowa 
systemu Newcomena poruszała pompy odwad-
niające. Została ona ulokowana w murowanym 

4 MGW/TG/A: 665-670, Tarnowskie Góry – rysunek kunsztu konnego, 1785 r. rys. Reinhard 1: 100, OBB 1223.
5 R. Slotta, Das Carnall–Service als Dokument des Oberschlesischen Metallerzberbaus, Bochum 1985, s.200.

ryc. 1. kołowrót ręczny przeznaczony do wyciągania urobku szybem wydobywczym  
w kopalni rudy żelaza „Lebenstein” w kromołowie, przełom XiX/XX w.,  

bracia Altmann w sosnowcu, MGW/DW/F/3876

ryc. 2. kunszt wodny zbudowany w 1785 r.  
w kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk”  

w Tarnowskich Górach. MGW/TG/A: 665/1229

Ludowej. Jej centralnie sterowana, socjalistyczna gospodarka oparta była na węglu, dlate-
go też kolejne plany zakładały rozbudowę górnictwa. W kopalniach stawiano początkowo 
klasyczne wieże stalowe jedno- lub dwuzastrzałowe. Od lat 60. XX w. szczególny nacisk 
położono na budowę wież basztowych lub słupowych, wykonanych z żelbetonu lub stali. 
Upadek socjalizmu w 1989 r. zapoczątkował głęboką reformę górnictwa. Cięte palnikami 
lub wysadzane w powietrze, wszechobecne kiedyś, wieże szybowe zaczęły znikać z krajo-
brazu. Niektóre z nich jednak ocalały i są dzisiaj pomnikiem chwały i potęgi górnictwa. Inne 
czekają dopiero na swojego gospodarza, który znajdzie dla nich nowe zastosowanie. Duża 
ich część pozostała jednak na fedrujących jeszcze kopalniach, a wzrost zapotrzebowania 
na węgiel powoduje, że będą one jeszcze długo niezbędne do sprawnego funkcjonowania 
kopalń. Pełnią one nadal swoją rolę, będąc istotnym elementem przemysłowego krajobra-
zu Górnego Śląska. Mimo iż zostały stworzone przez inżynierów, a ich konstrukcja i forma 
były kształtowane przez ich funkcję, pełnią bardzo ważną rolę symboliczną. Identyfikują 
one kopalnię, symbolizują związek świata podziemnego z powierzchnią, są też elementem 
emocjonalnym, łączącym załogę z kopalnią.

Mój Śląsk
Pod koniec XVIII w. na terenie Zagłębia Górnośląskiego zaczęły powstawać pierwsze 

kopalnie węgla kamiennego, rudy cynku, srebra i ołowiu. Były to jednak niewielkie zakła-
dy, zatrudniające zaledwie po kilku robotników i wydobywające kilkaset ton minerałów 
rocznie1. Do ich transportu na powierzchnię używano ustawianych nad szybem zwykłych 
drewnianych kołowrotów, a położony na drewnianych kozłach wał kołowrotu wprawiali 
w ruch górnicy2. Na wale kołowrotu nawinięta była konopna lina, do której przyczepiano 
naczynia transportowe. Były to drewniane wiadra, skrzynie, lub beczki. Czasem monto-
wano nad nim drewniany dach, który chronił wnętrze szybu przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Na powierzchnię kołowrotami wyciągano również napływającą do pod-
ziemnych wyrobisk wodę.

System ten przestał wystarczać, gdy kopalnie stały się większe, a szyby głębsze. Do 
transportu urobku oraz do wyciąganania wody na powierzchnię zaczęto używać siły zwie-
rząt. Wykorzystywano do tego celu, znane od kilku stuleci, kieraty konne. W kopalniach po-
jawiły się teraz dwa typy szybów, przeznaczone do różnych celów. Szyby wodne, odwad-
niające kopalnie, zostały wyposażone w pompy, poruszane przez kieraty konne. Pierwsze 
tego typu urządzenie zainstalowano w 1785 r. w kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk” w Tar-
nowskich Górach. Sprawna praca urządzenia wymagała codziennie 40 koni, których utrzy-
manie kosztowało kopalnię 2,6 tys. talarów rocznie3.

Kierat mieścił się w drewnianym budynku, nakrytym dachem namiotowym. Przylegał 
do niego drugi drewniany budynek, pokryty dachem dwuspadowym, który ochraniał szyb 
kopalni przed wpływem warunków atmosferycznych. Kierat za pośrednictwem korbowodu, 
poruszającego dwa półkrzyże, wprawiał w ruch tłoczyska dwóch pomp odwadniających. 

1 Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, tom 2, red. J. Pazdur, Katowice 1961, s. 50.
2 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe od żurawia do konstrukcji żelbetowej, Chorzów 2008, s. 1.
3 J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, tom 1, Katowice 1933, s. 176.
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1 Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, tom 2, red. J. Pazdur, Katowice 1961, s. 50.
2 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe od żurawia do konstrukcji żelbetowej, Chorzów 2008, s. 1.
3 J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, tom 1, Katowice 1933, s. 176.
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ulokowanych symetrycznie po dwóch 
stronach szybu wodnego8.

W 1795 r. kopalnia „Królowa Lu-
iza” otrzymała, przeniesioną z  Tar-
nowskich Gór, 20-calową maszynę 
parową. Było to pierwsze tego typu 
urządzenie zastosowane w  kopal-
niach węgla kamiennego9. Umiesz-
czono ją w budynku szybu wodnego, 
który również przeniesiono z tarno-
górskiej kopalni. Była to konstrukcja 
drewniana, ustawiona na murowa-
nym ceglanym fundamencie. Ściany 
boczne wieży stanowił drewniany 
szkielet, obłożony na zewnątrz de-
skami. Wnętrze wieży podzielono 
na trzy kondygnacje, na których ulo-
kowano elementy maszyny parowej. 
Budynek nakryty był dachem czte-
rospadowym, wykonanym również 
z drewna. Do budynku wieży przyle-
gała kotłownia. Była to także konstrukcja drewniana, a jedynymi elementami murowanymi 
był komin i obmurze kotła parowego10. Wieże szybów wodnych o konstrukcji murowanej 
lub drewnianej budowano następnie w innych górnośląskich kopalniach. Podobne urządze-
nie, wraz z szybem wodnym, otrzymała w 1797 r. kopalnia „Król” w Chorzowie11. W 1814 r. 
podobną konstrukcję wieży wybudowano w kopalni galmanu „Szarley”, w której umiesz-
czono parową maszynę odwadniającą12. Szybowi wodnemu nadano kształt wysokiej na 10 
m wieży, nakrytej dachem czterospadowym, a materiałem konstrukcyjnym użytym do jej 
budowy było drewno. Jedynie fundamenty budynku były murowane13. W 1823 r. szyb wod-
ny powstał w kopalni galmanu „Maria” w Miechowicach. Również i w tym przypadku wieżę 
wykonano początkowo z drewna. Po pewnym czasie maszyna parowa została przeniesiona 

8 MGW/TG/A: 349, Tarnowskie Góry – 60 calowa maszyna parowa, 1811 r., rys. autor nieznany, 1:50, OBB 
1016; MGW/TG/A: 350, Tarnowskie Góry – przekrój budynku 60-calowej maszyny parowej, sztolnia Boże 
Pomóż, 1811 r., rys. W. Boethke, 1:30 OBB 1017.

9 J. Jaros, Dwa wieki Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice”, Zabrze 1996, s. 11; R. Slotta, Das Carnall…, s. 203.
10 MGW/TG/A: 307, „Kopalnia Królowa Luiza” – 20 calowa parowa maszyna odwadniająca, 1800, rys. Schmidt, 

1:25, OBB 1000.
11 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914 r., Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 81.
12 R. Majorczyk, Historia górnictwa kruszcowego w rejonie Bytomia, Bytom 1985, s. 56.
13 MGW/TG/A: 390, Kopalnia galmanu „Szarley” – szyb odwadniający, 1817 r., rys. Holtzhausen, OBB 1026.

ryc. 4. szyb wodny w kopalni srebra  
i ołowiu „Fryderyk” w Tarnowskich  

Górach.  MGW/TG/A:463/1017

budynku, mającym kształt wolnosto-
jącej murowanej wieży.

Wieża szybu miała 15 m wyso-
kości i  nakryta była drewnianym 
dachem czterospadowym. Od stro-
ny szybu wodnego ulokowany zo-
stał drugi drewniany dach, chroniący 
przed wpływem warunków atmosfe-
rycznych szyb odwadniający. Wnę-
trze wieży zostało podzielone na 
trzy kondygnacje, zajmowane przez 
maszynę parową. Grubość ściany, na 
której wspierał się wahacz maszyny 
parowej, wynosiła 1,2 m, natomiast 
pozostałe ściany miały 0,8 m gru-
bości. Całość konstrukcji ulokowa-
na była na murowanym fundamen-
cie. W ten sposób po raz pierwszy na 
terenie Górnego Śląska, pojawiła się 
wieża szybu wodnego, wyposażone-
go w maszynę parową6. Maszyna kosztowała 15 tys. talarów, co stanowiło wtedy sumę 
większą od całorocznego zarobku wszystkich pracowników kopalni. Jednak wydatki pono-
szone na jej utrzymanie (3,7 tys. talarów rocznie) były i tak trzykrotnie niższe, niż pienią-
dze, przeznaczone na funkcjonowanie odwadniarek konnych. W kolejnych latach w kopalni 

„Fryderyk” zainstalowano następne maszyny parowe, które ulokowano również w szybach 
wodnych. Ich konstrukcja nie uległa większym zmianom. Były to nadal murowane kilkukon-
dygnacyjne wieże o wysokości 15–18 m. W 1802 r. kopalnia „Fryderyk” otrzymała 60-calo-
wą maszynę parową, którą ulokowano w wieży szybu wodnego o zmodyfikowanej konstruk-
cji7. Po raz pierwszy w jego wnętrzu znajdowały się równocześnie maszyna parowa i zrąb 
szybu wodnego. Była to murowana, podpiwniczona, nakryta drewnianym dachem cztero-
spadowym budowla, której ściany nośne miały 90 cm grubości. Wysokość wieży wynosiła 
18 m, szerokość 7,5 m, a długość 17 m. W jej wnętrzu ulokowano maszynę parową. Najmoc-
niejszym elementem wieży była wewnętrzna ściana o grubości 2,1 m, na której zamonto-
wany został wahacz. Cała konstrukcja ulokowana została na murowanym fundamencie. Do 
ścian nośnych wieży przylegały dwa kominy, odprowadzające spaliny z kotłów parowych, 

6 MGW/TG/A: 336–337, Tarnowskie Góry – rysunek budynku 32 calowej maszyny parowej, XIX w. rys. Holtz- 
hausen 1:50, OBB 1012.

7 J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, tom 2, Katowice 1933, s. 7.

ryc. 3. szyb wodny zbudowany  
w 1788 r. w kopalni srebra i ołowiu  
„Fryderyk” w Tarnowskich Górach.  

MGW/TG/A:327/1012
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ulokowanych symetrycznie po dwóch 
stronach szybu wodnego8.

W 1795 r. kopalnia „Królowa Lu-
iza” otrzymała, przeniesioną z  Tar-
nowskich Gór, 20-calową maszynę 
parową. Było to pierwsze tego typu 
urządzenie zastosowane w  kopal-
niach węgla kamiennego9. Umiesz-
czono ją w budynku szybu wodnego, 
który również przeniesiono z tarno-
górskiej kopalni. Była to konstrukcja 
drewniana, ustawiona na murowa-
nym ceglanym fundamencie. Ściany 
boczne wieży stanowił drewniany 
szkielet, obłożony na zewnątrz de-
skami. Wnętrze wieży podzielono 
na trzy kondygnacje, na których ulo-
kowano elementy maszyny parowej. 
Budynek nakryty był dachem czte-
rospadowym, wykonanym również 
z drewna. Do budynku wieży przyle-
gała kotłownia. Była to także konstrukcja drewniana, a jedynymi elementami murowanymi 
był komin i obmurze kotła parowego10. Wieże szybów wodnych o konstrukcji murowanej 
lub drewnianej budowano następnie w innych górnośląskich kopalniach. Podobne urządze-
nie, wraz z szybem wodnym, otrzymała w 1797 r. kopalnia „Król” w Chorzowie11. W 1814 r. 
podobną konstrukcję wieży wybudowano w kopalni galmanu „Szarley”, w której umiesz-
czono parową maszynę odwadniającą12. Szybowi wodnemu nadano kształt wysokiej na 10 
m wieży, nakrytej dachem czterospadowym, a materiałem konstrukcyjnym użytym do jej 
budowy było drewno. Jedynie fundamenty budynku były murowane13. W 1823 r. szyb wod-
ny powstał w kopalni galmanu „Maria” w Miechowicach. Również i w tym przypadku wieżę 
wykonano początkowo z drewna. Po pewnym czasie maszyna parowa została przeniesiona 

8 MGW/TG/A: 349, Tarnowskie Góry – 60 calowa maszyna parowa, 1811 r., rys. autor nieznany, 1:50, OBB 
1016; MGW/TG/A: 350, Tarnowskie Góry – przekrój budynku 60-calowej maszyny parowej, sztolnia Boże 
Pomóż, 1811 r., rys. W. Boethke, 1:30 OBB 1017.

9 J. Jaros, Dwa wieki Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice”, Zabrze 1996, s. 11; R. Slotta, Das Carnall…, s. 203.
10 MGW/TG/A: 307, „Kopalnia Królowa Luiza” – 20 calowa parowa maszyna odwadniająca, 1800, rys. Schmidt, 

1:25, OBB 1000.
11 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914 r., Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 81.
12 R. Majorczyk, Historia górnictwa kruszcowego w rejonie Bytomia, Bytom 1985, s. 56.
13 MGW/TG/A: 390, Kopalnia galmanu „Szarley” – szyb odwadniający, 1817 r., rys. Holtzhausen, OBB 1026.

ryc. 4. szyb wodny w kopalni srebra  
i ołowiu „Fryderyk” w Tarnowskich  

Górach.  MGW/TG/A:463/1017

budynku, mającym kształt wolnosto-
jącej murowanej wieży.

Wieża szybu miała 15 m wyso-
kości i  nakryta była drewnianym 
dachem czterospadowym. Od stro-
ny szybu wodnego ulokowany zo-
stał drugi drewniany dach, chroniący 
przed wpływem warunków atmosfe-
rycznych szyb odwadniający. Wnę-
trze wieży zostało podzielone na 
trzy kondygnacje, zajmowane przez 
maszynę parową. Grubość ściany, na 
której wspierał się wahacz maszyny 
parowej, wynosiła 1,2 m, natomiast 
pozostałe ściany miały 0,8 m gru-
bości. Całość konstrukcji ulokowa-
na była na murowanym fundamen-
cie. W ten sposób po raz pierwszy na 
terenie Górnego Śląska, pojawiła się 
wieża szybu wodnego, wyposażone-
go w maszynę parową6. Maszyna kosztowała 15 tys. talarów, co stanowiło wtedy sumę 
większą od całorocznego zarobku wszystkich pracowników kopalni. Jednak wydatki pono-
szone na jej utrzymanie (3,7 tys. talarów rocznie) były i tak trzykrotnie niższe, niż pienią-
dze, przeznaczone na funkcjonowanie odwadniarek konnych. W kolejnych latach w kopalni 

„Fryderyk” zainstalowano następne maszyny parowe, które ulokowano również w szybach 
wodnych. Ich konstrukcja nie uległa większym zmianom. Były to nadal murowane kilkukon-
dygnacyjne wieże o wysokości 15–18 m. W 1802 r. kopalnia „Fryderyk” otrzymała 60-calo-
wą maszynę parową, którą ulokowano w wieży szybu wodnego o zmodyfikowanej konstruk-
cji7. Po raz pierwszy w jego wnętrzu znajdowały się równocześnie maszyna parowa i zrąb 
szybu wodnego. Była to murowana, podpiwniczona, nakryta drewnianym dachem cztero-
spadowym budowla, której ściany nośne miały 90 cm grubości. Wysokość wieży wynosiła 
18 m, szerokość 7,5 m, a długość 17 m. W jej wnętrzu ulokowano maszynę parową. Najmoc-
niejszym elementem wieży była wewnętrzna ściana o grubości 2,1 m, na której zamonto-
wany został wahacz. Cała konstrukcja ulokowana została na murowanym fundamencie. Do 
ścian nośnych wieży przylegały dwa kominy, odprowadzające spaliny z kotłów parowych, 

6 MGW/TG/A: 336–337, Tarnowskie Góry – rysunek budynku 32 calowej maszyny parowej, XIX w. rys. Holtz- 
hausen 1:50, OBB 1012.

7 J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, tom 2, Katowice 1933, s. 7.

ryc. 3. szyb wodny zbudowany  
w 1788 r. w kopalni srebra i ołowiu  
„Fryderyk” w Tarnowskich Górach.  
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wydobywczymi transportowano wtedy na powierzchnię 56 tys. t węgla kamiennego, 85 tys. 
t rudy żelaza i metali nieżelaznych. Zaczęto wtedy na szerszą skalę wykorzystywać kieraty 
konne, które w europejskim górnictwie znane były od kilku stuleci. W 1800 r. urządzenie tego 
typu ustawiono na szybie Henrietta kopalni węgla „Król” w Chorzowie15. Składało się ono 
z pionowego drewnianego wału o długości 7 m. Był on zakończony dwoma stalowymi czopami, 
z których górny przymocowany był do krokwi dachu, a dolny do pionowego pala wkopanego 
w ziemię. Na wale osadzony był bęben linowy o średnicy 3 m. Do bębna przymocowane były 
dwie liny wyciągowe, które przerzucone były przez dwa koła linowe zamontowane nad szy-
bem. Do obracania kieratu służyła ukośnie zamontowana do wału belka, wspierająca się na 
drewnianej rozporze. Do jej dolnego końca przymocowany był dyszel, do którego zaprzęgano 
konia16. Początkowo nad kieratem konnym wznosił się tylko drewniany dach, ochraniający go 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Jednak w kolejnych tego typu konstrukcjach nad 
szybem ustawiona została wykonana z drewna konstrukcja, posiadająca cztery ściany boczne 
i dach trzyspadowy, chroniący wnętrze szybu. Powstała w ten sposób niewielka wieża mie-
ściła nie tylko nadszybie, ale i koła linowe17. Zamontowane kieraty dwukonne wyciągały na 
powierzchnię do 44 t węgla na dobę, natomiast urządzenia jednokonne miały wydajność do-
chodzącą do 26 t18. Zostały one bardzo szybko zastąpione przez bardziej wydajne maszyny 
parowe. Pierwsze tego typu urządzenie zamontowano w 1814 r. na kopalni „Król” w Chorzowie. 
Przy pomocy transportowano na powierzchnię do 106 t węgla na dobę, a koszty wydobycia 
były niższe niż przy stosowaniu kieratu konnego19. W skład zespołu szybowego wchodziły: 
drewniana wieża szybowa, przylegający do niej budynek maszynowni i kotłownia. Wieża szy-
bu wyciągowego została wykonana z drewna. Jej ściany boczne stanowił drewniany szkielet, 
zbudowany z belek o grubości 30 cm. Do niego przymocowano ściany zewnętrzne, wykonane 
z desek. Na szczycie wieży ulokowano dwa koła linowe, osłonięte drewnianym dachem man-
sardowym. Aby konstrukcja zachowała stabilność, ściany boczne wieży zostały nachylone 
pod kątem 10 stopni. Wieża stała na drewnianych belkach, spoczywających bezpośrednio na 
gruncie. Obok wieży postawiono budynek, w którym zamontowana została parowa maszyna 
wyciągowa i dwa kotły parowe. Była to również konstrukcja drewniana, a jedynie obmurze 
kotła i fundamenty komina były murowane20.

W pierwszej połowie XIX w. te dwa typy szybów dominowały na kopalniach. Nad szy-
bami wodnymi wznosiły się potężne murowane basztowe wieże, natomiast szyby wycią-
gowe miały konstrukcję drewnianą. Różnica wynikała z faktu, że szyb wodny miał służyć 
przez wiele lat, natomiast szyb wyciągowy likwidowano po wyczerpaniu węgla, zalegają-
cego w jego pobliżu. Jego drewniana, modułowa konstrukcja pozwalała na łatwą rozbiórkę 

15 J. Jaros; Historia kopalni Król w Chorzowie (1791– 1945), Katowice 1962, s. 24.
16 MGW/TG/A: 681, Kopalnia „Król” w Chorzowie – jednokonny kierat wyciągowy, 1810 r., autor nieznany, 

1:45, OBB 1239.
17 MGW/TG/A: 697–700, Kopalnia „Król” w Chorzowie – jednokonny kierat wyciągowy, 1812 r., autor nieznany, 

1:52, OBB 1251.
18 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914 r..., s. 107.
19 J. Jaros; Historia kopalni Król w Chorzowie (1791– 1945), Katowice 1962, s. 26–28.
20 MGW/TG/A: 609, Kopalnia „Król” w Chorzowie– maszyna parowa wyciągowa, 1820 r., rys. Murr, 1:50, OBB 

1182.

do wnętrza murowanej, podpiwniczonej, dwukondygnacyjnej wieży o wysokości 9 m, usta-
wionej na murowanym fundamencie. Całość nakrywał drewniany dach dwuspadowy. Do bu-
dynku wieży przylegała kotłownia z trzema kotłami parowymi. Była to również konstrukcja 
murowana, nakryta drewnianym dachem czterospadowym14.

Gdy na początku XIX w. wydobycie węgla i  rud metali znacznie wzrosło, do wycią-
gania urobku na powierzchnię przestały wystarczać zwykłe ręczne kołowroty. Szybami 

14 MGW/TG/A: 420–421, Kopalnia galmanu „Maria” w Miechowicach – szyb odwadniający, 1839 r., rys. Schot-
telius, OBB 1065.

ryc. 5. szyb wodny zbudowany w 1795 r. w kopalni węgla „królowa Luiza” w Zabrzu.  
MGW/TG/A:307/1000
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wydobywczymi transportowano wtedy na powierzchnię 56 tys. t węgla kamiennego, 85 tys. 
t rudy żelaza i metali nieżelaznych. Zaczęto wtedy na szerszą skalę wykorzystywać kieraty 
konne, które w europejskim górnictwie znane były od kilku stuleci. W 1800 r. urządzenie tego 
typu ustawiono na szybie Henrietta kopalni węgla „Król” w Chorzowie15. Składało się ono 
z pionowego drewnianego wału o długości 7 m. Był on zakończony dwoma stalowymi czopami, 
z których górny przymocowany był do krokwi dachu, a dolny do pionowego pala wkopanego 
w ziemię. Na wale osadzony był bęben linowy o średnicy 3 m. Do bębna przymocowane były 
dwie liny wyciągowe, które przerzucone były przez dwa koła linowe zamontowane nad szy-
bem. Do obracania kieratu służyła ukośnie zamontowana do wału belka, wspierająca się na 
drewnianej rozporze. Do jej dolnego końca przymocowany był dyszel, do którego zaprzęgano 
konia16. Początkowo nad kieratem konnym wznosił się tylko drewniany dach, ochraniający go 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Jednak w kolejnych tego typu konstrukcjach nad 
szybem ustawiona została wykonana z drewna konstrukcja, posiadająca cztery ściany boczne 
i dach trzyspadowy, chroniący wnętrze szybu. Powstała w ten sposób niewielka wieża mie-
ściła nie tylko nadszybie, ale i koła linowe17. Zamontowane kieraty dwukonne wyciągały na 
powierzchnię do 44 t węgla na dobę, natomiast urządzenia jednokonne miały wydajność do-
chodzącą do 26 t18. Zostały one bardzo szybko zastąpione przez bardziej wydajne maszyny 
parowe. Pierwsze tego typu urządzenie zamontowano w 1814 r. na kopalni „Król” w Chorzowie. 
Przy pomocy transportowano na powierzchnię do 106 t węgla na dobę, a koszty wydobycia 
były niższe niż przy stosowaniu kieratu konnego19. W skład zespołu szybowego wchodziły: 
drewniana wieża szybowa, przylegający do niej budynek maszynowni i kotłownia. Wieża szy-
bu wyciągowego została wykonana z drewna. Jej ściany boczne stanowił drewniany szkielet, 
zbudowany z belek o grubości 30 cm. Do niego przymocowano ściany zewnętrzne, wykonane 
z desek. Na szczycie wieży ulokowano dwa koła linowe, osłonięte drewnianym dachem man-
sardowym. Aby konstrukcja zachowała stabilność, ściany boczne wieży zostały nachylone 
pod kątem 10 stopni. Wieża stała na drewnianych belkach, spoczywających bezpośrednio na 
gruncie. Obok wieży postawiono budynek, w którym zamontowana została parowa maszyna 
wyciągowa i dwa kotły parowe. Była to również konstrukcja drewniana, a jedynie obmurze 
kotła i fundamenty komina były murowane20.

W pierwszej połowie XIX w. te dwa typy szybów dominowały na kopalniach. Nad szy-
bami wodnymi wznosiły się potężne murowane basztowe wieże, natomiast szyby wycią-
gowe miały konstrukcję drewnianą. Różnica wynikała z faktu, że szyb wodny miał służyć 
przez wiele lat, natomiast szyb wyciągowy likwidowano po wyczerpaniu węgla, zalegają-
cego w jego pobliżu. Jego drewniana, modułowa konstrukcja pozwalała na łatwą rozbiórkę 

15 J. Jaros; Historia kopalni Król w Chorzowie (1791– 1945), Katowice 1962, s. 24.
16 MGW/TG/A: 681, Kopalnia „Król” w Chorzowie – jednokonny kierat wyciągowy, 1810 r., autor nieznany, 

1:45, OBB 1239.
17 MGW/TG/A: 697–700, Kopalnia „Król” w Chorzowie – jednokonny kierat wyciągowy, 1812 r., autor nieznany, 

1:52, OBB 1251.
18 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914 r..., s. 107.
19 J. Jaros; Historia kopalni Król w Chorzowie (1791– 1945), Katowice 1962, s. 26–28.
20 MGW/TG/A: 609, Kopalnia „Król” w Chorzowie– maszyna parowa wyciągowa, 1820 r., rys. Murr, 1:50, OBB 
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do wnętrza murowanej, podpiwniczonej, dwukondygnacyjnej wieży o wysokości 9 m, usta-
wionej na murowanym fundamencie. Całość nakrywał drewniany dach dwuspadowy. Do bu-
dynku wieży przylegała kotłownia z trzema kotłami parowymi. Była to również konstrukcja 
murowana, nakryta drewnianym dachem czterospadowym14.

Gdy na początku XIX w. wydobycie węgla i  rud metali znacznie wzrosło, do wycią-
gania urobku na powierzchnię przestały wystarczać zwykłe ręczne kołowroty. Szybami 

14 MGW/TG/A: 420–421, Kopalnia galmanu „Maria” w Miechowicach – szyb odwadniający, 1839 r., rys. Schot-
telius, OBB 1065.

ryc. 5. szyb wodny zbudowany w 1795 r. w kopalni węgla „królowa Luiza” w Zabrzu.  
MGW/TG/A:307/1000
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reprezentacyjnych. Powstała na planie kwadratu budowla, o boku 9 m, miała 12 m wyso-
kości. Ściany nośne miały grubość 80 cm, a wnętrze wieży podzielono na dwie kondygna-
cje. Dwa koła linowe ulokowano na potężnych drewnianych belkach, zamontowanych na 
wysokości 9 m. Całość nakryto drewnianym dachem dwuspadowym. Obok wieży szybo-
wej powstawały murowane budynki, mieszczące parową maszynę wyciągową, kotłownię, 
magazyn węgla, cechownię. Ponieważ szyb Dechen przeznaczony został również do od-
wadniania, obok wieży szybowej ulokowano budynek, mieszczący maszynę parową poru-
szającą pompy25. Podobnej konstrukcji były szyby wydobywcze, budowane sukcesywnie 
w innych górnośląskich kopalniach. Należał do nich, powstały 1853 r., szyb Jacob kopalni 

„Król” w Chorzowie. Otrzymał on, wysoką na 13,5 m, murowaną wieżę basztową, ustawioną 
bezpośrednio nad szybem wyciągowym. Wymiary jej podstawy wynosiły 8 m na 9 m, mu-
rowany fundament sięgał na głębokość 2 m, a ściany nośne miały grubość 1,2 m. Do wieży 
przylegał murowany budynek, mieszczący parową maszynę wyciągową, za którym uloko-
wano kotłownię z dwoma kotłami parowymi. Obok niej ustawiony został komin, odprowa-
dzający spaliny. Maszyna parowa miała 35 KM mocy, a węgiel na powierzchnię wyciągany 
był w klatkach, mieszczących po dwa wozy o ładowności po 275 kg. Wieża i dwa pozosta-
łe budynki zostały nakryte dwuspadowym dachem o drewnianej konstrukcji26. Do budowy 
basztowych wież szybowych wykorzystywano też drewno. Z tego materiału powstała wieża 

25 MGW/TG/A: 278–279, Kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu – szyb wydobywczy i odwadniający „Dechen”, 
1845 r., rys. Nothebohn, OBB 978; MGW/TG/A: 419, Kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu – szyb wydobywczy 
i odwadniający „Dechen”, 1837 r., rys. Schottelius, OBB 1064.

26 MGW/TG/A: 648, Kopalnia „Król” w Chorzowie – szyb wydobywczy Jacob, 1853 r., Nottebohm, OBB 1212; 
J. Jaros, Historia…, s. 72.

ryc. 7. kopalnia „królowa Luiza” w Zabrzu, szyb wyciągowy i odwadniający  
„Dechen”. MGW/TG/A: 419/1064

i przeniesienie na inny szyb kopalni. Jednak wysokie ceny maszyn parowych spowodowały, 
że bardzo niewiele kopalń mogło sobie na nie pozwolić. W 1825 r. na Górnym Śląsku czynne 
były 52 kopalnie węgla, w których pracowało tylko sześć maszyn parowych odwadniających 
i trzy wyciągowe21. Wydobyto wtedy 360 tys. t węgla i 55 tys. t rud metali nieżelaznych. Za 
pośrednictwem szybów odwadniających usuwano z kopalni kilka milionów ton wody, czyli 
od 7 do 25 razy więcej niż wydobywanego urobku22.

Wieże basztowe
W latach 30. XIX w. płytko zalegające pokłady węgla i innych minerałów zaczęły ulegać 

wyczerpaniu. Aby kopalnie mogły dalej pracować, musiano zgłębić nowe, głębokie szyby. 
Ponieważ ich budowa była bardzo droga, przewidywano, że będą one służyć przez wiele lat. 
Pojawiły się też nowe maszyny parowe, mogące wyciągać na powierzchnię ładunki o ma-
sie 0,5 t. Instalowano też mocniejsze silniejsze silniki parowe, poruszające zestawy pomp, 
o coraz większej wydajności. Zrezygnowano z budowy drewnianych konstrukcji, a nowe 
wieże szybowe powstawały jako masywne budowle, wykonane z cegły23. Ich budowa była 
wprawdzie droższa, ale miały one większą wytrzymałość i mogły funkcjonować przez wie-
le lat. Jeden z pierwszych takich kompleksów, szyb Dechen, powstał w latach 1838–1842 
r. w kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu24.

Szybowi wyciągowemu nadawano kształt murowanej czworobocznej wieży, przypomi-
nającej zamkową basztę, a jej bogaty wystrój architektoniczny upodabniał ją do budowli 

21 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do1914 r..., s. 106.
22 Zarys dziejów…, s. 40.
23 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 4.
24 S. Kossuth, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Katowice 1965, s. 314.

ryc. 6. kopalnia „król” w Chorzowie, drewniany szyb wyciągowy z 1814 r.  
z 16–calową maszyną parową. MGW/TG/A: 609/1182
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reprezentacyjnych. Powstała na planie kwadratu budowla, o boku 9 m, miała 12 m wyso-
kości. Ściany nośne miały grubość 80 cm, a wnętrze wieży podzielono na dwie kondygna-
cje. Dwa koła linowe ulokowano na potężnych drewnianych belkach, zamontowanych na 
wysokości 9 m. Całość nakryto drewnianym dachem dwuspadowym. Obok wieży szybo-
wej powstawały murowane budynki, mieszczące parową maszynę wyciągową, kotłownię, 
magazyn węgla, cechownię. Ponieważ szyb Dechen przeznaczony został również do od-
wadniania, obok wieży szybowej ulokowano budynek, mieszczący maszynę parową poru-
szającą pompy25. Podobnej konstrukcji były szyby wydobywcze, budowane sukcesywnie 
w innych górnośląskich kopalniach. Należał do nich, powstały 1853 r., szyb Jacob kopalni 

„Król” w Chorzowie. Otrzymał on, wysoką na 13,5 m, murowaną wieżę basztową, ustawioną 
bezpośrednio nad szybem wyciągowym. Wymiary jej podstawy wynosiły 8 m na 9 m, mu-
rowany fundament sięgał na głębokość 2 m, a ściany nośne miały grubość 1,2 m. Do wieży 
przylegał murowany budynek, mieszczący parową maszynę wyciągową, za którym uloko-
wano kotłownię z dwoma kotłami parowymi. Obok niej ustawiony został komin, odprowa-
dzający spaliny. Maszyna parowa miała 35 KM mocy, a węgiel na powierzchnię wyciągany 
był w klatkach, mieszczących po dwa wozy o ładowności po 275 kg. Wieża i dwa pozosta-
łe budynki zostały nakryte dwuspadowym dachem o drewnianej konstrukcji26. Do budowy 
basztowych wież szybowych wykorzystywano też drewno. Z tego materiału powstała wieża 

25 MGW/TG/A: 278–279, Kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu – szyb wydobywczy i odwadniający „Dechen”, 
1845 r., rys. Nothebohn, OBB 978; MGW/TG/A: 419, Kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu – szyb wydobywczy 
i odwadniający „Dechen”, 1837 r., rys. Schottelius, OBB 1064.

26 MGW/TG/A: 648, Kopalnia „Król” w Chorzowie – szyb wydobywczy Jacob, 1853 r., Nottebohm, OBB 1212; 
J. Jaros, Historia…, s. 72.

ryc. 7. kopalnia „królowa Luiza” w Zabrzu, szyb wyciągowy i odwadniający  
„Dechen”. MGW/TG/A: 419/1064

i przeniesienie na inny szyb kopalni. Jednak wysokie ceny maszyn parowych spowodowały, 
że bardzo niewiele kopalń mogło sobie na nie pozwolić. W 1825 r. na Górnym Śląsku czynne 
były 52 kopalnie węgla, w których pracowało tylko sześć maszyn parowych odwadniających 
i trzy wyciągowe21. Wydobyto wtedy 360 tys. t węgla i 55 tys. t rud metali nieżelaznych. Za 
pośrednictwem szybów odwadniających usuwano z kopalni kilka milionów ton wody, czyli 
od 7 do 25 razy więcej niż wydobywanego urobku22.

Wieże basztowe
W latach 30. XIX w. płytko zalegające pokłady węgla i innych minerałów zaczęły ulegać 

wyczerpaniu. Aby kopalnie mogły dalej pracować, musiano zgłębić nowe, głębokie szyby. 
Ponieważ ich budowa była bardzo droga, przewidywano, że będą one służyć przez wiele lat. 
Pojawiły się też nowe maszyny parowe, mogące wyciągać na powierzchnię ładunki o ma-
sie 0,5 t. Instalowano też mocniejsze silniejsze silniki parowe, poruszające zestawy pomp, 
o coraz większej wydajności. Zrezygnowano z budowy drewnianych konstrukcji, a nowe 
wieże szybowe powstawały jako masywne budowle, wykonane z cegły23. Ich budowa była 
wprawdzie droższa, ale miały one większą wytrzymałość i mogły funkcjonować przez wie-
le lat. Jeden z pierwszych takich kompleksów, szyb Dechen, powstał w latach 1838–1842 
r. w kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu24.

Szybowi wyciągowemu nadawano kształt murowanej czworobocznej wieży, przypomi-
nającej zamkową basztę, a jej bogaty wystrój architektoniczny upodabniał ją do budowli 

21 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do1914 r..., s. 106.
22 Zarys dziejów…, s. 40.
23 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 4.
24 S. Kossuth, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Katowice 1965, s. 314.

ryc. 6. kopalnia „król” w Chorzowie, drewniany szyb wyciągowy z 1814 r.  
z 16–calową maszyną parową. MGW/TG/A: 609/1182
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sewastopolskiej. Starano się w ten sposób podkreślić podobieństwo struktur militarnych 
i przemysłowych34. Najlepszym przykładem takiej budowli jest, powstały w 1870 r., szyb 
Andrzej kopalni „Błogosławieństwo Boże” w Rudzie Śląskiej. Wieża szybu wydobywcze-
go powstała na planie kwadratu o boku 14 m, a jego wysokość wynosiła 28 m. Wykonane 
z cegły ściany boczne miały do wysokości 5,5 m aż 1,3 m grubości. Następnie do wysoko-
ści 17,8 m ich grubość zmniejszyła się do 1 m. Cała konstrukcja spoczywała na murowanym 
fundamencie, sięgającym 6 m w głąb ziemi. Wieża zwieńczona została, wykonaną z cegły, 
koroną – krenelażem. Nakryta była dachem ostrosłupowym konstrukcji stalowej, na której 
ułożono deski pokryte papą. Posiadała trzy kondygnacje: parterową, związaną z zabudową 
uzupełniającą, piętrową z wkomponowanymi dużymi oknami, z poddaszem, rytmizowaną 
małymi okienkami wraz z koroną – krenelażem35. Szyb „Andrzej” wykorzystywany był do 
1926 r., a w 1969 r. został wyłączony z eksploatacji i zasypany. Towarzyszące mu obiekty 
zostały wyburzone. W 1978 r. został wpisany do rejestru zabytków. Obecnie jest jednym 
z niewielu zachowanych do dnia dzisiejszego wież szybów basztowych, istniejących kiedyś 
w górnośląskich kopalniach36.

W  niektórych kopalniach budowa-
no dwuprzedziałowe szyby wydobyw-
cze. W  ten sposób starano się zmniej-
szyć koszty uruchomienia nowej kopalni, 
a  sam szyb umożliwiał transport więk-
szych ilości materiałów. Nad takimi szy-
bami stawiano również murowane wieże 
basztowe. Do najciekawszych przykła-
dów tego typu architektury należał szyb 
Kaiser Wilhelm (Krystyna) kopalni „Ho-
henzollern” w Bytomiu, który ukończono 
w 1873 r. Wieży nadano kształt ośmio-
boku, ustawionego na sięgającym 5 m 
w  głąb ziemi murowanym fundamen-
cie. Wieża miała 28 m wysokości i 16 m 
szerokości. Grubość ceglanych ścian ze-
wnętrznych wynosiła 1,3 m. Koła lino-
we zostały umieszczone na wysokości 
16 m. Zamontowano je do drewnianych 
belek, ułożonych na stalowej ramie. Wie-
ża nakryta była dachem drewnianym, za-
montowanym na stalowej konstrukcji. Na 
jej szczycie wznosiła się niewielka wie-
życzka, zakończona iglicą. Ściany boczne 

34 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 4.
35 Dane ze strony internetowej Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej, www.mkzruda.pl
36 P. Wybraniec, Zabytki architektury przemysłowej w województwie katowickim, Katowice, 1988, s. 25.

ryc. 8. szyb Andrzej („Aschenborn”)  
kopalni „Błogosławieństwo Boże”  

(„Gottessegen”) w rudzie Śląskiej.

wyciągowa szybu Spes kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk” w Tarnowskich Górach27. Stojąca 
na murowanym fundamencie, drewniana konstrukcja obłożona była deskami. Przykrywał 
ją drewniany dach czterospadowy, zwieńczony niewielką wieżyczką. Koła linowe zamonto-
wane zostały na drugiej kondygnacji wieży. Ponieważ maszyna wyciągowa znajdowała się 
w podziemnej komorze, na podszybiu ulokowano dwa koła linowe napinające. W ścianach 
bocznych wieży wykonano dwa rzędy okien. Na pierwszej kondygnacji miały one kształt 
prostokąta, natomiast na drugiej kondygnacji okna zakończono łukiem ostrym28. Nie zmie-
niła się natomiast konstrukcja szybów wodnych, którym nadawano nadal kształt baszty. 
Zgłębiony w 1853 r. szyb odwadniający Carnall kopalni „Królowa Luiza” zwieńczono mu-
rowaną wieżą o wysokości 22 m. Grubość murów zewnętrznych budowli wynosiła 90 cm. 
W środku zamontowano maszynę parową o mocy 180 KM i średnicy cylindra wynoszącej 
150 cm. Wprawiała ona w ruch dwie pompy nurnikowe, zamontowane w szybie odwad-
niającym29. W tym samym roku w kopalni galmanu „Cecylia” w Szarleju powstał szyb od-
wadniający Józef. Maszynę parową, poruszającą pompy, ulokowano w wieży o drewnianej 
konstrukcji, ustawionej na murowanym fundamencie. Obok wieży wzniesiono drewniany 
budynek kotłowni, w której ulokowano trzy kotły parowe. Powstałe spaliny odprowadzano 
do pojedynczego komina30. Murowaną konstrukcję miała natomiast wieża szybu wodnego 
w kopalni galmanu „Wilhelmina” w Szarleju. Potężna trzykondygnacyjna budowla zwień-
czona była drewnianym dachem dwuspadowym. Na każdej kondygnacji wykonano po cztery 
okna, zakończone łukiem31. W kopalni galmanu „Szarley” murowaną basztową wieżę szy-
bową wykorzystywano równocześnie do odwadniania i transportu urobku na powierzch-
nię. W tym celu, w mającym dwie kondygnacje budynku wieży szybu zmontowano maszynę 
parową, poruszającą pompy odwadniające, zamontowane w pierwszym przedziale szybu. 
Drugi przedział szybu zajmowały dwie klatki transportowe. Obok wieży ulokowano drugi 
budynek, w którym zainstalowano parową maszynę wyciągową. Cały kompleks uzupełniały 
dwie kotłownie, a spaliny odprowadzano do wspólnego komina. Wszystkie budynki nakryte 
zastały drewnianymi dachami32. W połowie XIX w. ilość instalowanych silników parowych 
rosła bardzo szybko, a w 78 górnośląskich kopalniach pracowało już 26 maszyn parowych 
wyciągowych, 38 odwadniających i 5 uniwersalnych. Były one instalowane w murowanych 
wieżach szybów wodnych i wyciągowych. Wydobyto nimi na powierzchnię 975 tys. t węgla 
i 140 tys. t rud metali. Szybami wodnymi usunięto z kopalni około 12 mln t wody33.

W II połowie XIX w. stawiano nadal murowane wieże basztowe tzw. „Wieże Małachow-
skie”, nawiązujące swoją architekturą do umocnień Kurhanu Małachowskiego twierdzy 

27 R. Slotta, Das Carnall…, s. 325–3268.
28 MGW/TG/A:290, Tarnowskie Góry – wieża szybu „Spes”,1840 r., rys. Hartmann, 1:30, OBB 990.
29 S. Kossuth, Górnictwo …, s. 315; MGW/TG/A: 636, Kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu, budowa głębokich 

szybów, 1854 r., Schönanisch – Corolath, OBB 1201.
30 MGW/TG/A: 297.Kopalnia „Cecylia” w Szarleju – szyb wyciągowy „Józef”, 1853 r., rys. Soltzmann, OBB 955.
31 MGW/TG/A:426, Kopalnia galmanu „Wilhelmina” w Szarleju – szyb odwadniający, XIX w. , rys. Schultius, 

OBB 1070.
32 MGW/TG/A:2818, Kopalnia „Szarley” – szyb wyciągowy i odwadniający, XIX w. rys. Dressler, OBB 1068,.
33 Zarys dziejów…,s. 99; J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914 r…, 108.
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sewastopolskiej. Starano się w ten sposób podkreślić podobieństwo struktur militarnych 
i przemysłowych34. Najlepszym przykładem takiej budowli jest, powstały w 1870 r., szyb 
Andrzej kopalni „Błogosławieństwo Boże” w Rudzie Śląskiej. Wieża szybu wydobywcze-
go powstała na planie kwadratu o boku 14 m, a jego wysokość wynosiła 28 m. Wykonane 
z cegły ściany boczne miały do wysokości 5,5 m aż 1,3 m grubości. Następnie do wysoko-
ści 17,8 m ich grubość zmniejszyła się do 1 m. Cała konstrukcja spoczywała na murowanym 
fundamencie, sięgającym 6 m w głąb ziemi. Wieża zwieńczona została, wykonaną z cegły, 
koroną – krenelażem. Nakryta była dachem ostrosłupowym konstrukcji stalowej, na której 
ułożono deski pokryte papą. Posiadała trzy kondygnacje: parterową, związaną z zabudową 
uzupełniającą, piętrową z wkomponowanymi dużymi oknami, z poddaszem, rytmizowaną 
małymi okienkami wraz z koroną – krenelażem35. Szyb „Andrzej” wykorzystywany był do 
1926 r., a w 1969 r. został wyłączony z eksploatacji i zasypany. Towarzyszące mu obiekty 
zostały wyburzone. W 1978 r. został wpisany do rejestru zabytków. Obecnie jest jednym 
z niewielu zachowanych do dnia dzisiejszego wież szybów basztowych, istniejących kiedyś 
w górnośląskich kopalniach36.

W  niektórych kopalniach budowa-
no dwuprzedziałowe szyby wydobyw-
cze. W  ten sposób starano się zmniej-
szyć koszty uruchomienia nowej kopalni, 
a  sam szyb umożliwiał transport więk-
szych ilości materiałów. Nad takimi szy-
bami stawiano również murowane wieże 
basztowe. Do najciekawszych przykła-
dów tego typu architektury należał szyb 
Kaiser Wilhelm (Krystyna) kopalni „Ho-
henzollern” w Bytomiu, który ukończono 
w 1873 r. Wieży nadano kształt ośmio-
boku, ustawionego na sięgającym 5 m 
w  głąb ziemi murowanym fundamen-
cie. Wieża miała 28 m wysokości i 16 m 
szerokości. Grubość ceglanych ścian ze-
wnętrznych wynosiła 1,3 m. Koła lino-
we zostały umieszczone na wysokości 
16 m. Zamontowano je do drewnianych 
belek, ułożonych na stalowej ramie. Wie-
ża nakryta była dachem drewnianym, za-
montowanym na stalowej konstrukcji. Na 
jej szczycie wznosiła się niewielka wie-
życzka, zakończona iglicą. Ściany boczne 

34 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 4.
35 Dane ze strony internetowej Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej, www.mkzruda.pl
36 P. Wybraniec, Zabytki architektury przemysłowej w województwie katowickim, Katowice, 1988, s. 25.

ryc. 8. szyb Andrzej („Aschenborn”)  
kopalni „Błogosławieństwo Boże”  

(„Gottessegen”) w rudzie Śląskiej.

wyciągowa szybu Spes kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk” w Tarnowskich Górach27. Stojąca 
na murowanym fundamencie, drewniana konstrukcja obłożona była deskami. Przykrywał 
ją drewniany dach czterospadowy, zwieńczony niewielką wieżyczką. Koła linowe zamonto-
wane zostały na drugiej kondygnacji wieży. Ponieważ maszyna wyciągowa znajdowała się 
w podziemnej komorze, na podszybiu ulokowano dwa koła linowe napinające. W ścianach 
bocznych wieży wykonano dwa rzędy okien. Na pierwszej kondygnacji miały one kształt 
prostokąta, natomiast na drugiej kondygnacji okna zakończono łukiem ostrym28. Nie zmie-
niła się natomiast konstrukcja szybów wodnych, którym nadawano nadal kształt baszty. 
Zgłębiony w 1853 r. szyb odwadniający Carnall kopalni „Królowa Luiza” zwieńczono mu-
rowaną wieżą o wysokości 22 m. Grubość murów zewnętrznych budowli wynosiła 90 cm. 
W środku zamontowano maszynę parową o mocy 180 KM i średnicy cylindra wynoszącej 
150 cm. Wprawiała ona w ruch dwie pompy nurnikowe, zamontowane w szybie odwad-
niającym29. W tym samym roku w kopalni galmanu „Cecylia” w Szarleju powstał szyb od-
wadniający Józef. Maszynę parową, poruszającą pompy, ulokowano w wieży o drewnianej 
konstrukcji, ustawionej na murowanym fundamencie. Obok wieży wzniesiono drewniany 
budynek kotłowni, w której ulokowano trzy kotły parowe. Powstałe spaliny odprowadzano 
do pojedynczego komina30. Murowaną konstrukcję miała natomiast wieża szybu wodnego 
w kopalni galmanu „Wilhelmina” w Szarleju. Potężna trzykondygnacyjna budowla zwień-
czona była drewnianym dachem dwuspadowym. Na każdej kondygnacji wykonano po cztery 
okna, zakończone łukiem31. W kopalni galmanu „Szarley” murowaną basztową wieżę szy-
bową wykorzystywano równocześnie do odwadniania i transportu urobku na powierzch-
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27 R. Slotta, Das Carnall…, s. 325–3268.
28 MGW/TG/A:290, Tarnowskie Góry – wieża szybu „Spes”,1840 r., rys. Hartmann, 1:30, OBB 990.
29 S. Kossuth, Górnictwo …, s. 315; MGW/TG/A: 636, Kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu, budowa głębokich 

szybów, 1854 r., Schönanisch – Corolath, OBB 1201.
30 MGW/TG/A: 297.Kopalnia „Cecylia” w Szarleju – szyb wyciągowy „Józef”, 1853 r., rys. Soltzmann, OBB 955.
31 MGW/TG/A:426, Kopalnia galmanu „Wilhelmina” w Szarleju – szyb odwadniający, XIX w. , rys. Schultius, 

OBB 1070.
32 MGW/TG/A:2818, Kopalnia „Szarley” – szyb wyciągowy i odwadniający, XIX w. rys. Dressler, OBB 1068,.
33 Zarys dziejów…,s. 99; J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914 r…, 108.
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archiwoltą. Naroża ozdobione zostały pilastrami, z dekoracyjne ukształtowanym szczytem39. 
Ostatnie wieże basztowe wzniesiono pod koniec XIX w. w kopalniach: „Paryż” w Dąbrowie 
Górniczej (1880 r.), „Renard” w Sosnowcu (1880–1883), „Saturn” w Czeladzi (1887 r., szy-
by I i II)40. Ich powstanie było jednak przejawem konserwatyzmu w projektowaniu wież 
szybowych, gdyż od wielu lat w kopalniach stawiano już wieże całkowicie nowego typu, 
wykonane z innego materiału – stali.

Pierwsze wieże stalowe
Wieże stalowe, zaczęto stawiać od lat 60. XIX w., w czasie intensywnej rozbudowy gór-

nośląskiego górnictwa. Stale rosnące zapotrzebowanie na węgiel i rudy metali spowodowa-
ło wzrost ich wydobycia. W latach 1860–1900 wzrosło ono z poziomu 2,4 mln t do 24,8 mln 
t (węgiel kamienny) i z 386 tys. do 950 tys. (ruda żelaza i metale nieżelazne)41. Do transportu 
urobku na powierzchnię potrzebne były teraz nowe, coraz głębsze szyby, za pośrednictwem 
których starano się eksploatować jak największy obszar nadania górniczego. Zwiększenie 
wydobycia skutkowało wzrostem ciężaru naczyń wydobywczych, gdyż klatki jednopiętrowe 
zastały zastąpione przez klatki dwu, trzy lub czteropiętrowe. Nowe typy wozów mieściły 

39 E. Szady, Ewolucja architektury górniczych wież wyciągowych, [w:] „Przegląd Górniczy” 1991, nr 9, s. 33–34.
40  A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 4.
41 K. Popiołek, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku, Katowice 1965, s. 205–211.

ryc. 10. Panorama kopalni węgla kamiennego „renard” w sosnowcu.  
Basztowe wieże szybów Eulenburg i renard. MGW/TG/P:6522

wieży ozdobiono ośmioma pilastrami, zakończonymi murowanymi wieżyczkami. W elewa-
cjach bocznych wykonano też okna, które ulokowano na drugiej i trzeciej kondygnacji37.

W podobny sposób zbudowana została wieża podwójnego szybu Albert (Władysław) 
w kopalni „Hedwigswunsch” („Jadwiga”) w Zabrzu. Miała ona kształt ośmioboku nakryte-
go dachem namiotowym. Otrzymała jednak mniej elementów ozdobnych, a monotonię ce-
glanej elewacji przerywały niewielkie okna. Zostały one ulokowane na drugiej kondygna-
cji (pojedyncze okna) i trzeciej kondygnacji (zestaw trzyokienny). Na czwartej kondygnacji 
wykonano po dwa małe okrągłe okienka. Na piątej kondygnacji ulokowano po dwa okna 
prostokątne, które wykonano jednak na co drugiej ścianie wieży.38 Inną konstrukcję po-
siadały natomiast wieże szybów Fortuna II – III, które w latach 1886–1891 wybudowano 
w kopalni „Kleofas” w Katowicach. Nadano im kształt niskiej, dwukondygnacyjnej, murowa-
nej wieży, nakrytej wysokim czterospadowym, dachem namiotowym, na szczycie którego 
umieszczono prostopadłościenną obudowę kół linowych. Budowla wznosiła się na 34 m, 
a elewacje miały sześć okien. Na pierwszej kondygnacji okna zakończone zostały łukiem 
odcinkowym, natomiast na kondygnacji drugiej miały zwieńczenie półkoliste, zakończone 

37 MGW/TG/A: 3896–3898, Kopalnia „Hohenzollern” („Szombierki”)– wieża szybu Kaiser Wilhelm, 1902 r., 
rys.  Tomeczek, 1:200, 1:50.

38 MGW/DW/F/5354, Kopalnia „Hedwigswunsh” („Jadwiga”) w Zabrzu – widok podwójnego szybu Albert, 
1902 r., autor nieznany.

ryc. 9. Podwójny szyb „kaiser Wilhelm” w kopalni „Hohenzollern” („szombierki”)  
w Bytomiu. MGW/DW/F/5031
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39 E. Szady, Ewolucja architektury górniczych wież wyciągowych, [w:] „Przegląd Górniczy” 1991, nr 9, s. 33–34.
40  A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 4.
41 K. Popiołek, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku, Katowice 1965, s. 205–211.
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38 MGW/DW/F/5354, Kopalnia „Hedwigswunsh” („Jadwiga”) w Zabrzu – widok podwójnego szybu Albert, 
1902 r., autor nieznany.
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z blachy. Ponieważ wieże miały znaczną wysokość, budynek maszyny wyciągowej został 
odsunięty od szybu. Dolna część wieży przechodziła przez budynek nadszybia, mieszczą-
cy wszystkie urządzenia, związane z jego obsługą. Jego konstrukcję stanowił w większości 
przypadków stalowy szkielet, wypełniony cegłą47. Wieże stalowe lokowano również nad szy-
bami dwuprzedziałowymi. Ten typ konstrukcji powstał w 1877 r. nad podwójnym szybem 
Hugo kopalni „Hrabina Laura” w Chorzowie. Była to stalowa konstrukcja kratownicowa dwu-
zastrzałowa (kozłowa). Umożliwiała ona obsługę szybu dwuprzedziałowego, mieszczącego 
cztery klatki wyciągowe, umożliwiające transport na powierzchnię większych ilości węgla. 
Taki szyb posiadał dwie maszynownie, umieszczone symetrycznie po jego dwu stronach. 
Podobną konstrukcję miała wieża szybu II w kopalni „Deutschland” w Świętochłowicach.

Wieże z początku XX w.
Modernizacja górnośląskiego górnictwa kontynuowana była również na początku XX w. 

W 1913 r. na Górnym Śląsku istniały 63 kopalnie, które wydobyły 43 mln t węgla. W tym sa-
mym czasie w 33 kopalniach rud metali wydobyto ponad 700 tys. t rudy48. W nowo powsta-
jących zakładach stawiano wyłącznie stalowe wieże jedno lub dwuzastrzałowe o konstruk-
cji kratownicowej m.in. w kopalniach „Castellengo” („Rokitnica”), „Andaluzja”, „Milowice”, 

„Miechowice”, „Dębieńsko”, „Hrabia Franciszek”, „Giesche” („Wieczorek”), „Knurów”. Przy 

47 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 8.
48 Zarys dziejów…,s. 102; K. Popiołek, Górnośląski…,s. 208–211.

ryc. 11. stalowe jednozastrzałowe wieże szybów Poremba i – iii, Pole Wschodnie kopalni  
„królowa Luiza” w Zabrzu. MGW/DW/F/5133

ponad 1 tonę węgla, a na każdym piętrze klatki ustawiano teraz po dwa wozy. Stare basz-
towe konstrukcje niezbyt dobrze nadawały się do obsługi takich szybów. Miały zbyt małą 
wytrzymałość, a dalszy wzrost wysokości wymuszał stawianie coraz grubszych murów, 
przez co konstrukcje te stawały się coraz cięższe, a koszty ich budowy były coraz większe. 
Konstruktorzy wież szybowych zwrócili uwagę na nowy materiał, jakim była stal. Stalowe 
wieże budowano w tym czasie w zachodnioeuropejskim górnictwie, gdyż były one prost-
sze i tańsze od murowanych wież basztowych. Ponieważ stal miała wyższą wytrzymałość 
niż cegła i kamień, mogły one również przenosić o wiele większe obciążenia. Wieże tego 
typu składały się z trzonu, na którym ulokowana była głowica z kołami linowymi. Do wieży 
przymocowany był zastrzał, który zabezpieczał wieżę przed wywróceniem42. Nowy typ sta-
lowej wieży pojawił się po raz pierwszy na Górnym Śląsku w 1869 r., nad szybami Poremba 
I – II kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu43. Trzon wieży stanowiły cztery pionowe stalowe 
słupy, zbudowane z połączonych nitami belek, które połączone rozporami i zastrzałami. 
Aby wieża zachowała stabilność zostały one odchylone od pionu, oraz wsparte przyporą – 
zastrzałem. Nogi zastrzału ulokowane były na murowanym fundamencie, znajdującym się 
obok budynku maszyny wyciągowej. W głowicy wieży ulokowana została stalowa rama, na 
której zamontowano cztery belki, do których przytwierdzono łożyska dwóch kół linowych. 
W dolnej części trzonu wieży powstał budynek nadszybia, nakryty dachem dwuspadowym. 
Była to konstrukcja drewniana, którą potem zastąpiła murowana. Nowa konstrukcja wieży 
została oparta na rozwiązaniach, funkcjonujących w górnictwie angielskim44.

Od lat 70. XIX w. zaczęto w kopalniach likwidować basztowe wieże szybów wodnych. 
Stało się to możliwe po zainstalowaniu w 1872 r. w kopalni „Królowa Luiza” pomp parowych, 
umieszczonych w podziemnej komorze. W roku następnym podobne urządzenia zostały za-
montowane w chorzowskiej kopalni „Król”45. Niepotrzebne teraz wieże szybów wodnych 
likwidowano lub przystosowywano do jazdy ludzi, transportu urobku i materiałów. W ten 
sposób w 1877 r. zrekonstruowano szyb Carnall kopalni „Królowa Luiza”. Po zburzeniu wie-
ży szybu wodnego, powstało murowane nadszybie, nad którym wzniesiono wieżę, wykona-
ną z kutej stali. Miała ona konstrukcję kratownicową, a koła linowe nie zostały ulokowane 
w głowicy wieży, ale w miejscu, w którym zastrzał łączył się z trzonem wieży46. Nogi za-
strzału nie wspierały się jednak na ziemi, lecz na bocznej ścianie budynku, mieszczącego 
parową maszynę wyciągową. W podobny sposób przebudowano wieże szybów wyciągo-
wych w innych górnośląskich kopalniach. Miały jednak zmodyfikowaną konstrukcję. Trzon 
wieży wykonywano jako stalowe konstrukcje kratownicowe, mające jeden zastrzał, którego 
nogi wspierały się na murowanym fundamencie, osadzonym bezpośrednio w gruncie. Aby 
ochronić wnętrze szybu przed padającym deszczem lub śniegiem, nad kołami linowymi, 
ulokowanymi teraz na platformie, zamontowanej w głowicy wieży, powstał dach, wykonany 

42 H. Kondratowicz, Górnictwo, tom 2, Warszawa 1919, s. 359–360.
43 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 8.
44 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do1914 r.…, 161.
45 Tamże, s. 130.
46 J. Jaros, Dwa wieki…,s. 25; MGW/DW/F/6038, kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu, widok szybów Pola Za-

chodniego, Zabrze 1879/80.
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42 H. Kondratowicz, Górnictwo, tom 2, Warszawa 1919, s. 359–360.
43 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 8.
44 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do1914 r.…, 161.
45 Tamże, s. 130.
46 J. Jaros, Dwa wieki…,s. 25; MGW/DW/F/6038, kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu, widok szybów Pola Za-

chodniego, Zabrze 1879/80.
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elektryczne były mniejsze, lżejsze, 
a jednocześnie bardziej ekonomicz-
ne od stosowanych do tej pory ma-
szyn parowych. Ich pojawienie się 
umożliwiło zastosowanie nowych 
trendów w  budownictwie szybów 
wydobywczych. W 1908 r. w kopalni 

„Deutschland” („Polska”) w Święto-
chłowicach wybudowano dwie wie-
że szybowe, których stalowa kon-
strukcja powstała w  wałbrzyskiej 
hucie „Karol”51. Wieże szybów I i III 
otrzymały elektryczne maszyny wy-
ciągowe, ulokowane w hali, znajdu-
jącej się w  głowicy wieży. Wolno-
obrotowe silniki elektryczne były 
bezpośrednio połączone z tarczami 
Koepego. Hala maszyn została wy-
konana jako konstrukcja stalowa, 
wypełniona cegłą. W  jej ścianach 
bocznych ulokowano po trzy duże 
okna, zakończone łukiem odcinko-
wym. Na każdej kondygnacji trzonu 
wieży wykonano po jednym dużym 

oknie, zakończonym łukiem odcinkowym52. Poniżej maszyn wyciągowych ulokowano koła 
linowe, kierujące i równocześnie napinające linę wyciągową. Halę podtrzymywały cztery 
słupy nośne (konstrukcja stalowa kratownicowa), połączone poziomymi rozporami. Stalowy 
szkielet trzonu wieży wypełniono cegłami. Wysokość wież wynosiła 35 m, a rozstaw słupów 
11,4 m na 7,4 m. Wieże różniły się nieco konstrukcją. W szybie II hala maszyn wystawała 
poza trzon wieży, a jasny kolor cegły kontrastował z ciemnymi elementami konstrukcyjny-
mi. Szyb III otrzymał halę, której ściany zlicowane były z zewnętrzną płaszczyzną słupów, 
a cegła pomalowana została na ciemny kolor, z którym kontrastowały jasne elementy kon-
strukcyjne53. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie wieża szybu II, lecz podczas prac 
likwidacyjnych kopalni „Polska” pozbawiono ją wyposażenia. Zburzone zostało również 
nadszybie, które wykonano jako stalowy szkielet wypełniony cegłą.

W ten sposób budowane były potem wieże słupowe. Inną konstrukcją stała się, zapro-
jektowana przez słynnego architekta Hansa Poelziga, wieża szybu Wiktor kopalni „Emma” 
(„Marcel”) w Radlinie. Ukończona w 1914 r. budowla miała kształt wolnostojącej wieży, na-
krytej dachem czterospadowym. Wykonana została jako stalowy szkielet, wypełniony cegłą. 

51 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 11.
52 MGW/DW/F/6043 Kopalnia „Polska” – widok ogólny szybu II, 1995 r., autor A. Frużyński. 
53 E. Szady, Ewolucja…, s 34–35.

ryc. 13. Przebudowa szybu Albert (Władysław)  
w kopalni „Hedwigswunsch” („Jadwiga”) w Zabrzu,  
1902 r. MGW/DW/F/5354

konstruowaniu szybów podwójnych stosowano inne rozwiązania, stawiając wieże, wyposa-
żone w cztery koła linowe umieszczone na dwóch poziomach. Powstały w ten sposób szy-
by w kopalniach „Mikulczyce”, „Blücher” („Jankowice”), „Książę”. Natomiast w kopalniach 

„Makoszowy”, „Giesche” („Wieczorek”), „Brzeszcze” i „Eminencja” połączono dwie jedno-
zastrzałowe wieże pod różnymi kątami, dzięki czemu cztery koła linowe znajdowały się na 
jednym poziomie. Proces budowy wież dotyczył również kopalni już istniejących, w których 
unowocześniano szyby wydobywcze. Polegał on na przebudowie istniejących wież basz-
towych, do wnętrza których wstawiano stalowe wieże stalowe o konstrukcji kratownico-
wej. W takim przypadku wieża basztowa stawała się nadszybiem zmodernizowanego szy-
bu. W taki sposób zrekonstruowano w 1902 r. szyb Władysław kopalni „Hedwigswunsch” 
w Zabrzu. Istniejąca basztowa wieża została obniżona o jedną kondygnację (dach), a do jej 
wnętrza wstawiono dwie jednozastrzałowe stalowe wieże, połączone pod kątem 45 stopni49.

W  podobny sposób przebudowane zostały wieże w  kopalniach: „Radzionków” 
(hr. „Laura”), „Matylda”, „Michał”, „Florentyna” („Carnall”), „Gotthardt”, „Mortimer”, „Sa-
turn”. W 1902 r. w kopalni „Concordia” w Zabrzu zamontowano po raz pierwszy na Gór-
nym Śląsku elektryczną maszynę wyciągową, wyposażoną w przetwornicę Leonarda, która 
za pośrednictwem przekładni zębatej obracała bęben linowy o średnicy 3,8 m.50 Wyciągi 

49 A. Frużyński, Od Amalii do Pstrowskiego 195 lat historii kopalni, Zabrze 1996, s. 19.
50 Tamże, s. 11.

ryc. 12. kopalnia „Hrabina Laura” w Chorzowie, wieża szybowa dwuzastrzałowa (kozłowa),  
autor M. steckel, XX w., MGW/TG/F/00001
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51 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 11.
52 MGW/DW/F/6043 Kopalnia „Polska” – widok ogólny szybu II, 1995 r., autor A. Frużyński. 
53 E. Szady, Ewolucja…, s 34–35.
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49 A. Frużyński, Od Amalii do Pstrowskiego 195 lat historii kopalni, Zabrze 1996, s. 19.
50 Tamże, s. 11.
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Wieże w okresie międzywojennym
W okresie międzywojennym proces modernizacji górnictwa obejmował przeważnie 

przebudowę istniejących już szybów na konstrukcje jedno- lub dwuzastrzałowe. W ogrom-
nej większości wykonywano je nadal jako nitowane kratownicowe konstrukcje stalowe. 
Czasami w niektórych szybach kratownicową konstrukcję zastępowano stalową ramą. Gdy 
szyb otrzymywał drugi przedział, przebudowywano równocześnie wieżę, aby można było 
zainstalować cztery koła linowe. W taki sposób zrekonstruowano szyb Tadeusz w kopalni 

„Ludwik” w Zabrzu57. Stalowe wieże jednozastrzałowe otrzymały wybudowane w latach 
20. XX w. nowe kopalnie: „Bytom” (węgiel kamienny) i „Deutsch-Bleischarley” (ruda cyn-
ku)58. Pojawiły się też nowe materiały budowlane. W 1926 r. zakończona została przebu-
dowa szybu Kaiser Wilhelm (Krystyna) kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”) w Bytomiu59.

57 A. Fruzyński, Od Amalii…, s. 38.
58 R. Majorczyk, Historia górnictwa…,s. 72; J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, 

Katowice 1984, s. 32.
59 Zabytki Techniki…, s. 85.

ryc. 15. kopalnia rudy  
cynku „szarley” w szaleju 
szyb wydobywczy kraker 
schacht (krakus)  
zbudowany w 1909 r. 
MGW/DW/F/0013

Również i w tym przypadku maszynownia, z elektryczną maszyną wyciągową, umieszczona 
została w hali ulokowanej w głowicy szybu54. Budowa tego typu wież była dość kosztow-
na, gdyż musiały wytrzymać ciężar maszyny wyciągowej. Nie trzeba jednak było budować 
osobnych budynków dla maszyn wyciągowych, a brak zastrzałów powodował, że wieże tego 
typu zajmowały mniej miejsca. Również lina wyciągowa mogła być krótsza, i nie była nara-
żona na zginanie. Nie była ona również wystawiona na wpływ czynników atmosferycznych55. 
W niektórych kopalniach łączono klasyczne wieże zastrzałowe o konstrukcji kratownico-
wej z maszynowniami ustawionymi na ich szczycie. Należał do nich jeden z szybów kopalni 

„Hillebrand” („Lech”). Na szczycie klasycznej stalowej wieży jednozastrzałowej powstała 
hala (konstrukcja stalowa, wypełniona cegłą), w której zainstalowano elektryczną maszynę 
wyciągową. Inną konstrukcję miał, powstały w 1909 r., szyb Kraker (Krakus) kopalni galma-
nu „Szarley” w Szarleju56. Hala maszyny wyciągowej ustawiona została w głowicy stalowej 
wieży piramidalnej. Tego typu konstrukcje były jednak przypadkami odosobnionymi, gdyż 
większość kopalni węgla i rud metali otrzymywała stalowe wieże jedno- lub dwuzastrza-
łowe, o konstrukcji kratownicowej. Były one połączone z nadszybiem, wykonanym jako 
stalowy szkielet, wypełniony cegłą. Budynki, mieszczące maszyny wyciągowe, stawiano 
w odległości kilku metrów od szybu.

54 Zabytki Techniki Województwa Śląskiego, red. E. Bożek, Katowice 2003, s. 99.
55 H. Kondratowicz, Górnictwo…, s. 362.
56 R. Majorczyk, Historia górnictwa…, s. 67.

ryc. 14. Wieża słupowa szybu ii w kopalni „Niemcy” („Polska”) w Świętochłowicach, 1908 r.  
MGW/DW/F/6045
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57 A. Fruzyński, Od Amalii…, s. 38.
58 R. Majorczyk, Historia górnictwa…,s. 72; J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, 

Katowice 1984, s. 32.
59 Zabytki Techniki…, s. 85.
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wieży piramidalnej. Tego typu konstrukcje były jednak przypadkami odosobnionymi, gdyż 
większość kopalni węgla i rud metali otrzymywała stalowe wieże jedno- lub dwuzastrza-
łowe, o konstrukcji kratownicowej. Były one połączone z nadszybiem, wykonanym jako 
stalowy szkielet, wypełniony cegłą. Budynki, mieszczące maszyny wyciągowe, stawiano 
w odległości kilku metrów od szybu.

54 Zabytki Techniki Województwa Śląskiego, red. E. Bożek, Katowice 2003, s. 99.
55 H. Kondratowicz, Górnictwo…, s. 362.
56 R. Majorczyk, Historia górnictwa…, s. 67.

ryc. 14. Wieża słupowa szybu ii w kopalni „Niemcy” („Polska”) w Świętochłowicach, 1908 r.  
MGW/DW/F/6045
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Wieże powojenne
W okresie powojennym komunistyczne władze PRL prowadziły systematyczną rozbudo-

wę górnictwa. W latach 1945–1989 powstało 25 nowych kopalni węgla kamiennego, a jego 
wydobycie w 1979 r. wyniosło 201 mln ton. Systematycznie likwidowane były kopalnie rud 
cynkowo-ołowiowych, a istniejące szyby zasypywano. Sprawne funkcjonowanie kopalni wy-
magało nie tylko budowy nowych szybów, ale również modernizacji już istniejących. Posta-
nowiono jednak zmniejszyć ilość szybów, w których powstawały po dwa przedziały wydo-
bywcze. W ten sposób uzyskiwano dużą wydajność transportu pionowego, dochodzącą do 
10 tys. t/dobę. Szyby te wyposażano w dwa lub cztery skipy o pojemności od 10 do 30 t. 
Instalowano też (kombinacyjne ze skipami) klatki dwu-, trzy-, czteropiętrowe63. Projekty no-
wych wież szybowych powstawały w Centralnym Biurze Projektów Przemysłu Węglowego, 
które w 1958 zostało podzielone na rejonowe biura projektowe, działające w Katowicach, 
Krakowie, Gliwicach. W 1970 r. powstało Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
któremu podporządkowano biura rejonowe64. Podczas budowy kopalni w latach 40. i 50. 
XX w. stawiano początkowo wieże jedno- lub dwuzastrzałowe. Były to konstrukcje stalo-
we, kratownicowe lub ramowe, w których koła linowe umieszczano na jednym lub dwóch 

63 J. Mitręga, Koncentracja wydobycia podstawą intensywnego rozwoju górnictwa węglowego, Katowice 1970, s. 274.
64 Górnictwo węglowe w Polsce Ludowej, praca zbiorowa, Katowice 1972, s. 61.

ryc. 17. kopalnia węgla kamiennego „Prezydent Mościcki” w Chorzowie,  
jednozastrzałowa wieża szybu Prezydent MGW/TG/F/2998

Szyb został pogłębiony do poziomu 510 m, a w miejscu zburzonej starej basztowej wie-
ży powstała całkowicie nowa konstrukcja basztowa, przypominająca młot górniczy (pyrlik) 
o wysokości 56,7 m. Efekt ten uzyskano poprzez rozszerzenie hali maszyn, wystającej poza 
ściany boczne trzonu wieży. Wewnętrzną konstrukcję wieży stanowiła kratownica, wykona-
na ze stalowych belek, natomiast ściany boczne wykonano z cegły. Zostały one podzielone 
pionowymi pasami okien, oblicowanych cegłą klinkierową. Z żelbetonu powstała podłoga 
hali maszyn wyciągowych. Ulokowano w niej dwie elektryczne maszyny wyciągowe, poru-
szające tarcze Koepego60. W latach 1929–1933 kopalnia „Prezydent Mościcki” w Chorzowie 
otrzymała nowy szyb Prezydent o głębokości 234 m61. Ustawiono nad nim wysoką na 42 m 
jednozastrzałową wieżę szybową o konstrukcji ramowej, wykonaną z żelbetonu. Odległość 
zastrzału od szybu wynosiła 21 m, a rozstaw jego nóg 15 m. Dodatkowo zastrzał wzmacniał 
układ ramowy, wykonany na wysokości 21 m. Wieże i obiekty towarzyszące zaprojektował 
katowicki inżynier Ryszard Heileman. Była to bardzo prosta funkcjonalna kompozycja, na-
wiązująca do najnowszych rozwiązań architektonicznych G. Gropiusa, lub szkoły Bauhaus62. 
Żelbetową wieżę szybową wybudowano również w kopalni „Andaluzja” w Piekarach Ślą-
skich – szyb Żeromski (1933 r.).

60 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914–1945, Katowice – Kraków 1969, s. 105.
61 Tamże, s. 108, 170.
62 E. Szady, Ewolucja…, s 35. 

ryc. 16. Wieża basztowa szybu kaiser Wilhelm w kopalni „Hohenzollern” w Bytomiu,  
MGW/TG/F/3883
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63 J. Mitręga, Koncentracja wydobycia podstawą intensywnego rozwoju górnictwa węglowego, Katowice 1970, s. 274.
64 Górnictwo węglowe w Polsce Ludowej, praca zbiorowa, Katowice 1972, s. 61.
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60 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do 1914–1945, Katowice – Kraków 1969, s. 105.
61 Tamże, s. 108, 170.
62 E. Szady, Ewolucja…, s 35. 
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uruchomionych kopalniach „Pierwszego Maja” i „Krupiński”. Wykorzystywano je również 
przy modernizacji istniejących kopalni. Taką konstrukcję miała wieża szybu wydobywczego 
Wanda, która powstała w 1975 r. na terenie kopalni „Pokój”. Wykonana z żelbetonu, podzie-
lona na trzy kondygnacje, hala maszyn ustawiona została na czterech żelbetowych słupach, 
osłaniających stalowy trzon prowadniczy. Pomiędzy słupami ulokowano budynek nadszybia. 
Wysokość wieży wynosiła 88 m70. Wieżę szybową konstrukcji słupowej wybudowano w ko-
palni „Wujek” w Katowicach (szyb Lechia). Do budowy hali maszyn i słupów wykorzystano 
stal. Z tego samego materiału powstał odsłonięty trzon prowadniczy. Wieżę w której ma-
szynownia ustawiona została na stalowych słupach otrzymała też kopalnia „Siemianowice”. 
Do budowy wież basztowych wykorzystywano również konstrukcje stalowe. W ten sposób 
wykonano wieże szybu Ludwik kopalni „Pniówek”, szybu II kopalni „Śląsk”. Podobne kon-
strukcje powstały również na kopalniach: „Bielszowice”, „Makoszowy”, „Śląsk”, „Morcinek”, 

70 Plany wieży szybu Wanda kopalni „Pokój”, 1971 r., GBPPW, skala 1:200,MGW/TG/A:3881.

ryc. 19. kopalnia węgla kamiennego „Moszczenica” w Moszczenicy (Jastrzębie Zdrój), lata 70 XX w. 
autor nieznany, MGW/DW/F/4673–3

poziomach.65 W latach 1946–1952 w ko-
palni „Rokitnica” w Zabrzu powstał głę-
boki na 825 m szyb Gigant. Ponieważ był 
on szybem podwójnym otrzymał w 1952 r. 
wieżę dwuzastrzałową (kozłową). Była to 
stalowa konstrukcja ramowa, natomiast 
nadszybie wykonano jako konstrukcję 
stalową wypełnioną cegłą. W jego bocz-
nych ścianach wykonano szereg prosto-
kątnych okien osadzonych w stalowych 
ramach66.

W 1952 r. ukończono budowę kopalni 
„Lenin” („Wesoła”) w Wesołej. Jej podwój-
ny szyb wyciągowy otrzymał stalową wie-
żę jednozastrzałową o konstrukcji ramo-
wej, natomiast koła linowe zamontowano 
na dwóch poziomach67. Również w innych 
kopalniach budowano szyby o podobnej 
konstrukcji. Od lat 60. XX w. powrócono 
do koncepcji wież basztowych, wykony-
wanych z żelbetonu lub stali. W pierwszej 
kolejności stawiano je w nowo uruchamia-
nych kopalniach. W ten sposób powstał 
szyb I kopalni „Staszic”. Nadano mu jed-
norodną zgeometryzowaną formę, a materiałem konstrukcyjnym stał się, wylewany meto-
dą ślizgową, żelbeton. Jedynymi elementami, przerywającymi monotonię szarych betono-
wych ścian, stały się trzy rzędy małych okrągłych okien, wykonanych w trzonie wieży, oraz 
prostokątne okna oświetlające halę maszyn wyciągowych68. Wieże basztowe nie były jed-
nolite, gdyż przy ich budowie stosowano różne rozwiązania konstrukcyjne. W niektórych 
kopalniach stawiano wieże z halą maszyn, ulokowaną równocześnie na trzonie i słupach 
(trzonowo-słupowa)69. W taki sposób została wykonana w 1965 r. wieża szybu w kopalni 

„Moszczenica”. Materiałem konstrukcyjnym, z którego wykonano halę maszyn, trzon i słu-
py, był żelbeton. Hala maszyn miała prostokątne okna, ulokowane na trzech poziomach. 
Podobne konstrukcje powstały również w kopalniach: „Borynia”, „Jastrzębie”, „Zofiówka”.

Część kopalni otrzymywała natomiast wieże, w których hala stała na czterech słupach 
(słupowa) osłaniających stalowy trzon prowadniczy. Konstrukcje tego typu powstały w nowo 

65 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 15.
66 A. Frużyński, Od Amalii…, s. 52; MGW/DW/F/3475, Kopalnia „Rokitnica” w Zabrzu – widok ogólny szybu 

Gigant, 1952.
67 MGW/DW/F/4672, Kopalnia „Lenin” („Wesoła”) – widok ogólny zakładu, 1955 r.
68 Kopalnia „Staszic” – widok zakładu, autor nieznany, MGW/DWF/6471.
69 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 15.

ryc. 18. kWk „rokitnica” w Zabrzu,  
podwójny szyb wydobywczy Gigant,  

Autor k. seko, 1948 r. MGW/DW/F/5620
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wych ścian, stały się trzy rzędy małych okrągłych okien, wykonanych w trzonie wieży, oraz 
prostokątne okna oświetlające halę maszyn wyciągowych68. Wieże basztowe nie były jed-
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Podobne konstrukcje powstały również w kopalniach: „Borynia”, „Jastrzębie”, „Zofiówka”.

Część kopalni otrzymywała natomiast wieże, w których hala stała na czterech słupach 
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65 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 15.
66 A. Frużyński, Od Amalii…, s. 52; MGW/DW/F/3475, Kopalnia „Rokitnica” w Zabrzu – widok ogólny szybu 

Gigant, 1952.
67 MGW/DW/F/4672, Kopalnia „Lenin” („Wesoła”) – widok ogólny zakładu, 1955 r.
68 Kopalnia „Staszic” – widok zakładu, autor nieznany, MGW/DWF/6471.
69 A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe…, s. 15.
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w 1963 r. szyb Mieczysław w zabrzańskiej kopalni „Rokitnica”72. Była to stalowa konstrukcja 
kratownicowa jednozastrzałowa W latach 1961–1964 kopalnia „Makoszowy” wzbogaciła się 
o wielofunkcyjny szyb II (gł. 717 m). W 1966 r. otrzymał on nadszybie i wysoką na 57 m dwu-
zastrzałową stalową wieżą wyciągową o konstrukcji ramowej73. Wieże tego typu powstawały 
również w nowo budowanych uruchamianych kopalniach. Uruchomiona w 1961 r. kopalnia 

„Szczygłowice” posiadała dwa podwójne szyby wyciągowe. Zamontowano nad nimi dwie wie-
że dwuzastrzałowe (kozłowe) wykonane jako stalowa konstrukcja ramowa. Tego typu wieże 
otrzymała też kopalnia „Budryk”, której budowę rozpoczęto w 1979 r.

Na terenie Górnego Śląska budowano też bezzastrzałowe wieże wyciągowe. W ten spo-
sób wykonano wieżę szybu zjazdowego w kopalni „Krupiński”. Konstrukcja miała 65 m wy-
sokości i składała się z czterech żelbetowych słupów o wymiarach 3 na 3 m, pomiędzy który-
mi znajdował się stalowy trzon wieży. Koła linowe ulokowano na dwóch poziomach74. Nieco 
inaczej zbudowano szyb Roździeński w katowickiej kopalni „Wieczorek”. W tym przypadku 
stalowy trzon wieży znajdował się pomiędzy dwoma żelbetonowymi słupami, a pierwsza 
para kół linowych zamontowana została w głowicy wieży, wykonanej z żelbetonu. Druga 
parę ulokowano na platformie o konstrukcji stalowej.

Wieże szybowe po 1989 r.
W 1989 r. po upadku socjalizmu w Polsce rozpoczęła się reforma górnictwa. W jej wy-

niku wiele istniejących kopalni zostało zlikwidowanych, a w pozostałych przeprowadzo-
no proces rekonstrukcji. Zmniejszono ilość ścian i poziomów, ograniczono zatrudnienie 

72 A. Frużyński, Od Amalii…, s. 54.
73 J. Hebliński, K. Krzyśków, 90 lat KWK Makoszowy 1906–1996, Zabrze 1996, s. 79. 
74 E. Szady, Ewolucja…, s 37.

ryc. 20. Budowa kopalni węgla kamiennego „szczygłowice” w knurowie, dwuzastrzałowa wieża 
szybu i, 1962 r, Anna Chojnacka, MGW/DW/F/5186

„Żory”. Stalowa konstrukcja tych wież osłonięta została jasnymi płytami, kontrastującymi 
z ciemniejszymi prostokątnymi oknami. Większość tych wież zbudowano obok głębionego 
szybu. Gdy prace przy szybie zostały zakończone konstrukcja wieży była przesuwana nad 
szyb. W ten sposób skracano czas budowy kopalni. Wieże basztowe były również wyko-
rzystywane przy modernizacji starych zakładów. W 1968 r. kopalnia „Zabrze” otrzymała, 
wysoką na 65 m, wieżę szybu wydobywczego Poremba V. Wykonano ją z żelbetonu, a halę, 
mieszczącą dwie maszyny wyciągowe, oświetlono dużymi prostokątnymi pionowymi okna-
mi. Zewnętrzne ściany wieży były zlicowane z gładkimi ścianami trzonu71.

Podobna konstrukcja wybudowana została w 1972 r. na kopalni „Sośnica”. Była to wysoka 
na 58 m, zbudowana z żelbetonu, basztowa wieża szybu IV. Podobne wieże wzniesiono rów-
nież w kopalniach: „Centrum”, „Komuna Paryska”, „Brzeszcze”, „Rydułtowy”, „Pokój”, „Knu-
rów”, „Wesoła”, „Ziemowit”. Wieże basztowe stawały się coraz wyższe. Ukończona w 1985 r. 
wieża szybu I kopalni „Czeczot” miała już 102 m wysokości, a maszyna wyciągowa znajdowa-
ła się na wysokości 83 m. Powstała jako żelbetowa baszta z odsłoniętym stalowym trzonem 
prowadniczym. Podobna konstrukcja wybudowana została na kopalni „Piast”. Nie zrezygno-
wano jednak całkowicie z budowy stalowych wież jedno- lub dwuzastrzałowych (konstrukcja 
ramowa), z kołami linowymi umieszczonymi na jednym lub dwóch poziomach. Wykonywano je 
podczas modernizacji istniejących już szybów. W ten sposób nową wieżę wyciągową otrzymał 

71 J. Jaros, Dwa wieki…, s.

ryc. 19. Panorama kopalni „Zabrze” w Zabrzu. Wieża szybu Poremba V 
autor nieznany, lata 70. XX w, MGW/DW/F/3522
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Summary

Adam Frużyński, Development of Headframe Structures in the Upper Silesian Coal Mines

Headframes are one of the most distinctive elements of the Upper Silesian landscape. 
The structure of these buildings, however, underwent constant changes during the last two 
centuries. The presentation of the above mentioned transformations was made possible 
owing to the archive and field research carried out by the author of the article in archives, 
libraries, museums and mines. The first masonry headframe in the Upper Silesia was con-
structed in “Fryderyk” silver and lead mine in Tarnowskie Góry. Similar structures were 
erected in many other local mines. In 1814, in “Król” coal mine in Chorzów the first steam 
hoisting machine was installed. Since that time two types of shafts coexisted in the mines: 
water and hoisting ones. The 1840s saw the beginning of construction of masonry head-
frames, similar to the towers in medieval fortifications. The second half of 19th century is 
a period of dynamic growth of industry and transport both requiring ever larger amounts 
of coal. During that time constructors of headframes in Upper Silesia start using steel. First 
towers of the new type were created in “Królowa Luiza” coal mine in Zabrze. They gained in-
stant popularity and subsequently made masonry headframes scarce. In 1908, in “Deutsch-
land” coal mine in Świętochłowice the idea of fortified towers returned. However, this time 
the structure was made of steel, and it was only filled with bricks. On the top of the frame 
an electric hoisting machine was installed. In the inter-war period reinforced concrete was 
used to for headframe construction. The Prezydent shaft of the “Prezydent Mościcki” mine 
in Chorzów was made of this material. In the People's Poland, the newly built mines were 
fitted with classic single or cross braced headframes. Since 1960s, a special emphasis was 
put on building fortified headframes of reinforced concrete or steel. The fall of socialism in 
1989 commenced radical reforms of mining. Over 30 mines were closed and the once ubi-
quitous headframes, now cut with cutting torches or detonated, started to disappear from 
the landscape. Some survived, of which a part is still waiting for a landlord to find a new 
use for them (Krystyna shaft in Bytom). Although headframes were created by engineers 
and their structure and form were shaped by their function, they play an important sym-
bolic role. They identify a mine, symbolise the connection between the underground and 
the overground world; they are also an emotional element binding the crew to the mine.

Zusammenfassung

Adam Frużyński, Entwicklung der Schachtturmkonstruktionen in den Bergwerken 
Oberschlesiens.

Die Schachttürme haben die Landschaft Oberschlesiens eindrucksvoll geprägt. In den letz-
ten zwei Jahrhunderten war ihre Konstruktionsweise ständigen Änderungen unterworfen. Dank 
der  Forschungen des Autors des Artikels in Archiven, Bibliotheken, Museen und Bergwerken, 
wird eine Darstellung obiger Bauwerke ermöglicht. Im Jahre 1788 entstand der erste gemau-
erte Schachtturm in Oberschlesien, auf dem Gebiet des Silber- und Bleibergwerks „Fryderyk” 

i wydobycie. W 2011 r. pozyskano 
75 mln t węgla, przy zatrudnieniu 
111 tys. pracowników. Liczba ko-
palń zmniejszyła się w tym okre-
sie z 70 do 31 zakładów. Nie bu-
dowano nowych wież szybowych, 
gdyż w  trakcie restrukturyzacji 
górnictwa wieże były likwidowa-
ne. Część wysadzono w powietrze 
(konstrukcje żelbetowe), inne po-
cięto palnikami (konstrukcje sta-
lowe). W  niektórych kopalniach 
zamiast szybów wybudowano 
upadowe, wykorzystywane do 
transportu węgla i różnego typu 
materiałów. Powstały one w  ko-
palniach „Rydułtowy”, „Sobie-
ski”, „Siltech”. Powstaną one 
również w  kopalni „Dębieńsko”, 
gdzie trwają obecnie prace, zwią-
zane ze wznowieniem wydobycia. 
W 2010 r. w kopalni „Rydułtowy” 
oddano do eksploatacji szyb Leon 
I o głębokości 1050 m. Otrzymał 
on jednozastrzałową wieżę wy-
ciągową o  konstrukcji ramowej 
z  kołami linowymi, zainstalowa-
nymi na dwóch poziomach.

Jego uruchomienie stanowi sygnał, że proces modernizacji górnictwa wymagać będzie 
budowy nowych wież wyciągowych. Jego symbolem może być budowa szybu Bzie kopalni 

„Zofiówka”. Jest nad nim obecnie ustawiona bezzastrzałowa stalowa wieża, wykorzystywa-
na w procesie głębienia. Gdy w 2014 r. jego budowa zostanie ukończona, powstanie nad 
nim nowa wieża szybowa. Obecnie na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego istnieje 
wiele typów szybów. Przeważają wieże stalowe jedno- lub dwuzastrzałowe, obok których 
znajdują się różnego typu wieże basztowe, wykonane ze stali, lub żelbetonu. Ocalało kil-
ka zabytkowych wież szybowych. Należą do nich basztowe murowane szyby Andrzej, szy-
by I-II kopalni „Saturn”, czy szyb Paryż. Zachowały się również wieże szybu II w kopalni 

„Polska” (słupowa), oraz wieże szybów Prezydent (żelbetowa) i Krystyna (basztowa). Oca-
lały też klasyczne jednozastrzałowe konstrukcje kratownicowe, do których należą szyby 
Carnall (Skansen Górniczy „Królowa Luiza”) i Kolejowy (ZKWK „Guido”). Nadal funkcjonuje 
szyb Wiktor (kopalni „Marcel”), a kopalnia „Siltech” eksploatuje szyb Staszic wybudowany 
w 1902 r. Istniejące wieże szybowe oraz zachowane materiaī archiwalne pozwalają prze-
śledzić rozwój omawianych budowli na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

ryc. 21. Bezzastrzałowa żelbetowa wieża wyciągowa 
w kopalni „krupiński” autor M. Pender, 2009 r.
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in Tarnowskie Góry. Ähnliche Konstruktionen entstanden dann im weiteren Verlauf in vielen 
anderen Bergwerken dieser Region. 1814 wurde im Bergwerk „Król” in Chorzów die erste För-
derdampfmaschine installiert. Ab diesem Zeitpunkt existierten zwei Arten von Schächten in 
Bergwerken – der Förder- und der Wasserschacht. In den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts 
wurden Türme gebaut, die mittelalterlichen Festungstürmen ähnelten. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts erfuhren Industrie und Transport einen hohen Aufschwung, was zu einem 
gesteigerten Bedarf an Steinkohle führte. Aus diesem Grund begann man in Oberschlesien 
Stahl zum Bau der Türme zu verwenden, wobei die ersten neuen Schachttürme aus Stahl im 
Bergwerk „Königin Luise“ in Zabrze erbaut wurden. Aufgrund der hohen Zweckmäßigkeit ver-
drängten die neuen Konstruktionen die gemauerten Schachttürme im Laufe der Zeit. 1908 
wurde im Bergwerk „Deutschland” in Świętochłowice auf das Konzept der Festungstürme wie-
der zurückgegriffen. Allerdings hatten die Türme in diesem Fall eine Stahlkonstruktion, die 
mit Backsteinen ausgefüllt wurde. An der Turmspitze wurde eine elektrische Fördermaschine 
montiert. In der Zwischenkriegszeit wurde Stahlbeton zum Schachtturmbau verwendet. Ein 
Beispiel stellt hier der Turm des Schachts „Prezydent“ des Bergwerks „Prezydent Mościcki” 
in Chorzów dar. In der Volksrepublik Polen entstanden am Anfang klassische Stahlschachttür-
me mit ein oder zwei Förderhäusern. Ab den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts konzentrierte 
man sich auf den Bau von Schächten aus Stahlbeton oder Stahl, die die Form von Festung-
stürmen oder Säulen hatten. Der Zusammenbruch des Sozialismus im Jahre 1989 führte zu 
tiefgreifenden Reformen im Bergbau. Mehr als 30 Bergwerke wurden aufgelassen, die früher 
überall sichtbaren Schachttürme wurden demontiert, gesprengt und begannen von der Bild-
fläche zu verschwinden. Einige wurden jedoch erhalten und warten auf eine neue Aufgaben-
bestimmung, wie etwa der Schacht „Krystyna“ in Bytom. Obwohl die Türme von Ingenieuren 
entworfen wurden und ihre Konstruktion und Form vor allem funktionellen Charakter hatten, 
erfüllen sie auch eine sehr symbolträchtige Rolle. Sie identifizieren das Bergwerk als Objekt, 
symbolisieren die Verbindung der unterirdischen mit der oberirdischen Welt, und stellen eine 
emotionales Element dar, das die Belegschaft mit dem Bergwerk verbindet. 

ryc. 22. Wielofunkcyjny szyb Leon iV w kopalni „rydułtowy”, autor M. Pender, 2011 r.


