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Wstęp
Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest pierwszą od wielu lat publikacją
popularnonaukową przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Książka przedstawia nie tylko rozwój techniczny, ale również inne zagadnienia związane z pozyskiwaniem czarnego złota. Prezentuje też nierozłącznie związane z górnictwem tradycje i zwyczaje. Historia wydobycia węgla kamiennego to dzieje pomyślnych,
lecz niezwykle długich i często dramatycznych zmagań człowieka z siłami przyrody,
zmagań wymagających zaangażowania, wiedzy, inteligencji wielu pokoleń. Walka
trwa już od ponad pięciu stuleci, gdyż pozyskiwanie węgla rozpoczęło się na Dolnym
Śląsku w XV w. Od połowy XVII stulecia minerał ten pozyskuje się na Górnym Śląsku.
Pod koniec XVIII w. węgiel zaczęto wydobywać w Zagłębiach Krakowskim i Dąbrowskim. Najmłodsze Zagłębie – Lubelskie – powstało w latach 70. XX stulecia.
W ciągu tego długiego czasu zmieniały się metody wydobycia węgla, organizacja
górnictwa, prawo górnicze, stosunki społeczne i ekonomiczne. Ogromny wpływ na
rozwój górnictwa miała zmieniająca się sytuacja polityczna. Śląsk był kolejno częścią
Polski, królestwa czeskiego, monarchii austriackich Habsburgów, królestwa pruskiego, cesarstwa niemieckiego. Gdy w 1795 r. w wyniku zaborów Polska zniknęła z mapy
Europy, Zagłębie Krakowskie stało się częścią cesarstwa austriackiego, a Zagłębie Dąbrowskie przyłączono do cesarstwa rosyjskiego. Gdy w 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, w jej granicach znalazły się Zagłębia Dąbrowskie i Krakowskie, a od 1922 r.
– wschodnia część Zagłębia Górnośląskiego. Część zachodnia Górnego Śląska i Zagłębie Dolnośląskie pozostały w granicach Niemiec (w Republice Weimarskiej, III Rzeszy). Od zakończenia II wojny światowej, w wyniku decyzji mocarstw koalicji antyhitlerowskiej, wszystkie wymienione zagłębia węglowe znajdują się na terytorium Polski.
Zmienna sytuacja polityczna miała ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny górnictwa węglowego działającego w ramach gospodarki feudalnej, wolnorynkowej,
etatystycznej, totalitarnej (faszyzm, komunizm) i ponownie wolnorynkowej. Każda
z wymienionych epok wymagała od górnictwa dostosowania się do obowiązujących
rozwiązań prawno-ekonomicznych.
Niniejszą publikację podzielono na kilka rozdziałów prezentujących historię górnictwa w układzie chronologicznym. W pierwszym omówiono rolę węgla kamiennego
w gospodarce, powstanie węgla oraz jego zasoby. Kolejne rozdziały poświęcone zostały: powstaniu górnictwa i jego rozwojowi do 1918 r., okresowi od 1918 r. do 1945 r.,
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górnictwu Polski Ludowej oraz reformie górnictwa w III Rzeczpospolitej. Każdy z rozdziałów podzielono na dwie części. W pierwszej został omówiony rozwój ekonomiczny, prawny i organizacyjny górnictwa, w drugiej zaś – rozwój techniczny górnictwa
w danym okresie. Kolejny rozdział przestawia górnicze tradycje i zwyczaje. Ostatnią
część pracy stanowi bibliografia zawierająca najważniejsze publikacje dotyczące historii górnictwa. Jednym z najważniejszych opracowań jest wydana w 1841 r. praca H. Łabęckiego dostarczająca informacji o górnictwie XVIII i XIX w. Do najważniejszych
publikacji syntetycznie opisujących historię górnictwa węgla kamiennego (od końca
XVIII w. aż po 1970 r.) należą opracowania autorstwa J. Jarosa. Ich uzupełnieniem są
prace N. Gąsiorowskiej poświęcone głównie historii górnictwa w Królestwie Polskim.
Problemy związane z rozwojem górnictwa na Dolnym Śląsku przedstawione zostały natomiast w publikacjach autorstwa S. Michalkiewicza. Historię górnictwa węgla
kamiennego ukazują również w swych pracach W. Długoborski i K. Popiołek oraz autorzy wydanego w 1960 r. Zarysu dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Wiele cennych informacji o rozwoju technicznym górnictwa znajduje się w pracy S. Gierlotki,
którą opublikowano w 2009 r. Historii górnictwa w okresie Polski Ludowej poświęcone zostały prace autorstwa A. Frużyńskiego, J. Jurkiewicza i Z. Szmidtke, problemom
reformy polskiego górnictwa węglowego natomiast – opracowania autorstwa J. Ślązaka, J. Markowskiego, M. Mitręgi. Historię górnictwa węgla kamiennego prezentują
również kolejne numery „Górnika Polskiego”, wydawanego przez Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, a także publikacja pt. Dzieje górnictwa – element europejskiego
dziedzictwa kultury wydawana przez Politechnikę Śląską we Wrocławiu. Informacje
o dziejach górnictwa znajdują się w systematycznie ukazujących się monografiach
miast oraz w wielu innych publikacjach dotyczących Górnego i Dolnego Śląska. Historię górnictwa prezentują również czasopisma specjalistyczne: „Przegląd Górniczy”,
„Wiadomości Górnicze”, „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” oraz „Trybuna Górnicza”. Obszerna jest też literatura opisująca i analizująca górniczą kulturę. Do najważniejszych opracowań należą prace M. Żywirskiej, S. Ligonia,
A. Dygacza., J. Ligęzy, D. Simonides i J. Ziemby.

Część I
Węgiel

Ludzie i węgiel
W XXI stuleciu węgiel kamienny należy do najważniejszych surowców, kształtujących oblicze współczesnego świata. Spalany w elektrowniach i ciepłowniach dostarcza ponad 40% energii elektrycznej i ogromne ilości energii cieplnej, zapewniając
bezpieczeństwo energetyczne współczesnej cywilizacji. Węgiel kamienny jest również wykorzystywany w innych dziedzinach przemysłu. Duże ilości przetwarzane są
na koks, służący do produkcji żelaza i metali nieżelaznych. Otrzymywane w procesie koksowania węglopochodne to cenny surowiec chemiczny, sam gaz koksowniczy
natomiast może służyć do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Węgiel można
poddawać procesowi upłynnienia, w którego wyniku otrzymuje się sztuczną benzynę,
olej do silników diesla, olej opałowy, gazy (propan, butan). Gdy węgiel poddamy procesowi zgazowania, otrzymamy gazy generatorowy i wodny. Są one wykorzystywane
do oświetlenia, spawania, produkcji wodoru. Węgiel może być też poddany procesowi
ogrzewania w niższych temperaturach (wytlewanie). Uzyskujemy wtedy półkoks, prasmołę, gaz wytlewniczy, które mogą być poddane dalszemu procesowi przeróbki na
paliwa płynne1.
Nie zawsze jednak człowiek wykorzystywał węgiel w tak szerokim zakresie, gdyż
od zarania ludzkości najprostszym i najtańszym źródłem energii była siła ludzkich
mięśni. Gdy trzeba było wykonać cięższe prace, korzystano z siły zwierząt. Ciągnęły
one wozy z towarami, poruszały pompy i wyciągi kopalniane, pomagały w pracy na
roli. Jednak utrzymanie zwierząt wiele kosztowało. Dlatego też człowiek bardzo szybko nauczył się korzystać z darmowej energii, dostarczanej przez wodę i wiatr. Wiatr
poruszał pływające po morzu statki, obracał koła młyńskie, napędzał pompy odwadniające. Zasilane wodą koła wprawiały w ruch maszyny, zamontowane w wielu drobnych zakładach przemysłowych. Najważniejszym surowcem energetycznym pozostawało nadal drewno, którego dostarczały rozległe bory i puszcze. Wymienione źródła
energii miały jednak poważną wadę – oznaczały podporządkowanie ich użytkownika
siłom przyrody.
Nie wiemy dokładnie, kiedy człowiek po raz pierwszy skorzystał z energii dostarczanej przez węgiel. Może dopomógł w tym przypadek, gdy wychodzący na powierzchnię
pokład węgla uległ zapaleniu od uderzenia pioruna? Być może jakiś człowiek rozpalił
1

A. Jarczyński, Węgiel – chemia, Warszawa 1957, s. 150, 173.
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ognisko w miejscu, gdzie złoże wychodziło na powierzchnię ziemi, lub wrzucił dziwne,
czarne kamienie do płonącego ogniska. Okazało się wtedy, że dają one dużo ciepła.
Pierwsze udokumentowane informacje o wykorzystaniu węgla pochodzą z Chin.
Używano go już 1000 lat p.n.e. na terenie prowincji Fushun (Fuszun). Stosowano go początkowo do wypalania porcelany i warzenia soli. Później stosowano go w hutnictwie,
palono nim w piecach i ogrzewano łaźnie. Wspominał o tym wenecki podróżnik Marco
Polo, który w Chinach przebywał w XIII w. W swojej książce Opisanie świata odnotował, że w prowincji Kataju wydobywa się w górach czarny kamień, który pali się lepiej
niż drewno, dając więcej ciepła. Stosowano go powszechnie, gdyż był tańszy od drewna.
W Europie pierwsze informacje o węglu pochodzą z Grecji. O jego występowaniu
w Tracji pisał w IV w. p.n.e. Arystoteles, a także jego uczeń – Teofrast. W przygotowanej przez niego księdze O kamieniach pojawia się informacja, iż w Grecji istnieją palne
kamienie, które z powodzeniem mogą zastąpić drewno. Mieli z nich korzystać liczni
miejscowi kowale. O występowaniu węgla w Licji (Turcja) wspominał Pliniusz Starszy
(23–73). Informacje o węglu kamiennym pojawiły się też w Rocznikach (Annales) autorstwa Tacyta, które wydano w I wieku n.e. W okresie Cesarstwa Rzymskiego węgiel
wykorzystywali przebywający w Brytanii rzymscy żołnierze. Używano go głównie
do ogrzewania łaźni2. Później na kilka wieków o węglu w Europie zapomniano. Dopiero z IX stulecia pochodzą informacje o mieszkańcach Anglii zbierających wyrzucone
na brzeg czarne kamienie. Ponieważ sądzono, że są one produktem morza, nadano im
nazwę „węgiel morski”. W 1113 r. klasztor augustianów w Klosterrath (Belgia) uruchomił pierwszą na kontynencie kopalnię węgla. Od 1198 r. pracowała, założona przez
miejscowego kowala, kopalnia w Liège. W XIII w. wiele kopalni węgla działało na terenie Szkocji, a pozyskiwane w nich paliwo było wysyłane drogą morską do Londynu.
Jednak działalność ówczesnych górników budziła silny opór społeczny, gdyż ludzi pracujących pod ziemią posądzano o kontakty z szatanem. Na terenie Zagłębia Ruhry węgiel pozyskiwano od 1269 r., natomiast na terenie Zagłębia Saary – od 1429 r. Najwięcej
węgla wydobywano jednak w Anglii, gdzie w 1306 r. król Edward I zakazał nawet jego
stosowania w Londynie, gdyż dym z licznych palenisk szkodził mieszkańcom. Podobne zakazy pojawiły się w 1338 r. w Saksonii, a później w XVI‑wiecznej Francji. Uznano,
że jest to bardzo trujące paliwo, które nie powinno być używane3. Z XV w. pochodzą
przekazy o płonących w pobliżu Zwickau (Saksonia) podziemnych pokładach węgla.
Podobno ogrzały one ziemie do takiej temperatury, że w sąsiedztwie miasta wyrosły
ogrody pełne egzotycznych roślin, palm figowych, daktylowców.
W XVIII w. węgiel zaczęto wydobywać w Ameryce Północnej. Mimo zakazów procesu wykorzystania węgla nie dało się zatrzymać, a o dalszej karierze tego surowca zadecydowało kilka wynalazków. Na początku XVIII w. pojawiło się urządzenie, które unie2
3

12

J. Jaros, Zarys dziejów górnictwa węglowego, 1975, s. 18–20.
T. Kurlus, Węgiel wszystko o, Warszawa 1978, s. 9–11.
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zależniło po raz pierwszy człowieka od sił natury. Tej ogromnej zmiany technologicznej
dokonała maszyna parowa, zbudowana w 1712 r. przez Thomasa Newcomena. Jego
silnik atmosferyczny wykorzystywał energię pary wodnej powstałej w kotle, opalanym
węglem kamiennym. Początkowo maszyny parowe instalowano jedynie w kopalniach,
bowiem sposób działania urządzenia pozwalał tylko na napędzanie pomp odwadniających4. Pierwsze maszyny parowe zużywały ogromne ilości węgla. Ich wady wyeliminował w 1769 r. genialny konstruktor James Watt. Jego maszyna była nie tylko mniej
„paliwożerna”, ale mogła też wywoływać ruch obrotowy. Wynalazek ten zapoczątkował
rewolucję przemysłową. Rozpoczął się zwycięski pochód maszyn parowych, za których
pomocą zmechanizowano wszystko, co tylko się dało. Nowe fabryki wyposażone w maszyny parowe można było budować wszędzie, produkowały one więcej, szybciej i taniej.
Maszyna parowa zrewolucjonizowała też transport morski i lądowy. Linie kolejowe
zużywały ogromne ilości węgla, którym opalano parowozy ciągnące pociągi. Umożliwiły one również jego transport na duże odległości, przez co rynek węgla stale się
poszerzał, a minerał ten znajdował nowych nabywców. Na początku XIX w. na drogi wyjechały pierwsze pojazdy parowe, a niektóre z nich miały rozmiary dzisiejszych
autobusów i przewoziły pasażerów szybciej niż konne dyliżanse. W 1807 r. na wody
rzeki Hudson wypłynął pierwszy parostatek. W 1838 r. inny parowiec, „Great Western”, pokonał po raz pierwszy Atlantyk. Symbol epoki węgla i pary stanowiły jednak gigantyczne transatlantyki, z których najsłynniejszy był „Titanic”. Zainstalowane
w nim kotły spalały codziennie 800 t, a powstała para wodna zasilała dwie gigantyczne
maszyny parowe o mocy 18 tys. KM każda.
Drugim ważnym wynalazkiem było opracowanie w 1735 r. procesu produkcji koksu
otrzymywanego z węgla. Dokonał tego właściciel huty żelaza w Coalbrookdale – Abraham Darby II. Od tego momentu żelazo zaczęto wytapiać w wielkich piecach opalanych koksem. Posunięcie to nie tylko ocaliło lasy przed całkowitym wytrzebieniem,
ale pozwoliło także na wielokrotne zwiększenie produkcji5. Rozpoczęła się w ten sposób nowa era – era żelaza.
W 1792 r. konstruktor William Murdoch wybudował pierwszą gazownię, która
z węgla wytwarzała gaz, używany początkowo wyłącznie do oświetlenia. W 1807 r.
pierwsze gazowe latarnie oświetliły ulice Londynu. W jego ślady poszły kolejne europejskie miasta, a pierwsza na ziemiach polskich gazownia powstała w 1847 r. we Wrocławiu. Kolejne wynalazki umożliwiły wykorzystanie gazu węglowego do gotowania
posiłków, ogrzewania domów i fabryk, a nawet do napędzania różnego typu maszyn
za pośrednictwem silników gazowych.
W drugiej połowie XIX w. węgiel stał się cennym surowcem chemicznym. Produkowane w gazowniach i koksowniach koks i węglopochodne były poszukiwane przez
4
5

S. Lilley, Ludzie maszyny i historia, Warszawa 1963, s. 113.
P. Mantoux, Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, Warszawa 1957, s. 261.
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dynamicznie rozwijający się przemysł chemiczny. Z koksu otrzymywano karbid, który
po połączeniu z wodą dawał gaz palny, zwany acetylenem, służący do oświetlania, spawania, cięcia metali. Z acetylenu z kolei wytwarzano: sztuczny kauczuk, kwas octowy,
aceton, alkohol, sztuczne szkło, masy plastyczne i rozpuszczalniki6. Koks można było
też przekształcić w gaz palny (wodny), używany do produkcji sztucznej benzyny, olejów, parafiny, wosków, kwasów tłuszczowych, a nawet mydła i rozpuszczalników. Nie
mniej cennym surowcem okazał się, otrzymywany z gazu koksowniczego, amoniak,
przerabiany na siarczan amonu lub wodę amoniakalną, które w fabrykach chemicznych przetwarzano na nawozy sztuczne7. Otrzymywany również z gazu benzol używany był jako paliwo napędowe, rozpuszczalnik żywic i tłuszczów, służył też do produkcji lakierów, farb, środków owadobójczych, materiałów wybuchowych, barwników.
Naftalen stał się surowcem do wytwarzania środków dezynfekcyjnych, sadzy, żywic
i lekarstw8.
W 1892 r., gdy inny wspaniały konstruktor – Thomas Edison – zastosował maszynę
parową do produkcji prądu elektrycznego, świat wkroczył w zupełnie nową epokę. Od
tego momentu coraz większe ilości węgla spalano w elektrowniach dostarczających
prąd elektryczny. Od tamtej chwili życie ludzkie poczęło przekształcać się w sposób
niewyobrażalny, ludzie zyskali nowe, nieznane wcześniej możliwości. U podstaw tego
skoku cywilizacyjnego leżała bryła węgla – „czarnego złota” – paliwa, które zmieniło
świat.
W XX stuleciu wielokrotnie zapowiadano odejście od wykorzystania węgla. Miały go zastąpić ropa naftowa, gaz ziemny, energia atomu czy słońca. Został wycofany
z transportu lądowego i morskiego. Do poruszania statków użyto silników spalinowych, a parowozy zostały zastąpione przez lokomotywy spalinowe i elektryczne.
W mniejszym stopniu wykorzystuje się węgiel jako surowiec chemiczny, a uzyskiwany
z niego gaz ustąpił miejsca innemu „błękitnemu paliwu” – gazowi ziemnemu. Nadal
jednak węgiel pozostał surowcem niezbędnym do wytopu żelaza i metali nieżelaznych. Dziś jego największymi odbiorcami pozostają elektrownie i elektrociepłownie.
Dostarczają one nie tylko prąd elektryczny, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania cywilizacji, ale wytwarzają też ciepło, potrzebne do ogrzania nas w zimne
dni. W niektórych krajach z węgla wytwarzana jest sztuczna benzyna i olej napędowy.
Trwają również prace nad budową kopalń, w których węgiel nie będzie wydobywany
na powierzchnię, lecz poddawany procesowi zgazowania głęboko pod ziemią. Otrzymany w ten sposób gaz zostanie wykorzystany do produkcji energii lub przerobiony
w zakładach chemicznych na inne, niezbędne człowiekowi substancje9.
A. Szpilewicz, W koksowni i brykietowni, Warszawa 1949, s. 2–3.
E. Kwiatkowski, Zarys technologii chemicznej węgla kamiennego, Warszawa 1954, s. 227–228.
8
E. Kobel-Najzarek, P. Wasilewski, Koksownictwo klasyczne w zarysie historycznym – od pieca Koppersa (1904)
do czasów współczesnych, „Karbo” 1994, nr 9, s. 212.
9
J. Taubaum, Węgiel i alternatywne źródła energii, Warszawa 2011, s. 25–28.
6
7
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Na początku XVIII w. światowe wydobycie węgla wyniosło 12 mln t. Rosło ono
jednak systematycznie i w połowie XIX w. uzyskano już 90 mln t. W 1900 r. kopalnie dostarczyły ponad 700 mln t „czarnego złota”. Po upływie 50 lat wydobycie uległo
podwojeniu i wyniosło 1,4 mld t. W 1970 r. kopalnie dostarczyły już 2,1 mld t węgla.
Mimo iż wiele krajów, zwłaszcza europejskich, wycofywało się z pozyskiwania węgla,
jego wydobycie systematycznie rosło i na początku XXI stulecia uzyskiwano już 3,6
mld t „czarnego złota” rocznie. Obecnie światowe wydobycie węgla kształtuje się na
poziomie 6,7 mld t, a jego największym producentem są Chiny, gdzie pozyskuje się
ponad 3,7 mld t tego surowca. Duże ilości „czarnego złota” dostarcza górnictwo: USA
(1,2 mld), Indii (0,5 mld), Australii (0,3 mld), Indonezji (0,3 mld), RPA (0,25 mld), Rosji
(0,24 mld), Kazachstanu (0,1 mld ). Do ważnych producentów węgla należą: Kolumbia
(74 mln), Ukraina (64 mln), Wietnam (45 mln), Kanada (34 mln), Wielka Brytania
(18 mln), Niemcy (13 mln). Stale rosnące zapotrzebowanie na energię powoduje wzrost
wydobycia węgla, a przygotowane na najbliższe lata prognozy zakładają, że pozostanie
on jednym z najważniejszych surowców energetycznych. Jedynie EU zakłada zmniejszenie udziału węgla i zastąpienie go innymi źródłami energii. Znane nam dzisiaj zasoby węgla wystarczą na ponad 200 lat, przy obecnym poziomie eksploatacji. Są one
rozmieszczone na wszystkich kontynentach, na terenie wielu krajów. Tymczasem zasoby największej konkurentki węgla – ropy naftowej – wystarczą na 40 lat, gazu ziemnego zaś na 60 lat. Ropa jest bardzo droga, a jej zasoby znajdują się na terenie zaledwie
kilku państw. Rośnie również konsumpcja gazu ziemnego. Istnieją jednak problemy
z jego dostawami, budowa koniecznej infrastruktury jest bardzo droga10.
W polskich kopalniach wydobyto w 2011 r. 75,4 mln t węgla. Został on pozyskany
w 30 kopalniach należących do 5 koncernów górniczych: Kompanii Węglowej (15 kopalń), Katowickiego Holdingu Węglowego (5 kopalń), Jastrzębskiej Spółki Węglowej
(5 kopalń), Południowego Koncernu Węglowego (1 kopalnia), Lubelskiego Węgla Bogdanka (1 kopalnia). Wydobycie prowadzą również mniejsze firmy: ZG „Siltech”, ZG
„Eko-Plus”, PG „Silesia”.

Pochodzenie węgla
Historia węgla sięga początków naszego wszechświata. Możemy go uznać za dar
gwiazd, gdyż ma on swój początek w piekle zachodzących w ich wnętrzu reakcji termojądrowych. Gdy gwiazda była młoda, znajdujący się w niej wodór zmieniał się w wyniku reakcji syntezy w hel. Gdy po upływie pewnego czasu wodoru zabrakło, reakcje
nuklearne trwały nadal, ale w ich wyniku hel zamieniał się w węgiel. Gdy w gwieździe
10

M. Klank, Węgiel w globalnym systemie energetycznym, „Przegląd Górniczy” 2012, nr 6, s. 2–6.

15

Część I. Węgiel

 ypalił się hel, jądra węgla zaczęły łączyć się, tworząc kolejno tlen, krzem, a na końcu
w
żelazo. Wtedy reakcje zamierały, a gwiazda wybuchała, wyrzucając w przestrzeń kosmiczną powstałe w jej wnętrzu pierwiastki. Tworzyły one olbrzymie obłoki gazu i pyłu,
zwane mgławicami. Przekształcały się one w układy, składające się z nowej gwiazdy
i wielu planet, mieszczących w swoim wnętrzu utworzone w gwiazdach pierwiastki.
Powstała 4,5 mld lat temu Ziemia zawierała m.in. węgiel. Gdy na powierzchni planety pojawiła się woda, zaczęły w niej powstawać zawierające węgiel związki organiczne. Z nich powstały pierwsze komórki, z których w drodze ewolucji tworzyły się coraz
bardziej skomplikowane organizmy. Należały do nich rośliny lasu karbońskiego11.
Epokę karbonu możemy nazwać złotym wiekiem roślinności. Okres ten trwał
od 360 do 290 mln lat, a ówczesny świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, np. kontynent europejski znajdował się na równiku. Panował na nim wilgotny, gorący klimat
tropikalny bez okresów chłodu czy suszy. W powietrzu znajdowało się dużo CO2, bardzo często padały deszcze, nieprzerwanie świeciło słońce, dzięki któremu rośliny prowadziły proces fotosyntezy. Wszystko to sprzyjało rozwojowi roślinności. Na ogromnych obszarach lądu rozciągały się ogromne, podmokłe tereny i bagna, znajdujące się
w pobliżu mórz i jezior. Rosła tu wiecznie zielona puszcza karbońska, przypominająca
współczesną dżunglę zwrotnikową12.
Karboński las ze wspaniałymi, gigantycznymi roślinami zamieszkiwało wiele
różnych, niespotykanych już dzisiaj, gatunków zwierząt lądowych. Nie było słychać
jeszcze śpiewu ptaków ani odgłosów innych zwierząt. Monotonię tego morza zieloności ożywiały latające w powietrzu olbrzymie ważki, których skrzydła osiągały nawet
do 80 cm rozpiętości. Niewiele mniejsze były inne latające owady. Wśród gałęzi polowały pająki, w leśnym poszyciu przemykały karaluchy, szczątkami roślin odżywiały
się duże, trzymetrowe wije. Na swoje ofiary czyhały ogromne, bardzo niebezpieczne
skorpiony. W morzach i na lądach szybko rozwijały się kręgowce. W wodach rzek,
jezior i mórz żyły różne gatunki ryb, z których największe dochodziły do 5 m długości. Wśród zwierząt lądowych i wodnych dominowały początkowo płazy, prowadzące
zarówno roślinożerny, jak i drapieżny tryb życia. Niektóre z nich osiągnęły znaczne
rozmiary (długość ciała 4,5 m). W późnym karbonie pojawiły się pierwsze gady. Początkowo niewielkie, pozostawały w cieniu płazów, owadów i stawonogów. Z biegiem
czasu, w drodze ewolucji, powstały z nich dinozaury.
Do najczęściej występujących roślin karbońskich należały dwa rodzaje widłaków
(łuskodrzewy i sigillarie). Mogły one dochodzić do 40 m wysokości i miały gruby na
3–4 m pień. W bagiennym lesie karbońskim równie powszechnie występowały skrzypy. Osiągały od 10 do 20 m wysokości i miały pień o średnicy 1 m. Na obszarach nieco suchszych występowały różnego typu drzewiaste paprocie o wysokości 10 m oraz
11
12
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Śląsk kamień drogocenny, red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2006, s. 24–26.
Z. Zarzycka, Rośliny lasu karbońskiego, „Problemy” 1991, nr 10, s. 20.

Górny Śląsk w okresie karbonu, rekonstrukcja, ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Mapa Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, autor nieznany, 1913 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Mapa Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, H. Ulrich, 1929 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Plan kopalni „Król” w Królewskiej Hucie (Chorzowie), autor nieznany, 1806 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Pierwsza maszyna parowa
zastosowana w kopalni „Królowa
Luiza” w Zabrzu, A. Schmidt, 1800 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu

Jednokonny kierat wyciągowy
pracujący w kopalni „Król”
w Królewskiej Hucie (Chorzowie),
J. G. Gärtner, 1812 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu
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Jednokonny kierat wyciągowy pracujący w kopalni „Król” w Królewskiej Hucie (Chorzowie),
J. G. Gärtner, 1812 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Pierwsza maszyna parowa wyciągowa zainstalowana w kopalni „Król” w Królewskiej Hucie
(Chorzowie), R. Murr, 1820 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Parowa maszyna wyciągowa i odwadniająca zainstalowana w kopalni „Louisa Augusta”
w Wałbrzychu, C. Helse, XIX w., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Główna Kluczowa Sztolnia Odwadniająca i podziemny port węglowy zlokalizowany
w północnej części pokładu Reden w kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, Plünicke, 1812 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Główna Kluczowa Sztolnia Odwadniająca i podziemny port węglowy zlokalizowany
w południowej części pokładu Reden w kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, Plünicke, 1812 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Górnicy pracujący przy budowie Głównej Kluczowej Sztolni Odwadniającej w kopalni „Królowa
Luiza” w Zabrzu, autor nieznany, 1812 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Podziemne wyrobiska (zabierki) i chodniki transportowe w kopalni „Król” w Królewskiej
Hucie (Chorzów), J. G. Gärtner, 1812 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Drewniane obudowy stosowane w XIX-wiecznych kopalniach węgla kamiennego, Plünicke, 1816 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Przekrój przez wyrobiska kopalni „Friedenshoffnung” w Wałbrzychu-Sobięcinie,
W. Hartmann, 1834 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zabierka w trzecim pokładzie węgla w kopalni Glückhilf w Wałbrzychu-Sobięcinie,
F. Lange, 1834 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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przypominające dzisiejsze drzewa szpilkowe, wysokie na 40 m, kordaity13. Z roślin tych
powstały w późniejszym okresie pokłady węgla kamiennego, a stało się to w wyniku
trwającego wiele milionów lat procesu. Rozpoczynał się on, gdy obumierające rośliny
karbońskie tonęły w jeziorze lub w bagnie. Woda odcinała dostęp tlenu, a mikroorganizmy, grzyby, enzymy przekształcały szczątki roślin w torf. Część roślin zapadała się
w bagnie pod własnym ciężarem, niektóre wywracały gwałtowne burze lub trzęsienia
ziemi. Ponieważ teren ten systematycznie zapadał się, warstwy torfu i obumarłych roślin stawały się coraz grubsze. Gdy taki obszar zalewały powodzie lub morze, płynąca
woda nanosiła na torfowiska różnoraki materiał skalny (piasek, muł, iły, żwir). Z biegiem lat warstwa skał znajdująca się nad zasypanym pokładem torfu stawała się coraz
grubsza. Im bardziej pokład ten zagłębiał się pod powierzchnię ziemi, tym wyższe było
ciśnienie i temperatura. Właśnie pod wpływem tych dwóch czynników odbywał się,
trwający wiele milionów lat, proces przemiany, w którego wyniku torf zamieniał się
początkowo w węgiel brunatny14. Po upływie kolejnych kilku milionów lat powstawał
z niego pokład węgla kamiennego. Aby utworzony został pokład węgla o grubości 1 m,
warstwa zgromadzonych szczątków roślin musiała mieć ponad 10 m wysokości. Proces ten powtarzał się wielokrotnie, gdyż po ustąpieniu morza lub rzeki na uwolnionym
terenie wyrastała następna puszcza karbońska. Tworzące ją rośliny obumierały, tworząc torf, a proces powstawania węgla rozpoczynał się od nowa. W ten sposób powstało ponad 100 pokładów węgla kamiennego, w których zmagazynowanych jest ponad
100 mld t węgla kamiennego. Zalega on w skałach, powstałych w epoce karbonu, których grubość wynosi ponad 8 km. W czasie następnych epok geologicznych niektóre
z pokładów węgla zostały wyniesione blisko powierzchni ziemi, inne uległy pofałdowaniom, zostały ustawione pionowo lub uległy przerwaniu przez uskoki tektoniczne.

Zasoby węgla w Polsce
Na terenie Polski pokłady węgla kamiennego znajdują się w trzech zagłębiach: Górnośląskim, Dolnośląskim i Lubelskim. Największe z nich to Górnośląskie Zagłębie Węglowe, mające kształt trójkąta. Jego wierzchołki wyznaczają miasta: Tarnowskie Góry,
Krzeszowice, Ostrawa w Republice Czeskiej. Obszar Zagłębia obejmuje 6,1 tys. km2,
z czego 4,5 tys. km2 należy do Polski15. Pozostałe 1,6 tys. km2 należy do Republiki
Czeskiej, jako Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie. Zalegające na tym obszarze pokłady węgla kamiennego tworzą wielką nieckę, wypełnioną utworami karbonu górneA. Kotasowa, A. Kotas, „Lasy karbońskie” i powstanie węgla kamiennego na Górnym Śląsku [w:] Lasy województwa śląskiego, red. S. Wika, Katowice 1999, s. 13.
14
B. Roga, Węgiel kamienny przeróbka i użytkowanie, Katowice 1954, s. 4–46.
15
J. Jaros, Dzieje górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim, Katowice 1986, s. 3.
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go, która została pofałdowana przez późniejsze ruchy tektoniczne16. W obrębie niecki
zasadniczej istnieje wiele wypiętrzeń (siodeł), pomniejszych niecek, a pokłady węgla
poprzecinane są licznymi uskokami. Ich wysokość dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Z rejonów wypiętrzonych najważniejsze jest siodło główne, którego grzbiet biegnie od Zabrza przez Katowice do Sosnowca. Na północ od niego znajduje się niecka
bytomska, a na południe – niecka główna. Pokłady węgla mają tutaj na ogół niewielkie
nachylenie, a bardziej stromo zalegają jedynie w południowo-zachodniej części Zagłębia. Nad nimi znajdują się warstwy nadkładu, powstałego w okresie permu, triasu,
trzeciorzędu i czwartorzędu, o grubości od kilkudziesięciu do ponad 1000 m. Na powierzchnię ziemi pokłady węgla wychodzą w pobliżu: Zabrza, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej, Rybnika, Orzesza, Mikołowa, Jaworzna. W pobliżu tych
miast powstały najstarsze na Górnym Śląsku ośrodki wydobycia węgla kamiennego.
Grubość warstw karbonu górnego dochodzi w zachodniej części Zagłębia do 6000 m,
we wschodniej maleje do 2400 m. Występują tam 92 pokłady węgla o łącznej grubości
137 m, a we wschodniej części znajduje się 49 takich pokładów o grubości 92 m. Widać, że miąższość warstw karbonu produktywnego zmniejsza od zachodu ku wschodowi i równocześnie maleje liczba pokładów węgla. Całkowite jego zasoby szacowane
do głębokości 1 tys. m wynoszą około 60 mld t. Rośnie natomiast w kierunku wschodnim grubość pokładów węgla, z których najgrubszy, Reden (510), osiąga w rejonie Dąbrowy Górniczej wysokość 24 m.
W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym występują wszystkie typy węgla kamiennego, z wyjątkiem antracytu. Przeważają wśród nich węgle płomienne (typ 31) i gazowo-płomienne (typ 32), które nadają się głównie do celów energetycznych i opałowych.
Węgiel gazowy (typ 33), służący do produkcji gazu świetlnego i koksu opałowego, występuje w mniejszych ilościach. Węgiel gazowo-koksowy (typ 34) występuje w zachodniej części siodła głównego w rejonie Zabrza, Gliwic, Rybnika, węgiel ortokoksowy
natomiast (typ 35) wydobywany był jedynie w KWK Gliwice oraz w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Zagospodarowany obszar Zagłębia ma powierzchnię 1,8 tys. km2.
Węgiel występujący w Zagłębiu Górnośląskim należy do trudno urabialnych, lecz
dzięki dużej spoistości dobrze znosi daleki transport. Pokłady węgla mają grubość
od 2 do 3 m i skoncentrowane są blisko siebie, co umożliwia skoncentrowanie wydobycia i osiągnięcie wysokiej wydajności. Eksploatację ułatwia niewielkie występowanie
metanu, który spotykamy w rejonie ostrawsko-karwińskim i rybnickim.
Niekorzystny wpływ na rozwój GZW miał dokonany w XVIII i XIX w. podział jednolitego pod względem geologicznym Zagłębia pomiędzy trzy państwa: Rosję, Prusy
i Austrię, a ich dalszy rozwój ekonomiczny i gospodarczy doprowadził do powstania
trzech odrębnych okręgów górniczych (górnośląskiego, dąbrowskiego, krakowskiego),
W. Gabzdyl, M. Gorol, Geologia i bogactwa naturalne Górnego Śląska i obszarów przyległych, Gliwice 2008,
s. 33–34.
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które w miarę swojego rozwoju stały się samodzielnymi zagłębiami węglowymi, posiadającymi odrębną historię. Niezbyt korzystne jest położenie geograficzne Zagłębia
i znaczne oddalenie od rynków zbytu, przy braku możliwości transportu węgla drogą
wodną, gdyż istniejący Kanał Gliwicki wykorzystuje się w niewielkim zakresie, a pływające po nim barki zabierają do 700 t węgla.
Dolnośląskie Zagłębie Węglowe ma kształt zbliżony do prostokąta o długości 60 km
i szerokości od 25 do 33 km. Jego granice wyznaczają miasta: Kłodzko, Wałbrzych, Kamienna Góra oraz Žacleř i Hronow, położone w Republice Czeskiej. Należąca do Polski część Zagłębia ma powierzchnię 530 km2. Obszar eksploatowany przez kopalnie
węgla miał powierzchnię 265 km2.
Zagłębie ma bardzo skomplikowaną budowę geologiczną i jest gorzej zbadane. Częste są tutaj zakłócenia tektoniczne, obsunięcia pokładów, uskoki. Występujące pokłady węgla zalegają w głębokiej niecce śródsudeckiej, otoczonej od strony wschodniej
przez Góry Sowie, a od zachodu przez Karkonosze17. Od południowego wchodu niecka jest otwarta. Na obrzeżach niecki pokłady węgla zbliżają się do powierzchni ziemi
i tylko tam, w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy, były eksploatowane. Środek niecki
pokrywają grube warstwy osadów, powstałych w młodszych epokach geologicznych,
które uniemożliwiają pozyskiwanie węgla. Grubość osadów z czasu górnego karbonu
szacuje się na 2500 m. Są one podzielone na warstwy wałbrzyskie, białokamieńskie,
żaclerskie. Część pofałdowanych pokładów węgla zalega prawie pionowo, a niektóre
bywają nawet odwrócone lub poprzerywane. Dolnośląskie zasoby węgla były zawarte
w 80 pokładach o łącznej grubości 45 m. Są to pokłady cienkie o grubości 0,7–1,2 m
i bardzo rzadko przekraczają grubość 1,5 do 2 m. Należą do węgli łatwo lub bardzo łatwo urabialnych. Ich pozyskanie utrudnia jednak skomplikowana budowa tektoniczna
oraz zagrożenie silnymi wyrzutami skał i gazów (dwutlenek węgla, metan). Na terenie
Zagłębia występują pokłady węgla gazowo-koksowego, ortokoksowego, metakoksowego i semikoksowego (typy 34–37), chudego (typ 38), antracytowego (typ 41) i antracyty
(typ 42). Zasoby Zagłębia ocenia się na 1,5 mld t, z czego do eksploatacji nadaje się
0,5 mld t.
Zagłębie jest oddalone od większych ośrodków przemysłowych, a nawet większych
ośrodków miejskich. Brakuje również dróg wodnych i lądowych, umożliwiających
transport wydobytego węgla. Wszystko to wpływało negatywnie na jego rozwój18.
Najmłodszym polskim zagłębiem jest Lubelskie Zagłębie Węglowe. Informacje
o istnieniu pokładów węgla przedstawił w 1931 r. prof. Jan Samsonowicz w opublikowanej pracy O przypuszczalnym występowaniu karbonu w zachodniej części Wołynia.
Ich występowanie potwierdziły, prowadzone w latach 60. XX w., badania geologiczne. Zagłębie znajduje się w południowo-wschodniej Polsce i rozciąga się od Radzynia
C. Poborski, Zarys geologii Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego [w:] Systemy eksploatacji węgla kamiennego monografia polskiego górnictwa węglowego, red. M. Borecki, Katowice 1964, s. 33.
18
T. Bielewicz, B. Prus, Górnictwo, Katowice 1983, s. 115–117.
17
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i Parczewa na północy do Hrubieszowa na południu. Zagłębie zajmuje obszar o powierzchni 4 tys. km2, z czego Centralny Okręg Węglowy, położony wokół Chełma, Lublina i Łęcznej, ma powierzchnię 290 km2. W południowo-wschodniej części Zagłębia
znajduje się do 10 pokładów węgla o grubości nieprzekraczającej 1,2 m. W części północno-zachodniej natomiast występuje około 20 pokładów, o grubości dochodzącej
do 3 m. Znajdują się one wśród skał iłowcowo-mułowych, a do eksploatacji nadaje się
13 pokładów. Szacunkowe zasoby węgla, obliczone do głębokości 1 tys. m, ocenia się na
40 mld t, a złoża udokumentowane – na 20 mld t. Są to głównie pokłady węgla energetycznego. Węgiel koksujący występuje w mniejszej ilości. Eksploatację węgla prowadzi
jedynie kopalnia „Bogdanka” w Łęcznej, uruchomiona w 1982 r.19
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Górnictwo i energetyka w 40-leciu Polski Ludowej, red. J. A. Wieczorek, Warszawa 1985, s. 31–32.

Część II
Początki górnictwa
węgla kamiennego
i jego rozwój do 1918 roku

Górnictwo na Śląsku
Przez wiele stuleci znajdujące się na terenie Polski zasoby węgla nie były wykorzystywane. Mimo iż mieszkający tutaj ludzie wielokrotnie stykali się z wychodzącymi na
powierzchnię pokładami tego dziwnego, palącego się kamienia, zapotrzebowanie na
ten minerał było znikome. Główny surowiec energetyczny stanowiło drewno, które
dostarczały bardzo gęste i rozległe lasy. Było ono powszechnie dostępne, a duże zyski
z jego sprzedaży czerpali właściciele majątków ziemskich. Energii dostarczały również
siły przyrody (woda i wiatr) oraz zwierzęta. Drewno wykorzystywano też jako materiał budowlany, wykonywano z niego również niezbędne człowiekowi przedmioty,
sprzęty, maszyny. Na nowy minerał zwrócono uwagę, gdy najłatwiej dostępne obszary
leśne zostały wykarczowane, a ceny drewna znacznie wzrosły. Proces ten wystąpił najwcześniej na terenie Dolnego Śląska, gdzie władający tym obszarem Piastowie Śląscy
prowadzili akcję zagospodarowania nowych obszarów. Prawdopodobnie wtedy rodzące się trudności z pozyskaniem drewna skłoniły najbardziej przedsiębiorcze jednostki
do zainteresowania się nowym paliwem. Informacje o wykorzystaniu węgla docierały
z Europy Zachodniej, gdzie korzystano z niego już od X stulecia. Jednak samo powstanie górnictwa węglowego w Polsce jest osnute mgłą tajemnicy. Pierwsze dotyczące
tego tematu dokumenty, pochodzące z 1366 r., informują, że książę Bolko II Świdnicki
nadał rodzinie Sachenkirchenów prawo do zbudowania dziedzicznej sztolni w Starym
Zdroju koło Wałbrzycha. Nie wiadomo jednak, jaki minerał miał być za jej pomocą
eksploatowany.
Pierwsza udokumentowana wiadomość o wydobyciu węgla na Dolnym Śląsku pochodzi z 1434 r. Została ona zapisana w księdze miejskiej Nowej Rudy, a zawarte w niej
informacje dotyczą przekazania kopalni węgla nowemu właścicielowi. Opisanie tego
wydarzenie świadczy o znacznej wartości kopalni dla ówczesnych mieszkańców. Potwierdza to również fakt wydobywania węgla kamiennego w tym rejonie1. W 1478 r.
w księdze miasta Nowa Ruda została zapisana informacja, że baron G. Stillfried potwierdził, iż dzierżawcą kopalni węgla w Zaciszu jest Paweł Heyrich. Po śmierci Pawła
Heyricha, w 1506 r. kopalnię odziedziczyli jego dwaj synowie. Miała ona działać nieprzerwanie do 1590 r. Z 1491 r. pochodzi również wiadomość, że miejscowy rolnik,
E. Piątek, Organizacyjne zasady działania dolnośląskiego górnictwa węglowego od XV wieku do 1769 roku [w:]
Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze, red. S. Januszewski, Wrocław 2007, s. 11.
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Wencel, wydzierżawił prawo do wydobycia węgla. Najstarsze informacje o pozyskiwaniu węgla w Wałbrzychu i jego najbliższej okolicy pochodzą z lat 1536, 1547, 1550.
Istniejące w tym rejonie kopalnie należały do rodziny Czettritzów, którzy sami nimi
zarządzali lub dzierżawili je okolicznym rolnikom. Od 1545 r. miała działać kopalnia
pod Kłodzkiem. Z 1561 r. pochodzi informacja o wydzierżawieniu przez Hochbergów
kopalni węgla znajdującej się w pobliżu wsi Biały Kamień2. Nie wiemy jednak, jaki
czynsz płacił jej dzierżawca, Jan Rudel, ani ile wydobywano w niej węgla. Od 1565 r.
węgiel miano pozyskiwać w Kamiennej Górze. Z 1594 r. pochodzi dokument opisujący
posiedzenie Rady Miejskiej w Świdnicy. Zawarto w nim informacje o wydobyciu węgla
w Sobięcinie, Białym Kamieniu i Starym Zdroju3.
Rozwojowi dolnośląskiego górnictwa sprzyjał brak drewna, gdyż intensywny rozwój
tkactwa na Pogórzu Sudeckim doprowadził do poważnego przetrzebienia lasów. Ogromne ilości drewna konsumowały też huty szkła, browary, gorzelnie. Wydobywany węgiel
kamienny zaliczano wtedy do kopalin przynależnych do gruntu, stąd pierwsze normy
prawne regulujące zasady jego pozyskiwania ustanawiali właściciele ziemi. Jednym z takich dokumentów była, wydana w 1604 r., ordynacja górnicza dotycząca dóbr Czettri
tzów4. Liczący 13 artykułów dokument zawierał przepisy dotyczące organizacji górnictwa. Zgodnie z jego postanowieniami powstałe kopalnie należały do gwarków, którzy
do pracy wynajmowali górników. Za zniszczenia dokonane przez górników wypłacano
odszkodowanie, a pracę kopalni nadzorowało dwóch urzędników. Za nieprzestrzeganie
przepisów groziły surowe kary. Kolejne ordynacje górnicze zostały wydane w latach 1658
i 1693. Zawierały one już 23 artykuły, a istniejące kopalnie były wspólną własnością dziedzica wsi i kmieci. Wydatki i zyski uzyskiwane z pracy kopalni dzielono równo.
Mimo że węgiel nie był zaliczany do regaliów, właściciele dolnośląskich kopalń musieli od 1742 r. płacić dziesięcinę od wydobytego surowca5. Władze pruskie domagały
się zwiększenia wydobycia węgla, mającego zastąpić coraz bardziej deficytowe drewno.
W 1746 r. na Dolnym Śląsku działało już 7 kopalń węgla, a wydobycie przekroczyło
6 tys. t.
Pierwsze informacje o stosowaniu węgla kamiennego na Górnym Śląsku pochodzą
z 1542 r. Wtedy to Jan Gierałtowski, właściciel Biskupic i Rudy, miał używać węgla
kamiennego w uruchomionej kuźnicy. Ponieważ nie zachowały się żadne dokumenty
poświadczające ten fakt, domniemuję, że przy wytopie żelaza stosowano jednak węgiel drzewny, gdyż wówczas teren ten pokrywały jeszcze gęste lasy. Udokumentowane
wydobycie węgla kamiennego zaczęto na Górnym Śląsku dopiero w połowie XVII w.,
gdy część lasów została zniszczona podczas wojny 30-letniej (1618–1648). W okresie
późniejszym ogromnych ilości drewna użyto do odbudowy miast i wsi. RównoczeTamże, s. 15.
S. Michalkiewicz, Górnictwo węglowe w Zagłębiu Wałbrzyskim do końca XVIII w, Wałbrzych 1956, s. 3.
4
Pięć wieków węgla kamiennego na Dolnym Śląsku, red. T. Czocher, S. Kawczak, K. Pisanecka, Wałbrzych 1978, s. 24.
5
E. Piątek, Organizacyjne…, s. 16–20.
2
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śnie działające na Śląsku drobne zakłady przemysłowe (kuźnice, cegielnie, wapienniki,
gorzelnie, browary, potażarnie, piekarnie) doprowadziły do znacznego wyrębu lasów.
Szczególnie dużo drewna konsumowały wtedy zakłady hutnicze. Średniej wielkości
kuźnica wytapiała rocznie 20 t żelaza, spalając przy okazji węgiel drzewny, do którego
produkcji musiano wyciąć około 3 hektarów lasu. Proces ten nasilił się, gdy w XVIII w.
pojawiły się wielkie piece wytapiające płynną surówkę. W 1785 r. hutnictwo konsumowało już 60 tys. t węgla drzewnego rocznie. Aby dostarczyć taką ilość hutniczego paliwa, musiano wyciąć las o powierzchni przynajmniej 12 km2. W tym samym
czasie znacznie wzrosły ceny drewna (o 700%), co skłoniło wielu właścicieli przedsiębiorstw do zainteresowania się węglem kamiennym. Poświadczone już dokumentami wiadomości o stosowaniu nowego paliwa na obszarze Górnego Śląska pochodzą
z drugiej połowy XVII w. W 1657 r. właściciel ziemi pszczyńskiej, Erdmann I Leopold
von Promnitz, zalecił stosowanie węgla kamiennego do świeżenia żelaza w kuźnicy
jaroszowickiej6. Węgiel wydobywano tam metodą odkrywkową za pomocą kilofów,
łomów, motyk lub łopat. Prymitywną eksploatacją zajmowali się nie fachowi górnicy,
lecz – dorywczo – chłopi pochodzący z sąsiednich wiosek. Minerał wydobywali też
sami jego nabywcy, po zapłaceniu określonej sumy właścicielowi gruntu. Węgiel ten
kopano w pobliżu Kostuchny, w miejscowości zwanej Kotlisko tam, gdzie przepływająca woda utworzyła skarpę i odsłoniła wychodzący na powierzchnię pokład węgla.
Rachunki z 1740 r., pochodzące z miejscowego leśnictwa, świadczą, że węgiel wydobywano tam stale, choć w niewielkiej ilości (do kilku wozów rocznie), a przyjeżdżano
po niego nawet z Gliwic. W 1769 r. rozpoczęto regularną, podziemną eksploatację pokładów węgla. W tym celu Fryderyk Erdmann książę Anhalt-Cöthen, właściciel państwa pszczyńskiego, sprowadził 11 górników pochodzących z dalszych okolic, gdyż
miejscowi robotnicy nie chcieli pracować pod ziemią. Trudne warunki pracy, niskie
płace, brak mieszkań doprowadziły w 1772 r. do pierwszego strajku w górnictwie, który przyniósł niewielką poprawę sytuacji zatrudnionych7.
Tymczasem na dalszy rozwój górnictwa ogromny wpływ miała polityka Królestwa
Prus popierająca rozwój przemysłu, rzemiosła, rolnictwa i handlu. Nie było to zadanie łatwe, ponieważ XVIII-wieczne Królestwo Prus stanowiło zlepek różnych, słabo
ze sobą związanych, oddzielonych wewnętrznymi granicami celnymi, połączonych
osobą panującego terytoriów. Stosowano w nich różnego typu systemy miar i wag,
miały one również odmienne tradycje (historyczne i kulturowe), znajdowały się też
na różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Ponad 80% ludności mieszkało na wsi
i parało się rolnictwem, w miastach, kontrolowanych przez administrację państwową, dominowały drobne warsztaty, zrzeszone w cechach, przemysł manufakturowy
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Wrocław 1965, s. 13.
T. Włodarska, Początki najstarszej kopalni węgla na Górnym Śląsku oraz pierwszy strajk jej załogi w 1772 roku,
„Sobótka” 1957, nr 4, s. 551.
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był słabo rozwinięty. Nieco lepsza była sytuacja w handlu8. Celem prowadzonej przez
władcę polityki stała się integracja państwa oraz zlikwidowanie różnic pomiędzy prowincjami monarchii, przy jednoczesnej rozbudowie jego społecznego i ekonomicznego potencjału, który miał w przyszłości stać się filarem potęgi i bezpieczeństwa
państwa. W tym celu popierano rozwój rolnictwa, przemysłu, rzemiosła i handlu.
Państwo, kierowane przez sprawującego nieograniczoną władzę monarchę, ingerowało we wszystkie sfery życia społecznego, gospodarczego, a nawet prywatnego swoich poddanych. Przy pomocy biurokratycznej administracji określało prawa rządzące rynkiem pracy, wyznaczało ceny towarów, kierunki handlu, ograniczało import
i promowało eksport. Aby przyspieszyć rozwój przemysłu, stosowano system dotacji, subsydiów, przywilejów monopolistycznych, ulg podatkowych, ceł zaporowych.
Państwo inwestowało poważne sumy w przemysł manufakturowy, ściągało obcych
fachowców. Aby przyspieszyć rozwój rolnictwa, budowano sieć magazynów zbożowych gromadzących jego nadwyżki, zagospodarowywano nowe tereny (akcja kolonizacyjna) oraz nieużytki, osuszano bagna, prowadzono racjonalną gospodarkę leśną. W mniejszym zakresie udało się wprowadzić nowe odmiany roślin i zwierząt,
co zmuszało do zastosowania bardziej efektywnych metod uprawy ziemi i hodowli.
Główną przeszkodą w unowocześnieniu rolnictwa było utrzymanie poddaństwa osobistego chłopów i stosowanie pańszczyzny.
Wszystkie te posunięcia powodowały, że opieka i kontrola nad gospodarką opierała się na całym systemie zakazów, nakazów, limitów i na bezpośrednim angażowaniu państwa w przedsięwzięcia gospodarcze9. Ostatecznym celem było posiadanie
przez państwo zrównoważonego budżetu, mającego stałą przewagę dochodów nad
wydatkami, oraz dodatni bilans handlu zagranicznego. Gdy w 1763 r. zakończyła się
wojna siedmioletnia, a przynależność Śląska do Prus została ostatecznie utrwalona,
stan gospodarczy prowincji nie był najlepszy. Podczas trwających działań wojennych
wiele wsi i miast zostało zniszczonych. Poważne straty poniosło rolnictwo, rzemiosło
i handel. Sytuacja taka nie zadowalała oczywiście Fryderyka II, który metodami administracyjno-finansowymi przystąpił do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych.
Doraźnie pomagano ludności, dostarczając żywność, ziarno siewne, inwentarz, zasiłki materialne, materiały budowlane. Wsie i miasta otrzymywały subwencje, dotacje
i kredyty, przeznaczone na odbudowę. Rozpoczęto ponowne inwestowanie w handel
i przemysł, stosując nadal system ulg, zwolnień podatkowych, rozmaitych przywilejów. Wszystkie te metody stosowano przy budowie przemysłu górniczego na Śląsku.
Już w 1767 r. rządowa komisja, wysłana z Berlina, stwierdziła, że Śląsk zarówno Dolny,
jak i Górny posiada duże złoża różnego rodzaju kopalin i minerałów: węgla kamiennego, rud żelaza, srebra, ołowiu, galmanu, miedzi, soli, siarki, saletry. Ich eksploataA. Frużyński, Powstanie przemysłu górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku [w:] Od maszyny parowej do kolei żelaznej, red. P. Chmiel, A. Frużyński, P. Mrass, A. Tyrell, Ratingen–Zabrze 2004, s. 9.
9
S. Salmonowicz, Prusy – dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987, s. 34.
8

34

Górnictwo na Śląsku

cja miała zwiększyć dochody Skarbu, ograniczyć import i przyczynić się do ogólnego
wzrostu uprzemysłowienia kraju. Śląsk miał dostarczać żelaza i ołowiu, niezbędnych
do produkcji uzbrojenia, a srebro powiększać przychody Skarbu. Komisja stwierdziła
jednocześnie całkowitą ruinę górnictwa10. Węgiel kamienny na Górnym Śląsku eksploatowano w 4 miejscach, a w kopalniach pracowało kilku robotników. Pozyskiwano
około 200–300 t węgla rocznie.
Działania wojenne przyczyniły się również do upadku górnictwa w Zagłębiu Dolnośląskim, gdzie czynnych było 15 niewielkich kopalń, dostarczających 7 tys. t węgla. Komisja rządowa zaleciła uporządkowanie stanu prawnego i administracyjnego,
związanego z przemysłem. Postulowała też wydzielenie górnictwa i hutnictwa spod
nadzoru administracji ogólnej. Dokonało się to w 1768 r., kiedy został powołany Departament Górniczo-Hutniczy w Berlinie. Na jego czele stał od 1777 r. baron Friedrich
Anton Heinitz (1725–1802). Był on jednym z najwybitniejszych XVIII-wiecznych europejskich specjalistów górniczych, hutniczych, solnych, menniczych. Znał przemysł
prawie całej Europy, a od 1764 r. kierował organizowaniem i odbudową zniszczonego
w czasie wojny siedmioletniej górnictwa saskiego. Do najważniejszych osiągnięć F. A.
Heinitza należało również założenie w 1766 r. Akademii Górniczej w Freibergu. Opracowane przez barona F. A. Heinitza plany obejmowały gruntowne zreformowanie gospodarki Królestwa Prus, w której górnictwo miało odegrać ważną rolę. Kierowany
przez niego Departament Górniczo-Hutniczy na terenie Śląska sprawował nadzór nad
przemysłem górniczym przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego w Złotym Stoku
(od 1779 r. we Wrocławiu), działającego za pośrednictwem delegatur terenowych, zlokalizowanych w Gierczynie, Wałbrzychu, Złotym Stoku, Tarnowskich Górach11.
Wzorem dla organizacji górnośląskiego przemysłu stał się przemysł XVIII-wiecznej
Anglii, z którą Prusy utrzymywały w tym okresie dość dobre stosunki polityczne i ekonomiczne. W 1769 r. wydano nowe, obowiązujące na Śląsku i w hrabstwie Kłodzkim
prawo górnicze. Znalazły się w nim odniesienia do przepisów wydanych przez Piastów
Śląskich i Habsburgów. Wzorowano się też na ustawodawstwie górniczym księstwa
Cleve i hrabstwa Mark z 1737 r. Ujednoliciło ono przepisy prawne, a kopalnie podporządkowało kierownictwu władz państwowych12. Na mocy tego prawa uznano, że ciała
kopalne, z wyjątkiem rudy żelaza, stają się własnością państwa. Minerałów tych wolno
było szukać po uzyskaniu zgody na prowadzenie poszukiwań (Schurffen). Aby minerał wydobywać, wymagano zgłoszenia (Mutung) w Wyższym Urzędzie Górniczym.
Podawano w nim miejsce znalezienia minerału, proponowano rozmiary i nazwę pola
górniczego. Władze górnicze sprawdzały następnie, czy minerał został faktycznie znaleziony. Załatwianie tych spraw trwało kilka miesięcy, czasami przeciągało się jednak
na kilka lat, gdy musiano rozpatrywać protesty wnoszone przeciwko odkrywcy przez
Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, t. 2, red. J. Pazdur, Katowice 1961, s. 34.
A. Frużyński: Powstanie przemysłu…, s. 11.
12
J. Jaros, Historia górnictwa…, s. 269.
10
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inne osoby. Gdy wszystkie formalności zostały załatwione, WUG wydawał nadanie
górnicze (Verleihung), uprawniające do eksploatacji minerału. Ostatnią czynnością
było wymierzenie (Vermessen) pola górniczego, którego maksymalna powierzchnia
dochodziła w tym czasie do 2,5 hektara. Składało się ono z pola podstawowego o powierzchni 2889 m2 i 20 miar dodatkowych po 722 m2. W celu większego zainteresowania tą dziedziną ustawa przyznała każdemu prawo do podejmowania robót górniczych.
W grudniu 1769 r. opublikowany został generalny przywilej górniczy, który zapewniał
ludziom oddającym się temu zajęciu uzyskanie wolności osobistej, zwolnienia z pańszczyzny, służby wojskowej i podatków. Podlegali oni też sądownictwu górniczemu13.
Powołana została też Kasa Bracka, której zadaniem było wypłacanie rent górnikom
niezdolnym do pracy oraz wdowom i sierotom po górnikach, pokrywanie kosztów leczenia chorych i kosztów pogrzebu górników, którzy zginęli podczas pracy. Zapomogi
otrzymywali górnicy podróżujący w celu znalezienia pracy oraz chorzy i okaleczeni
podczas wypadków w kopalni14. Ustawa ustaliła, że tytuł własności kopalni dzieli się
na 128 kuksów (udziałów). Ich właściciele byli wpisani do księgi hipotecznej i tworzyli
gwarectwo (Gewerkschaft) danej kopalni. Oprócz przedsiębiorców prowadzących kopalnię po 2 kuksy otrzymywali: Kasa Bracka, właściciel terenu (gdy dostarczał kopalni
drewna, uzyskiwał prawo do 4 kuksów), specjalny fundusz, przeznaczony na utrzymanie kościoła i szkoły dla górników. Kuksy te zwano wolnymi, gdyż ich właściciele
mieli prawo do zysku z wydobycia kopalin, zwolnieni natomiast zostali z pokrywania
strat kopalni lub wykładania nowych funduszy na niezbędne inwestycje. Prawo górnicze zezwalało, aby właściciel terenu, na którym znaleziono minerał, mógł wykluczyć
pierwszego znalazcę, jeżeli sam chciał wydobywać kopalinę15. Ponieważ zniechęcało to
innych przedsiębiorców do prowadzenia poszukiwań, deklaracje królewskie z 1770 r.
i 1790 r. zmieniły ten przepis, przyznając właścicielowi gruntu prawo do 61 kuksów,
jeżeli oświadczył on w ciągu 3 miesięcy od znalezienia minerału, że przystępuje do jego
wydobycia. Dla zapewnienia zakładom fachowego kierownictwa i dla rozpatrywania
sporów pomiędzy gwarkami wprowadzono bezpośredni zarząd kopalni przez WUG
(zasadę dyrekcyjną). Kierowanie kopalnią należało do mianowanego przez WUG
szychtmistrza (Schichtmeister), do którego uprawnień należało angażowanie robotników, nadzór nad ich pracą, nabywanie niezbędnych materiałów, kierowanie funduszami kopalni, sprzedaż wydobytych minerałów, pokrywanie ciążących na kopalni
opłat. Kierownictwo techniczne robót górniczych należało do wyznaczonego przez
WUG sztygara (Steiger). Gwarkowie nie mieli prawa wprowadzać na terenie zakładu
żadnych zmian bez zgody WUG. W razie spostrzeżenia błędów lub nadużyć mogli
jedynie powiadomić WUG i prosić o zmianę kierownictwa kopalni. Gwarkowie poS. Michalkiewicz, Przemysł i robotnicy na Śląsku, Katowice 1984, s. 179.
J. Jaros, Historia górnictwa…, s. 239.
15
Tenże, Organizacja rządowej administracji górniczej na Śląsku w latach 1769–1922, „Archejon” 1956, t. 26, s. 190.
13
14
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bierali zyski z pracy kopalni lub pokrywali straty powstałe w czasie eksploatacji16. Za
pośrednictwem WUG uiszczali wiele opłat na rzecz Skarbu Państwa Były one bardzo
wysokie i pochłaniały ponad 30% wpływów ze sprzedaży węgla. W ten sposób administracyjne, techniczne i finansowe kierownictwo prywatnych i państwowych przedsiębiorstw oddano w ręce urzędników, mianowanych przez WUG. W nowym systemie
rola właściciela została ograniczona do ponoszenia kosztów funkcjonowania zakładu,
opłacania podatków i innych opłat, pobierania zysków z jego działalności.
Aby wspomóc rozwój górnictwa, w 1772 r. władze państwowe wprowadziły zakaz
importu węgla z zagranicy. Dotyczył on przede wszystkim węgla angielskiego, który
stanowił znaczną konkurencję dla węgla śląskiego. W 1778 r. powołano dodatkowo
Kasę Pomocy dla Górnictwa Węglowego. Gromadzono w niej środki przeznaczone na
budowę dróg, sztolni, osiedli robotniczych, utrzymanie szkół górniczych. Na utrzymanie Kasy wprowadzono w 1779 r. specjalną opłatę, wynoszącą 1 fenig od każdego szafla
sprzedanego węgla.
Pierwsza zarejestrowana według nowych przepisów prawa górniczego była, należąca do barona Karola von Stechowa, kopalnia „Brandenburg” („Wawel”) w Rudzie
Śląskiej. Zadanie budowy nowoczesnego śląskiego górnictwa otrzymał Fryderyk Wilhelm Reden (1752–1815) mianowany 21 września 1779 r. dyrektorem Wyższego Urzędu
Górniczego, który miał wtedy swoją siedzibę w Złotym Stoku17. Widząc niski poziom
techniczny wielu zakładów, brak odpowiednich kadr, stare metody pracy i produkcji, opracował on kompleksowy program, dotyczący rozwoju przemysłu. Postulował
w nim: przeprowadzenie dokładnych badań geologicznych, dokonanie pomiarów terytorialnych i sporządzenie aktualnych map, zmodyfikowanie zasad nadań górniczych
i prawnego przestrzegania kwestii regaliów, reorganizację administracji, skompletowanie fachowych kadr, wyasygnowanie niezbędnych środków materialnych. Jednocześnie
proponował tworzenie od podstaw przemysłu państwowego, złożonego z powiązanych
ze sobą ekonomicznie kopalń, hut, koksowni. Opłacalność i wydajność nowych przedsiębiorstw miała zależeć od nowoczesnych rozwiązań technicznych. W planie tym uzasadniał znaczenie węgla i koksu dla hutnictwa, rolę maszyn parowych, znaczenie transportu dołowego i nadziemnego. F. W. Reden zakładał też powołanie odrębnego stanu,
łączącego na zasadach korporacyjnych górników i hutników. Plan ten zyskał akceptację
króla Fryderyka II i był następnie wprowadzany przez niego w życie18.
Po 1780 r. powstały nowe urzędy górnicze, obsadzone fachowym personelem,
a w Świerklańcu utworzono pierwszą szkołę górniczą. Została ona w 1803 r. przeniesiona na teren należący do kopalni „Fryderyk”. Jej uczniowie uczestniczyli w zajęciach
z chemii, geografii, matematyki, mineralogii, miernictwa. Zajęcia prowadzono w wynajętych pomieszczeniach. W 1823 r. szkołę wprawdzie zlikwidowano, lecz szybko
Tenże, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 11.
W. Niemierowski, Fryderyk Reden (1752–1815), Katowice 1988, s. 10.
18
Tamże, s. 12.
16
17
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okazało się, że tego typu placówka jest bardzo potrzebna, dlatego też w 1839 r. została
ona reaktywowana przez Rudolfa Carnalla19.
W latach 80. XVIII w. na terenie Śląska została powołana sieć składów i faktorii,
zajmujących się handlem wyrobami przemysłowymi. Podlegały one wrocławskiemu
Kantorowi Produktów Górniczych. Równocześnie, aby wspomóc hutnictwo, wprowadzono wiele posunięć, mających przyspieszyć rozwój tej dziedziny przemysłu.
Zmiana polityki celnej w latach 80. XVIII w. ograniczyła import żelaza ze Szwecji
i Austrii, zezwolono na wysyłkę powstałego na Śląsku żelaza do innych prowincji państwa pruskiego, a armia otrzymała nakaz kupowania żelaza tylko wyprodukowanego
w kraju. Ta szeroka ingerencja państwa w sprawy prywatnych firm miała zapewnić
im fachowy personel, kierujący w odpowiedni sposób firmą, zgodnie z zaleceniami
administracji państwowej. Jednak dalszy rozwój nowoczesnego przemysłu wymagał
zastosowania nowych wynalazków technicznych (maszyna parowa, walcarki, tokarki
itp.) i nowoczesnych metod produkcji (wytapianie surówki żelaza za pomocą koksu,
stosowanie węgla kamiennego jako paliwa). Bez tego niemożliwe stawało się zmodernizowanie gospodarki. Wobec słabości kapitału prywatnego i braku odpowiedniej
kadry technicznej obowiązek przeprowadzenia niezbędnych zmian wzięło na siebie
państwo pruskie. Działania te zaczęły przynosić w latach następnych pozytywne rezultaty. Przez następne dziesięciolecie zapotrzebowanie na węgiel rosło bardzo powoli,
co powodowało bardzo niewielki wzrost jego wydobycia. W 1780 r. istniały w Zagłębiu
Górnośląskim tylko 2 kopalnie, posiadające pola górnicze o łącznej powierzchni 3,4
hektara, które dostarczyły 821 t węgla.
Na Dolnym Śląsku wydobycie rosło o wiele szybciej – w 26 kopalniach zatrudniających aż 170 górników pozyskano 25 tys. t węgla. Używały go nadal drobne zakłady
przemysłowe istniejące w pobliżu kopalń. Były to głównie gorzelnie, browary, farbiarnie, zakłady kapelusznicze, bielarnie, wapienniki, potażarnie, pralnie, mydlarnie, odlewnie metali, piekarnie, kuźnie, wytwórnie ałunu, huty szkła i arsenu. Duże ilości
węgla spalano w piecach domowych20.
Przełomowe znaczenie dla rozwoju górnictwa miała jednak polityka państwa, prowadząca do unowocześnienia przemysłu. W 1788 r. w kopalni rudy srebra i ołowiu
„Fryderyk” w Tarnowskich Górach zainstalowano pierwszą maszynę parową napędzającą pompy odwadniające podziemne wyrobiska21. Ten pierwszy w tym rejonie
Europy silnik parowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jednym z pierwszych
podróżników, którzy go obejrzeli, był słynny poeta J. W. Goethe. Pełen podziwu wpisał on do księgi pamiątkowej wiersz sławiący rzetelność i pracowitość tarnogórskich
gwarków. Od końca XVIII w. władze państwowe prowadziły akcję informacyjną, maF. Piestrak, Pierwsze początki i rozwój szkoły górniczej w Tarnowskich Górach, Katowice 1928, s. 4–8.
S. Michalkiewicz, Górnictwo węglowe i położenie robotników w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim w pierwszej
połowie XIX wieku, Wrocław 1965, s. 19–20.
21
J. Piernikarczyk, Podziemia tarnogórskie, Tarnowskie Góry 1937, s. 33–35.
19
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jącą przekonać do nowego paliwa właścicieli innych drobnych zakładów przemysłowych. Wprawdzie w 1790 r. zarejestrowanych było już 9 kopalń węgla dostarczających
9,9 tys. t, lecz przeważnie były one małe, prywatne, niezbyt nowoczesne, prowadzące
eksploatację w sposób odkrywkowy. Tymczasem dla dalszego rozwoju przemysłu niezbędne stawało się zapewnienie odpowiednich dostaw węgla kamiennego.
Na Dolnym Śląsku w 1790 r. pracowało już 38 kopalń, a wydobycie wynosiło
51 tys. t. Węgiel nadal wykorzystywano wyłącznie w drobnych zakładach przemysłowych i gospodarstwach domowych. Część wydobywanego węgla wysyłano również
do Wrocławia, a nawet do Berlina22.
Budowa nowoczesnego górnictwa wymagała znalezienia bogatych, wydajnych pokładów węgla kamiennego. Na Górnym Śląsku, z polecenia hr. Fryderyka W. Redena,
prowadzonymi w tym czasie poszukiwaniami kierował inżynier górniczy Salomon
Isaac z Brabantu. Badano porośnięte przez lasy lub wykorzystywane przez rolnictwo
obszary, znajdujące się pomiędzy Bielszowicami, Pawłowem, Porembą, Zaborzem,
Chorzowem, Hajdukami, Łagiewnikami i leżące w okolicy Rybnika. Prace te zostały
uwieńczone powodzeniem, gdy 24 listopada 1790 r. Isaac natrafił w pobliżu Pawłowa (Zabrze) na pokład węgla o grubości 1 m, który, jak wykazały przeprowadzone
doświadczenia, znakomicie nadawał się do produkcji koksu. To odkrycie skłoniło
hr. Redena do uzyskania od rządu pruskiego zgody na budowę nowych państwowych
kopalń węgla. W roku następnym rozpoczęły się prace przy głębieniu szybów kopalni
„Królewskiej” w Zabrzu (od 1810 r. „Królowa Luiza”) i kopalni „Książę Karol Heski”
w Chorzowie („Król”). W 1792 r. wydobycie rozpoczęła trzecia państwowa kopalnia
„Hoym” („Ignacy”) w Rybniku23. Uruchomienie tych nowych przedsiębiorstw rozpoczęło nowy okres w historii górnictwa węgla kamiennego. Przez wiele następnych lat
dostarczały one ponad 50% wydobywanego na G. Śląsku węgla. Były lepsze od prywatnych kopalń zarówno pod względem metod wydobycia (metoda filarowo-zabierkowa), jak i wyposażenia technicznego, zatrudnienia, obszaru eksploatacji. Jako pierwsze
otrzymały też w latach 1795 i 1814 maszyny parowe odwadniające i wyciągowe, zastosowano w nich transport szynowy i konny, używano prochu do wysadzania węgla
i skał. Prywatni właściciele, uruchamiając nowe zakłady górnicze, wzorowali się na
pracy tych nowoczesnych kopalń państwowych.
Ponieważ fatalny stan śląskich dróg utrudniał gospodarczy rozwój prowincji, administracja górnicza i państwowa przeznaczyły duże środki na usprawnienie transportu
wyprodukowanych na Śląsku towarów. W 1792 r. ruszyła budowa Kanału Kłodnickiego, łączącego Zabrze z Koźlem24. Następnie w 1799 r. rozpoczęto drążenie Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, połączonej z tym kanałem. Sztolnia miała odwadniać
kopalnie węgla, zlokalizowane pomiędzy Zabrzem i Chorzowem, i służyć do jego
K. Jeżowski, Rozwój i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Śląsku w okresie kapitalizmu, Wrocław 1961, s. 19.
A. Adamczyk, Kopalnia węgla kamiennego Hoym Ignacy 1792–1967–2011, Warszawa 2011, s. 11.
24
J. Szmidt, Dzieje Kanału Kłodnickiego, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. 4, red. J. Chorwat, Gliwice 1990, s. 74–75.
22
23
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transportu. Pierwszy spławny odcinek sztolni o długości 2,5 km, obejmujący podziemne wyrobiska kopalni „Królowa Luiza”, oddano do użytku w 1810 r. Dla Dolnego
Śląska duże znaczenie miało wybudowanie drogi lądowej, prowadzącej z Wałbrzycha
przez Świebodzice, Strzegom do położonego nad Odrą portu w Malczycach i obniżenie opłat za transport węgla drogami lądowymi.
Gdy okazało się, że wydobywany w państwowych kopalniach węgiel kamienny
nadaje się do wytwarzania koksu, rozpoczęto eksperymenty, mające doprowadzić
do otrzymania nowego paliwa. Pierwsze próby produkcji koksu przeprowadzono już
w 1774 r., a dokonał tego M. Schott, pracujący w dobrach książąt pszczyńskich. Następnie, pod koniec lat 80. XVIII w., zastosowanie koksu propagowali sprowadzeni przez
F. Redena z Anglii przedsiębiorcy Homfray i J. Wilkinson oraz przybyły ze Szkocji
J. Baildon. Koksowaniem węgla zajmował się też przemysłowiec i właściciel ziemski
J. F. K
 oulhaas. Od 1789 r. koks stosowano z polecenia Redena do produkcji ołowiu
i srebra w Hucie „Fryderyk”25, w latach 1790–1792 zaś za pomocą nowego paliwa próbowano wytapiać żelazo w Hucie „Ozimek”. Gdy udało się uzyskać dobry gatunkowo
koks, Fryderyk Reden skłonił króla Fryderyka Wilhelma III do wyrażenia zgody na
budowę pod Gliwicami nowej huty żelaza. Prace budowlane pod nadzorem Redena
prowadzili: asesor górniczy Z. G. Bogacz (1758–1828), inspektor budowlany J. F. Wedding (1759–1830) oraz pochodzący ze Szkocji przemysłowiec John Baildon (1772–1846).
W 1796 r. w „Królewskiej Odlewni Żelaza” został uruchomiony, drugi na kontynencie
europejskim, wielki piec, wytapiający surówkę żelaza z użyciem koksu, uzyskiwanego z węgla kamiennego. Dobre rezultaty pracy wielkiego pieca w Gliwicach skłoniły
władze do budowy znacznie większej huty żelaza. W latach 1797–1802 w Chorzowie
obok kopalni „Król” powstała Huta „Królewska”, zaprojektowana przez J. F. Weddinga
i J. Baildona. Nowością było zastosowanie w niej maszyn parowych do napędu urządzeń huty, co uniezależniło hutnictwo od energii, jakiej dostarczała do tej pory woda.
Na początku XIX w. uruchomiono też pierwsze prywatne huty, stosujące koks i maszyny parowe. Wybudowali je hr. Jan Łazarz Donnersmarck (1805 r. Huta „Antonia”)
i książe Fryderyk August von Hohenlohe (1809 r. Huta „Hohenlohe”)26.
W 1799 r. Jan Christian Ruberg (1751–1807) przybyły na Górny Śląsk z Turyngii
uruchomił w Wesołej pierwszą hutę cynku. Zbudowano w niej opalane węglem kamiennym piece, wykorzystywane do wytopu cynku. Metal ten kupowały odlewnie,
fabryki mosiądzu, warsztaty rzemieślnicze, manufaktury broni. Jego produkcja była
bardzo dochodowa i przynosiła właścicielom hut ogromne zyski. W 1809 r. powstała
państwowa Huta Cynku „Lydognia”, a od 1810 r. rozwinęło się prywatne hutnictwo
cynku (Huta „Zygmunt” w Szarleju). Uruchomienie hutnictwa cynku umożliwiło
z kolei reaktywację górnictwa galmanu, którego rozwojowi sprzyjała bogata miejscoS. Michalkiewicz, Początki koksowania węgla na Śląsku, „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. 4, red. J. Pazdur, Warszawa 1960, s. 74.
26
L. Szaraniec, Rozwój przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku, Katowice 2000, s. 5.
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wa baza surowcowa w postaci złóż rud cynkowo-ołowiowych, rozciągających się pomiędzy Bytomiem, Tarnowskimi Górami a Będzinem27. Powstały tam liczne kopalnie,
których maszyny parowe również wymagały dostaw węgla kamiennego.
Od początku XIX w. rosła stale produkcja koksu, wytwarzanego początkowo na
terenie hut. W Gliwicach, Tarnowskich Górach i Królewskiej Hucie koks powstawał
początkowo w mielerzach, a następnie w piecach ulowych. Sytuacja uległa jednak
zmianie, gdy w 1813 r. obok kopalni „Królowa Luiza” powstała pierwsza koksownia.
Na początku XIX w. również w Gliwicach rozpoczęto przeróbkę chemiczną węglopochodnych, uzyskiwanych w procesie koksowania węgla. Wszystko to powodowało
stałe zwiększanie popytu na węgiel kamienny. Każda z zainstalowanych maszyn parowych zużywała codziennie od 5 do 9 t węgla, wytopienie 1 t surówki wymagało 6 t
węgla, a uzyskanie tony cynku wymagało spalenie ponad 25 t tego paliwa. Używano
go także jako paliwa w kuźniach, wapiennikach, cegielniach, browarach, gorzelniach.
W 1800 r. na Górnym Śląsku pracowało już 14 kopalń dostarczających 42 tys. t węgla,
a w 1806 r. wydobycie przekroczyło 104 tys. t węgla rocznie.
W tym samym czasie w Zagłębiu Dolnośląskim działały 54 kopalnie, ale wydobycie
węgla zmalało z 167 tys. do 133 tys. t węgla28. Jego znaczną część przerabiano na koks
w piecach koksowniczych działających przy kopalniach „Nowy Henryk”, „Szczęść
Boże” oraz w Kuźnicach Świdnickich i Sobięcinie. Do spadku wydobycia na Dolnym
Śląsku przyczynił się brak hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych oraz trudności komunikacyjne z wysyłką węgla na większe odległości. Głównym odbiorcą węgla pozostawały nadal niewielkie miejscowe zakłady przemysłowe.
Rozbudowa górnictwa została znacznie ograniczona, gdy w 1807 r. Prusy przegrały
wojnę z napoleońską Francją. Kraj pogrążył się w kryzysie ekonomicznym, społecznym
i politycznym. Utrata połowy ludności i terytorium, konieczność zapłaty kontrybucji,
wynoszącej 120 mln franków, spowodowały ogromny kryzys gospodarczy. Po przystąpieniu Prus do blokady kontynentalnej ustał wprawdzie import towarów angielskich,
ale utracone zostały równocześnie pozaeuropejskie rynki zbytu. Ustał eksport, brak
było rąk do pracy, finanse publiczne znajdowały się w fatalnym stanie. Dopiero około
1811 r. realizowany przez Prusy intensywny program zbrojeniowy oraz uruchomienie
nowych hut cynku przyczyniły się do ponownego zwiększenia, do 114 tys. t, produkcji
węgla na Górnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku wydobyto w tym samym czasie 158 tys. t.
Klęska militarna zmusiła jednak króla Fryderyka Wilhelma III do powołania rządu,
który opracował szereg reform, unowocześniających skostniałą monarchię pruską. Na
początku, w październiku 1807 r., zniesiono poddaństwo osobiste chłopów. Równocześnie wprowadzony został wolny obrót ziemią, którą mogły teraz kupować osoby pochodzące spoza stanu szlacheckiego, szlachta natomiast uzyskała prawo do osiadania
27
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na gospodarstwie chłopskim. Zniesiono również wszelkie ograniczenia dotyczące podziału gospodarstw chłopskich i folwarków. Wprowadzona została wolność wyboru
zawodu, ale utrzymano pańszczyznę, prawa łowieckie, sądownictwo patrymonialne.
W 1808 r. rozpoczął się proces uwłaszczenia, obejmujący początkowo gospodarstwa
znajdujące się w domenach państwowych, w 1810 r. zaś przeprowadzono uwłaszczenie
w dobrach kościelnych, które uległy sekularyzacji29. W 1811 r. wydano edykt, regulujący uwłaszczenie w dobrach prywatnych. Był on potem kilkakrotnie zmieniany przez
przepisy, ogłaszane w latach 1816, 1821, 1827. Proces ten trwał wiele lat i zakończył się
dopiero w 1850 r. Zniesione zostały równocześnie serwituty, przeprowadzono komasację gruntów. Likwidacja poddaństwa i zniesienie pańszczyzny przeobraziły górnośląską
wieś. Z gospodarki feudalnej przeszła ona do towarowej gospodarki wolnorynkowej,
a folwarki i gospodarstwa chłopskie stały się odbiorcami wytwarzanych przez przemysł towarów. Kolejnym elementem reformy było przywrócenie w 1808 r. samorządu
miejskiego, który zlikwidował dawny, stanowy, korporacyjny ustrój miast. W 1810 r.
ujednolicony został system podatkowy, mający obowiązywać od tego momentu na
terenie całej monarchii. Zlikwidowano wszystkie przywileje podatkowe, wprowadzono jednolity podatek od produkcji przemysłowej. W 1811 r. zniesiono wszelkie formy przymusu cechowego i monopole szlacheckie. Odtąd po wykupieniu świadectwa
przemysłowego można było bez ograniczeń wykonywać zawód, prowadzić działalność
gospodarczą, zatrudniać uczniów i pracowników, a wydanie świadectwa nie mogło być
nikomu bez powodu odmówione30. Zmiany objęły też władze centralne: wprowadzono
nowy podział administracyjny kraju, unowocześniono armię, sądownictwo i oświatę. Reformy, dokonane przez władze państwowe, umożliwiły odejście od ingerencji
państwa w gospodarkę i budowę życia gospodarczego opartego na zasadach kapitalistycznej liberalnej gospodarki wolnorynkowej. Obowiązywały w niej wolna konkurencja, swoboda obrotu dóbr, wolność ekonomiczna jednostki31. W 1816 r. ujednolicono
w całym państwie system miar i wag. Usprawniło to proces obrotu towarowego, gdyż
od tego momentu kupcy mogli być pewni, że zamówione wyroby nie będą się różnić
wagą ani wielkością. Duży wpływ na rozwój hutnictwa miały, wprowadzone w 1818 r.,
opłaty za importowane wyroby żelazne32. Nowe przepisy wprowadziły cło w wysokości
1 talara za cetnar żelaza. Była to stawka bardzo wysoka, gdyż w wielu przypadkach
stanowiła ona 25% wartości danego towaru. Opłatami nie objęto natomiast surówki
hutniczej, którą uważano za surowiec, a nie towar. Ustawa zniosła też 67 taryf celnych
pobieranych od towarów przesyłanych w handlu wewnętrznym. Zlikwidowało to ostatecznie wszelkie bariery handlowe i umożliwiło powstanie jednolitego ogólnopruskieHistoria chłopów śląskich, red. S. Ingot, Warszawa 1979, s. 234–235.
J. Wąsicki, Rzesza i państwa niemieckie 1789–1815, Poznań 1982, s. 359–361.
31
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go rynku wewnętrznego33. Wpływ na sytuację gospodarczą miała również, dokonana
w 1820 r., zmiana przepisów podatkowych oraz przeprowadzona w 1821 r. reforma
monetarna. Od tego momentu wysokość podatku przemysłowego była zależna od rodzaju działalności oraz od wielkości ośrodka, w którym był on ulokowany. W 1823 r.
wprowadzono także niezbyt wysokie cło na importowany węgiel. Przeprowadzone
przez władze państwowe reformy pobudziły do działania przedsiębiorców pochodzących z różnych warstw społecznych. Reformy nie spowodowały jednak natychmiastowego przezwyciężenia kryzysu, gdyż po zakończeniu wojen napoleońskich i likwidacji
w 1815 r. blokady kontynentalnej rynek europejski został zalany wyrobami przemysłu
brytyjskiego, stosującego najnowsze osiągnięcia techniczne, a do północnych prowincji
Królestwa Prus docierać zaczęły duże ilości towarów szwedzkich. Prowadzona przez
rząd pruski liberalna polityka handlowa nie chroniła rodzimego przemysłu przed zagraniczną konkurencją. Zahamowaniu uległ eksport, gdyż państwa graniczące z Prusami wprowadziły protekcyjne taryfy celne. Również panujący na rynku wewnętrznym popyt na wyroby przemysłowe był niewielki. Trawiący gospodarkę Królestwa
Prus kryzys ekonomiczny został przezwyciężony dopiero w drugiej połowie lat 20. XIX
stulecia. Aby przyspieszyć rozwój górnictwa, władze zdecydowały się również na niewielką liberalizację prawa górniczego. W dniu 1 lipca 1821 r. opublikowano przepisy
umożliwiające powiększenie do 1 km2 maksymalnego obszaru eksploatowanego pola
górniczego. Równocześnie zwiększono uprawnienia właścicieli kopalń, którym władze
państwowe miały przedstawiać coroczne sprawozdania z działalności finansowej i administracyjnej kopalń nadzorowanych przez WUG34. W latach następnych głównym
odbiorcą wydobywanego na Górnym Śląsku węgla było dynamicznie rozwijające się
hutnictwo cynku. W 1825 r. huty cynku zużyły ponad 342 tys. t węgla, co stanowiło
70% całego wydobycia, wynoszącego 360 tys. t. Górny Śląsk był wtedy największym na
świecie producentem cynku, a ponad 90% wysyłano na eksport. Produkcja tego metalu
była bardzo dochodowa, a pozyskiwany w ten sposób kapitał lokowano między innymi
w górnictwie. Pozostały węgiel kupiły huty żelaza, odlewnie, drobne zakłady przemysłowe, manufaktury, przedsiębiorstwa posiadające maszyny parowe. Niewielkie jego
ilości wysłano Kanałem Kłodnickim, Odrą, Przemszą i Wisłą do odbiorców spoza
terenu Górnego Śląska. Również węgiel dolnośląski wysyłano poza granice Zagłębia,
głównie do Brandenburgi, Marchii i na Pomorze Zachodnie. W 1825 r. na Dolnym
Śląsku udało się przekroczyć przedkryzysowe wydobycie węgla, a w 40 pracujących
kopalniach wydobyto 187 tys. t. W tym samym czasie znaczne środki przeznaczono
również na budowę utwardzonych dróg na terenie Zagłębia Górnośląskiego, co miało
usprawnić transport węgla. W 1816 r. powstała szosa węglowa (Kohlenstraße), prowadząca z Królewskiej Huty do Tarnowskich Gór, a w 1830 r. zakończono prace przy
33
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Kronprinzstraße, łączącej Królewską Hutę, Zabrze i Gliwice. Następne szosy połączyły
Królewską Hutę – Mysłowice, Bytom – Piekary Śląskie, Bytom – Rokitnicę, Mikołów
– Pszczynę. Drogi te miały wpływ na urbanizację Zagłębia, gdyż w ich pobliżu lokowano zakłady przemysłowe, osiedla robotnicze, budynki użyteczności publicznej.
W latach następnych na Górnym Śląsku powstało wiele nowych dróg łączących poszczególne miejscowości. Ponieważ w latach 1826–1831 załamała się produkcja cynku,
zmniejszyło się tym samym wydobycie węgla, wynoszące w 1831 r. na Górnym Śląsku
tylko 186 tys. t. Pracowało tu wtedy 45 kopalni węgla posiadających 103 pola górnicze
o powierzchni 34 km2. Na Dolnym Śląsku w tym samym czasie wydobycie wzrosło
do 178 tys. t węgla35.
W latach 30. XIX w. rozpoczął się nowy okres koniunktury gospodarczej. Powoli
zwiększała się produkcja cynku, do którego wytopu zużywano nadal 44% wydobytego węgla, powstały nowe huty żelaza, wykorzystujące koks i konsumujące 27% węgla,
wzrastała też liczba maszyn parowych, a coraz więcej przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych używało węgla kamiennego (około 25% wydobycia). Duży wpływ na rozwój gospodarki miało przystąpienie w 1834 r. Prus do Niemieckiego Związku Celnego,
obejmującego 18 państw, zamieszkanych przez 23 mln osób. Zniesienie barier celnych
pozwoliło na swobodny obrót gospodarczy, a przed wyrobami górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego otworzył się duży rynek zbytu. Na jego rozwój znaczny
wpływ miał stale rosnący popyt na wyroby przemysłowe. Powiększała się systematycznie liczba maszyn parowych, modernizowano rolnictwo i rzemiosło, usprawniono
handel i usługi, rozrastały się miasta, rozwijał się transport lądowy i wodny. Na początku lat 40. XIX w. produkcja cynku przekroczyła poziom sprzed kryzysu. W 1840 r.
na Górnym Śląsku czynnych było 91 kopalń, wydobywających 539 tys. t węgla. Wprowadzona w 1844 r. nowa protekcyjna taryfa celna na wyroby żelazne spowodowała
wzrost produkcji hutniczej także korzystającej z węgla.
Na Dolnym Śląsku pracowało w tym czasie 59 kopalń, dostarczających 266 tys. t węgla.
Coraz większe jego ilości konsumował rozwijający się tam przemysł tekstylny (bawełna,
len), wykorzystujący napędzane maszynami parowymi urządzenia. Powstały tam także
wytwórnie fajansu, porcelany, kryształów, odlewnie żeliwa, fabryki maszyn i urządzeń.
Część dolnośląskiego węgla wysyłano do północnych Moraw, Czech, Saksonii i Brandenburgii. Duże ilości węgla przetwarzano na koks wysyłany poza teren Zagłębia.
Przełomowym momentem w historii Górnośląskiego i Dolnośląskiego Zagłębia
Węglowego było wybudowanie pierwszych linii kolejowych. Pierwsza z nich, łącząca
Wrocław z Mysłowicami, powstała w latach 1842–1846. W 1847 r. uzyskała ona połączenie z linią Szczakowa – Kraków, a w 1849 r. z linią Warszawa – Wiedeń36. W latach następnych uruchomiono połączenia kolejowe z wszystkimi dzielnicami państwa
35
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pruskiego, z innymi krajami niemieckimi, a także z: Czechami, Austrią, Węgrami,
Galicją i Królestwem Polskim. W 1853 r., po wybudowaniu linii Wałbrzych – Wrocław
Świebodzice, również Dolny Śląsk uzyskał możliwość wysyłania wydobytego węgla
koleją. W 1868 r. powstało połączenie Wałbrzych – Zgorzelec, w 1880 r. kolej dotarła
do Kłodzka, a od 1877 r. istniało połączenie z kolejami czesko-morawskimi. Powstanie
linii kolejowych umożliwiło szybki i tani transport dużych ilości węgla do bardzo odległych odbiorców. Rozszerzyło to znacznie rynek zbytu, a jednym z pierwszych zakładów górniczych, który posiadał własną bocznicę kolejową, była zabrzańska kopalnia
„Królowa Luiza”. Jednocześnie rozbudowa linii kolejowych miała ogromny wpływ na
rozwój przemysłu, gdyż do ich powstania potrzebne były ogromne ilości żelaza, stali,
odlewów, węgla, koksu, maszyn i urządzeń. Ważnym odbiorcą koksu była również kolej, gdyż do 1863 r. parowozy opalano wyłącznie koksem. Kopalnie, huty, koksownie
musiały znacznie zwiększyć produkcję, dzięki czemu w 1850 r. wydobywano na Górnym Śląsku już 975 tys. t węgla. Dokonano tego w 71 kopalniach, które eksploatowały
pola górnicze o powierzchni 184 km2. W tym samym czasie na Dolnym Śląsku w 41
kopalniach pozyskano 378 tys. t węgla.
W drugiej połowie XIX stulecia rozwój gospodarki niemieckiej trwał nadal. Powstawały nowe zakłady przemysłowe, a istniejące znacznie zwiększały produkcję,
rozwijały się nieznane do tej pory gałęzie przemysłu (np. chemiczny). Modernizowało
się rolnictwo, rzemiosło, handel, usługi, rozrastały się miasta, rozwijał się transport
lądowy i wodny. Aby sprostać rosnącemu popytowi na węgiel, należało rozbudować
górnictwo. Sprzyjała temu rosnąca liberalizacja stosunków ekonomicznych. Ustawa
z 12 maja 1851 r. wprowadziła współudział gwarectw w zarządzie kopalni. Od tego
momentu władze górnicze nie mogły już kierować prywatnymi zakładami, miały natomiast wpływ na ustalanie wysokości płac oraz angażowanie i zwalnianie górników
rejestrowych37. W 1860 r. całkowicie zniesiono państwowe kierownictwo nad prywatnymi kopalniami, a władzom górniczym przyznano jedynie nadzór w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, ochrony powierzchni, komunikacji, zdrowia i życia górników38.
W ten sposób obowiązująca od 1769 r. zasada dyrekcyjna została zastąpiona przez
inspekcyjną. Uchwalona 26 czerwca 1865 r. pruska ustawa górnicza zniosła również
wolne kuksy i prawo współbudowy, a właścicielowi terenu przyznała jedynie odszkodowanie za zniszczenia, dokonane przez kopalnię. Ustaliła też, że własność gwarectwa
dzieli się na 100 lub 1000 kuksów. Władze górnicze wydawały nadal zezwolenie na
poszukiwanie i wydobywanie kopalin. Nadzorowały całokształt robót prowadzonych
w kopalni, akceptowały plany robót górniczych, zatwierdzały personel techniczny oraz
statuty i uchwały gwarectw39. Ponownie powiększono obszar nadawanych pól górniczych, których maksymalna powierzchnia mogła teraz wynosić do 2,2 km2. Kopalnie
K. Jonca, Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska 1871–1914, Katowice 1996, s. 74.
J. Jaros, Historia górnictwa…, s. 273.
39
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zyskały też prawo do wybierania węgla nie tylko z określonych pokładów, lecz i na nieograniczoną głębokość. Zmniejszono znacznie obciążenia podatkowe dotyczące górnictwa. W 1851 r. o połowę obniżono płaconą przez kopalnie dziesięcinę oraz zlikwidowano 23 różnego typu opłaty obciążające wydobycie minerałów. Od 1861 r. kopalnie
płaciły podatek w wysokości 2% dochodu brutto. W 1854 r. Spółkę Bracką poddano
osobnemu kierownictwu, a jej dochody nie pochodziły już z wolnych kuksów, ale ze
składek, wpłacanych przez robotników, urzędników i pracodawców. W podobny sposób rozwiązano finansowanie funduszu, utrzymującego szkoły i kościoły. Od 1861 r.
przestano również płacić składkę na Kasę Pomocy dla Górnictwa i Hutnictwa, która
od tego momentu utrzymywała się z opłat, pobieranych za użytkowanie dróg i procentów od udzielanych pożyczek40. Górnictwo było nadzorowane przez: Ministerstwo
Przemysłu i Handlu (od 1890 r.) w Berlinie, Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu,
12 okręgów górniczych. Górnictwo państwowe podlegało Dyrekcji Górniczej w Zabrzu, nadzorowanej przez WUG. Rozwojowi gospodarczemu sprzyjało postępujące
systematycznie polityczne zjednoczenie Niemiec. W 1853 r. odnowiony został Związek Celny, który objął większość państw niemieckich. W 1867 r. utworzono Związek
Północnoniemiecki. Jego mieszkańcy otrzymali prawo do swobodnego poruszania
i osiedlania się w krajach, wchodzących w jego skład. Następnym krokiem stało się
ujednolicenie systemu miar i wag (1868 r.), a nowy kodeks handlowy potwierdził zasadę wolności ekonomicznej, swobody wykonywania zawodu i zrzeszania się w celach
gospodarczych (1869 r.). Dodatkowo w 1870 r. zniesiono obowiązek uzyskiwania koncesji przy zakładaniu spółek akcyjnych41.
W latach 1851–1873 r. górnictwo rozwijało się systematycznie, rosła produkcja, zatrudnienie, a cena węgla zwiększyła się o 100%, co podniosło zyski przedsiębiorstw
górniczych. Ponieważ budowa nowych kopalń była dość kosztowna, powstały pierwsze spółki akcyjne, gromadzące odpowiednie fundusze. Jednym z pierwszych tego
typu przedsiębiorstw była utworzona w 1852 r. spółka „Śląskie Kopalnie i Cynkownie”. Nowy okres prosperity gospodarczej nastąpił po utworzeniu w 1871 r. Cesarstwa
Niemieckiego. Powstał nowy, jednolity organizm ekonomiczny, stosujący ten sam system celny, monetarny, miar i wag oraz prawny. Pokonana Francja musiała zapłacić
ogromną, wynoszącą 5 mld franków, kontrybucję, a także zgodzić się na utratę Alzacji
i Lotaryngii. Znaczne środki finansowe, jakie napłynęły do Niemiec, skłoniły przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji, gdyż wierzono, że koniunktura będzie trwała przez wiele lat. W 1873 r. na Górnym Śląsku pracowały już 142 kopalnie,
w których wydobyto 7,7 mln t węgla. W Zagłębiu Dolnośląskim działało 38 kopalń
dostarczających 2,2 mln t węgla. Jednak już w 1874 r. gospodarka Cesarstwa Niemieckiego pogrążyła się w kryzysie. Głęboka, trwająca prawie 15 lat, depresja gospodarcza
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ogarnęła po raz pierwszy całą gospodarkę światową, a szczególnie mocno dotknęła
przemysł ciężki. Spadła produkcja, zatrudnienie, a trudną sytuację przemysłu ciężkiego dodatkowo pogłębiło zniesienie ceł ochronnych42. Na rynek niemiecki napływać
zaczęły coraz większe ilości węgla importowanego z Wielkiej Brytanii. Ograniczeniu
uległ też eksport, gdyż Rosja i Austria wprowadziły w latach 1877–1878 nowe, protekcjonistyczne taryfy celne. Zaostrzyła się również konkurencja na rynku wewnętrznym,
na którym lokowały swoje wyroby zakłady pracujące w Alzacji i Lotaryngii. Wprawdzie produkcja węgla nadal rosła, lecz przy silnej konkurencji, jaka panowała wtedy
na rynku, kopalnie zmuszone zostały do obniżenia ceny węgla o 50%. Ograniczono
wydatki na nowe inwestycje, remonty, zmalało zatrudnienie.
Dopiero pod koniec lat 80. XIX w. gospodarka niemiecka zaczęła przezwyciężać trawiący ją kryzys. Rosła powoli produkcja, a wraz z nią ceny gotowych wyrobów, przedsiębiorstwa przynosiły teraz coraz większe zyski, umożliwiające gromadzenie funduszy na nowe inwestycje. Po wprowadzeniu nowych ceł zrezygnowano z nadmiernie
liberalnej polityki gospodarczej. Wzrosło wtedy ponownie zapotrzebowanie na węgiel
na rynku wewnętrznym, udało się też zwiększyć jego eksport43. Dokonała się w tym
czasie znaczna konsolidacja górnictwa, gdyż likwidacji uległy drobne kopalnie, a wiele pól górniczych traktowanych dotąd jak samodzielne przedsiębiorstwa przyłączono
do sąsiadujących z nimi zakładów. W 1889 r. na Górnym Śląsku pracowało już tylko 89
kopalń, które dostarczyły 15 mln t węgla.
Na Dolnym Śląsku funkcjonowały w tym czasie 34 kopalnie wydobywające 3,2 mln t
węgla. W kolejnych latach systematycznie rosło zapotrzebowanie na węgiel kamienny,
będący wtedy dominującym surowcem energetycznym, hutniczym, opałowym, chemicznym. W procesie modernizacji na pewno pomocna stała się trwająca wtedy korzystna koniunktura gospodarcza.
Rozwój przemysłu i rolnictwa, zwiększone obroty handlu wewnętrznego, wzrost liczby ludności, urbanizacja, zdobycie kolonii w Afryce i Oceanii, rozbudowa armii i floty
handlowej (morskiej i śródlądowej) stwarzały dobre warunki rozwoju górnictwa. Zawarte w latach 90. XIX w. przez rząd kanclerza Capriviego umowy handlowe z Austro-Węgrami, Włochami, Belgią, Serbią, Szwajcarią, Rosją przewidywały obniżenie taryf
celnych, umożliwiając wzrost eksportu niemieckich wyrobów przemysłowych. W latach
1870–1913 produkcja przemysłowa Niemiec zwiększyła się o 450%, eksport o 400%, długość linii kolejowych wzrosła z 21 tys. km do 63 tys. km, a moc zainstalowanych maszyn
parowych powiększyła się z 0,9 mln KM do 8 mln KM. Rozwój gospodarki wspierał
sektor bankowy, który w tym okresie udzielił pożyczek w wysokości 54 mld marek, co
było wtedy ogromną kwotą. W tym czasie powstawały nowe gałęzie przemysłu (chemiczny, elektromaszynowy, energetyczny, spożywczy, motoryzacyjny), a już istniejące
42
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przechodziły proces rekonstrukcji i modernizacji. Rzesza Niemiecka dostarczała 15,5%
światowej produkcji przemysłowej, co czyniło z niej pierwsze europejskie mocarstwo
gospodarcze44. Nakłady na górnictwo spadały jedynie w czasie przerw wywołanych kryzysami gospodarczymi w latach 1894, 1904, 1910. Rosła nadal cena węgla, co poprawiło
dochodowość przedsiębiorstw, zwiększyły się zamówienia, wzrosło zatrudnienie, a to
umożliwiło dalszą rozbudowę górnictwa. W 1913 r. na Górnym Śląsku eksploatowany
był obszar o powierzchni 1 tys. km2, na którym pracowały 63 kopalnie wydobywające
43,8 mln t węgla rocznie przy zatrudnieniu 123 tys. górników. Ponad 70% węgla kierowano na rynek wewnętrzny obejmujący Górny i Dolny Śląsk, Poznańskie, Pomorze
Wschodnie i Zachodnie, Saksonię, Brandenburgię z Berlinem, Meklemburgię. Na rynku
tym węgiel górnośląski toczył zaciętą walkę o odbiorcę z węglem z kopalni dolnośląskich, reńskich oraz importowanym węglem angielskim. Około 30% węgla kierowano
na eksport – głównie do Austro-Węgier i Królestwa Polskiego. Aby przeciwdziałać wewnętrznej i zagranicznej konkurencji, właściciele kopalń powołali w 1905 r. Górnośląską
Konwencję Węglową, która regulowała wysokość produkcji oraz minimalne ceny węgla.
Na Dolnym Śląsku w tym samym czasie działało 15 kopalń dostarczających
5,2 mln t węgla przy zatrudnieniu 27 tys. górników. Największym odbiorcą „czarnego
złota” był przemysł koksochemiczny. Duże jego ilości konsumował również przemysł
włókienniczy, szklarski, fabryki fajansu i porcelany, zakłady metalowe, energetyka.
Eksportowano go głównie do Czech i Moraw, wchodzących w skład Austro-Węgier.
Sprawy sprzedaży dolnośląskiego węgla regulował powołany w 1903 r. Dolnośląski
Syndykat Węglowy. Koncerny górnicze nie prowadziły samodzielnie sprzedaży węgla,
a ich interesy reprezentowały firmy handlowe należące do E. Friedländera z Gliwic,
C. Wolheima z Berlina i braci Petschek z Usti nad Łabą45.
W tym czasie dokonały się również istotne zmiany własnościowe. Samodzielne do tej
pory kopalnie zostały włączone w skład koncernów, mających formę spółki akcyjnej.
Do największych producentów węgla należały w tym czasie: państwo pruskie (4 kopalnie), „Georg von Giesche’s Erben” („Spadkobiercy Gieschego” 3 kopalnie), Hohenlohe Werke („Zakłady Hohenlohego” 6 kopalń), „Verenigte Königs- und Laurahütte”
(„Zjednoczone Huty Królewska i Laura” 3 kopalnie), „Gräflich Schaffgotsche Werke”
(„Zakłady Schaffgotschów” 3 kopalnie), „Kattowitzer A.G. für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb” („Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa” 6 kopalń), książę
pszczyński (7 kopalń), „Rybniker Steinkohlengewerkschaft” („Rybnickie Gwarectwo
Węglowe” 4 kopalnie). Własnością prywatną Ballestremów i Donnersmarcków było
12 kopalń. Mniejsze koncerny reprezentowały: „Schlesische A.G. für Bergbau und
Zinkhüttenbetrie” („Śląskie Kopalnie i Cynkownie” 3 kopalnie), „Donnersmarckhütte A.G.” (2 kopalnie) A.G. A. Borsig Industriebezist” („Zakłady Borsiga” 2 kopalnie).
C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1945, Poznań 1984, s. 13–19; Wielka historia świata, t. 11,
red. M. Zgórniak, Kraków 2006, s. 12–13.
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Na Dolnym Śląsku najwięcej kopalń należało do księcia pszczyńskiego (3 kopalnie),
„Gwarectwa von Kulmitz” (2 kopalnie), spółki „Schlesische Kohlen- und Kokswerke
A.G. („Śląskie Zakłady Węglowe i Koksowe” 2 kopalnie), „Neuroder Kohlen- und
Tonwerke” („Noworudzkie Zakłady Węgla i Łupku” 2 kopalnie). Pojedyncze zakłady
były własnością gwarectwa „Fuchs”, „Verenigte Glückhilf”, „Wenzeslaus”46.

Zagłębia Węglowe
Dąbrowskie i Krakowskie
Rozwojem górnictwa węgla kamiennego interesowały się również władze Rzeczpospolitej. Od 1576 r. obowiązywała w niej zasada akcesji gruntowej, według której
bogactwa mineralne należały do właściciela powierzchni ziemi. Kopalnie budowano
w dobrach państwowych i kościelnych, inwestowali w nie również najpotężniejsi magnaci. Podczas panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego
(1763–1795), odbudowa górnictwa była jednym z punktów reformy państwa. Kraj potrzebował kruszców, wykorzystywanych do wybijania monet, produkcji ołowiu i żelaza, niezbędnych do uzbrojenia nowoczesnej armii. Było to szczególnie ważne, gdyż
w wyniku pierwszego rozbioru, w 1772 r., utracono kopalnie soli i siarki. Za podejmowaniem prac w górnictwie opowiadali się politycy, ekonomiści i publicyści. Propagowano zakładanie spółek zajmujących się górnictwem, ograniczeniem eksportu minerałów, rozbudową górnictwa prywatnego, pozostającego jednak pod opieką państwa,
rozwojem nauki górniczej. Rozpoczęto poszukiwania nowych złóż minerałów, w tym
pokładów węgla (geolog Jan Jaśkiewicz). Józef Osiński w wydanej w 1782 r. książce,
opisującej stan hutnictwa w Rzeczpospolitej, zalecał wykorzystanie w hutach węgla kamiennego47. Współczesny mu Hipolit Kownacki tak pisał o węglu kamiennym: „użycie
raczej węgla niż eksploatację upowszechnić by potrzeba, bo wydobywanie jego bardzo
jest łatwe, mało kosztowne”. W pracy Krzysztofa Kluka O rzeczach kopalnych znalazły
się informacje o występowaniu i wydobyciu poszczególnych minerałów. W publikacji zawarty był nawet przepis, w jaki sposób stosować węgiel w ówczesnych piecach.
Proponował on przygotowanie brykietów powstałych z rozdrobnionego węgla i gliny.
K. Kluk pisał: „takowe bochenki zapalone smrodu nie czynią i przy jednym albo jeść,
albo izbę ogrzać można”. Sprawy górnictwa trafiały nawet na sceny królewskiego teatru – w 1779 r. wystawiono w nim operę zatytułowaną Górnicy48 . W 1782 r. powołano
liczącą 16 osób Komisję Kruszcową, której przewodniczył Krzysztof Szembek. Miała
J. Jaros, Słownik historyczny…, s. 147–158.
A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 1, Warszawa 1987, s. 216.
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zajmować się projektowaniem prac górniczych, prowadzeniem kopalń, powoływaniem rzeczoznawców, przejmowaniem prywatnych pól górniczych w celu ich zagospodarowania. Przyznano jej stały budżet, mogła również przyjmować i zwalniać urzędników. Jednak działalność Komisji ograniczała się wyłącznie do dóbr państwowych,
gdyż o losie kopalń w majątkach prywatnych decydowali ich właściciele. Dopiero przejęcie przez Skarb Państwa dóbr biskupów kieleckich i terenów księstwa siewierskiego,
dokonane w 1789 r., pozwoliło na zwiększenie roli górnictwa państwowego. Również
decyzja Sejmu Czteroletniego o przejęciu dóbr biskupich umożliwiła zwiększenie zainteresowania górnictwem węglowym. W celu opracowania aktów prawnych i administracji górniczej Komisja Kruszcowa powołała zespół specjalistów, a pełnomocnikiem
do spraw eksploatacji i wykorzystania węgla kamiennego mianowała Jana Jaśkiewicza.
Odbudowie górnictwa przeszkodziły jednak drugi i trzeci rozbiór Polski, które spowodowały, że górnicze obszary Rzeczpospolitej (Zagłębia Dąbrowskie i Krakowskie) stały
się częścią Prus i Austrii49.
Początki górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim sięgają 1785 r., gdy
kilku chłopców pasących bydło wrzuciło do palącego się ogniska dziwne, czarne kamienie. Pochodziły one z wychodzącego na powierzchnię pokładu węgla. Odkrycie to
zostało wykorzystane i przez kilka następnych lat działała tam niewielka odkrywkowa kopalnia, zaopatrująca w węgiel mieszkańców Będzina50. Węgiel kamienny mógł
być wydobywany bez zgody władz państwowych, gdyż należał do właściciela gruntu.
Istniało też kilka niewielkich, prymitywnych odkrywkowych kopalni węgla (Sielce,
Strzyżowice, Pogoń, Porąbka, Niemcy), które dostarczały paliwa do pobliskich zakładów przemysłowych – kuźni, cegielni, wapienników. Były one prowadzone przez miejscowych właścicieli ziemskich51.
W 1795 r., po trzecim rozbiorze Polski, teren Zagłębia stał się częścią Królestwa Prus,
jako tzw. Nowy Śląsk. Pruskie władze górnicze kontynuowały rozbudowę górnictwa.
Przejęto istniejące państwowe kopalnie węgla, którym nadano nowe nazwy: „Reden”
w Dąbrowie Górniczej (1796 r.) i „Hoym” w Strzyżowicach (1797 r.). Na terenie Zagłębia
wprowadzono też przepisy śląskiego prawa górniczego z 1769 r., a kopalnie podporządkowano Górnośląskiemu Urzędowi Górniczemu w Tarnowskich Górach. W tym czasie
powstało też kilka niewielkich prywatnych kopalni. Były to „Nadzieja Ludwika” w Sielcu i „Józef” w Bobrku52. Pozyskiwano w nich średnio 2 tys. t węgla rocznie.
W 1807 r. cesarz Napoleon podarował teren Zagłębia francuskiemu marszałkowi
Montebello de Lannes. Ponieważ nie płacił on należnych podatków, zadłużone posiadłości zostały przejęte przez Skarb Księstwa Warszawskiego. Podstawą prawną działaZarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich…, s. 21.
H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce, t. 1, Warszawa 1841, s. 483.
51
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nia górnictwa był Kodeks Napoleona, uznający zasadę prywatnej własności minerałów.
Kopalnie podporządkowano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, przy którym powołano Komisję Urządzającą Huty i Kopalnie Narodowe, kierowaną przez Józefa Hanke.
Zajmowała się ona jedynie górnictwem państwowym. Powołano również 2 dyrekcje
górnicze w Krakowie i Kielcach.
W 1815 r. po utworzeniu przez kongres wiedeński Królestwa Polskiego (zabór rosyjski), połączonego unią personalną z Rosją, nastąpiła dalsza rozbudowa górnictwa.
Kopalnie podporządkowano Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego. Jej częścią był utworzony w 1816 r. Wydział Przemysłu i Kunsztów, którym kierował Stanisław Staszic (1755–1826). W swojej pracy O ziemiorództwie Karpatów i innych
gór i równin Polski przedstawił on wiadomości o występowaniu bogactw naturalnych
na tym obszarze. Opracował również szeroko zakrojony plan rozbudowy i unowocześnienia przemysłu. W 1816 r. powołano Główną Dyrekcję Górniczą, mającą siedzibę
w Kielcach. Kierował nią Johann Ullmann, a na czele działu górniczego stał Jan Jakub
Graff, profesor Akademii Górniczej z Freibergu. Dyrekcji podlegały 4 dozorstwa górnicze: olkuskie, starachowicko-brodzkie, bzińskie i radoszyńskie. Z inicjatywy Stanisława
Staszica powołano również Akademię Górniczą w Kielcach i Korpus Górniczy (1817 r.).
Obejmował on wszystkich stałych pracowników górnictwa (górnicy przysięgli), których
podzielono na 8 klas. Członkowie korpusu byli zwolnieni z pańszczyzny, podatków, służby wojskowej53. Posiadali prawo do specjalnego stroju, a wszystkie spory pomiędzy nimi
rozstrzygały sądy górnicze. Powołana została też Kasa Braterska, gromadząca fundusze
na leczenie chorych górników, utrzymanie szpitali, wypłatę zasiłków losowych oraz rent
dla wdów i sierot. Środki przeznaczane na rozbudowę górnictwa pochodziły z dochodów
uzyskiwanych ze wsi górniczych. Były to należące do państwa majątki ziemskie, a wielu
mieszkających w nich chłopów odrabiało pańszczyznę, wykonując różnego typu prace
w kopalniach. Dyrekcji Górniczej przyznano ekonomie: kielecką, bodzentyńską, samsonowską, suchedniowską, iłżecką, sławkowską, radoszycką oraz dobra: Bobrowniki,
Sulików, Michałów, Marcinków, Brody, Starachowice, Wąchock, Bzin, Jangrot. Zgodnie
z postanowieniami namiestnika Królestwa Polskiego z lat 1816–1817 kopalnie węgla mogły być uruchamiane bez zgody Dyrekcji Górniczej, a węgiel kamienny należał nadal
do właściciela powierzchni ziemi. W 1818 r. Stanisław Staszic opracował projekt prawa
górniczego, który zakładał kontrolę państwa nad całokształtem spraw górniczych. Nowe
przepisy nie zostały jednak uchwalone przez Sejm. Rozbudowano w tym czasie państwowe kopalnie „Reden” i „Tadeusz” (dawniej „Hoym”), powstały kopalnie „Nadzieja
Ludwika”, „Feliks”, „Ksawery”, „Cieszkowski”, „Hieronim”, „Schumann”, „Łabęcki”,
„Nowa”, „Jacek”, „Maurycy”. Prowadzono w nich eksploatację podziemną, zamontowano maszyny parowe, wybudowano sztolnie odwadniające54. Węgiel sprzedawano do hut
A. Bocheński, Wędrówki po dziejach…, s. 246.
J. Jaros, Historia górnictwa…, s. 285; J. Przemsza‑Zieliński, Historia Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec 2006,
s. 223–224.
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cynku i żelaza, a jego wydobycie w latach 1795–1816 wzrosło z 150 do 5 tys. t. W 1824 r.,
po dymisji S. Staszica, w miejsce Dyrekcji Górniczej powołano Wydział Górniczy przy
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, którą kierował książę Franciszek Ksawery
Drucki-Lubecki55. Kierownikiem Wydziału został Ludwik Hauke. Nadzór nad górnictwem sprawowano za pośrednictwem 2 dozorstw podzielonych na rewiry i sekcje. Działalność państwa miała skoncentrować się na rozwoju górnictwa węglowego i żelaznego.
Kopalnie miały być zakładami dochodowymi, a przedsiębiorcy prywatni mogli liczyć
na pożyczki i zapomogi przy uruchomieniu kopalni. Przy założeniu kopalni opracowywano plan jej działania, działalność górnictwa wspierała też polityka celna. Zakazano
wywozu rud, a towary importowane obłożono wysokim cłem. Zrezygnowano również
z zarządzania państwowymi majątkami ziemskimi i lasami. Dzięki kredytom, subwencjom i dochodom budżet górnictwa dysponował corocznie kwotą 5 mln złotych.
Po upadku powstania listopadowego, w latach 1833–1842 górnictwem państwowym
zarządzał Bank Polski. Mimo ograniczeń finansowych Bank przeznaczył na rozwój
górnictwa kwotę 31 mln zł, co pozwoliło na zwiększenie wydobycia do 147 tys. t. Duże
ilości węgla odbierały nowoczesne zakłady hutnicze, stosujące koks i maszyny parowe
(Huta Bankowa, Zakłady Henrykowskie)56. Wydział Górnictwa Banku Polskiego zarządzał nim za pomocą trzech okręgów: zachodniego (Dąbrowa Górnicza), wschodniego (Suchedniów), północnego (Ciechocinek). W 1845 r. sprawy górnictwa przekazano ponownie Wydziałowi Górnictwa przy Rządowej Komisji Przychodów i Skarbu.
Wydział wstrzymał nakłady na inwestycje, a wydatki ograniczył do niezbędnych
remontów i modernizacji. Aby zmniejszyć koszty działania kopalń, do pracy w nich
skierowano żołnierzy. Działalność zakładów skrępował nadmiar przepisów, a polityka
handlowa doprowadziła do powstania nadprodukcji, co ograniczyło wydobycie węgla
do 97 tys. t. Od 1856 r. na terenie Zagłębia powstały prywatne kopalnie węgla, należące
do hr. Jana Renarda ze Strzelec Opolskich („Renard”) i Gustawa von Kramsty („Ignacy”, „Jerzy”, „Zygmunt”).
W 1858 r. do Dąbrowy Górniczej dotarła warszawsko-wiedeńska linia kolejowa
umożliwiająca wysyłanie węgla poza teren Zagłębia57. Jednak sieć kolejowa na terenie
zaboru rosyjskiego była słabo rozwinięta, a węgiel docierał jedynie do największych
miast. W 1864 r., po przeprowadzeniu uwłaszczenia powstało wiele małych kopalń
prowadzonych przez rolników, którzy jako właściciele ziemi mieli również prawo do posiadania węgla znajdującego się pod jej powierzchnią. Po upadku powstania styczniowego władze carskie stopniowo ograniczały samodzielność Królestwa
Polskiego. W 1868 r., ukazem cara Aleksandra, zlikwidowano Wydział Górnictwa
i Rządową Komisję Przychodów i Skarbu. Ponieważ kopalnie państwowe wymagały
stałych nakładów finansowych, zostały w latach 60. XIX w. sprzedane lub wydzierA. Bocheński, Wędrówki po dziejach…, s. 264.
J. Przemsza-Zieliński, Historia…, s. 238.
57
Tamże, s. 246.
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żawione prywatnym inwestorom. W 1876 r. państwowe kopalnie „Koszelew”, „Cieszkowski” i „Nowa” kupili generałowie Aleksy Plemiannikow i Aleksy Riesenkampf.
Wydzierżawili je następnie Bankowi Francusko-Włoskiemu, który utworzył spółkę
Francusko-Włoskie Towarzystwo Dąbrowskich Kopalń Węgla w Dąbrowie. Kilka
lat później nieczynne państwowe kopalnie węgla „Reden” i „Tadeusz” kupili również rosyjscy oficerowie, którzy przekazali je Francusko-Rosyjskiemu Towarzystwu
Górniczemu, natomiast zakłady należące do hr. Jana Renarda i Gustawa von Kramsty przeszły po śmierci właścicieli na rzecz spółek akcyjnych. Górnictwo podlegało
Departamentowi Górniczemu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Petersburgu.
Nadzór nad górnictwem sprawował powołany w 1895 r. Zachodni Zarząd Górniczy,
a teren Królestwa podzielono na 8 okręgów górniczych. W 1870 r. władze rosyjskie
wprowadziły nowe prawo górnicze. Na jego podstawie uznano, że poszukiwanie węgla
oraz jego wydobycie wymaga uzyskania nadania górniczego, a obszar pola górniczego
ustalono na 1,1 km2. Właściciel terenu, pod którym wydobywano węgiel, miał prawo
do odszkodowania za powstałe szkody górnicze. Nadań górniczych nie mogli jednak
uzyskiwać Żydzi mieszkający w Rosji i Królestwie Polskim58. Nie wszystkie kopalnie
zgłaszano, gdyż wiele mniejszych zakładów prowadziło eksploatację nielegalnie na
terenach dzierżawionych od koncernów górniczych. Czynili to nawet właściciele gospodarstw rolnych, a prowadzone przez nich prymitywne kopalnie można uznać za
„protoplastów” biedaszybów, działających w XX w.59
Większość węgla wydobywanego w drugiej połowie XIX w. konsumował szybko
rozwijający się przemysł Królestwa Polskiego tym bardziej, że dostawy towarów importowanych obłożono w latach 1877–1885 wysokimi stawkami celnymi, które obowiązywały do 1900 r.60 Węgiel kupowało hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, przemysł maszynowy, włókienniczy, rolno-spożywczy. W tym okresie większe kopalnie
zostały unowocześnione, zbudowano szyby, zamontowano maszyny parowe, rozbudowano sortownie i płuczki. W latach 1860–1913 wydobycie węgla wzrosło z 225 tys. t
do 6,8 mln t, a w 32 istniejących kopalniach zatrudnionych było 25,7 tys. pracowników.
Kopalnie należały do spółek: „Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich” (5 kopalń), „Towarzystwo Francusko-Włoskie Dąbrowskich Kopalń Węgla”
(2 kopalnie), „Towarzystwo Francusko-Rosyjskie” (1 kopalnia), „Towarzystwo Warszawskie” (3 kopalnie), „Towarzystwo Saturn” (2 kopalnie), „Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla „Czeladź” (1 kopalnia). Pozostałe zakłady należały do spółek mniejszych.
W Zagłębiu Krakowskim pierwsza informacja o występowaniu węgla kamiennego (Carbones fosiles) w rejonie Tenczynka pochodzi z 1659 r. Została ona umieszczona w wydanej wtedy pracy Andrzeja Cellarego Opis Polski. W latach 1766–1767
M. Kaczanowic, Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1896, s. 90–91.
J. Ziemba, Biedaszyby Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 1967, s. 9.
60
Dąbrowa Górnicza. Zarys rozwoju miasta, Katowice 1976, s. 105; A. Bocheński, Wędrówki po dziejach…, t. 2,
s. 327.
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 rowadzono eksploatację węgla w rejonie Szczakowej61. W 1783 r. ostatni król Polski,
p
Stanisław August Poniatowski, zezwolił na założenie spółki eksploatującej węgiel
w Szczakowej. Miał on być dostarczany drogą wodną do fabryki broni w Kozienicach
i warzelni soli. Do wznowienia wydobycia węgla w Szczakowej doszło w 1789 r., a prowadzona przez Carosiego kopalnia pracowała do 1791 r. Przygotowywano również
projekt uspławnienia Przemszy. Od lat 80. XVIII w. prowadzono również wydobycie
węgla w należących do Czartoryskich i Lubomirskich dobrach tenczyńskich62. Od
1792 r. działała w Jaworznie prywatna kopalnia należąca do hr. W. Moszyńskiego. Po
trzecim rozbiorze Polski obszar Zagłębia stał się częścią Austrii. W 1797 r. kopalnia
hr. Moszyńskiego został przejęta przez rząd austriacki. Została rozbudowana, a jej nazwę zmieniono na „Fryderyk August”. W latach 1804–1806 obok niej powstało kilka
niewielkich, prywatnych kopalń. Od początku XIX w. węgiel pozyskiwano w Sierszy,
w kopalni należącej do Jakuba Nowaka. W 1806 r. została ona zakupiona przez księcia
Alberta Saskiego. Od 1804 r. działała kopalnia „Izabela”, należąca do rodziny Potockich. W latach 1809–1815 Zagłębie należało do Księstwa Warszawskiego, potem było
częścią Rzeczpospolitej Krakowskiej, a w 1846 r. zostało przyłączone do cesarstwa
austriackiego. Na tym obszarze pracowało 8 niewielkich kopalń dostarczających kilka tysięcy ton węgla, ale zmiany polityczne działały hamująco na rozwój górnictwa.
Na należących do Austrii terenach węgiel kamienny należał do panującego (ustawy
z lat 1773 i 1786), a zgodę na jego wydobycie wydawały sądy górnicze, przed którymi właściciele kopalń musieli udowadniać, że posiadają prawo do wydobywania węgla. Powstały dyrekcje górnicze we Lwowie i Wieliczce, nadzorujące urzędy lokalne.
Nadawanie własności górniczej (lenności) rozpoczęto w 1805 r. na podstawie patentu
cesarskiego. Jednak władze austriackie nie miały środków finansowych na inwestycje
w górnictwie. Nie sprzyjały im również zmiany polityczne. Na terenie Rzeczpospolitej
Krakowskiej obowiązywały od 1844 r. przepisy, na których mocy prawo do poszukiwania (listy śledcze) i wydobywania minerałów (listy lenne) miał jedynie właściciel
powierzchni63. Sprawy górnictwa nadzorował Inspektorat Kopalń i Hut Rządowych.
W 1839 r. na terenie Zagłębia Krakowskiego działało zaledwie 6 kopalń, wydobywających 60 tys. t węgla, przeznaczonego głównie dla hut cynku. Należały one do państwa oraz do rodziny Lubomirskich i Potocki64. W 1854 r., na podstawie przepisów
powszechnej austriackiej ustawy górniczej, ustalono, że poszukiwanie i wydobywanie
węgla wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń, dostępnych każdemu zainteresowanemu tego rodzaju działalnością. Maksymalna powierzchnia pola górniczego wyno61
M. Gołkiewicz, Początki dobywania węgla w Polsce za Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Wiadomości Muzeum
Ziemi, t. 7, cz. 1, 1953, s. 103–111.
62
W. Kula, Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku, Warszawa 1956, s. 586.
63
J. M. Bocheński, Krakowskie prawo górnicze, Kraków 1898, s. 10–16.
64
E. Pietraszek, Zagłębie Krakowskie w latach 1796–1848, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1961, nr 4,
s. 749.
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siła 0,38 km2. Kopalnie należały do gwarectw, a liczbę kuksów ustalono na 128, przy
czym każdy z nich mógł być podzielony na 100 części. Górnictwo nadzorowały władze
państwowe w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy65. Reprezentowali je: Ministerstwo Robót Publicznych w Wiedniu, Starostwo Górnicze w Krakowie, okręgowe
urzędy górnicze, rewirowi inżynierowie przysięgli.
W drugiej połowie XIX w. rozwój gospodarczy doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na węgiel kamienny, wykorzystywany głównie przez miejscowy przemysł
i towarzystwa kolejowe. Rozwój górnictwa wspierał rząd austriacki, który kupował
węgiel dla linii kolejowych oraz stosował obniżone taryfy na przewóz wydobywanego w Zagłębiu węgla. W 1871 r. państwowe kopalnie w Jaworznie sprzedane zostały
prywatnemu gwarectwu. Powstały wtedy prywatne kopalnie w: Jaworznie, Dąbrowie, Szczakowej, Ciężkowicach, Krzeszowicach, Tenczynku, Sierszy, Brzeszczach, Libiążu. Wydobycie węgla systematycznie rosło. W 1875 r. przekroczyło ono 351 tys. t,
a w 1892 r. uzyskano 632 tys. t. Na początku XX w. wydobywano ponad 900 tys. t
węgla. W 1913 r. działało w tym rejonie 8 kopalń, w których wydobyto 1,9 mln t węgla,
przy zatrudnieniu 7,7 tys. górników. Największym koncernem górniczym było „Gwarectwo Jaworznickie” (2 kopalnie). Pozostałe zakłady należały do „Galicyjskich Akcyjnych Zakładów Górniczych” (2 kopalnie), spółek francuskich i belgijskich (2 kopalnie),
Skarbu Państwa (1 kopalnia)66. W 1905 r. Galicyjski Wydział Krajowy odkupił od Jana
Schlultusa nadania górnicze o powierzchni 700 km2. Kopalnie te nie były jednak w stanie zaspokoić zapotrzebowania na węgiel, dlatego duże jego ilości importowano z Górnego Śląska. Łącznie na terenie 3 zagłębi (Górnośląskiego, Dąbrowskiego, Krakowskiego) w 1913 r. pracowały 103 kopalnie dostarczające 57,7 mln t węgla kamiennego, przy
zatrudnieniu 156 tys. robotników.
Wybuch I wojny światowej, jej przebieg i następstwa miały poważny wpływ na rozwój górnictwa. Początkowo nastąpił spadek wydobycia na Dolnym i Górnym Śląsku
– z 49,2 mln t do 42,2 mln t. Ponieważ jednak bez węgla, koksu i węglopochodnych gospodarki Cesarstwa Niemieckiego, rosyjskiego i austro-węgierskiego nie mogły sprawnie funkcjonować, za wszelką cenę starano się utrzymać przedwojenny poziom produkcji. W 1917 r. wydobycie węgla na Górnym Śląsku wzrosło ponownie do 43 mln t,
a rosnąca stale cena węgla umożliwiała koncernom powiększanie zysków. Aby uzyskać ten wynik, ukończono budowę 2 nowych kopalń („Książę”, „Blücher”) i rozpoczęto budowę kopalni „Fryderyk” w Gorzyczkach. W innych zakładach („Król”,
„Knurów”, „Sośnica”, „Emma”) pogłębiano istniejące szyby, otwierano nowe poziomy
wydobywcze („Andaluzja”, „Rozbark”, „Szombierki”), montowano nowe urządzenia
(maszyny wyciągowe, pompy, kompresory, wentylatory, generatory), zwiększono mechanizację urabiania i transportu. Mniejszy był zakres inwestycji przeprowadzonych
65
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Das allgemeine Berggesetzt von 23 Mai 1854, Wien 1911, s. 13–47.
Sprawa kopalń Zagłębia Krakowskiego, praca zbiorowa, Kraków 1927, s. 7–9.
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na Dolnym Śląsku. Wydobycie węgla na terenie tego zagłębia zmalało z 4,8 mln t
(w 1914 r.) do 4,6 mln t węgla (w 1917 r.)67. Pogorszeniu uległy warunki pracy, gdyż
część wykwalifikowanych robotników powołano do wojska, a na ich miejsce zatrudniono kobiety, młodocianych, jeńców wojennych i robotników przymusowych, którzy
w 1917 r. stanowili 40% zatrudnionych. Wydłużone zostały godziny pracy, a wartość
zarobków zmniejszała inflacja. Wprowadzono też reglamentację żywności oraz wielu
innych towarów, co doprowadziło do ograniczenia możliwości ich zakupu, a to spowodowało kolejne pogorszenie warunków życia. Ograniczeniu uległy inwestycje, roboty
udostępniające i przygotowujące w kopalniach, zmniejszył się zakres niezbędnych remontów i modernizacji, a to prowadziło do dekapitalizacji przedsiębiorstw. Wzrosła
liczba strajków, w których brało udział coraz więcej robotników. Szczególnie silnie
wystąpiły one w czerwcu 1917 r. i lipcu 1918 r. W czasie trwania działań wojennych
gospodarka Cesarstwa Niemieckiego została przestawiona na produkcję wojenną.
Wzrosła też znacznie ingerencja państwa w gospodarkę. Pojawiły się elementy gospodarki planowej, a realizowany od 1916 r. plan Hindenburga wprowadził reglamentację surowców, maszyn, urządzeń oraz siły roboczej. Gospodarkę kontrolowały Urząd
Wojenny i Urząd Gospodarczy Rzeszy, których naczelnym zadaniem było zapewnienie w pierwszej kolejności dostaw dla frontu68. W 1917 r. wprowadzono w Niemczech
reglamentację węgla, a jego rozdziałem zajmował się Komisarz Rzeszy do Spraw Rozdziału Węgla. Podobne rozwiązanie wprowadzano w Austro-Węgrzech, gdzie powołano Komisję do Zaopatrzenia w Węgiel.
W Generalnym Gubernatorstwie obrotem węgla kierowały Centrala Węglowa
w Warszawie i Urząd Sprzedaży Węgla w Sosnowcu. Działał też Wojskowy Urząd Górniczy w Dąbrowie Górniczej. W 1914 r. Zagłębie Dąbrowskie zostało zajęte przez wojska niemieckie. Obawiając się rosyjskiej kontrofensywy, Niemcy przystąpili do unieruchamiania kopalń, niszcząc najważniejsze urządzenia. Gdy odparto natarcie rosyjskie,
ponownie uruchomiono kopalnie Zagłębia Dąbrowskiego. W styczniu 1915 r. zostało
ono podzielone na dwie strefy okupacyjne. Północno-zachodnia z Sosnowcem i Będzinem przypadła Niemcom, rejon południowo-zachodni natomiast objęła Austria. Nad
przedsiębiorstwami, należącymi do kapitału rosyjskiego, francuskiego i belgijskiego,
wprowadzono zarząd przymusowy. W tym samym czasie produkcja węgla w Zagłębiach Krakowskim i Dąbrowskim zmniejszyła się z 9,7 mln t do 6,7 mln t.
Sytuacja górnictwa uległa gwałtownej zmianie po ustaniu w 1918 r. działań wojennych. Produkcja węgla na Górnym Śląsku spadła do 39,8 mln t, na Dolnym Śląsku
wyniosła 4,6 mln t, na terenie Zagłębia Krakowskiego i Dąbrowskiego natomiast pozyskano 5,9 mln t. W istniejących kopalniach pracowało 200 tys. górników. W 1918 r.
rewolucja w Niemczech doprowadziła do obalenia monarchii i ustanowienia republiki,
67
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Obudowy drewniane, taczki, beczki i niecki stosowane w transporcie kopalnianym na początku
XIX w., autor nieznany, 1812 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Port węglowy zlokalizowany u wylotu sztolni „Fuchs” w Wałbrzychu, autor nieznany, 1820 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Transport węgla za pośrednictwem sztolni odwadniającej „Fuchs”
w kopalni „Fuchs” („Julia”) w Wałbrzychu, Hülse, 1825 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Port węglowy znajdujący się u wylotu sztolni odwadniającej „Fuchs” w kopalni
„Fuchs” („Julia”) w Wałbrzychu, W. Hartmann, 1828 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Ręczny kołowrót wyciągowy stosowany do wyciągania urobku w kopalniach węgla,
Schwarzbauer, 1809 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Piec stosowany do przewietrzania kopalni „Fuchs” („Julia”) w Wałbrzychu,
G. Senbhahn, 1828 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Budynek Królewskiego Urzędu Górniczego i Solnego w Tarnowskich Górach, Pletschke, 1835 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Budynek kopalnianej cechowni, rewir górniczy Bobrowniki, autor nieznany, XIX w,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Widok ogólny kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, autor nieznany, koniec XIX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Widok ogólny kopalni „Blücher” („Jankowice”) w Rybniku, M. Steckel, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Widok ogólny kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, M. Steckel, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Widok ogólny kopalni „Niemcy” („Polska”) w Świętochłowicach, M. Steckel, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Widok ogólny kopalni „Wenzeslaus” („Wacław”) w Nowej Rudzie, autor nieznany, XIX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Widok ogólny kopalni „Fuchs” („Julia”) oraz elektrowni w Wałbrzychu, autor nieznany, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Widok ogólny szybów „Maria” kopalni „Książę” w Wałbrzychu, autor nieznany, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Widok ogólny kopalni „Saturn” w Czeladzi, autor nieznany, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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co pozwoliło na zawarcie w 1918 r. rozejmu, który zakończył zmagania wojenne. Przez
Rosję przetoczyła się komunistyczna rewolucja, rozpadły się Austro-Węgry, a Polska
po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość.

Rozwój techniki górniczej
Wydobycie węgla rozpoczynano zwykle w miejscu wychodni pokładu na powierzchnię
ziemi i prowadzono je początkowo metodą odkrywkową. Gdy zalegający płytko węgiel
został wybrany, kopano pionowe szyby, od których prowadzono poziome podziemne
chodniki, wykonywane po rozciągłości pokładu. W 1818 r. niektóre szyby dochodziły
już do 70 m głębokości69. Miały one przekrój prostokątny, obudowywano je drewnianymi wieńcami, czasem połączonymi z pionowymi słupami. Jedynie szyby, nad którymi stały parowe maszyny wyciągowe, wzmacniano kątownicami, szyby odwadniające
natomiast otrzymywały obudowę murowaną. W każdym szybie, oprócz przedziału transportowego, znajdował się też, oddzielony przepierzeniem z desek, przedział
drabinowy, przeznaczony do schodzenia do kopalni70. Ponieważ koszty budowy szybu były niewielkie, w miarę eksploatowania nowych pokładów węgla drążono nowe
szyby, aby zmniejszyć koszty transportu urobku na powierzchnię. W drugiej połowie
XIX w. zaczęto wybierać głębiej zalegające pokłady węgla kamiennego, wzrosła więc
głębokość szybów – początkowo do 200 m, następnie do 400 m, a w 1911 r. w kopalni
„Karsten-Centrum” („Centrum”) uruchomiono szyb o głębokości 774 m. Budowa tak
głębokich szybów okazała się bardzo kosztowna, dlatego też budowano pojedyncze,
stałe szyby, przez które starano się udostępnić jak największy obszar pola węglowego.
Przy ich głębieniu stosowano materiały wybuchowe, otaczano głębiony szyb tubingami, wstrzykiwano cement lub zamrażano górotwór, by przejść przez warstwy kurzawki (w 1906 r. w kopalni „Mikulczyce” w Zabrzu). Do obudowy szybów stosowano
początkowo cegły, następnie beton lub żelbeton (w 1908 r. w kopalni „Paweł” w Rudzie Śląskiej)71. Podszybia zakładano na kilku poziomach, prowadząc od nich długie,
pojedyncze przekopy, od których biegły chodniki podstawowe dochodzące do pokładów węgla, w których prowadzono pochylnie, połączone z chodnikami pośrednimi
i wybierkowymi. W 1795 r. na kopalni „Królowa Luiza” zamontowano przeniesioną
z Tarnowskich Gór 20‑calową maszynę parową systemu Newcomena, poruszającą
pompy odwadniające, zamontowane w szybie „Piotr”72. Moc pierwszych maszyn nie
przekraczała 10 KM, a w ciągu minuty wydobywały one na powierzchnię 0,6 m3 wody.
S. Kossuth, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Katowice 1963, s. 35.
J. Jaros, Historia górnictwa…, s. 83–84.
71
Tamże, s. 123.
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J. Jaros, Dwa wieki Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice”, Zabrze 1991, s. 11.
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W 1797 r. podobną maszynę otrzymała kopalnia „Hoym” w Zagłębiu Dąbrowskim.
W 1803 r. pierwszą pompę parową zainstalowano w dolnośląskiej kopalni „Gustaw”.
W latach 40. XIX w. pojawiły się pompy nurnikowe, składające się z rury ssącej, w której poruszał się tłok w kształcie walca i osobnej rury tłoczącej, którą woda wypływała
na powierzchnię. Wadą maszyn parowych była jednak ich wysoka cena, dochodząca
do 24 tys. talarów, a także koszty ich utrzymania – dochodziły do 2 tys. talarów rocznie
– dlatego mogły sobie na nie pozwolić jedynie duże kopalnie. W mniejszych zakładach przy odwadnianiu posługiwano się wiadrami, ręcznymi pompami lub budowano sztolnie odwaniające. W Zagłębiu Górnośląskim powstały one w rejonie Mysłowic
i Mikołowa. Największą sztolnią na tym terenie była Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, której budowę rozpoczęto w 1799 r. w Zabrzu. Do 1810 r. ukończono liczący
2,5 km odcinek, przebiegający od wylotu sztolni do szybów kopalni „Królowa Luiza”.
Wyrobiska wykute w kamieniu pozostawiono w stanie naturalnym lub obmurowano
murem ceglano-kamiennym73. Budowę sztolni zakończono dopiero w 1868 r., gdy została doprowadzona do szybu „Krug” kopalni „Król” w Chorzowie. Miała ona wtedy
14,2 km i co minutę odprowadzała 17 m3 wody. Odwadniała też kilka prywatnych kopalń węgla, położonych w jej pobliżu.
Na Dolnym Śląsku pierwsze sztolnie powstały w 1770 r., a do odwadniania i transportu węgla wykorzystywano ukończoną w 1791 r. sztolnię „Fuchs” („Lisia Sztolnia”)
obsługującą kopalnię o tej samej nazwie. Miała ona długość 2 km, a do transportu
używano łodzi o ładowności 2,7 t węgla. Największa ukończona w 1809 r. sztolnia
„Aleksander” miała ponad 5 km długości i odwadniała pokłady węgla znajdujące się
100 m pod ziemią w rejonie Nowej Rudy74.
Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego największa sztolnia „Ullmanna” miała 1,8 km
długości i odwadniała kopalnię „Reden”. W połowie XIX w. 38 kopalń stosowało
maszyny parowe odwadniające, 8 kopalń odwadniano sztolniami i maszynami parowymi, 12 kopalń sztolniami, a 18 – ręcznymi kołowrotami i pompami. W drugiej
połowie XIX w. nad szybem wodnym stawiano murowany budynek, mieszczący maszynę parową połączoną bezpośrednio z trzonem, poruszającym zestawy pomp ssąco-tłoczących lub nurnikowych. Zmiana systemu odwadniania nastąpiła w 1872 r., gdy
na kopalni „Królowa Luiza” w podziemnej komorze zamontowano 2 pompy tłokowe,
poruszane przez maszyny parowe, dla których parę produkowano w ulokowanej pod
ziemią kotłowni. Spaliny usuwano z niej za pośrednictwem szybu „Skalley”. W latach
następnych w kopalniach montowano pompy parowe, tłoczące do 8 m3 wody na minutę, a parę z kotłowni doprowadzano rurociągami, zlokalizowanymi na powierzchni75.
Pod koniec XIX w. instalowano wydajniejsze pompy wirnikowe poruszane przez silniA. Frużyński, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, „Nasze Zabrze Samorządowe” 2000, nr 9, s. 17.
Der Waldenburger – Neuroder Industriebezirk, Breslau 1913, s. 14.
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Schantz, Der Rauchabkühlungsapparat im Felde des Skalley Schachtes der Königin Louise Grube, „Zeitschrift für
das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen in Preussischen Staate” 1875, t. 23, s. 168–169.
73
74

66

Rozwój techniki górniczej

ki elektryczne (w 1897 r. w kopalni „Rydułtowy”). W 1911 r. pracowało już 114 pomp
elektrycznych (78 wirnikowych i 36 tłokowych), a pompy parowe były sukcesywnie
likwidowane.
Pod koniec XVIII w. rozpoczęto eksploatację węgla śląską metodą filarową, przy
jednoczesnym zastosowaniu zabierek. Pokład węgla udostępniano szybami, a następnie dzielono chodnikami podstawowymi na duże filary. Rozcinano je potem za pomocą chodnika pośredniego i 3 dowierzchni na małe filary, które wybierano dwiema
zabierkami. Wszystkie chodniki miały szerokość od 3 do 4 m, a do wybierania przygotowywano nie więcej niż półtora dużego filaru, co miało zapobiegać zbytniemu wysuszaniu węgla76. Cienkie pokłady, o grubości poniżej metra, wybierano ścianami o długości 20–40 m. Metoda ta była jednak mało popularna, gdyż pokłady o takiej grubości
uznawano wówczas za mało przydatne w eksploatacji.
Wzrost zapotrzebowania na węgiel w latach 20. XIX w. wymusił zwiększenie powierzchni wybieranego pokładu węgla. Powiększono długość chodników i dowierzchni do 100 i więcej metrów. Pole to dzielono na filary o szerokości 6–16 m i długości
18 m, wybierane zabierkami o szerokości 6–5 m. Wprowadzono też podział na chodniki
podstawowe o szerokości 3 m – korzystano z nich przez dłuższy okres – i chodniki wybierkowe o szerokości 4–5 m. Przy ociosie chodnika wykonywano rów odpływowy dla
wody dołowej. Przy wybieraniu poszczególnych filarów stosowano od strony starych
wyrobisk tzw. nogi, czyli filary z niewybranego węgla o szerokości 2–4 m. Nad chodnikami pozostawiano warstwę węgla dochodzącą do 1,5 m grubości. Te posunięcia miały
chronić wyrobiska przed zawałem. Pokłady węgla powyżej 6 m grubości rozdzielano
na 2 warstwy (ławy). W pierwszej kolejności wybierano warstwę górną, a po zabezpieczeniu jej stropnicami przystępowano do urabiania ławy dolnej77. W 1820 r. zaczęto
wprowadzać pochylnie, biegnące po upadzie pokładu, do których dochodziły poziome chodniki wybierkowe. W latach 50. XIX w. filary wybierano po rozciągłości lub po
wzniosie pokładu, a grube pokłady eksploatowano kilkoma warstwami.
Węgiel wybierano początkowo wyłącznie na zawał. Jednak, gdy w pobliżu kopalń
zaczęły powstawać inne zakłady przemysłowe i osiedla mieszkalne, zapadający się teren
mógł doprowadzić do ich uszkodzenia lub zniszczenia. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zapadnięcia pustek powstałych po wybranym węglu, w latach 70. XIX w. rozpoczęto stosowanie podsadzki suchej (kamień, żużel hutniczy). W ten sposób wybierano gruby na 12 m pokład węgla w kopalni „Niwka” w Sosnowcu. W 1901 r. w kopalni
„Mysłowice” wprowadzono podsadzkę płynną (piasek zmieszany z wodą), którą za
pośrednictwem systemu rurociągów i drewnianych rynien kierowano do pustych wyrobisk, otoczonych drewnianymi tamami. Stosowanie podsadzki podnosiło koszt wydobycia węgla, lecz równocześnie lepiej chroniło obiekty znajdujące się na powierzchni.
J. Jaros, Historia górnictwa…, s. 91.
Tenże, Henryka Heintzmana „O przygotowaniu i eksploatacji pokładów w kopalniach śląskich ze szczególnym
uwzględnieniem Górnego Śląska, „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa” 1958, t. 2, s. 291.
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W celu dostawy piasku wybudowano specjalne linie kolejowe łączące piaskownie z szybami podsadzkowymi. W 1905 r. uruchomiono państwową kolej piaskową Kopalnia
„Królowa Luiza” – Bezchlenie, a w 1913 r. powstała kolej Pyskowice – Biskupice – Ruda,
wybudowana wspólnie przez koncerny Borsiga i Ballestrema78. W 1918 r. na zawał wybierano 76% węgla, przy pomocy podsadzki płynnej – 19%, a suchej – 4%.
Początkowo węgiel kamienny, który zaliczano do skał niezbyt twardych, urabiano
za pomocą szpicaka (klina), pyrlika (młota) lub tylko samego kilofa. Górnicy wydobywający węgiel wycinali poziomy wrąb w środku urabianego pokładu, a następnie, za
pomocą kilofa i łomu, rozbijali węgiel nad i pod wrębem. Około 1790 r. – z polecenia
hr. F. W. Redena – wprowadzono wrębienie na wzór westfalski79. Polegało to na wykonaniu poziomego wrębu przy samym spągu pokładu, a następnie 2 wrębów pionowych
przy ociosach. Podcięty węgiel załamywał się sam pod własnym ciężarem, a gdy to nie
następowało, rozbijano go klinami i młotami. Wręby poziome w chodnikach miały
1,25 m głębokości i 26 cm szerokości, w filarach natomiast dochodziły do 2 m głębokości.
Wręby pionowe miały podobną głębokość, były jednak szerokie na 50 cm. Ponieważ wykonywanie wrębów pionowych było czasochłonne i zmniejszało procent grubego węgla,
górnicy wykonywali je bardzo niechętnie, stosując jedynie wręby poziome.
Urabianiem węgla zajmowali się najbardziej doświadczeni górnicy – rębacze. Pomagali im szleprzy, ładujący urobek do skrzyń i wozów, które ciągnęli oni potem pod
szyb wydobywczy. Od końca XVIII w. sporadycznie do rozsadzania skał lub do skruszenia węgla używano prochu. Jego stosowanie rozpowszechniło się na Dolnym Śląsku
w latach 20. XIX w. Na Górnym Śląsku po raz pierwszy użyto go w 1841 r. w kopalni
„Król”. Nadal wykonywano wręby poziome, rozsadzając prochem podcięty wrębem
pokład węgla80. Używanie prochu stało się łatwiejsze, gdy w 1842 r. zastosowano lonty
Bickforda. Ponieważ narzędzia używane do urabiania węgla bardzo szybko ulegały
stępieniu, każda kopalnia posiadała własną kuźnię, gdzie były one naprawiane.
W drugiej połowie XIX w. węgiel nadal urabiano za pomocą materiałów wybuchowych, rezygnując nawet z ręcznego wrębienia, które zastąpiono wystrzeliwaniem wrębu. Pojawiły się nowe rodzaje kilofów, młotów i klinów, przeznaczonych do urabiania
węgla, z których część zaopatrzono w wymienne ostrza. W 1872 r. na kopalni „Królowa
Luiza” zastosowano „loski”, wyposażone w wymienne ostrza, przeznaczone do wiercenia otworów strzałowych81. Górnik trzymał taką „loskę” oburącz i systematycznie
uderzał w pokład węgla, wykonując za jej pomocą w ciągu 45 minut otwór strzałowy.
Otwór ten czyszczono prętem – „kopytkiem” – lub gracką. Potem ładowano materiał
wybuchowy kruszący węgiel (dynamit, żelatyna wybuchowa, miedziankit, proch prasowany). Następnie, używając drewnianego „sztampera”, wypełniano otwór gliną
Tenże, Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988, s. 29.
Tenże, Historia górnictwa…, s. 95.
80
Tenże, Historia kopalni Król w Chorzowie (1791–1945), Katowice 1962, s. 20.
81
Tenże, Dwa wieki…, s. 23.
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(„przybitką”). Potem żelazną iglicą przebijano w niej niewielki otwór, do którego wkładano lont, zapalany zapałkami lub górniczą lampką. Taki sposób odpalania ładunków wybuchowych był bardzo niebezpieczny. Aby go wyeliminować, zaczęto stosować
nowe typy lontów, połączonych z zapalarkami elektrycznymi.
Ponieważ ręczne wiercenie było bardzo uciążliwe, męczące i mało wydajne, w latach 70. XIX w. wprowadzono ciężkie wiertarki udarowe na sprężone powietrze, przeznaczone do wiercenia w kamieniu. Do wykonywania otworów w węglu stosowano
przenośne wiertarki ręczne. Przełom w mechanizacji wiercenia otworów strzałowych
nastąpił dopiero na początku XX w., gdy w kopalniach pojawiły się lekkie wiertarki
udarowe na sprężone powietrze i elektryczne wiertarki obrotowe. Mechanizacji uległo
również wykonywanie wrębu. Prowadzono je za pośrednictwem różnego typu wrębiarek (żerdziowe, słupowe, łańcuchowe), poruszanych silnikami elektrycznymi lub
pneumatycznymi.
Do obudowy wyrobisk stosowano w kopalniach wyłącznie drewno. Były to głównie
okorowane pnie sosnowe. Szyby zjazdowe i wydobywcze posiadały obudowę z poziomych, drewnianych wieńców, wzmocnionych kątownicami lub pionowymi słupami.
Chodnik obudowywano stropnicami, wspartymi na stojakach, a całość łączono za
pomocą specjalnego wycięcia, zwanego wiązaniem. Przy kruchym stropie nad stropnicami układano drewnianą okładzinę („opinkę”). W zabierkach stosowano głównie
same stojaki, nad którymi umieszczano drewniane przypory. W miarę jak wybierano węgiel, ustawiano wzdłuż ściany zabierki rząd stojaków („organy”), które czasami
wspierano zastrzałami, by mogły wytrzymać większe ciśnienie82. Po zakończeniu pracy
„rabowano” obudowę. Wykonywali tę pracę specjalni górnicy, który otrzymywali opłatę od każdego odzyskanego stojaka i stropnicy. Po usunięciu obudowy wyrobisko ulegało zawaleniu. Kopalnie zużywały w tym czasie bardzo duże ilości drewna. W 1818 r.
do wydobycia 1000 t węgla potrzeba było 22 m3 drewna. W latach 40. XIX w. ilość ta
wzrosła do 40 m3, a w niektórych kopalniach, o trudnych warunkach geologicznych,
potrzebowano nawet do 100 m3 drewna na 1000 t uzyskanego węgla. W miarę wzrostu
głębokości stosowano coraz większe ilości stojaków i stropnic. Aby zmniejszyć koszty
obudowy, rozpoczęto impregnowanie drewna, które wydłużało okres jego eksploatacji
nawet o 300%–400%. Do „rabowania” obudowy zastosowano wrzeciona Kirschnioka
i windy rabunkowe Kowarzyka, dzięki którym odzyskiwano nawet 50% użytego drewna83. W niektórych kopalniach sporadycznie stosowano obudowę stalową, składającą się
ze stropnic, wykonanych z szyn i stojaków w kształcie metalowej rury. Główne przekopy, szyby, chodniki wzmacniano obudową murowaną z cegły, betonu lub żelbetu.
Urobiony przez górników węgiel był przed transportem sortowany bezpośrednio
na przodku. Duże bryły węgla wkładano ręcznie do skrzyń włócznych o ładowności
82
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od 60 do 180 kg, węgiel drobniejszy natomiast zgarniano specjalnymi grabiami i wsypywano za pomocą gracek do drewnianych niecek mieszczących do 35 kg węgla.
W drugiej połowie XIX stulecia pojawiły się niecki stalowe i łopaty, którymi załadowywano wozy, wprowadzane bezpośrednio do miejsc urabiania węgla.
Początkowo urobek transportowano do szybu wydobywczego skrzyniami włócznymi,
zaopatrzonymi w płozy. Skrzynie te przeciągali wozacy (szleprzy) po specjalnych deskach
ułożonych na spągu. W małych kopalniach węgiel do szybu przenoszono też w nieckach.
Sytuacja uległa zmianie na początku XIX w., gdy w kopalniach „Królowa Luiza” i „Król”
wprowadzono transport konny. Węgiel ładowano do drewnianych skrzyń lub koszy o pojemności 370 kg. Ustawiano je następnie na wykonanych z drewna platformach, koła platformy i osie były żelazne. Całość ciągnął koń, po ułożonych na spągu chodnika szynach.
Początkowo używano szyn drewnianych, sosnowych i dębowych, a od 1818 r. – żeliwnych
płaskich lub żelaznych wypukłych, które przymocowywano do drewnianych podkładów.
Ponieważ jednak koszty utrzymania konia trzykrotnie przekraczały zarobek szlepra, zrezygnowano bardzo szybko z transportu konnego, a platformy, na których znajdował się
teraz tylko jeden kosz z węglem, pchali po torach wozacy.
Na Dolnym Śląsku, aż do lat 40. XIX w., większość węgla transportowano skrzyniami włócznymi, a jedynie w dwóch kopalniach stosowano wozy. Na pochylniach
transport odbywał się za pomocą kołowrotów hamulcowych, a pomiędzy poziomami
kopalni, od 1821 r., głębiono ślepe szybiki.
W Zagłębiu Dąbrowskim transport szynowy wprowadzono w latach 20. XX w.
W miarę rozbudowy kopalń rosła rola transportu podziemnego. Dzięki wprowadzeniu w latach 60. XIX w. stalowych szyn pojawiła się możliwość zastosowania wozów
o większej pojemności (550 kg), w których skrzynia ładunkowa połączona była na
stałe z podwoziem. Wozy te wykonywano początkowo ze wzmocnionego stalowymi
listwami drewna. Zastępowały one wozy ze stalowej, nitowanej lub spawanej blachy.
W 1853 r. na kopalni „Gottessegen” do transportu zastosowano ponownie konie, ciągnące pociągi składające się z 10 wozów z węglem. Aby sprostać rosnącym przewozom,
na dole kopalni zatrudniano coraz więcej koni, a na początku XX w. pracowało ich
pod ziemią już ponad 3 tys. W 1870 r. na kopalni „Paweł” zastosowano po raz pierwszy
mechaniczny transport linowy. Maszyna parowa, o mocy 50 KM, napędzała linę przebiegającą przy spągu, do której przyczepiono 20 wozów z węglem i 2 wozy konduktorskie. Pociąg taki poruszał się z prędkością 10 km/h. W latach następnych do ciągnięcia
wozów zastosowano wiele tego typu urządzeń. Przełom w mechanizacji transportu
dołowego nastąpił jednak w 1883 r., gdy na kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”)
pojawiła się pierwsza lokomotywa elektryczna, wyprodukowana w firmie Siemens-Halske84. Była ona zasilana z przewodu zawieszonego pod stropem i mogła ciągnąć
45 wozów z prędkością 7 km/h. W 1906 r. wprowadzono specjalne wagony do prze84
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wozu górników, a w 1911 r. pojawiły się lokomotywy elektryczne z rozwijanym przewodem, docierające do wyrobisk, w których nie było stałej sieci zasilającej. W 1907 r.
zaczęto w niskich wyrobiskach montować przenośniki wstrząsowe. Zmechanizowały
one odstawę urobku. Była to podwieszona na łańcuchach lub linach stalowa rynna
wprawiana w ruch wahadłowy przez elektryczny lub pneumatyczny silnik. W 1918 r.
urządzenia tego typu, pracujące na kopalniach, miały już ponad 30 km długości.
Po koniec XVIII w. do transportu urobku na powierzchnię stosowano jedno- lub
dwukonne kieraty wyciągowe, które mogły w czasie 12 godzin wyciągnąć na powierzchnię do 44 t węgla. Były one jednak używane tylko przez kilka największych
kopalń: „Król”, „Królowa Luiza”, „Fuchs”, „Segen Gottes”, „Heinrich” i bardzo szybko
zastąpiły je parowe maszyny wyciągowe, poruszające 2 bębny linowe. Pierwsza tego
typu maszyna rozpoczęła pracę w 1814 r. na kopalni „Król” w Chorzowie85. Na powierzchnię wyciągano jednak same skrzynie z węglem, gdyż pierwsze klatki, do których wstawiano wozy, pojawiły się dopiero w latach 40. XIX w. Maszyny wyciągowe
umieszczano w budynku o drewnianej konstrukcji. Przylegała do niego wieża szybowa z kołami linowymi. Mimo skomplikowanej budowy i dużego zużycia węgla parowe maszyny wyciągowe wydobywały duże ilości węgla, co czyniło ich eksploatację
bardziej opłacalną niż funkcjonowanie kołowrotów ręcznych i kieratów konnych. Na
Dolnym Śląsku, jako pierwsze wyciągi parowe otrzymały kopalnie: „Segen Gottes”,
„Louise Auguste”, „Glückhilf” (1814)86. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego pierwszą
maszynę parową zainstalowano w 1824 r. w kopalni „Reden”. Ponieważ maszyny parowe były dość drogie, mogły pozwolić sobie na nie tylko największe kopalnie. Od lat 40.
XIX w. wyciągi parowe lokowano w budynkach murowanych, mieszczących kotłownię
i maszynownię. Obok stawiano murowaną wieżę szybową. Parowe maszyny wyciągowe stale udoskonalano. Początkowo urządzenia z pionowym cylindrem zostały zastąpione przez maszyny, posiadające cylinder poziomy, połączony z bębnem linowym za
pomocą wodzika i korbowodu. Następnie pojawiły się maszyny dwucylindrowe, a na
początku XX w. montowano czterocylindrowe maszyny dwukrotnego rozprężenia
pary. Moc takich urządzeń wynosiła 2 tys. KM, pracowały one przy ciśnieniu pary dochodzącym do 12 atm i mogły podnosić ładunki o masie 6 t, z prędkością 18m/s. Maszyny te poruszały bębny linowe o średnicy dochodzącej nawet do 8 m. Ponieważ były
one bardzo ciężkie, od 1880 r. zaczęto w ich miejsce montować tarcze Koppego. Było to
pojedyncze koło wyłożone na brzegu okładziną drewnianą, zwiększającą tarcie, przez
które przewijała się lina wyciągowa. W 1902 r. na kopalni „Concordia” do napędu
bębna linowego zastosowano po raz pierwszy silnik elektryczny w układzie Leonarda.
Ponieważ pracował on na prąd stały, w maszynowni zamontowano przetwornicę Ilgnera, składającą się z silnika prądu zmiennego, wprawiającego w ruch prądnice prądu
Tamże, s. 24–26.
Z. Piątek; Rozwój i rozmieszczenie przemysłu w okręgu wałbrzyskim w XIX wieku, „Kronika Wałbrzyska”, t. 11,
Wałbrzych 1999, s. 22.
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stałego87. Na Dolnym Śląsku pierwszą elektryczną maszynę wyciągową zainstalowano
w 1908 r. w kopalni „Glückhilf-Fridenshoffnung” w 1908 r. Nowe rozwiązanie zdobyło
bardzo szybko uznanie, a w latach 20. XX w. pracowały już 32 elektryczne maszyny
wyciągowe. Do transportu szybowego stosowano liny konopne, nasycone łojem lub
woskiem. W latach 40. XIX w. wprowadzono liny z żelaznych drutów, nawiniętych
na rdzeń, wykonany z liny konopnej, które następnie zastąpione zostały wytrzymalszymi linami, wykonanymi ze splecionych drutów stalowych. Na powierzchnię wozy
z węglem wyciągano początkowo w klatkach jednopiętrowych, mieszczących jeden lub
dwa wozy. W latach 60. XIX w. stosowano klatki dwupiętrowe, a pod koniec XIX w.
używano już klatek czteropiętrowych, mieszczących do ośmiu wozów. Służyły one
również do ruchu załogi i dlatego posiadały drewniane prowadnice i łapadła, umożliwiające ich zatrzymanie w razie urwania liny nośnej.
Zmianie uległa konstrukcja wież szybowych. Murowane wieże basztowe zostały
zastąpione przez, wykonane z żelaza kutego lub stali, konstrukcje kratownicowe, na
których umieszczano koła linowe. Były one podparte zastrzałami, a po raz pierwszy
zastosowano je w 1869 r. na kopalni „Królowa Luiza”. Pierwsza stalowa wieża na Dolnym Śląsku została zamontowana na kopalni „Segen Gottes” w 1888 r. Na początku XX w. budowano stojące bezpośrednio nad szybem wieże basztowe lub słupowe,
w których maszynownia była umieszczona na ostatniej kondygnacji (1908 r. kopalnia
„Niemcy”)88.
Do połowy XIX w. węgiel sortowano ręcznie bezpośrednio w miejscu jego wydobycia na kostkę, orzech i miał. Dopiero w miarę rozwoju przemysłu, gdy pojawiło się
zapotrzebowanie na różne gatunki węgla, a na kopalniach pozostawało zbyt dużo ulegającego samozapłonowi miału, pomyślano o polepszeniu węgla sprzedawanego odbiorcom. Od 1854 r. przy kopalni „Glückhilf” pracował pierwszy dolnośląski zakład
przeróbczy. Zamontowano w nim kruszarkę węgla, przesiewacze bębnowe i płuczkę.
Całość napędzała maszyna parowa o mocy 12 KM. Na Górnym Śląsku w 1860 r. na
kopalni „Król” pojawiły się, poruszane ręcznie, przesiewacze bębnowe, za których pomocą pięciu ludzi mogło w ciągu 12 godzin przesiać 28 t węgla, dzieląc go na 3 asortymenty89. Potem w budowanych obok szybów wyciągowych sortowniach zastosowano
system nieruchomych pochyłych rusztów, połączonych z przesiewaczami bębnowymi,
co pozwoliło uzyskać węgiel w 4 asortymentach. W latach 60. XIX w. wprowadzono
ruszty ruchome, potem pojawiły się wahadłowe, następnie wprowadzono taśmy przebiercze, na których węgiel oddzielano od kamienia (w 1879 r. w kopalni „Heinitz”),
a do wzbogacania węgla zaczęto używać płuczek (w 1881 r. w kopalni „Niemcy”).
W latach 80. XIX w. uzyskiwano już 8 asortymentów węgla. Urządzenia sortowni za
pośrednictwem systemu przekładni pasowych napędzane były maszynami parowymi,
A. Frużyński, Od Amalii do Pstrowskiego. 195 lat historii kopalni, Zabrze 1996, s. 11.
E. Szady, Ewolucja architektury górniczych wież wyciągowych, „Przegląd Górniczy” 1991, nr 9, s. 34.
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stosowano również silniki elektryczne. Sortownie budowano nad torami kolejowymi,
aby węgiel można było ładować bezpośrednio do wagonów. Niesprzedany węgiel magazynowano tymczasowo na zwałowiskach, wyposażonych w mechaniczne koparki
i dźwigi, służące do załadunku węgla.
Do oświetlenia kopalni górnicy używali w tym czasie tylko lampek olejnych, które
spalały około 0,1 kg oleju w czasie dwunastogodzinnej dniówki. Ponieważ eksploatowano głównie niegazowe pokłady węgla, nie stosowano lamp bezpieczeństwa Davy’ego. W 1879 r. na kopalni „Matylda” do oświetlenia sortowni, cechowni i szybu zastosowano lampy elektryczne łukowe. W 1887 r. wprowadzano pod ziemią oświetlenie
elektryczne, a w kopalni „Królowa Luiza” przewody doprowadzono nawet do pojedynczych zabierek. Na tej samej kopalni w 1888 r. użyto po raz pierwszy elektrycznych
lamp bateryjnych90. Ponieważ były one dość ciężkie i nie dawały zbyt dużo światła,
stosowały je tylko drużyny ratownicze. Powszechnie używano natomiast przenośnych
lamp karbidowych (w 1900 r. w kopalni „Niemcy”), które wyparły całkowicie lampy
olejowe.
Kopalnie wentylowano początkowo w sposób naturalny, poprzez system wielu szybów. Do odprowadzania zepsutego powietrza stosowano miechy, pompy powietrzne,
beczki wentylacyjne, wentylatory, poruszane przez konie i ludzi. Dopiero w latach
50. XX w. pojawiły się pierwsze piece wentylacyjne, które służyły do podgrzewania
uchodzącego z kopalni powietrza. Ponieważ piece budowano w szybach głębokich,
świeże powietrze dopływało do kopalni za pośrednictwem szybu najpłytszego i zanim
wywietrzyło wszystkie wyrobiska, było już mocno zanieczyszczone91. Pierwsze tego
typu konstrukcje powstały na kopalniach „Król” i „Królowa Luiza”. Pierwsze wentylatory mechaniczne (Guibal, Schwarzkopf) instalowano dopiero w latach 80. XIX w.
W 1881 r. istniały tylko 4 tego typu urządzenia, a kopalnie wietrzono nadal za pomocą
28 pieców. Dopiero w 1912 r. system wentylacji przy użyciu wentylatorów, napędzanych przez silniki elektryczne (80%) i parowe (20%), stał się dominujący. Największe
wentylatory typu Capell, o wydajności 4,8 tys. m3 powietrza/min., zainstalowano na
kopalni „Florentyna”. Dzięki zastosowaniu wentylatorów zmienił się sposób wentylacji
kopalni. Specjalny szyb powietrzny z wentylatorami ssącymi był przeważnie szybem
najpłytszym, a powietrze do kopalni napływało za pośrednictwem szybu najgłębszego,
co pozwalało na lepsze wentylowanie wyrobisk.
Do wnętrza kopalni wchodzono początkowo i wychodzono z niej po drabinie, znajdującej się w specjalnym przedziale szybu wyciągowego. Ponieważ była to czynność
uciążliwa, co kilka metrów montowano specjalne platformy wypoczynkowe. Czasami
górnicy opuszczali się w dół kopalni po linie lub w naczyniach wyciągowych. Często
ulegali jednak wypadkom, więc władze górnicze zakazały tego procederu. Dopiero
90
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w drugiej połowie XIX w. górnicy zjeżdżali i wyjeżdżali z kopalni w klatkach. Nie znano w tym czasie drużyn ratowniczych, aparatów oddechowych, hełmów ochronnych.
Małe rozmiary kopalń powodowały niewielką liczbę śmiertelnych wypadków. Najwięcej z nich powodowały zawały, praca przy rabunku drewna, upadki do szybu. Największe niebezpieczeństwo w tym okresie stwarzały podziemne pożary. Ich przyczyną
było samozapalenie pozostawionego w starych wyrobiskach kopalni drobnego węgla,
którego nie opłacało się wywozić na powierzchnię, słaba wentylacja lub przeniesienie
ognia z powierzchni. Z pożarami walczono w tym czasie poprzez odgrodzenie tamami palącego się rejonu od reszty kopalni. Tamy budowano z obrzuconych gliną desek,
lub z cegły. Szczególnie wytrzymałe były tamy podwójne, gdzie przestrzeń pomiędzy
dwoma murami z cegieł wypełniano piaskiem i gliną92. Wokół pola pożaru zostawiano filar ochronny o szerokości 20 m. Szyby, których nie udało się uchronić przed pożarem, zasypywano. Teren nad polem pożaru wyrównywano i zasypywano wszelkie
rozpadliny, aby wstrzymać dopływ powietrza z powierzchni. Pole pożarowe zatapiano
niezwykle rzadko, gdyż było to w tym czasie równoznaczne z unieruchomieniem całej
kopalni. Gaszenie pożaru trwało bardzo długo, w niektórych przypadkach wiele lat.
Tak stało się na kopalni „Fanny”, którą pożar trawił od 1823 r. do 1859 r.
W miarę rozbudowy górnictwa coraz większą uwagę zwracano na sprawy bezpieczeństwa. W celu ochrony górników wprowadzono hełmy (w 1881 r.), rozpoczęto szkolenia, zaczęto organizować wyposażone w aparaty oddechowe, nosze, aparaty
inhalacyjne drużyny ratunkowe. W 1908 r. powołano do życia w Bytomiu Centralną
Stację Ratowniczą93. By szybko mogły gasić pożary, utworzono zakładowe straże pożarne, w podziemiach kopalni wybudowano podziemne komory, w których gromadzono materiały gaśnicze i budowlane, służące do budowy tam przeciwpożarowych.
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Część III
Lata 1918–1945

W II Rzeczpospolitej
Po zakończeniu I wojny światowej górnictwo musiało przystosować się do nowych
warunków politycznych, ekonomicznych i gospodarczych. Polska, która w 1918 r. po
123 latach zaborów odzyskała niepodległość, była krajem zniszczonym przez wojenne
działania, niepewne były jej granice, sytuacja polityczna i ekonomiczna. Na mocy traktatu wersalskiego otrzymała Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie, granica wschodnia
natomiast została ustalona w 1921 r. po zakończeniu wojny z Rosją Radziecką. Po rozpadzie Austro-Węgier do Polski przyłączono Galicję, Śląsk Austriacki natomiast uległ
podziałowi pomiędzy Polskę a Czechosłowację. Bardziej skomplikowana była sytuacja
na Górnym Śląsku. W latach 1919–1921 na jego obszarze wybuchły trzy powstania
śląskie, przeprowadzony został plebiscyt, trwały strajki robotników, domagających
się skrócenia czasu pracy i lepszych wynagrodzeń. Wszystkie te wydarzenia bardzo
mocno komplikowały sytuację koncernów i niekorzystnie odbiły się na kondycji ekonomicznej górnictwa. Ostatecznie w 1922 r. zwycięskie mocarstwa, kierując się wynikami plebiscytu i nastrojami społecznymi wyrażonymi podczas trzech powstań
śląskich, podzieliły obszar Górnego Śląska pomiędzy Polskę a Niemcy. Z polskiej części Zagłębia Górnośląskiego utworzone zostało autonomiczne województwo śląskie.
W celu uregulowania wszelkich spornych spraw 15 maja 1922 r. zawarto Konwencję
Górnośląską, która miała zapobiec szkodliwym skutkom podziału Zagłębia i zezwolono na bezcłowy obrót gospodarczy pomiędzy Polską a Niemcami. Na podstawie zapisów Konwencji Polska mogła wysyłać bez cła do Niemiec 500 tys. t węgla miesięcznie1.
W ten sposób w granicach odrodzonej Rzeczpospolitej znalazła się większość eksploatowanego przez górnictwo obszaru, obejmująca wschodnią część Górnego Śląska,
Zagłębie Dąbrowskie i Krakowskie. W 1922 r. znajdujące się tam kopalnie wydobyły
34,6 mln t węgla, przy zatrudnieniu 165 tys. robotników. Sprawy górnictwa podlegały Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Utworzono w nim składający się z pięciu wydziałów Departament Górniczo-Hutniczy2. Działalność kopalń kontrolowały Wyższe
Urzędy Górnicze w Warszawie, Katowicach i Krakowie, którym podlegały okręgowe
urzędy górnicze. Władzom górniczym podlegała też, utworzona w 1933 r., Państwowa
Szkoła Górnicza w Katowicach.
E. Długajczyk, Podział Górnego Śląska w 1922 roku, Katowice 2002, s. 11.
J. Jaros, Organizacja władz górniczych na ziemiach polskich w latach 1918–1945, „Studia z Dziejów Górnictwa
i Hutnictwa”, t. 5, red. J. Pazdur, Warszawa – Wrocław 1960, s. 93.
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Podział polityczny miał ogromny wpływ na dalszy rozwój górnictwa, gdyż pracujące po obu stronach granicy górnicze koncerny musiały dostosować się do nowej sytuacji ekonomicznej, politycznej i gospodarczej, a każde z państw prowadziło odrębną
politykę gospodarczą. Dodatkowo pomiędzy dzielnicami, które wcześniej wchodziły
w skład trzech państw zaborczych, istniały różnice gospodarcze, podatkowe, handlowe, celne, prawne, komunikacyjne. W górnictwie węgla kamiennego obowiązywały
nadal przepisy wydane w XIX w. Na Górnym Śląsku była to pruska powszechna ustawa górnicza z 1865 r. Na dawnym Śląsku Austriackim kopalnie stosowały przepisy
ustawy z 1854 r., natomiast na terenie dawnego zaboru rosyjskiego obowiązywały carskie ukazy z lat 1870–1873. Nowe ogólnopolskie prawo górnicze zostało uchwalone
29 listopada 1930 r. Na Górnym Śląsku obowiązywało ono od stycznia 1933 r., gdy
zgodę na jego wprowadzenie wyraził Sejm Śląski3. Od tego momentu sprawy górnictwa podlegały: Ministerstwu Przemysłu i Handlu, Wyższym Urzędom Górniczym
w Krakowie, Katowicach i Lwowie, okręgowym urzędom górniczym. Przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu powołane zostało Kolegium Górnicze zajmujące się rozpatrywaniem odwołań od decyzji urzędów górniczych4. Unormowania wymagały
również sprawy ubezpieczeń robotniczych. Zostały one wyłączone spod kompetencji
władz górniczych i przekazane Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. Nadzorowało
ono pracę Górnośląskiej Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach, Bractwa Górniczego
w Krakowie, Kasy Bratniej w Sosnowcu. Górnicy zostali objęci również przepisami
ubezpieczenia powszechnego, którymi zajmował się, powołany w 1933 r., Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ponieważ znajdujące się wtedy w granicach Polski kopalnie Zagłębia Dąbrowskiego
i Krakowskiego nie mogły zaspokoić zapotrzebowania na węgiel, początkowo wprowadzono reglamentację tego surowca. W latach 1918–1921 zajmowała się tym Państwowa Centrala Węglowa przekształcona następnie w Państwowy Urząd Węglowy.
Gdy do Polski przyłączono Górny Śląsk, na rynku pojawiła się nadprodukcja węgla
i reglamentację można było zlikwidować. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, państwo udzielało pożyczek na odbudowę, stosowało też premie eksportowe i dopłaty
do inwestycji. Kopalniom dostarczano również żywność, przeznaczoną dla robotników. Sytuacja gospodarcza uległa powolnej poprawie po przeprowadzeniu przez rząd
Władysława Grabskiego reformy walutowej, skarbowej, podatkowej i systemu bankowego. Umożliwiło to rozbudowę potencjału gospodarczego. Ponieważ Polska była
krajem słabo uprzemysłowionym, w którym 60% ludności pracowało w rolnictwie,
a tylko 23% w przemyśle, produkcja przemysłu została dostosowana do popytu, jaki
istniał na krajowym rynku. Do roku 1924 r. trwała odbudowa państwa ze zniszczeń
wojennych, co powodowało zwiększony popyt na węgiel. Uruchomiono kilkanaście
3
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niewielkich, płytkich kopalń, kontynuowano budowę państwowych kopalń „Brzeszcze” i „Jawiszowice”. Do najważniejszych odbiorców wydobywanego węgla należały:
przemysł, koleje, gospodarstwa domowe, żegluga, wojsko, instytucje miejskie i państwowe5. Ponieważ rynek wewnętrzny nie był zbyt chłonny, duże ilości węgla kierowano na eksport, a największym jego odbiorcą były Niemcy. Mniejsze ilości wysyłano
do Austrii, Czechosłowacji, Włoch, na Węgry. Dla uniknięcia konkurencji pomiędzy
polskimi kopalniami węgla i ułatwienia im ekspansji na rynki zagraniczne 1 lipca
1925 r. powołano Konwencję Ogólnopolską. Składała się ona z Górnośląskiej Konwencji Węglowej i Konwencji Węglowej Dąbrowsko-Krakowskiej. Regulowały one sprawy
zbytu węgla na rynku krajowym i zagranicznym oraz ustalały minimalną cenę węgla6.
W 1931 r. utworzono Polską Konwencję Węglową. Na podejmowane przez nią uchwały
wpływ miało Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
Sytuacja górnictwa uległa dramatycznej zmianie w 1925 r., gdy Niemcy wprowadziły cło na sprowadzany z Polski węgiel. Spowodowało to spadek wydobycia do 29 mln t,
przy zatrudnieniu 122 tys. górników. Odpowiedzią strony polskiej było wprowadzenie
ceł na towary niemieckie. Rozpoczęła się w ten sposób polsko-niemiecka wojna celna
trwająca do 1934 r. Po jej zakończeniu eksport polskiego węgla do Niemiec był minimalny i wynosił kilkanaście tysięcy ton. Zbiegło się to w czasie z krótkim kryzysem
gospodarczym, jaki dotknął Polskę po wprowadzeniu reform walutowo-skarbowych
przez rząd W. Grabskiego. Jednak w tym samym czasie w kopalniach angielskich rozpoczął się długotrwały strajk (maj–listopad 1926 r.), który spowodował brak węgla
w Europie. Umożliwiło to polskim kopalniom zajęcie zwolnionego miejsca na rynku
i zwiększenie eksportu o 50%. Węgiel ten wysyłano drogą morską przez Tczew, Gdynię, Gdańsk, Hamburg do państw skandynawskich, bałtyckich, Włoch, Francji7. Duże
ilości węgla przeładowywano w porcie gdańskim, w którym w latach 1927–1928 wybudowano Basen Górniczy wyposażony w nabrzeża o długości 850 m. Do przeładunku
węgla zainstalowano wywrotnice wagonowe, przenośniki, dźwigi taśmowe i żurawie
o ładowności 7 t. Stale rozbudowywany był również port w Gdyni. W Basenie Węglowym i przy Nabrzeżu Szwedzkim zamontowano wiele urządzeń służących do załadunku węgla. Był to wywrotnice wagonowe, taśmociągi, dźwigi taśmowe, bramowe
i półbramowe. Nabrzeża węglowe zostały wydzierżawione przez górnośląskie koncerny górnicze: „Skarboferm”, „Robur”, „Giesche SA”, „Progress”. W latach 1926–1928
wysyłka węgla za pośrednictwem portu gdyńskiego wzrosła z 402 tys. t do 1,6 mln t8.
Na rozwój kopalń korzystny wpływ miała też sprzyjająca koniunktura gospodarcza.
S. Gryziewicz, Rynek węglowy w Polsce, Katowice 1937, s. 45.
W. Paszkowski, Organizacja polskiego przemysłu węglowego ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrowskiego, Poznań 1931, s. 56–59.
7
A. Obersztyn, J. Jaros, Przemysł górnośląski w organizmie gospodarczym II Rzeczpospolitej. Ziemie Śląskie w granicach II Rzeczpospolitej, Katowice 1985, s. 44–45.
8
Port Gdańsk, praca zbiorowa, Gdańsk 1959, s. 40; J. Borowik, Gdynia port Rzeczypospolitej, Toruń 1934, s. 14–15.
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Wydobycie w
 ęgla w latach 1925–1929 wzrosło do 46,2 mln t, a w kopalniach zatrudniano 125 tys. pracowników. Niestety, w 1929 r. rozpoczął się ogólnoświatowy kryzys
gospodarczy, który objął też Polskę. Zmalało zapotrzebowanie na węgiel na rynku krajowym, zmniejszył się eksport. Najwięksi importerzy węgla wprowadzili reglamentację przywozu. Zaczęli również domagać się, aby eksporterzy węgla nabywali u nich
wyroby przemysłowe. Zamknięto 16 kopalń, a bezrobotni górnicy, pozbawieni środków do życia, uruchomili około 5 tys. biedaszybów, dostarczających 0,5 mln t taniego
węgla. Władze państwowe zwalczały działalność biedaszybów poprzez konfiskowanie
węgla, wysadzenie szybów, aresztowanie górników, procesy sądowe i działania administracyjne. W 1933 r. pozyskano jedynie 27,3 mln t węgla, a w kopalniach pracowało zaledwie 76 tys. robotników. Aby pomóc górnictwu, rząd obniżył taryfy kolejowe
(o 50%), wprowadzono premiowy fundusz eksportowy, zmodernizowano państwowe
kopalnie9. W latach 1925–1933 wybudowano magistralę kolejową, która bezpośrednio połączyła Górny Śląsk z Gdynią. Licząca 485 km trasa umożliwiała transport dużych ilości węgla. Rozbudowano również port w Gdyni, przez który wysyłano ponad
4,4 mln t węgla rocznie. Jednak wiele firm rozpoczęło wycofywanie z Polski kapitału
lub zmniejszyło zatrudnienie, zalegało z płaceniem podatków i innych opłat, a pracujący górnicy zarabiali mniej, gdyż na kopalniach stosowano system świętówek lub
pracy turnusowej. Na trudną sytuację kopalń miało też wpływ utrzymywanie zbyt wysokich cen węgla na rynku krajowym, dzięki czemu możliwe było subsydiowanie eksportu. Jednocześnie jednak cena węgla przyczyniała się do spadku popytu na rynku
wewnętrznym. W latach 30. XX w. nastąpiła reorganizacja eksportu, gdyż mniej węgla
wysyłano teraz do krajów leżących najbliżej (Niemcy, Austria, Węgry, Czechosłowacja), za to większe ilości sprzedawano do krajów skandynawskich, bałtyckich, Francji,
Włoch czy nawet Ameryki Płd. Sytuacja uległa poprawie w latach 1934–1939. Ponowny, szybki rozwój ekonomiczny, zastosowanie zasad interwencjonizmu państwowego
i polityki etatyzacji gospodarki polepszyło koniunkturę. W latach 1933–1935, na mocy
rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu, o 25% obniżone zostały ceny węgla. Prowadzono również szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, mającą skłonić konsumentów do zakupu węgla. Dotyczyło to zwłaszcza wschodnich województw II Rzeczpospolitej, gdzie jego wykorzystanie było najmniejsze. Zajmowała się tym specjalne
w tym celu powołana spółka „Paliwo”10. Niewiele korzyści przyniosła natomiast, podpisana w 1934 r., umowa polsko–angielska regulująca sprawy eksportu węgla. Przewidziano w niej, że polski eksport będzie wynosił 21% eksportu brytyjskiego. Ponieważ
Wielka Brytania zmniejszyła w tym samym czasie eksport węgla, Polska nie mogła
wykorzystać rosnącego w latach 30. XX w. popytu na to paliwo. Dlatego też w 1937 r.
umowa ta została wypowiedziana. Mimo wzrostu zapotrzebowania na węgiel kamien9

J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914–1945, Katowice – Kraków 1969, s. 56.
A. Battaglia, Górnictwo śląskie, Katowice 1936, s. 70–71.
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ny jego wydobycie na Górnym Śląsku było nadal mniejsze niż w 1913 r. Podobnie było
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, a jedynie w Zagłębiu Krakowskim pozyskiwano
o 20% więcej węgla. W 1938 r. pracujące w Polsce kopalnie dostarczyły 38,1 mln t węgla, przy zatrudnieniu 80 tys. górników. Po przyłączeniu w tym samym roku Zaolzia,
gdzie pracowało 15 kopalń, wydobycie wzrosło o kolejne 7 mln t11. W dniu 28 sierpnia
1939 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu powołujące przymusowe zrzeszenia przedsiębiorstw węglowych, które nazwano: Naczelna Organizacja
Przemysłu Węglowego (NOPW). Najważniejszym zadaniem nowej organizacji było
normowanie produkcji w poszczególnych kopalniach i kontrolowanie zbytu węgla
w kraju i poza nim. W jej skład weszły również związki przedsiębiorstw węglowych:
Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach, Rada Przemysłowców
Górniczych i Hutniczych Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Polska Konwencja Węglowa w Katowicach, Związek Pracodawców Górnośląskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach, Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych i Hutniczych Zagłębia
Dąbrowskiego w Sosnowcu12. Utworzenie NOPW miało być kolejnym etapem procesu
podporządkowania górnictwa władzom państwowym. Posunięcie to miało zapewnić
prawidłowy i harmonijny rozwój przemysłu wydobywczego. Jednak przepisy ustanawiające NOPW nigdy nie weszły w życie. Przeszkodziła temu, dokonana 1 września
1939 r., agresja III Rzeszy na Polskę.
W okresie międzywojennym wiele kopalń zmieniło właściciela. Wzrosła w tym
czasie rola przedsiębiorstw państwowych. Powstały w 1922 r. polsko-francuski koncern „Skarboferm” zarządzał 4 kopalniami13. Akcje spółki w 50% należały do Skarbu
polskiego i w 50% do przedsiębiorców francuskich. W 1932 r. wprowadzono zarząd
przymusowy w kopalniach należących do księcia pszczyńskiego i spółki „Huta Pokój”. W 1936 r., za pośrednictwem banków państwowych, przejęto majątek zadłużonej
„Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych”, posiadającej 5 kopalń węgla, a w 1939 r.
w zarząd przymusowy wzięto majątek „Zakładów Hohenlohego”, do których również należało 5 kopalń. Pozostałe zakłady były własnością Rudzkiego Gwarectwa
Węglowego (3 kopalnie), spółki „Godula” (3 kopalnie), spółki „Wirek” (1 kopalnia),
księcia Donnersmarcka (4 kopalnie), „Śląskich Kopalń i Cynkowni” (2 kopalnie),
„Spadkobierców Gieschego” (3 kopalnie), „Kopalń Książąt Pszczyńskich” (4 kopalnie), Rybnickiego Gwarectwa Węglowego (4 kopalnie), „Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla” (3 kopalnie). Sprzedaż węgla prowadziły nadal specjalistyczne
firmy handlowe. Z koncernu Friedländerów powstała spółka komandytowa „Robur”,
posiadająca nie tylko nabrzeża załadunkowe w porcie gdyńskim, ale i kilka statków,
przeznaczonych do przewozu węgla (Robur I – VIII). Reprezentowała ona interesy
J. Luksa, Rozwój wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w latach 1769–1948. Katowice 1959,
s. 26, 35, 46, 47.
12
Dz.U. RP z 1939 r. Nr 82, poz. 530.
13
Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku Spółka Dzierżawna, Katowice 1924, s. 3.
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następujących koncerów: „Rudzkie Gwarectwa Węglowego”, „Rybnickie Gwarectwa
Węglowego”, G
 warectwa „Charlotte”, „Godula SA”, „Wirek SA”, „Huta Pokój SA”, księcia D
 onnersmarcka. Węgiel sprzedawały też spółki „Fullmen” i „Progres”. Pierwsza
sprzedawała węgiel pochodzący z koncernów: „Zakłady Hohenlohego”, Czernickie
Towarzystwo Węglowe, natomiast druga reprezentowała: „Wspólnotę Interesów Górniczo‑Hutniczych”, Śląskie Kopalnie i Cynkowie SA14.

W Republice Weimarskiej i III Rzeszy
Inaczej potoczyły się dzieje górnictwa węglowego, które znajdowało się w niemieckiej
części Górnego oraz na Dolnym Śląsku. Niemcy wyszły z wojny osłabione, tracąc na
mocy traktatu wersalskiego wszystkie kolonie w Afryce i Azji, w Europie musiały oddać 13% powierzchni kraju, na której mieszkało 10% ludności. Zobowiązane zostały
również do zapłacenia ogromnego odszkodowania, zmniejszono armię, a część kraju
zdemilitaryzowano15.
W 1919 r. utworzono 8 przymusowych rejonowych syndykatów węglowych, grupujących kopalnie węgla. Powstały wtedy Górnośląski i Dolnośląski Syndykat Węglowy.
Tworzyły one Związek Węglowy Rzeszy, regulujący ceny i zbyt węgla, zatwierdzane
następnie przez Radę Węglową Rzeszy. W zachodniej części Zagłębia Górnośląskiego
kopalnie pozyskały 6,2 mln t węgla, przy zatrudnieniu 39 tys. pracowników. Na Dolnym Śląsku wydobyto w tym samym czasie 4 mln t węgla. Trudności ekonomiczne
spotęgowane zostały przez kryzys polityczny panujący w młodej Republice Weimarskiej. Nierozwiązana sprawa reparacji wojennych doprowadziła do okupowania Zagłębia Ruhry przez Belgów i Francuzów. Sytuację gospodarczą Niemiec pogarszała również galopująca hiperinflacja, w której wyniku w 1923 r. za 1 dolara USA płacono 4,2
biliona marek. Malały zamówienia, produkcja, płace, wzrosło bezrobocie16. W 1924 r.
gospodarka niemiecka przezwyciężyła kryzys ekonomiczny wywołany przegraną wojną i rewolucją. Stało się to możliwe po likwidacji hiperinflacji, przeprowadzeniu reform
ekonomicznych, załatwieniu spraw odszkodowań wojennych i uzyskaniu dużych pożyczek zagranicznych. Przedsiębiorstwa przeznaczyły znaczne środki na nowe inwestycje, umożliwiające odbudowę potencjału ekonomicznego. Węgiel kierowano głównie na rynek wewnętrzny, ponieważ eksport uległ znacznemu ograniczeniu, gdyż po
utworzeniu ZSRR utracono rynek wschodni. Równocześnie Polska posiadała własne
górnictwo, które nie tylko całkowicie zaspokajało potrzeby rynku wewnętrznego, ale
też wysyłało znaczne ilości węgla na eksport, głównie do Niemiec. W latach 1922–1925
S. Gryziewicz, Rynek …, s. 134–136.
J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871–1945, Poznań 1986, s. 224–227.
16
T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej 1919–1933, Poznań 2004, s. 111–155.
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wydobycie węgla w niemieckiej części Górnego Śląska wzrosło do 14,2 mln t, przy zatrudnieniu 44,6 tys. górników. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w 1925 r., gdy wygasły postanowienia konwencji genewskiej, zezwalającej na bezcłowy import węgla
z Polski. Nowa, protekcyjna taryfa celna prawie całkowicie zamknęła rynek niemiecki
przed polskim węglem, a to pozwoliło kopalniom odzyskać tradycyjne rynki zbytu.
W roku następnym długotrwały strajk w górnictwie angielskim zmniejszył dostawy
importowanego z Wielkiej Brytanii węgla, co doprowadziło do zwiększenia wydobycia. Aby zaspokoić rosnący popyt, w 1928 r. uruchomiono kopalnię „Bytom”. W 1929 r.
Niemcy dostarczały już 12% światowej produkcji przemysłowej, co czyniło z nich drugą ekonomiczną potęgę świata. W tym samym roku na Górnym Śląsku pozyskano
już 21,9 mln t węgla, przy zatrudnieniu 57 tys. pracowników. Nie uchroniło to jednak
górnictwa przed skutkami światowego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się
w 1929 r. Produkcja przemysłowa w Niemczech zmniejszyła się o 47%, a to wywołało ogromne bezrobocie, ograniczenie konsumpcji i inwestycji, zubożenie społeczeństwa17. Wszystko to wpłynęło na zaostrzenie sytuacji politycznej, a siły skrajnej lewicy
i prawicy zyskiwały coraz więcej zwolenników. Ograniczeniu uległ też eksport i dostawy na rynek wewnętrzny. W 1932 r. w niemieckiej części Górnego Śląska pozyskano
15,2 mln t węgla, a w kopalniach pracowało 36,5 tys. górników.
W 1933 r. początki przezwyciężania kryzysu ekonomicznego zbiegły się z przejęciem władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera. Realizowane przez niego w następnych latach dążenie do odbudowy pozycji ekonomicznej, politycznej i militarnej Niemiec oraz rewizji postanowień traktatu wersalskiego umożliwiły szybki rozwój wielu
dziedzin gospodarki. Prowadzona przez III Rzeszę polityka gospodarcza oscylowała
pomiędzy kapitalizmem państwowym a reglamentowanym kapitalizmem prywatnym.
Przypominały one dawny merkantylizm, połączony z zasadą samowystarczalności
gospodarczej, przy znacznym ograniczeniu praw pracowników18. Uznano również, że
potrzeby państwa i narodu mają pierwszeństwo przed interesami kapitału prywatnego. Aby je zrealizować, wprowadzono państwowe planowanie i kierowanie gospodarką, a w niektórych przypadkach procesy gospodarcze zostały przejęte przez państwo.
Dużą część przedsiębiorstw miała pozostać w rękach prywatnych, ale państwo zapewniło sobie wszechstronną kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia gospodarczego19.
Nowe formy organizacyjne gospodarki zostały określone w opublikowanej w 1934 r.
ustawie o „przygotowaniu do organizacji odbudowy gospodarki niemieckiej”. Na jej
czele stało Ministerstwo Gospodarki Rzeszy, któremu przyznano prawo do rozwiązywania i łączenia organizacji gospodarczych, zmieniania i uzupełniania ich statutów,
do mianowania i odwoływania wodzów organizacji gospodarczych oraz przymusoZ. Landau, Gospodarka w latach trzydziestych. Powszechna historia gospodarcza 1918–1991,Warszawa 1991,
s. 69–70; J. Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Kraków 2000, s. 151–153.
18
F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1974, s. 274.
19
J. Holzer, Europa wojen, 1914–1945, Warszawa 2008, s. 275.
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wego łączenia związków przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Zarządzenia wykonawcze do tej ustawy powołały instytucję samorządu, nazwaną Izbą Gospodarczą Rzeszy
(Reichswirtschaftskammer). Podporządkowano jej siedem grup gospodarczych Rzeszy
(Reichsgruppen), obejmujących: przemysł, handel, banki, ubezpieczenia, energetykę,
rzemiosło, handel zagraniczny20. Grupy Rzeszy dzieliły się na grupy gospodarcze (Wirtschaftsgruppen), podzielone na grupy fachowe (Fachgruppen). Tym podlegały grupy
okręgowe (Bezirksgruppen), posiadające filie terenowe. Kopalnie węgla kamiennego
należały do grupy przemysł (Reichsgruppe Industrie), tworząc w niej grupę gospodarki górnictwo (Wirtschaftsgruppe Bergbau), podzieloną na grupy fachowe obejmujące
górnictwo węgla kamiennego i górnictwo węgla brunatnego. Im podlegało siedem grup
okręgowych, obejmujących poszczególne zagłębia węglowe21. Początkowo zadaniem
grup było udzielanie zakładom fachowych rad w dziedzinie gospodarczej i technicznej,
załatwianie spraw podatkowych, taryfowych, celnych i dewizowych, organizowanie
wystaw i targów, prowadzenie szkolenia zawodowego. W czasie wojny grupy zaczęły
zajmować się rozdziałem artykułów reglamentowanych (maszyn, sprzętu, drewna, stali, metali nieżelaznych, benzyny, materiałów budowlanych, kleju, mydła, ubrań roboczych itd.), sprowadzaniem jeńców i robotników przymusowych do pracy, wymianą
doświadczeń, gromadzeniem danych statystycznych. Mogły one również wyznaczać
kopalniom zadania produkcyjne, kontrolować ich wykonanie, prowadzić sprawy związane z zatrudnieniem. Reprezentowały górnictwo wobec władz centralnych, prowincjonalnych, partyjnych i wojskowych. Grupy gospodarcze stały się agendami urzędów
państwowych powiązanych z przedstawicielami prywatnych przedsiębiorstw. W miarę
centralizacji gospodarki rosła rola urzędników zajmujących równocześnie wysokie stanowiska w prywatnych firmach. Ułatwiali oni w ten sposób kontakty pomiędzy przemysłem a administracją państwową i partyjną22. Tak skonstruowany samorząd skupiał
przymusowo wszystkich właścicieli zakładów i stanowił narzędzie państwa w realizacji
ustalonych zadań ekonomicznych. Kontrolę nad gospodarką zapewniło też wprowadzenie systemu planów wieloletnich, a utworzony w 1935 r. Urząd Planu Czteroletniego
stał się najważniejszą instytucją, kierującą życiem gospodarczym23. W 1938 r. powołano
urząd Komisarza Rzeszy do spraw W
 ęgla, któremu przekazano nadzór nad tą dziedziną
gospodarki. Działał on do 1941 r., a w jego miejsce powołano centralne kierownictwo
niemieckiej gospodarki węglowej (Reichsvereinigung Kohle), jednoczące producentów
i sprzedawców węgla, pod przewodnictwem Pełnomocnika do spraw Węglowych (Sonderbeauftragter für Kohle). Nowa organizacja odpowiadała za zwiększenie produkcji
węgla, wzrost wydajności, rozbudowę górnictwa, regulację zbytu. Państwo regulowało
też ceny węgla i wysokość zarobków, a ustalanie przydziałów żywnościowych dla robotR. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. 1, Warszawa 1987, s. 256.
J. Jaros, Zarys dziejów górnictwa węglowego, Kraków 1973, s. 265.
22
R. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy…, s. 258.
23
C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1945, Poznań 1984, s. 125–126.
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ników przejęły władze górnicze, podporządkowane Ministrowi Gospodarki Rzeszy24.
W dniu 30 sierpnia 1939 r. powstała Ministerialna Rada Obrony Rzeszy. Jej przewodniczącym został Hermann Göring, a w jej skład weszli przedstawiciele Ministerstw: Gospodarki, Pracy, Transportu, Spraw Wewnętrznych, Leśnictwa, Urzędu Pełnomocnika
Planu, NSDAP i wojska. W ten sposób cała gospodarka została podporządkowano jednej instytucji25. Kopalnie węgla włączone zostały do Grup Okręgowych – Górnośląskiej
w Gliwicach i Dolnośląskiej w Wałbrzychu. W 1938 r. w niemieckiej części Górnego
Śląska wydobyto 26 mln t węgla, przy zatrudnieniu 49,6 tys. górników.
W okresie międzywojennym dokonała się znaczna koncentracja kapitału. Kapitał państwowy reprezentował koncern „Preussag” AG, posiadający 3 kopalnie. Po tyle samo kopalń skupiały pozostające w rękach prywatnych: Gwarectwo
Castellengo‑Abwehr, koncern Borsig‑Kokswerke oraz Schaffgotschwerke. Inne firmy –
należące do Donnersmarcków, a także spółek „Schlesag” i „Giesche” SA kontrolowały
pojedyncze zakłady górnicze. Od 1938 r. syndykaty zajmowały się również sprzedażą
węgla, a przynależność do nich kopalni była obowiązkowa.
W okresie międzywojennym dolnośląskie górnictwo przechodziło okres stagnacji.
W 1918 r. wydobyto tylko 3,8 mln t węgla. W latach następnych wydobycie powoli rosło i w 1929 r. osiągnęło 6,1 mln t. W czasie kryzysu gospodarczego uległo ono
ograniczeniu do 4,2 mln t (w 1933 r.), potem zaś nastąpił powolny wzrost i w 1938 r.
uzyskano 5,3 mln t26. Liczba zatrudnionych robotników spadła w tym samym czasie
z 27 tys. (w 1913 r.) do 19 tys. osób (w 1938 r.). Unieruchomiono 4 kopalnie, a w czasie
kryzysu pracę wstrzymano w kolejnych 3 zakładach. Spadek produkcji spowodowany
został utratą rynku czeskiego, odbierającego 40% wydobycia, trudnymi warunkami
eksploatacji, wysokimi kosztami wydobycia, niską wydajnością, brakiem mechanizacji. Kopalnie dolnośląskie były zakładami małymi, nie prowadzono w nich procesu
koncentracji wydobycia, nie wykonano nowych inwestycji i prac przygotowawczych.
Spore znaczenie miały trudności komunikacyjne i niewielkie wykorzystanie transportu wodnego. Do spadku wydobycia przyczyniła się też konkurencja węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Doszło również do koncentracji kapitału i w 1939 r. kopalnie
należały do 4 koncernów: „Niederschlesische Bergbau AG” (3 kopalnie, 3 koksownie),
„Waldenburger Bergwerks AG” (kopalnia, koksownia, brykietownia) „Neuroder Kohlen- und Tonwerke” (3 kopalnie), „Gwarectwo Wenzeslaus” (1 kopalnia). Posiadały
one nadania górnicze o łącznej powierzchni 230 km2. Zmianie uległa również sytuacja górników. W opublikowanej w 1934 r. ustawie o „uregulowaniu pracy dla narodu” wprowadzono w zakładach zasadę wodzostwa określającą, że przedsiębiorca jest
przywódcą zakładu (Führer des Betriebes), natomiast pracownicy i robotnicy to drużyna, realizująca cele zakładu dla wspólnej korzyści narodu i państwa. Przedsiębiorca
J. Jaros, Zarys…, s. 360–361.
F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego…, s. 275.
26
Statistisches Handbuch von Deutschland, München 1949, s. 6.
24
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otrzymał władzę rozstrzygania we wszystkich sprawach zakładowych, a zatrudnieni
musieli być mu posłuszni27. W firmach wprowadzono instytucję powierników pracy,
będących w istocie urzędnikami państwowymi nadzorującymi robotników w myśl
przepisów i wskazówek władz Rzeszy. Powołano też urzędy pracy (Arbeitsämter), które jednak nie pośredniczyły w jej poszukiwaniu, ale nadzorowały i kierowały robotników do poszczególnych przedsiębiorstw. W 1935 r. wprowadzono tzw. książkę pracy
(Arbeitsbuch). Musieli posiadać ją wszyscy zatrudnieni. Stała się ona dokumentem
zapobiegającym przenoszeniu się robotników do innych zakładów w celu szukania
lepszych warunków. W momencie zatrudnienia była ona przekazywana pracodawcy,
a ten przesyłał dane do urzędu pracy. Tam wprowadzano je do specjalnej kartoteki.
Urzędy pracy podporządkowano Ministerstwu Pracy, które wprowadziło przepisy,
ustanawiające przymus pracy. Uchylanie się od pracy lub jej porzucenie traktowano
jak przestępstwo polityczne. Wszystkie przedstawicielstwa robotnicze, rady zakładowe
i związki zawodowe rozwiązano, a prawo do strajku i jego przygotowanie stały się ciężkim przestępstwem, ściganym przez prawo. W miejsce dawnych związków zawodowych powołano 2 maja 1935 r. organizację „wszystkich pracujących Niemców”, którą
stał się, powiązany z NSDAP, Deutsche Arbeitsfront (DA)28. Zajmował się on sprawami
pracy, szkolnictwem zawodowym, polityką mieszkaniową, ubezpieczeniami społecznymi, organizacją czasu wolnego.

W latach II wojny światowej 1939–1945
Działania wojenne na terenie Górnego Śląska, Zagłębia Krakowskiego i Dąbrowskiego
nie doprowadziły do zniszczenia górnictwa. W ślad za wycofującymi się polskimi siłami zbrojnymi na teren województwa śląskiego wkroczyły oddziały armii niemieckiej.
Na zajmowanych terenach wprowadzony został zarząd wojskowy, który funkcjonował do momentu utworzenia administracji cywilnej. Dnia 8 października Adolf Hitler
wydał dekret o wcieleniu województwa śląskiego do III Rzeszy29. Utworzona wtedy
rejencja katowicka obejmowała obszar 8,9 tys. km2, zamieszkany przez około 2,9 mln
ludności. Po przyłączeniu w 1940 r. Bytomia, Zabrza i Gliwic wraz z sąsiednimi powiatami wiejskimi rejencja zajmowała cały Górnośląski Okręg Przemysłowy, powiększony dodatkowo o Zagłębie Dąbrowskie, Krakowskie i Śląsk Cieszyński30.
Węgiel kamienny miał dla III Rzeszy ogromne znaczenie gospodarcze, był najważniejszym surowcem energetycznym, metalurgicznym, chemicznym i opałowym.
F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego…, s. 221.
J. Krasucki, Historia Rzeszy Niemieckiej…, s. 374.
29
M. Czapliński i in., Historia Śląska, Wrocław 2002, s. 407.
30
J. Bahlcke, Śląsk i Ślązacy, Warszawa 2001, s. 181–182.
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Ponad 75% węgla wykorzystywał przemysł, transport lądowy i morski, gospodarstwa
domowe, drobne przedsiębiorstwa, zakłady publiczne. Duże ilości węgla (około 10%)
zużywały same kopalnie, gdyż proces jego pozyskiwania stawał się coraz bardziej energochłonny31. Około 25% wydobytego surowca wysyłano na eksport. Sprzedawano go
do Włoch, Szwecji, Norwegii, Danii, Jugosławii, Rumunii i Grecji. Część węgla kierowano na Słowację, Węgry, okupowane tereny ZSRR, a także do Generalnego Gubernatorstwa. W zamian III Rzesza importowała żywność i niezbędne do prowadzenia wojny surowce. Sprowadzano rudę żelaza, rudy innych metali, topniki, łożyska, drewno,
ropę naftową i zboże. Najwięcej towarów importowano ze Szwecji, Włoch, a do 1941 r.
także z ZSRR32. Duże znaczenie miały również produkowane koks i węglopochodne.
Wykorzystywano je w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych, odlewnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym. Na węglopochodnych oparta była produkcja benzyny
syntetycznej i kauczuku w zakładach chemicznych zlokalizowanych w Zdzieszowicach, Kędzierzynie, Blachowni, Monowicach. Ten potężny kompleks chemiczny wykorzystujący górnośląski węgiel miał uniezależnić III Rzeszę od dostaw importowanej
ropy naftowej33. System kierowania gospodarką uległ centralizacji w 1942 r. Powołana
została wtedy nowa instytucja – Centralne Planowanie (Zentrale Planung), która miała
zapewnić jedność planowania i kierowania gospodarką niemiecką. W tym celu mogła
ona wydawać dyspozycje wszystkim organizacjom gospodarczym oraz bezwzględnie
egzekwować wprowadzanie wydanych zarządzeń.
Przejmowanie górnictwa przez władze niemieckie rozpoczęło się już w pierwszych
dniach września 1939 r. Za oddziałami wojskowymi na teren zakładu wkraczali powiernicy lub naczelni dyrektorzy, mianowani przez władze cywilne działające w porozumieniu z administracją wojskową. Na okupowanych terenach wprowadzono
również niemieckie prawo górnicze. Na mocy rozporządzenia z 10 sierpnia 1940 r.
w pierwszej kolejności zaczęły obowiązywać ustawy, dotyczące soli potasowych, badań geologicznych, obowiązku uruchamiania kopalń na żądanie władz górniczych.
Najwyższą władzą górniczą był od tego momentu Minister Gospodarki Rzeszy,
władzę drugiej instancji stanowił Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu, władzami pierwszej instancji stały się okręgowe urzędy górnicze. W 1943 r. przekształcono je z pruskich władz górniczych na władze górnicze Rzeszy. Dopiero 1 stycznia
1944 r. na tereny wcielone do III Rzeszy rozciągnięto przepisy pruskiej ustawy górniczej z 24 kwietnia 1865 r.34 W tym samym roku prawo to zaczęło obowiązywać
na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Na terenach wcielonych 6 listopada 1941 r.
wprowadzono niemieckie prawo pracy. Wydane w tym samym roku rozporządzenia: „o przepisach socjalnych”, „w sprawie wynagrodzeń”, „o warunkach pracy dla
C. Łuczak, Polityka ekonomiczna III Rzeszy w latach drugiej wojny światowej, Poznań 1982, s. 288.
M. Pukowska-Mitka, Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Katowice 2002, s. 65.
33
Dzieje Górnego Śląska w latach 1816–1947, red. F. Hawranek, Opole 1981, s. 463.
34
J. Jaros, Organizacja…, s. 124–125.
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osób narodowości polskiej” ograniczyły prawa Polaków, a pełny zakres przepisów
obejmował jedynie osoby należące do pierwszych trzech grup Deutsche Volksliste.
Zmianie uległ czas pracy górników. We wrześniu 1939 r. władze okupacyjne ustaliły 8-godzinny dzień pracy pod ziemią, na powierzchni natomiast pracowano 9 godzin. Od 1 kwietnia 1940 r. praca pod ziemia miała trwać 8 godzin i 45 minut, a na
powierzchni 9 i pół godziny. Ograniczono prawo górników do urlopu, a od 1942 r.
wprowadzono pracę w co drugą niedzielę i święta. System ten powodował jednak
przemęczenie robotników. Władze górnicze postulowały nawet jego ograniczenie,
gdyż uważały, że pracownicy kopalń oraz zainstalowane w nich urządzenia nie
wytrzymają takiego wysiłku35. Pojawiły się też dodatkowe dniówki, wykonywane
w czasie świąt partyjnych i państwowych lub urodzin Adolfa Hitlera. Górników nie
wypuszczano również na powierzchnię, dopóki nie wykonali dobowego planu wydobycia. Skróceniu uległy też przerwy na posiłki i zmiana remontowa. W 1944 r.
wprowadzono dniówkę trwającą 11 i pół godziny36. Zmianie uległa też wysokość
pensji, gdyż zarobki przeliczono w ten sposób, że za 1 zł wypłacano jedynie 60 fenigów. Potem wprowadzono nowy taryfikator, ale zarobki górnośląskich górników
wynosiły od 69% do 72% stawek wynagrodzenia wykwalifikowanych robotników
niemieckich37. Dodatkowo w 1940 r. wprowadzono specjalny podatek, wynoszący
15% pensji, który był pobierany wyłącznie od osób narodowości polskiej. Była to tzw.
społeczna danina wyrównawcza (Sozialausgleichsabgabe)38.
Po wprowadzeniu systemu kartkowego pogorszeniu uległo również zaopatrzenie.
Przyznane Polakom normy kaloryczne były o 25% niższe niż przydziały niemieckie.
Młodzież w wieku 14–20 lat miała o połowę mniejsze przydziały, dzieci natomiast
o około 67%. Dopiero w czerwcu 1944 r. ciężko pracującym robotnikom zwiększono
przydziały żywności rozdzielanej w postaci dodatkowych posiłków w zakładach pracy.
Pogorszeniu uległa też sytuacja mieszkaniowa górników. Brak materiałów budowlanych spowodował spadek ilości budowanych domów i ograniczenie remontów w już
istniejących budynkach. Cześć polskich pracowników została eksmitowana, a ich
mieszkania otrzymały osoby narodowości niemieckiej39. Szczególnie trudna była sytuacja jeńców i robotników przymusowych. Zostali oni zamknięci w ulokowanych obok
kopalni obozach. Stosowano wobec nich zasadę „wyniszczenia przez pracę”. Przyznano im głodowe racje żywnościowe, a niewielkie sumy pieniężne nie wystarczały nawet
na zakup środków czystości lub tytoniu. Fatalne warunki pracy, niedożywienie, brak
Sprawozdanie Wyższego Urzędu Górniczego za listopad 1942 r. APK, sygn. 950.
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego…, s. 242–243.
37
I. Sroka, Władze okupacyjne i sytuacja ludności polskiej [w:] Sosnowiec 100 lat dziejów miasta, red. J. Walczak,
Sosnowiec 2002, s. 184; W. Rusiński, Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939–1945 na terenie Rzeszy
i obszarów wcielonych, cz. 2, Poznań 1955, s. 15.
38
C. Łuczak, Polityka ekonomiczna…, s. 274–276.
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A. Grobelny, Wybrane problemy demograficzne, społeczne i polityczne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym
i Cieszyńskim w latach okupacji hitlerowskiej, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t. 15, Katowice 1986, s. 357–361.
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opieki lekarskiej i prymitywne warunki mieszkaniowe powodowały wysoką śmiertelność wśród tej grupy pracowników górnictwa40.
W czasie II wojny światowej władze III Rzeszy dokonały ogromnych zmian w strukturze własnościowej górnośląskiego przemysłu. Już 27 września 1939 r. niemieckie władze wojskowe ogłosiły konfiskatę mienia należącego do państwa polskiego, instytucji
państwowych oraz gmin, związków, stowarzyszeń. Kolejnym posunięciem stało się,
wydanie 19 października 1939 r. przez Pełnomocnika Planu Czteroletniego Hermanna Göringa dekretu o utworzeniu Głównego Urzędu Powierniczego Wschód (Haupttreuhandstelle Ost – HTO) z siedzibą w Berlinie. Urząd miał wyłączne prawo do ustanawiania zarządu komisarycznego oraz prawo do odwołania i kontroli zarządców,
powołanych przez inne władze41. Jego oddziałem stała się, powołana w Katowicach,
ekspozytura HTO – Urząd Powierniczy. Nadzór polityczny nad akcją wywłaszczenia
objął Komisarz Rzeszy do spraw Umacniania Niemczyzny, szef SS Heinrich Himmler.
HTO w pierwszej kolejności dokonał ewidencji należących do państwa polskiego zakładów przemysłowych, organizacji samorządowych, Polaków, Żydów i obywateli innych
państw. Dodatkowo, na początku listopada 1939 r. kopalnie węgla zaliczone zostały
do zakładów zmilitaryzowanych (W-Betriebe), podległych bezpośrednio Pełnomocnikowi Planu Czteroletniego. W grudniu tego samego roku Hermann Göring wydał rozkaz przekazania pod zarząd komisaryczny koncernu RWHG kopalń i pól górniczych,
stanowiących własność państwa polskiego42. Jednocześnie Pełnomocnik uznał, że zasoby węgla mają pozostać wyłączną własnością Rzeszy lub zostać przejęte przez przedsiębiorstwa państwowe albo władze prowincji43. Następnie, na mocy trzech rozporządzeń wydanych przez H. Göringa, kopalnie węgla zostały skonfiskowane i przekazane
w zarząd komisaryczny HTO44. Wprowadzone przepisy dotyczyły konfiskaty majątku
państwa polskiego (15 stycznia 1940 r.), majątku prywatnego należącego do osób narodowości polskiej i żydowskiej (17 września 1940 r.), mienia państw nieprzyjacielskich.
O majątek administrowanych przez HTO zakładów starały się koncerny z niemieckiej
części Górnego Śląska i z Zagłębia Ruhry45. Jednak zabiegi te zostały odrzucone przez
władze Rzeszy, a głównym beneficjentem w przejmowaniu zagrabionego majątku został państwowy koncern Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann
Göring” (RWHG)46. Koncern ten powstał w 1937 r., a jego głównym zadaniem była
początkowo eksploatacja pokładów rudy żelaza w zachodnich Niemczech. Przejął on
również kilkanaście hut i kopalń znajdujących się w Austrii i Sudetach. Uczestniczył
Dzieje…, s. 467.
J. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984, s. 408.
42
J. Bahlcke, Śląsk i Ślązacy…, s. 287.
43
A. Sulik, Przemysł ciężki rejencji katowickiej w gospodarce Trzeciej Rzeszy (1839–1945), Katowice 1984, s. 116–117.
44
Tamże, s. 70.
45
J. Jaros, Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988, s. 96–96.
46
K. Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972, s. 681–682.
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też w grabieży majątku osób narodowości żydowskiej. Na podstawie decyzji podjętych
11 listopada 1939 r. i 27 marca 1940 r., otrzymał on od HTO komisaryczny zarząd nad
kopalniami: „Dębieńsko”, „Anna”, „Charlotte”, „Ema” („Marcel”), Römer („Rymer”),
„Ignacy” („Hoym”)47. Decyzja ta spotkała się z niezadowoleniem władz politycznych
i administracyjnych rejencji katowickiej. Obawiano się, że koncern obsadzi stanowiska
kierownicze ludźmi sprowadzonymi z Westfalii, którzy nie będą znali górnośląskich
realiów. Obawy budziła też polityka ekonomiczna koncernu, gdyż sądzono, że zyski ze
śląskich przedsiębiorstw zostaną wykorzystane na pokrycie deficytowej działalności
koncernu w innych częściach Rzeszy. Sądzono też, że koncern nie będzie zainteresowany inwestowaniem w przejęte przedsiębiorstwa. Dla kierowania zakładami koncernu, znajdującymi się na Górnym Śląsku, utworzono 1 kwietnia 1940 r. w Katowicach
filię, nazwaną Bergwerksverwaltung G.m.b.H. der Reichswerke „Hermann Göring”
(Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o. o. Zakładów Rzeszy). W 1941 r., na mocy umowy
z rządem III Rzeszy, znajdujące się w komisarycznym zarządzie kopalnie przeszły na
własność koncernu. Operacja ta została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności kopalnie węgla odkupiła Rzesza, która następnie sprzedała je koncernowi RWHG48.
Kopalnie węgla przyporządkowano terenowym grupom koncernu. Były to: Grupa
I w Gliwicach („Dębieńsko”, „Knurów”, Sośnica”, „Miechowice”), Grupa II w Rybniku
(„Anna”, „Marcel”, „Rymer”, „Rydułtowy”, „Ignacy”), Grupa III w Chorzowie („Prezydent”, „Barbara-Wyzwolenie”, „Siemianowice”, „Michał”), Grupa IV w Katowicach
(„Katowice”, „Wujek”, „Mysłowice”), Grupa V w Brzeszczach („Brzeszcze”).W ten
sposób państwowy koncern RHGW stał się największym producentem węgla na Górnym Śląsku. Należało do niego 20 kopalń, wydobywających 24 mln t węgla, w których
pracowało 58 tys. górników. Posiadał nadania górnicze o powierzchni 810 km2 oraz
dysponował gruntami i parcelami o powierzchni 14,4 tys. hektarów.
Drugim pod względem wielkości producentem węgla stał się państwowy koncern
Pruskie Kopalnie Państwowe – Preußische Bergwerks- und Hütten AG (Preussag)
w Berlinie. W 1942 r. objął on w posiadanie kopalnie: „Bielszowice”, „Paryż”, „Flora”, „Kazimierz-Juliusz”, „Dorota”, „Mortimer”, „Modrzejów”, „Milowice”, „Renard”.
Dodatkowo w 1943 r. otrzymał kopalnie: „Saturn”, „Jowisz”, „Mars”, „Czeladź”, które
podlegały oddziałowi koncernu w Sosnowcu. W 1944 r. wydobyto w nich 15 mln t węgla, przy zatrudnieniu 49 tys. pracowników.
W latach 1939–1945 rozwój wydobycia węgla był uzależniony od prowadzonej przez
niemieckie władze okupacyjne polityki gospodarczej. W stosunku do górnictwa węgla
kamiennego można ją podzielić na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy, obejmujący lata
1939–1941, charakteryzował się przyznaniem znacznych nakładów na modernizację
górnictwa, które miało stać się najważniejszą dziedziną gospodarki. Przeszkodą w jego
K. Fuchs, Wirtschaftsgeschichte Oberschlesiens 1871–1945, Dortmund 1991, s. 197–198.
A. Sulik, Grabież potencjału gospodarczego przez okupanta hitlerowskiego w Zagłębiu Górnośląskim 1939–1945,
„Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, 1986, t. 15, s. 28.
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realizacji był w wielu wypadkach niski poziom techniczny kopalń. Aby stan ten zmienić, już w 1939 r. władze przystąpiły do opracowywania planów modernizacji. Kopalnie jako zakłady zmilitaryzowane nie zostały objęte ograniczeniami obowiązującymi
w innych gałęziach przemysłu49. Przewidywano pogłębienie szybów, budowę sortowni,
koksowni, mechanizację wydobycia i transportu. Zakładano też budowę przez RWHG
sieci wąskotorowych linii kolejowych oraz portu węglowego przy projektowanym kanale Odra–Dunaj50. Zwiększenie wydobycia wymagało nakładów finansowych, ocenianych na 720 mln marek. Ponieważ wydatkowanie takiej kwoty nie było realne, władze
zaleciły przeprowadzenie modernizacji kopalń metodami jak najtańszymi. Większość
prac modernizacyjnych została wykonana do 1942 r. Uruchomiono cztery nieczynne
kopalnie i przystąpiono do budowy dwóch nowych („Gunter” i „Gigant”). Późniejsze
ograniczenia inwestycyjne spowodowały odłożenie planów modernizacji zakładów na
najbliższą przyszłość. W 1942 r. nakłady na górnictwo uległy ograniczeniu, a główny
nacisk położono na rozbudowę hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego. W kopalniach
coraz większe wydobycie uzyskiwano dzięki prowadzeniu rabunkowej gospodarki
złożem, eksploatacji najłatwiej dostępnych pokładów, likwidacji filarów ochronnych,
zaniechaniu prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, ograniczeniu robót
udostępniających i przygotowawczych. Od 1942 r. zmniejszono dostawy żelaza i stali przeznaczonych dla górnictwa. Brakowało blachy do przenośników wstrząsanych,
szyb, śrub, obudów stalowych. Wystąpił też niedobór materiałów elektrycznych, taśm
gumowych, pasów napędowych, olejów, smarów, cementu, drewna. Aby wykonać plany wydobycia węgla, zatrudniano coraz większą liczbę górników. Od 1942 r. na masową skalę zatrudniano jeńców wojennych i robotników przymusowych, stanowiących
pod koniec 1942 r. już 15% zatrudnionych. Obozy, w których przetrzymywano jeńców i pracowników przymusowych, ulokowano przy wszystkich kopalniach. Najwięcej jeńców pochodziło z ZSRR, Francji, Anglii. Wśród więźniów przeważali Polacy,
Ukraińcy, Białorusini. W kopalniach pracowali też robotnicy ze wschodnich terenów
ZSRR, Czech i Słowacji. Ponieważ górników powoływano do służby wojskowej, w ich
miejsce zatrudniano też kobiety i młodocianych. W okresie trzecim, przypadającym
na lata 1943–1945, potrzeby gospodarki wojennej III Rzeszy skłoniły władze do rewizji polityki ograniczenia inwestycji. Z nowymi propozycjami modernizacji górnictwa
wystąpiła Grupa Okręgowa Górnictwo. Jednak dopiero zagrożenie nalotami alianckimi na Zagłębie Ruhry skłoniło w 1943 r. władze do wydania zarządzenia, przyznającego pierwszeństwo inwestycjom zwiększającym wydobycie węgla51. W 1944 r. wprowadzono jednak radykalne cięcia w planach inwestycyjnych, a pierwszeństwo zyskały
ponownie zakłady przemysłu zbrojeniowego. Maksymalny poziom wydobycia węgla
M. Pukowska-Mitka, Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Katowice 2002, s. 64.
Landesplanungsgemeinschaft Oberschlesien Bezirksstelle Kattowitz, APK, syg. 771.
51
A. Sulik, Przemysł…, s. 264; Tenże, Rola Górnego Śląska w gospodarce wojennej III Rzeszy [w:] Śląsk wobec wojny
polsko-niemieckiej 1939–1945, red. W. Wrzesiński, Warszawa 1990, s. 19.
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w kopalniach osiągnięto w 1943 r., gdy pozyskano 86,4 mln t węgla, przy zatrudnieniu
190 tys. górników. Było ono wtedy o 70% wyższe niż w 1939 r. Jednak już w roku następnym, gdy wszystkie proste rezerwy uległy wyczerpaniu, mimo wzrostu zatrudnienia do 200 tys. górników spadło ono do poziomu 83 mln t. W tym samym czasie 38%
załóg kopalń stanowili jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi.
Ogromny wzrost zapotrzebowania na węgiel kamienny nie wpłynął na zwiększenie
jego wydobycia na terenie Dolnego Śląska, co więcej utrzymywało się ono na poziomie
niższym niż przed wojną i wynosiło od 4,9 mln t (w 1939 r.) do 4,3 mln t uzyskanych
w 1944 r. W tym samym czasie w kopalniach zatrudnionych było od 17,9 do 19,1 tys.
robotników. Ponad 44% stanu załóg stanowili robotnicy przymusowi. Na terenie zagłębia nie prowadzono nowych inwestycji ani prac przygotowawczych, ograniczając się
do eksploatacji udostępnionych już zasobów oraz wykonywania jedynie koniecznych
remontów52.

Rozwój techniki pozyskiwania węgla
W okresie międzywojennym (1918–1939) najgłębszy szyb osiągnął głębokość 800 m,
a w 1929 r. podczas pogłębiania szybu w kopalni „Prusy” („Miechowice”) zastosowano specjalne środki chemiczne, które wstrzykiwano w popękaną obudowę szybu
w celu jej wzmocnienia. Największym osiągnięciem w tym czasie była budowa w latach 1929–1933 szybu „Prezydent” (o głębokości 234 m) w dawnej kopalni „Król”. Szyb
głębiono metodą strzelniczą, a robotnicy pracowali na opuszczanym przez kołowrót
parowy pomoście. Urobioną skałę oraz materiały wyciągano za pomocą kołowrotów
elektrycznych, a puste przestrzenie, znalezione podczas drążenia szybu, wypełniano
betonem lub piaskiem. Ściany obudowywano stalową obudową, zalaną następnie betonem53. W omawianym okresie w kopalniach sukcesywnie wycofywano parowe pompy
tłokowe, instalując w ich miejsce wydajniejsze i nowocześniejsze pompy odśrodkowe,
poruszane przez silniki elektryczne o coraz większej mocy. Jeden z takich zestawów
zainstalowano w 1928 r. na kopalni „Prusy” („Miechowice”), gdzie pracę rozpoczęły
3 zestawy pomp, składające się z 8-stopniowej pompy niskiego ciśnienia i 7-stopniowej
pompy wysokiego ciśnienia, połączone z silnikiem elektrycznym o mocy 1000 KM. Jeden taki zespół podnosił 3,5 m3 wody na minutę z głębokości 750 m54.
Nadal powszechnie stosowano metodę wybierania węgla filarami, dzielonymi na
małe zabierki. W latach 20. XX w. pojawiły się pierwsze ściany wydobywcze, zlokalizowane głównie w kopalniach w rejonie Rybnika. Na kopalni „Dębieńsko” działała ściaA. Hornig, Praca kopalń w czasie wojny, „ Życie Gospodarcze” 1949, nr 12.
J. Jaros, Historia kopalni Król w Chorzowie, Katowice 1962, s. 132.
54
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego…, s. 56.
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na o długości 400 m, w której węgiel urabiano, podcinając go w pierwszej kolejności
wrębiarkami, potem odstrzeliwano, a pokruszony transportowano przenośnikami55.
Metoda ta rozpowszechniała się jednak powoli i stosowano ją głównie w cieńszych pokładach. W latach 30. XX w. z zabierek uzyskiwano nadal 65% węgla, ściany dostarczały 15%, a na chodniki przypadało 19% wydobytego węgla.
W okresie międzywojennym od 200% do 300% wzrosła liczba pracujących w kopalniach: wrębiarek, wiertarek, młotków udarowych. Przy wierceniu otworów strzałowych wiertarki elektryczne i pneumatyczne wyparły całkowicie „loski”. Wiertarki
i wrębiarki otrzymały wymienne ostrza wykonywane z węglików spiekanych. Były one
droższe, ale ich wytrzymałość była znacznie większa od ostrzy wykonywanych z stali.
W chodnikach i w niektórych zabierkach stosowano wrębiarki łańcuchowe „Sullivan”
i „Eickoff”, którymi wykonywano wrąb mechanicznie i następnie odstrzeliwano węgiel. W 1941 r. w kopalni „Bobrek” zastosowano pierwszy kombajn ścianowy firmy
Eickhoff56. Przy drążeniu chodników chętnie stosowano wrębiarki słupowe i ciężkie,
umieszczone na wozach wrębiarki łańcuchowe. W kopalni „Grodziec” wrębiarka tego
typu ważyła 4 t, napędzał ją silnik o mocy 40 KM, a obsługiwało 18 osób. Wykonywała
w ciągu zmiany do 16 m bieżących chodnika, dostarczając 170 t węgla.
Skały i węgiel kruszono nadal materiałem wybuchowym. Stosowano: płynne powietrze (jedynie w latach 1914–1918), dynamit, proch, lignozyt, bradyt, pionkit. Pojawiły się też nowe zapalniki, lonty, elektryczne zapalarki, a do otworów strzałowych,
oprócz ładunku wybuchowego, wkładano patrony, wypełnione wodą57. Podczas eksplozji zamieniała się ona w parę, która dodatkowo rozsadzała węgiel.
Około 71% węgla uzyskiwano metodą zawałową, a jedynie 25% za pomocą podsadzki mokrej lub suchej. By ją transportować, zastosowano bardziej wytrzymałe rury
z betonu lub żelbetu. Wprowadzono też nowe rodzaje tam podsadzkowych, składających się z desek i płótna jutowego, które przepuszczało wodę. Zastosowano też, wynalezione przez inż. M. Skupnia, tamy zbudowane z siatki stalowej, połączonej z drewnianymi listwami. Umożliwiło to szczelniejsze wypełnianie wyrobisk, co pozwoliło na
likwidację tzw. nogi, czyli niewielkiego filaru węglowego, oddzielającego wyrobisko
eksploatowane od podsadzanego58.
Główne przekopy, szyby, chodniki wzmacniano obudową, murowaną z cegły, betonu lub żelbetu. Od 1936 r. w kopalni „Królowa Luiza” używano obudowy, wykonanej
ze stalowych stojaków systemu „Schwartze”, ustawionych w dwóch rzędach, połączonych pod stropem szynami. Do rabunku obudowy zastosowano bardziej wydajne windy, a główne przekopy i chodniki transportowe wzmacniano obudowami: betonową,
W. Turkiewicz, I. Sitek, Warunki eksploatacji w rybnickiej niecce, „Przegląd Górniczo-Hutniczy” 1939, t. 31,
s. 144–147.
56
S. Gierlotka, Historia górnictwa, Katowice 2009, s. 69.
57
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego…, s. 97.
58
F. Zalewski, Nowości w dziedzinie urabiania i podsadzania, „Przegląd Górniczo-Hutniczy” 1935, t. 27, s. 325.
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ceglaną lub żelbetową. Szerokie zastosowanie znalazła obudowa wykonana ze stalowych pierścieni nakrytych opinką drewnianą lub kamienną. Powszechnie w zabierkach i chodnikach stosowano nadal stojaki i stropnice, wykonywane z impregnowanego drewna. Jedynie w miejscach, gdzie ciśnienie górotworu było wysokie, używano
obudowy podatnej, składającej się z drewna i stali. W 1926 r. w kopalni „Mikulczyce”
pojawiły się zamki stropnicowe, mocniej wiążące stojak ze stropnicą.
W grubych pokładach węgiel nadal ładowano łopatami bezpośrednio do wozów,
znajdujących się w przodku. W pokładach cienkich coraz popularniejsze były rynny wstrząsowe, których długość wzrosła z 30 do 170 km. Na pochylniach od 1929 r.
stosowano przenośniki hamujące inż. M. Skupnia. Składały się one z rynny, w której
znajdował się poruszany przez silnik elektryczny łańcuch łubkowy, służący do regulowania ruchu węgla. Od 1930 r. rozpoczęło się wprowadzanie przenośników zgrzebłowych (w kopalni „Ludwik” w Zabrzu), pojawiły się również przenośniki taśmowe, a w 1937 r. ich długość szacowano już na 32 km. W niektórych kopalniach cały
urobek z przodka do szybu transportowano wyłącznie za pomocą przenośników
(np. w 1938 r. kopalni „Berve”)59. Do transportu stosowano wozy o pojemności 1 t,
choć w 1928 r. na kopalniach „Knurów”, „Wujek” i „Prezydent” wprowadzono wozy
o ładowności 2,5–3,5 t. Jednak, ze względu na duże rozmiary, można je było stosować
tylko w niektórych wyrobiskach. Malał natomiast ciągle udział koni w transporcie
dołowym. W 1928 r. pracowało ich jeszcze 1,9 tys., ale w 1937 r. wozy ciągnęło już tylko 207 koni. Wzrosła natomiast liczba i moc lokomotyw elektrycznych, a największe
z nich mogły ciągnąć z prędkością 25 km/h pociąg złożony z 150 wozów z węglem.
Pojawiły się też haki do mechanicznego spinania i rozłączania wagonów, co zapobiegło wielu wypadkom (w 1929 r. haków takich użyto po raz pierwszy w kopalni
„Ludwik” w Zabrzu). Lokomotywy wyposażono w reflektory i sygnalizację świetlną
do kierowania ruchem60.
Rosła też systematycznie liczba elektrycznych maszyn wyciągowych, a największa z nich, o mocy 3,2 MW, zamontowana została na szybie basztowym „Krystyna”
w kopalni „Szombierki” w Bytomiu. W niektórych kopalniach były nadal montowane parowe maszyny wyciągowe (np. w 1925 r. w kopalni „Królowa Luiza Wschód”),
a ostatnie tego typu urządzenie o mocy 3,8 tys. KM zainstalowano w 1942 r. w kopalni
„Bielszowice”. Do budowy wież używano też żelbetonu.
W 1926 r. zakończono przebudowę szybu „Krystyna” w kopalni „Hohenzollern”
w Bytomiu. W miejscu starej basztowej wieży powstała całkowicie nowa konstrukcja, przypominająca młot górniczy („pyrlik”). Trzon i głowicę wieży wykonano jako
konstrukcję stalową, połączoną z żelbetonem i cegłą. Na szczycie wieży, w budynku
maszynowni, ulokowano dwie elektryczne maszyny wyciągowe61.
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego…, s. 98–99.
Statistik des Oberschlesien Berg- und Huttenmannischen Vereins, Gleiwitz 1937, s. 12.
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W latach 1929–1932 kopalnia „Prezydent Mościcki” otrzymała nowy szyb „Prezydent”.
Była to jednozastrzałowa wieża ramowa, wykonana z żelbetu. Ta bardzo prosta, funkcjonalna kompozycja nawiązywała do najnowszych rozwiązań architektonicznych G. Gropiusa lub szkoły Bauchaus62. Żelbetową wieżę szybową wybudowano również na kopalni
„Andaluzja” w Piekarach Śląskich (szyb „Żeromski”).
Zmechanizowano równocześnie załadunek i wyładunek wozów z klatek. W 1921 r.
w kopalni „Królowa Luiza” zainstalowano dwa 5-tonowe skipy, przeznaczone
do transportu węgla. Najlepszy system transportu szybowego znajdował się jednak
na kopalni „Prezydent” w Chorzowie. W szybie zamontowano dwa 10-tonowe skipy,
poruszane przez elektryczną maszynę wyciągową z silnikami elektrycznymi o mocy
2,1 MW, które w ciągu godziny mogły przewieźć na powierzchnię 530 t węgla, gdy
w tym samym czasie klatkami można było wytransportować jedynie 230 t. W 1938 r.
funkcjonowało już siedemnaście skipów o ładowności od czterech do dziesięciu ton,
a najgłębszy (790 m) obsługiwany przez nie szyb znajdował się w kopalni „Dębieńsko”. W większości kopalń do transportu szybowego wykorzystywano nadal klatki,
mające nawet do ośmiu pięter.
Cały wydobyty w kopalni węgiel był poddawany przeróbce mechanicznej. Poprzez
zainstalowanie dodatkowych sit, rusztów, kruszarek, przesiewaczy, napędzanych
przez silniki elektryczne, sortownie zostały znacznie zmodernizowane. W latach 30.
XX w. zaczęto montować wialnie, płuczki, a w 1938 r. na kopalni „Dębieńsko” uruchomiono flotację szlamu węglowego, który stosowano następnie do produkcji koksu
odlewniczego.
W omawianym okresie wentylację kopalni zapewniały wentylatory ssące z napędem elektrycznym (83%) lub parowym (17%). Zainstalowanych było około 144 wentylatorów głównych (średnia wydajność 2,5 tys. m3/min) oraz około 550 pomocniczych
wentylatorów podziemnych. Powietrze do wyrobisk rozprowadzano za pośrednictwem systemu tam i lutni, wykonanych z blachy lub płótna.
Coraz większy udział w oświetleniu głównych podziemnych wyrobisk miało światło elektryczne, górnicy natomiast używali nadal lamp karbidowych. Do lamp akumulatorowych, stosowanych głównie w kopalniach gazowych, dodano reflektory,
które zwiększyły strumień światła. W 1932 r. na kopalni „Mikulczyce” w Zabrzu pojawiły się lampy elektryczne, zawieszone na hełmie. Zasilały je przywieszone do pasa
akumulatory.
Dzięki mechanizacji polepszyło się bezpieczeństwo pracy na kopalniach, a wiele
wprowadzanych w górnictwie rozwiązań testowano w kopalni doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. W czasie II wojny światowej (1939–1945) wzrost produkcji starano się osiągnąć, wprowadzając zmiany w technice wydobycia. Do najważniejszych
zadań należała koncentracja wydobycia, polegająca na zastąpieniu stosowanej do tej
62

E. Szady, Ewolucja architektury górniczych wież wyciągowych, „Przegląd Górniczy” 1991, nr 9, s. 35.
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pory metody filarowo-zabierkowej przez system ścianowy. Ilość węgla otrzymywanego ze ścian wzrosła z 12 % do 24%. Pozostały węgiel otrzymywano nadal z zabierek
i chodników. W kopalniach na szerszą skalę przy wierceniu otworów strzałowych
zaczęto stosować wiertarki elektryczne lub pneumatyczne młotki udarowe. Częściowej mechanizacji uległo wykonywanie wrębów (w zabierkach i chodnikach), wycinanych przez wrębiarki z napędem elektrycznym lub pneumatycznym. Liczba tych
urządzeń uległa w omawianym okresie podwojeniu63. Wzrosła długość przenośników
zgrzebłowych, pancernych, taśmowych rynien potrząsalnych. Pojawiły się nowe typy
mechanicznych ładowarek. Jednak ogromną większość węgla ładowano nadal ręcznie łopatami do wozów, ciągniętych przez różnego typu lokomotywy, łańcuchy lub
liny bez końca. Ponieważ drewno było materiałem deficytowym, starano się w coraz
szerszym zakresie stosować obudowę stalową. W zabierkach i ścianach instalowano
przede wszystkim stalowe stojaki firmy Gerlach. Łączono je ze stalowymi stropnicami, wykonanymi z szyn. Na szersze zastosowanie tego typu obudów nie pozwalał
brak stali. Brak wykwalifikowanych górników spowodował spadek wydajności z 2,5 t
na 2,2 t na dniówkę. Równocześnie w porównaniu z 1939 r. liczba wypadków wzrosła
z 14,7 tys. do 63 tys., a pod koniec okupacji wydobycie miliona ton węgla pociągało za
sobą śmierć 6 górników64.

J. Reich, Liczbowy stan mechanizacji robót górniczych Polskiego Zagłębia Węglowego, „Przegląd Górniczy” 1945,
t. 1, s. 224.
64
Grubensicherheitsberichte des Oberbergamts Breslau fur 1939–44, Berg Sosnowitz, APK, sygn. 282.
63
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Widok ogólny kopalni „Paryż” w Dąbrowie Górniczej, bracia Altmann, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Widok ogólny kopalni „Czeladź” w Czeladzi, bracia Altmann, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Widok ogólny kopalni „Grodziec” w Grodźcu, bracia Altmann, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Widok ogólny kopalni „Brzeszcze” w Brzeszczach, bracia Altmann, początek XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Widok ogólny kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, autor nieznany, XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Widok ogólny kopalni
„Siersza” w Sierszy,
autor nieznany, XX w.,
ze zbiorów Muzeum
Górnictwa Węglowego
w Zabrzu
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Górnicy pracujący w wysokiej zabierce prowadzonej bez obudowy, M. Steckel,
Królewska Huta 1898 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zasypywanie wysokiego wyrobiska żużlem wielkopiecowym w kopalni „Hrabina
Laura” w Chorzowie, M. Steckel, Królewska Huta 1898 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Stawianie drewnianej obudowy w zabierce, M. Steckel, Królewska Huta 1898 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Rabowanie drewnianej obudowy w zabierce, M. Steckel, Królewska Huta 1898 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Transport konny w górnośląskiej kopalni węgla kamiennego, M. Steckel, Królewska Huta 1898 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Elektryczna lokomotywa dołowa w kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”) w Bytomiu,
M. Steckel, Królewska Huta 1898 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Pompa parowa odwadniająca kopalnię zamontowana w podziemnej komorze, M. Steckel,
Królewska Huta 1898 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Sortownia w kopalni węgla, M. Steckel, Królewska Huta 1898 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Żelbetowa wieża szybu „Prezydent” w kopalni „Prezydent Mościcki” w Chorzowie, autor nieznany,
lata 30. XX w., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Basztowa wieża szybu „Kaiser Wilhelm” („Krystyna”) w kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”)
w Bytomiu, autor nieznany, lata 20. XX w., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Część IV
Górnictwo w Polsce Ludowej
(1945–1989)

Rola węgla w gospodarce PRL
W systemie gospodarczym Polski Ludowej górnictwo węgla kamiennego zawsze zajmowało
szczególną rolę. Od momentu jej powstania węgiel kamienny był najważniejszym surowcem
energetycznym, gdyż większość wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i cieplnej powstawała w elektrowniach i ciepłowniach zasilanych węglem kamiennym. Także wiele zakładów przemysłowych i instytucji użyteczności publicznej posiadało własne, opalane węglem
kotłownie. Z paliwa tego korzystało również kilka milionów gospodarstw domowych,
gdzie węgiel spalano w kuchenkach, piecach kaflowych, piecach centralnego ogrzewania,
piecykach łazienkowych. Przez wiele dziesięcioleci węgiel wykorzystywano w transporcie
lądowym i morskim. Był też ważnym surowcem metalurgicznym, bez którego nie mogło
funkcjonować hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych. Z węgla korzystał przemysł chemiczny, używano go też w wielu innych dziedzinach życia gospodarczego. W latach 1945–1989
stanowił najważniejszy towar eksportowy, a w pierwszych latach istnienia PRL dostarczał
do 80% wpływów dewizowych. W latach późniejszych udział ten zmalał, ale zawsze pozostawał na wysokim poziomie. Za uzyskiwane ze sprzedaży węgla dewizy importowano
niezbędne do funkcjonowania socjalistycznej gospodarki surowce, maszyny, towary konsumpcyjne. Dewizami płacono zaciągnięte pożyczki zagraniczne, a także pokryto koszty
odszkodowań za znacjonalizowany w Polsce majątek. Dlatego też sprawne funkcjonowanie
górnictwa miało dla komunistycznych władz ogromne znaczenie, a symbolem dynamicznego rozwoju kraju stały się coraz większe ilości pozyskiwanego „czarnego złota”, jak wtedy
nazwano węgiel kamienny. Wymagało to jednak prowadzenia nieustannych kosztownych
inwestycji w starych kopalniach przy równoczesnej budowie nowych.

Odbudowa i organizacja
przemysłu węglowego
W styczniu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na tereny Zagłębi Górnośląskiego, Dąbrowskiego i Krakowskiego. Działania wojenne nie zniszczyły kopalń, o wiele
większe szkody przyniosły za to późniejsze rekwizycje, dokonane przez specjalne oddziały radzieckie, które odpowiadały za demontaż maszyn i urządzeń, wywiezionych
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do ZSRR. Jedynie w kilku zakładach brak prądu doprowadził do wstrzymania pracy
pomp, w czego wyniku zalana została część podziemnych wyrobisk. W niektórych kopalniach brak sprawnej wentylacji doprowadził do podziemnych pożarów. Zniszczeniu uległa część dokumentacji technicznej. Trudności transportowe spowodowały, że pod koniec
roku na zwałowiskach kopalnianych zmagazynowane było kilkaset tysięcy ton węgla1.
Początkowo kopalnie zostały podporządkowane wojskowej administracji radzieckiej, która
kierowała nimi przy pomocy pozostałego personelu niemieckiego. Podobna sytuacja istniała
na Dolnym Śląsku, gdzie Armia Czerwona wkroczyła w maju 1945 r. Załogi kopalń stały się
o wiele mniej liczne, gdyż opuścili je jeńcy wojenni, więźniowie i robotnicy przymusowi stanowiący znaczną część zatrudnionych. W dniu 15 lutego 1945 r. władze radzieckie rozpoczęły
akcję internowania górnośląskich górników. Z ponad 30 kopalń, działających na terenie Rudy
Śląskiej, Bytomia, Zabrza, Gliwic i Rybnika, wywieziono ponad 13 tys. górników2. Podróż
w głąb ZSRR trwała od 3 do 6 tygodni, a fatalne warunki i niskie racje żywnościowe przyczyniły się do śmierci wielu osób. Po przybyciu na miejsce deportowanych kierowano do pracy
w kopalniach, zakładach zbrojeniowych, gospodarstwach rolnych. I znów złe warunki pracy,
skromne racje żywnościowe, choroby przyczyniły się do śmierci wielu wywiezionych.
Jednym z pierwszych posunięć władz polskich było wprowadzenie nowej struktury organizacji przemysłu. Wzorowany na rozwiązaniach radzieckich, skomplikowany system
obejmował cztery stopnie zarządzania. Nadzór nad działalnością górnictwa sprawowało
Ministerstwo Przemysłu w Warszawie, któremu podlegał Centralny Zarząd Przemysłu
Węglowego (CZPW), utworzony 24 lutego 1945 r. Dyrektorem generalnym CZPW został
przedwojenny komunista inż. F. Topolski, a dyrektorem technicznym inż. B. Krupiński3.
Nadzorował on, utworzone w marcu i kwietniu 1945 r., terenowe zjednoczenia przemysłu
węglowego, będące przedsiębiorstwami państwowymi. W ich skład wchodziły, mające
ograniczone kompetencje, kopalnie, traktowane wyłącznie jako zakłady wydobywcze.
W wydanych przepisach określono również uprawnienia zjednoczeń terenowych i ich
strukturę organizacyjną. Zjednoczenia przemysłu węglowego były wielozakładowymi
przedsiębiorstwami państwowymi, działającymi na skomercjalizowanych zasadach. Posiadały osobowość prawną, kierowały ruchem kopalń, zaopatrzeniem, zbytem produkcji, administracją nieruchomości, planowaniem, statystyką, rachunkowością, sprawami
socjalnymi. Zajmowały się również przeróbką chemiczną węgla, prowadzeniem elektrowni i zakładów pomocniczych. Obejmowały nie tylko kopalnie, ale i brykietownie,
elektrownie, koksownie, warsztaty, szkoły, transport, gospodarstwa rolne, tartaki, domy
wczasowe, przedszkola i żłobki. Były jedynym decydentem w sprawach organizacyjnych,
technicznych, finansowych, socjalnych4. Zjednoczeniem terenowym kierował naczelny
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej (1945–1970), Warszawa 1970, s. 27–28.
Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego. Ogólne zestawienie górników wywiezionych przez wojska radzieckie
do Rosji od stycznia do kwietnia 1945 r., AP Katowice, syg. 4883, k. 172.
3
A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 4, Kraków 1997, s. 79.
4
Górnictwo węglowe w Polsce Ludowej 1945–1969, red. J. Mitręga, Katowice 1972, s. 21.
1
2
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dyrektor, któremu podlegali dyrektorzy techniczni i administracyjni5. Kopalnie utraciły
całkowicie samodzielność, stając się zakładami wydobywczymi, nieposiadającymi osobowości prawnej ani własnego rozrachunku gospodarczego. Dopiero w lipcu 1945 r. CZPW
przekazano kopalnie znajdujące się na Dolnym Śląsku. Od tej chwili 88 kopalń węgla kamiennego wchodziło w skład następujących zjednoczeń: Bytomskiego ZPW (7 kopalń),
Chorzowskiego ZPW (7 kopalń), Dąbrowskiego ZPW (14 kopalń), Dolnośląskiego ZPW
(7 kopalń), Gliwickiego ZPW (7 kopalń), Katowickiego ZPW (6 kopalń), Krakowskiego
ZPW (8 kopalń), Mikołowskiego ZPW (6 kopalń), Rudzkiego ZPW (6 kopalń), Rybnickiego ZPW (7 kopalń), Świętochłowickiego ZPW (7 kopalń), Zabrzańskiego ZPW (6 kopalń).
Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej doprowadziło do zerwania powiązań pomiędzy producentami i konsumentami węgla, gdyż ze struktury zjednoczeń wyłączono
wiele zakładów, zajmujących się jego wykorzystaniem. Dokonano również centralizacji
zaopatrzenia górnictwa w maszyny, surowce i materiały, niezbędne do prowadzenia eksploatacji węgla. Zajmowały się tym, podlegające CZPW, tzw. Zjednoczenia Pomocnicze
i Centrale Zaopatrzenia lub Centrale Dostaw. Również dystrybucja węgla, koksu, brykietów została przejęta przez Państwową Centralę Węglową.
W kwietniu 1945 r., uchwałą Rady Ministrów, po raz pierwszy wprowadzono planowanie
wydobycia w kopalniach węgla kamiennego6. Ostatnim formalnym elementem przejęcia
przez państwo kopalni węgla kamiennego stała się, uchwalona w 3 stycznia 1946 r., ustawa
nacjonalizacyjna7. Wykazy przejętych przez państwo kopalń zostały opublikowane w latach 1946–1949. W przedsiębiorstwach powołano rady zakładowe, które miały kontrolować
warunki pracy, zatwierdzać regulaminy, pośredniczyć przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikiem a zakładem, współdziałać przy zatrudnianiu nowych pracowników.
Rada zakładowa była wybierana przez wszystkich pracowników danego zakładu8.

Wznowienie produkcji
Najważniejszym zadaniem nowo powstałych zjednoczeń było ponowne uruchomienie kopalni. Wznowienie wydobycia stanowiło niezmiernie ważne zadanie, gdyż węgiel był niezbędny do funkcjonowania zniszczonej działaniami wojennymi gospodarki. Był też wtedy
jedynym towarem, który można było wysłać na eksport. Dodatkowo, na mocy podpisanej
16 sierpnia 1945 r. umowy, sprzedawano go do Związku Radzieckiego po specjalnej cenie,
5
Okólnik nr 16 CZPW w Katowicach z dnia 20 marca 1945 r [w:] Zbiór okólników i zarządzeń C.Z.P.W. Katowice
1946, s. 13–15.
6
M. Frank, Przemysł węglowy w Polsce Ludowej (Organizacja i Zarządzanie), Katowice 1965, s. 265.
7
Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej,
Dz.U. z 1946 r. Nr 3, poz. 17, art. 3.
8
Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych, Dz.U. z 1945 r. Nr 8, poz. 36.
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stanowiącej zaledwie 10% wartości rynkowej. Cena ta obowiązywała aż do 1953 r. (łącznie
58 mln t), a straty poniesione przez polską gospodarkę oblicza się na 500 mln ówczesnych
dolarów amerykańskich9. Wspomniana umowa uniemożliwiała stronie polskiej wykorzystanie w pełni zdolności eksportowych węgla – wtedy towaru poszukiwanego – gdyż odbudowująca się ze zniszczeń wojennych Europa potrzebowała dużych ilości tego paliwa.
Ze względu na znaczne zużycie zainstalowanych maszyn i urządzeń proces uruchomienia
kopalń nie był zadaniem łatwym. Znacznie zmalały też udostępnione zasoby węgla, brakowało, wywiezionych do ZSRR, wykwalifikowanych górników. Większość zatrudnionych
stanowiły wówczas kobiety, a także młodociani, inwalidzi, mężczyźni powyżej 50. roku
życia i emeryci10. Większe wydobycie starano się uzyskać wyłącznie za pośrednictwem
zwiększenia stanu zatrudnienia. Znaczną część pracowników stanowili jednak więźniowie
i jeńcy wojenni. Więźniów zatrudniono na podstawie podpisanej 2 maja 1945 r. umowy
pomiędzy CZPW a Wydziałem Więziennictwa i Obozów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Ponieważ WUBP nie dysponował zbyt dużą liczbą więźniów, o pomoc zwrócono się do Rosjan. W dniu 18 lipca 1945 r. zawarto umowę
z generałem lejtnantem Mikołowskim, pełnomocnikiem na Polskie Zagłębie Węglowe,
w sprawie przekazania do pracy w górnośląskich kopalniach 55 tys. jeńców niemieckich11.
Więźniów i jeńców lokowano w dawnych niemieckich obozach pracy, znajdujących się
przy kopalniach węgla. Do kopalń przyjmowano też reemigrantów, powracających do kraju z Francji, Belgii, Niemiec i Holandii. Pracę w górnictwie znajdowali wysiedleni mieszkańcy wschodnich województw II Rzeczpospolitej, które zostały wcielone do ZSRR.
Wydłużeniu uległ czas pracy górników, gdyż od 1946 r. pracowano także w niektóre
niedziele i święta. Zorganizowane na nowych zasadach górnictwo do końca 1945 r.
wydobyło 27,3 mln t. węgla, natomiast w 1946 r. uzyskano 47, 2 mln t. W tym samym
czasie zatrudnienie wzrosło z 100 tys. do 189 tys. górników.

Plan 3-letni i 6-letni
(1947–1949 i 1950–1955)
Po zakończeniu procesu przejęcia i wprowadzenia nowych form organizacyjnych oraz
wstępnego uruchomienia produkcji władze Polski Ludowej przystąpiły do realizacji 3-letniego planu odbudowy gospodarki (1947–1949). Został on opracowany przez
9
Gospodarka Polski Ludowej, red. J. Kaliński, Z. Landaua, Warszawa 1986, s. 86; A. Jezierski, C. Leszczyńska. Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001, s. 446.
10
Sprawozdanie z działalności Polskiego Przemysłu Węglowego za rok 1945…, s. 71.
11
Z. Woźniczka, Praca niewolnicza Górnoślązaków po II wojnie światowej i jej społeczne konsekwencje [w:] Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u 1944–1989, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2007, s. 130.
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Centralny Urząd Planowania, na którego czele stał działacz PPS – Czesław Bobrowski.
W trakcie realizacji planu starano się przywrócić kopalniom ich przedwojenne zdolności produkcyjne12. W pierwszej kolejności miano uruchomić istniejące już urządzenia i maszyny, ograniczając inwestycje do niezbędnego minimum. Miały one być realizowane dopiero w 1949 r. Wydobycie węgla miało osiągnąć 77,5 mln t, a na inwestycje
w górnictwie chciano przeznaczyć 600 mln zł13. Dnia 3 stycznia 1947 r., dekretem Krajowej Rady Narodowej, wprowadzono przepisy normujące działanie przedsiębiorstw
państwowych. Były one tworzone na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu,
a nadany im statut musiał być uzgodniony z Ministrem Skarbu i Prezesem CUP. Działały na podstawie planów, według zasad obowiązujących w gospodarce narodowej.
Otrzymywały w zarząd i użytkowanie część majątku Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwem kierował jednoosobowo dyrektor, powoływany przez ministra. Działała w nim
również, mająca kompetencje nadzorcze i kontrolne, Rada Nadzoru Społecznego14.
W 1949 r. Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego został wydzielony z administracji
państwowej i uległ przekształceniu w przedsiębiorstwo państwowe. Miał on koordynować, nadzorować, kontrolować i kierować działalnością gospodarczą podległych zakładów. CZPW kierował dyrektor generalny, któremu podlegało czterech naczelnych
dyrektorów15.
W czasie realizacji planu 3-letniego kontynuowano rozpoczętą jeszcze w czasie wojny budowę kopalń: „Gigant”, „Wesoła II” i „Ziemowit” Rozpoczęto głębienie
szybów 2 nowych zakładów – „Kościuszko” (w 1949 r.) i „Nowy Wirek”(w 1949 r.).
W istniejących kopalniach pogłębiono kilka szybów, wykonano wiele kilometrów różnego typu chodników, oddano 20 nowych poziomów wydobywczych, 6 sortowni, 3
płuczki, uruchomiono 4 nowe maszyny wyciągowe, 17 kotłów, 22 sprężarki, wybudowano 18 łaźni i 2 lampownie. Aby zapewnić stały wzrost wydobycia węgla, władze nadal sięgały po środki nadzwyczajne. Wzrosła liczba przepracowanych przez
górników niedziel i świąt, od 1948 r. natomiast wprowadzono pracę na dodatkowej
zmianie. Aby maksymalnie zwiększyć wydobycie, w 1947 r. zainicjowano również
socjalistyczne współzawodnictwo pracy. Jego formalny początek to, ogłoszony przez
górnika zabrzańskiej kopalni „Jadwiga” Wincentego Pstrowskiego, apel zakończony
słowami: „kto wyrąbie więcej, co ja”16. Ruch współzawodnictwa był stale rozbudowywany, będąc elementem upodabniania Polski do Związku Radzieckiego, gdzie współzawodnictwo rozwijano od czasów pierwszego planu 5-letniego (1928–1932). W dniu
17 listopada 1947 r. CZPW wydał zarządzenie, na którego mocy powołano Komitety
Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994, s. 19.
Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1946, Katowice 1947, s. 46; Ustawa z dnia
2 lipca 1947 roku o Planie Odbudowy Gospodarczej, Dz.U. z 1947 r. Nr 53, poz. 285, rozdział 3.
14
Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. z 1947 r. Nr 8.
15
Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r., Mon.Pol. z 1948 r. Nr 47, poz. 236.
16
100 lat kopalni Pstrowski, red. E. Cała, Zabrze 1963, s. 34.
12
13

111

Część IV. Górnictwo w Polsce Ludowej (1945–1989)

 spółzawodnictwa Pracy, referaty współzawodnictwa w zakładach, dyrekcjach i CenW
tralnym Zarządzie. Miały one prowadzić ewidencję zespołów i zakładów, sporządzać
sprawozdania, współdziałać z Komitetami Współzawodnictwa Pracy. Ruch współzawodnictwa został rozciągnięty również na innych pracowników górnictwa. Kierowcy
samochodów zostali zobowiązani do oszczędności paliwa i utrzymania samochodów
w dobrym stanie. Pracownicy administracyjni mieli poprawić dyscyplinę pracy, a pracownicy należących do resortu górnictwa majątków rolnych mieli walczyć o lepsze
plony i zwiększenie stanu inwentarza. Nad całością ruchu kontrolę sprawowały organizacje partyjne, oficjalne związki zawodowe oraz administracja zakładów i zjednoczeń17. Ruch przodowników był próbą zwiększenia wydajności pracy za pomocą
bardzo prostych metod, które nie wymagały większych zmian technologicznych czy
modernizacji kopalń. Przodownicy pracy nie zawsze cieszyli się szacunkiem innych
górników. Bardzo często nazywano ich w miejscu pracy i zamieszkania „wyścigowcami”, a ich osiągnięcia powodowały podnoszenie norm produkcyjnych. Ta sama praca
wykonana przez przodownika Wiktora Markiewkę w 1948 r. wynosiła 703% normy,
w 1949 r. zaś, po podniesieniu norm wydobywczych, stanowiła już tylko 413%18. Ponieważ liczba zatrudnionych w górnictwie jeńców niemieckich systematycznie spadała,
do pracy w kopalniach wysyłano więźniów, młodych ludzi z organizacji Służba Polsce (1948 r.) czy Batalionów Pracy. Pod koniec 1949 r. stanowili oni już 7% załóg. Do
kopalni skierowano również żołnierzy Korpusu Górniczego. Stało się to na postawie
rozkazu nr 36, z 15 sierpnia 1949 r., wydanego przez wiceministra obrony narodowej
gen. brygady Edwarda Ochaba19.
Wprowadzone usprawnienia nie przyniosły zasadniczych zmian w produkcji i wydobyciu węgla. Zwiększyła się liczba wiertarek, młotków, wrębiarek, różnego typu
przenośników (zwłaszcza zgrzebłowych i taśmowych). Poprzez wprowadzenie kilku
typów ładowarek, a także przenośników taśmowych i rynien wstrząsowych zmechanizowano w niewielkim stopniu ładowanie. Jednak ich stosowanie zależało od specyficznych warunków panujących w poszczególnych kopalniach. Dokonano też
normalizacji sprzętu i maszyn. Znacznie zwiększono zatrudnienie, przy czym liczba
górników dołowych wzrosła tylko o 42%, pracowników administracyjnych zaś przybyło w tym samym czasie aż o 80%. Mimo zaangażowania wielu tysięcy górników,
wydajność wzrosła nieznacznie. W 1949 r. wynosiła tylko 80% przedwojennej wydajności. Poprawiła się w pewien sposób dyscyplina pracy, zmniejszyła nieco fluktuacja
załóg, która obejmowała czasem nawet do 40% zatrudnionych w danej kopalni. Zadania planowe wykonano wyłącznie dzięki dodatkowej pracy górników w niedziele
A. Frużyński; Powstanie i rozwój socjalistycznego współzawodnictwa pracy w polskim przemyśle węglowym w latach 1947–1956 [w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL,
red. B. Tracz, Katowice 2008, s. 15.
18
Wiktor Markiewka górnik, Katowice 1950, s. 9.
19
J. Wąsacz, Szlakiem wspomnień żołnierzy górników z lat 1949–1959, Wrocław 2002, s. 81.
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i święta, w czasie których uzyskano aż 7% rocznego wydobycia20. W 1949 r. każdy
górnik przepracował dodatkowo 25 dni roboczych. Pogorszyły się warunki bezpieczeństwa pracy. Wydobycie 1 mln t węgla pociągało za sobą śmierć od 5 do 9 górników. Górnikom nadano wiele przywilejów, które zawarte zostały w Karcie Górnika,
opublikowanej 30 listopada 1949 r. Na jej podstawie wprowadzono specjalne premie
kwartalne, zwiększono zasiłki wypadkowe, chorobowe, renty, obniżono wiek emerytalny, przedłużono urlop wypoczynkowy, wprowadzono też prawa honorowe (tytuły,
odznaki, dyplomy, odznaczenia państwowe). Karta regulowała również sprawy munduru i stopni górniczych21.
Od 1947 r. w kopalniach działały Referaty Ochrony Przemysłu. Ich pracownicy zostali wyposażeni w bardzo szerokie kompetencje, umożliwiające wszechstronną kontrolę wszystkich aspektów pracy przedsiębiorstwa. Byli oni też faktycznie niezależni
od kierownictwa zakładu. W czasie realizacji planu 3-letniego wydobycie węgla wzrosło z 59 mln t (w 1947 r.) do 74 mln t (w 1949 r.). W kopalniach zatrudniano wówczas
215 tys. pracowników.
Opracowywane pod koniec lat 40. XX stulecia przez władze Polski Ludowej plany
gospodarcze zakładały przeprowadzenie, wzorowanego na rozwiązaniach radzieckich, procesu szybkiej i forsownej industrializacji. Budowa nowych zakładów przemysłu ciężkiego i maszynowego miała symbolizować rozwój socjalistycznej gospodarki.
Plan 6-letni (1950–1955) zakładał, że do 1955 r. produkcja przemysłowa wzrośnie,
w porównaniu z 1949 r., o 158%, rolnicza – o 50%, inwestycje – o 250%, realne dochody pracowników – o 40%22. Tak optymistyczne założenia oparto na wynikach zrealizowanego planu 3-letniego. W czasie realizacji planu 6-letniego miano wybudować
11 nowych kopalń o zdolności produkcyjnej 9 mln t. W starych kopalniach miało powstać 36 poziomów wydobywczych, z których miano otrzymać dodatkowo 14,5 mln t.
Dzięki tym posunięciom w 1955 r. chciano wydobyć 100 mln t węgla. Przyspieszeniu
miała ulec mechanizacja wydobycia, odstawy i transportu węgla. Zamierzano zrealizować to za pomocą nowego typu wiertarek, ładowarek, wrębiarek, przenośników.
W 1955 r. ze ścian miano pozyskiwać 55% węgla, a na ogólną liczbę 500 ścian, w 220
węgiel miały urabiać kombajny. Aby poprawić jakość pozyskiwanego węgla, miano
wybudować nowe i zmodernizować istniejące sortownie oraz płuczki. W 1955 r.
sortownie miały przerabiać na godzinę 12,5 tys. t węgla, a płuczki – 19,9 tys. t. Założono również znaczne zwiększenie produkcji maszyn i urządzeń, przeznaczonych dla
górnictwa. Zaplanowano też intensyfikację poszukiwań geologicznych pokładów węgla kamiennego, koksującego i energetycznego, znajdujących się poza dotychczas
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej…, s. 40.
Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym, Mon.Pol. z 1949 r. Nr 100, poz. 1175.
22
Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 113.
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e ksploatowanymi rejonami23. Górnictwo miało otrzymać na inwestycje 26 mld zł,
z czego 19 mld zł chciano przeznaczyć na modernizację starych kopalń, a 5 mld miano
wydać na budowę nowych zakładów. Tymczasem o wiele łatwiej było uruchomić istniejące już zakłady, niż wybudować od podstaw nowe przedsiębiorstwa. Założenia
planu zostały przygotowane w ten sposób, aby produkcja przemysłowa Polski Ludowej
uzupełniała potrzeby gospodarcze ZSRR. Plan 6-letni modyfikowano kilkakrotnie,
gdyż po wybuchu wojny koreańskiej dużą część środków skierowano na rozbudowę
przemysłu zbrojeniowego. Nie dokonano rewizji istniejących już planów, a to spowodowało, że jego wykonanie stało się jeszcze mniej realne24. Był on realizowany w warunkach nasilającej się stalinizacji życia wewnętrznego. Znaczna część środków finansowych, przeznaczonych na realizację planu, pochodziła z dokonanej w październiku
1950 r. wymiany pieniędzy, która pozbawiła społeczeństwo polskie ponad 3 mld złotych (60% oszczędności), i z ogłoszonych pożyczek państwowych. Dopiero po 1953 r.
dokonano korekty planu, nieznacznie zwiększając środki przeznaczone na przemysł
konsumpcyjny. Aby sprawnie realizować narzucone zadania, dokonano kolejnej centralizacji zarządzania gospodarką. Podlegała ona teraz Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, która, poprzez wydawanie coraz liczniejszych wytycznych,
wskaźników, zarządzeń, kontrolowała całokształt spraw gospodarczych PRL. Do
ogromnych rozmiarów rozbudowano sprawozdawczość, statystykę, kontrolę, centralne rozdzielnictwo i wieloszczeblową administrację gospodarczą. W miejsce zlikwidowanego w 1949 r. Ministerstwa Przemysłu i Handlu powołano wiele ministerstw
branżowych, zajmujących się poszczególnymi sektorami gospodarki. Sprawy górnictwa powierzono Ministerstwu Górnictwa i Energetyki25. Istniało ono jednak bardzo
krótko, gdyż już w 1950 r. zostało przekształcone w Ministerstwo Górnictwa. Kolejna
reorganizacja ministerstwa została przeprowadzona w 1955 r., gdy utworzono Ministerstwo Górnictwa Węglowego, któremu powierzono nadzór nad eksploatacją złóż
węgla, jego przeróbką i uszlachetnianiem, prowadzeniem prac geologicznych, wytwarzaniem przeznaczonych dla górnictwa maszyn i urządzeń, dostarczaniem materiałów podsadzkowych, prowadzeniem inwestycji, wprowadzaniem postępu technicznego, prowadzeniem prac naukowo-badawczych, zatrudnieniem i szkoleniem
zawodowym26. Zlikwidowano CZPW, pozostawiając jednak w Katowicach niektóre
agendy ministerstwa. Na mocy dekretu o przedsiębiorstwach, z 1950 r., państwowe
kopalnie uzyskały od 1 stycznia 1951 r. status samodzielnych zakładów. Posiadały teUstawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata
1950–1955, Dz.U. z 1950 r. Nr 37, poz. 344, rozdz. 2, pkt 3, 10; rozdz. 4, pkt 18.
24
A. Garlicki, Stalinizm, Warszawa 1993, s. 36.
25
Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej, Dz.U. z 1949 r.
Nr 7, poz. 43, art. 4–9 i 15–18.
26
Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa
Węglowego, Dz.U. z 1955 r. Nr 57, poz. 105.
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raz osobowość prawną, mogły prowadzić własne rachunki bankowe, księgowość, gospodarkę materiałową, inwestycje. Wydzielono z nich jednak wszystkie zakłady zajmujące się przeróbką węgla, przekazując je do innych resortów gospodarczych. Było to
tylko pozorne zwiększenie samodzielności, gdyż działały one nadal według zadań,
określonych w narodowych planach gospodarczych27. Państwo przydzielało im środki
niezbędne do wykonania zadań planowych. Ustalało nie tylko wielkość produkcji, ale
też ceny gotowych wyrobów, fundusz płac, zatrudnienie, krajowych i zagranicznych
odbiorców, kooperantów. Administracja państwowa kontrolowała wszystkie aspekty
działalności zakładu. Przedsiębiorstwem kierował jednoosobowo dyrektor, powoływany i odwoływany przez odpowiedniego ministra. Rada Ministrów określała też zasady organizacji wewnętrznej i finansowej przedsiębiorstwa. Zjednoczenia terenowe
stały się jednostkami budżetowymi, zajmującymi się koordynacją, nadzorowaniem
i kontrolowaniem pracy podległych zakładów. Nadal funkcjonowały jako ogniwo pośrednie pomiędzy zakładem a ministerstwem28. Zjednoczenia musiały zrezygnować
z operatywnego kierowania przedsiębiorstwami i prowadzić w ich imieniu rozliczenia
za dostarczone wyroby. Zaprzestały również prowadzenia centralnej księgowości, planowania i występowania o kredyty bankowe29. W 1950 r. powołano Centralny Zarząd
Budownictwa Węglowego (CZBW), któremu podporządkowano wszystkie przedsiębiorstwa budujące kopalnie węgla. W 1955 r. CZBW podzielono na Centralny Zarząd
Budowy Kopalń i Centralny Zarząd Robót Górniczych. Ponieważ projektowanie nowych kopalń oddzielono od wykonawstwa, utworzono Centralne Biuro Projektów
Przemysłu Węglowego w Świętochłowicach. Zostało ono przekształcone w 1953 r.
w Zarząd Biur Projektów Przemysłu Węglowego, który kierował terenowymi biurami
w Katowicach, Krakowie, Gliwicach oraz branżowymi biurami projektów. W 1951 r.
powołano Centralny Zarząd Budowy Maszyn Górniczych w Bytomiu oraz Centralne
Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych30. Przeprowadzona została też reorganizacja
nadzoru górniczego w Polsce, gdyż 3 stycznia 1951 r. Rada Ministrów połączyła Wyższe Urzędy Górnicze (WUG) w Katowicach i Krakowie. Od tego momentu WUG
w Katowicach obejmował swym zasięgiem całe terytorium Polski. Nadzorował on kopalnie za pośrednictwem okręgowych urzędów górniczych. Dodatkowo 21 października 1954 r. WUG w Katowicach przekształcono w Urząd Centralny, podległy bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Usamodzielnienie WUG miało ograniczyć wpływ
resortu górnictwa, zobowiązanego do stałego zwiększania poziomu wydobycia, które
wielokrotnie odbywało się z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zmieniono też
prawo górnicze, a nowe przepisy zostały wprowadzone dekretem z 6 maja 1953 r. Odrzucono w nim zasadę przynależności minerału do gruntu i kryterium podlegania
Dekret z dnia 26 października o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. z 1950 r. Nr 49, poz. 439, art. 1–3.
J. Jaros, Dawne i nowe gwarectwa, Katowice 1986, s. 13.
29
M. Frank, Przemysł…, s. 244.
30
J. Jaros; Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej…, s. 116–115.
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minerału woli górniczej. Złoża stały się własnością ogólnospołeczną, eksploatowaną
zgodnie z narodowymi planami gospodarczymi, wyłącznie przez państwo. Zlikwidowano pojęcie pola górniczego i wprowadzono instytucję obszaru górniczego. Pojawiła
się również, nieznana wcześniej, zasada planowania działalności górniczej. Utrzymano obowiązek sporządzania programu technicznego i planu ruchu. Sprawy szkód górniczych oddzielono od przepisów prawa cywilnego. Powołano Państwową Radę Górnictwa. Przewidziano też odpowiedzialność dyscyplinarną osób kierujących zakładem
górniczym, która była niezależna od odpowiedzialności karnej, cywilnej i porządkowej31. Aby przekonać górników do wykonywania zadań planowych, w latach 1 950–1955
podniesiono o 280% górnicze zarobki. Jednak połowę wynagrodzenia stanowiły różnego typu premie, związane z Kartą Górnika lub uczestnictwem we współzawodnictwie
pracy. W tym samym okresie ceny żywności wzrosły o 100%, a towarów i usług o 64%.
Pensja górnika, wynosząca średnio 1,7 tys. zł, nie wystarczała na zakup płaszcza, garnituru czy radia.
Dla robotników przeznaczano również różnego typu stołówki, bufety, sklepy, punkty usługowe, hotele robotnicze, gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 10 tys. hektarów. Wśród pracowników rozprowadzano nie tylko żywność, ale i trudno dostępne
artykuły przemysłowe (samochody, motocykle, rowery, pralki, radia, lodówki, maszyny do szycia, zegarki, materiały, obuwie). Otrzymywali oni specjalne talony uprawniające do zakupu tych, luksusowych wówczas, towarów. Dotyczyło to w pierwszej kolejności uczestników różnych form socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Systemem
kierowały Oddziały Zaopatrzenia Robotniczego (powołane w 1951 r. decyzją rządu),
które były podporządkowane Centralnemu Zarządowi Zaopatrzenia Robotniczego32.
Na szeroką skalę prowadzono rozbudowę bazy socjalnej górnictwa. Przy kopalniach
powstawały szkoły, żłobki, przedszkola, internaty, ośrodki zdrowia, ośrodki wczasowe,
domy kultury.
Do pracy w górnictwie zaczęto werbować pracowników z innych rejonów Polski.
Aby nowi pracownicy mieli gdzie mieszkać, zaczęto budować nowe osiedla robotnicze.
Nadal w kopalniach korzystano z coraz liczniejszych pracowników skoszarowanych
(junacy SP, uczniowie szkół przysposobienia przemysłowego). W lipcu 1950 r. powołano Obozy Pracy Więźniów, a osadzone w nich osoby skierowano do pracy w kopalniach. Po wydaniu przez marsz. Konstantego Rokossowskiego rozkazu nr 008/MON,
z 1 lutego 1951 r., w kopalniach znacznie wzrosła liczba zatrudnionych żołnierzy-górników, którzy w 1953 r. stanowili już 12% górniczych załóg33. Zastąpili oni jeńców niemieckich, sukcesywnie zwalnianych do 1949 r. W 1955 r. liczba zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego pracowników przymusowych stanowiła średnio 16% załóg
P. Gisman, Rozwój prawodawstwa górniczego w Polsce, „Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej” 2005, nr 111, s. 75–76.
32
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej…, s. 117.
33
J. Wasącz, Szlakiem wspomnień…, s. 195.
31
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kopalń. Dodatkowym obciążeniem stały się przedłużone dniówki (tzw. rolki) oraz
praca w niedziele i święta (33 dni rocznie).
Wprowadzano nowe formy współzawodnictwa, dotyczące przedterminowego wykonywania planów produkcyjnych, bezawaryjnych odstaw urobku czy o tytuł najlepszego pracownika w danym zawodzie. W 1954 r. ruch przodowników objął już 80%
pracowników resortu górnictwa oraz 97% górników, zajmujących się bezpośrednio
pozyskaniem węgla. Wyczyny przodowników były parawanem, za którym ukrywano
faktyczny stan górnictwa, charakteryzujący się coraz większą liczbą niedoświadczonych pracowników, ogromną fluktuacją załóg, wydłużeniem czasu pracy, dekoncentracją robót, wybieraniem resztek i silnie zanieczyszczonych pokładów oraz nieumiejętnym korzystaniem z nowych maszyn i urządzeń. Zaostrzono również warunki
prawne, w jakich pracowali górnicy. Wydana w 1949 r. ustawa o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej starała się utajnić wszystkie dane o produkcji przedsiębiorstwa. Jeszcze bardziej restrykcyjne były przepisy z 1950 r. o socjalistycznej dyscyplinie
pracy. Za opuszczenie 4 dni roboczych w roku bez usprawiedliwienia groziła kara dodatkowej pracy na okres 3 miesięcy z jednoczesnym pozbawieniem 25% zarobków34.
Osobom, które nie wywiązywały się z tej kary, groziło do 6 miesięcy więzienia. Podobne były, pochodzące z 1953 r., przepisy o ochronie własności społecznej. Wzrosło po
raz kolejny zatrudnienie, ale liczba górników zwiększyła się tylko o 33%, urzędników
natomiast aż o 70%.
W czasie realizacji planu 6-letniego nie osiągnięto jednak zamierzeń planowych.
Nakładem ogromnych środków ukończono rozpoczętą jeszcze w okresie planu 3-letniego budowę kopalń: „Wesoła II” (w 1952 r.), „Ziemowit” (w 1952 r.), „Kościuszko”
(w 1953 r.), „Nowy Wirek” (w 1954 r.), „Gigant” (w 1955 r.). Zaczęto budowę nowych
kopalń: „Halemba” (w 1950 r.), „Julian” (w 1950 r.), „1 Maja” (w 1952 r.), „Porąbka”
(w 1951 r.). Oddano do użytku 19 nowych poziomów wydobywczych i wiele kilometrów wyrobisk oraz szybów. Usprawniono wentylację poprzez instalację 48 nowych
głównych wentylatorów, zamontowano 31 sprężarek, 22 kotły parowe, oddano do użytku 7 łaźni i lampowni. Aby można było wzbogacać większe ilości węgla, rozbudowie
uległy sortownie, uruchomiono 4 płuczki i flotację. Zamontowano też 34 elektryczne
maszyny wyciągowe. Podczas budowy kopalń okazało się, że prace trwają bardzo długo i są ogromnie kosztowne. Szybszy postęp robót hamowała nadmierna biurokracja,
skomplikowane zarządzanie, spory kompetencyjne, brak sprzętu i niezbędnych surowców. Nie udało się uzyskać założonego poziomu wydobycia. Część węgla stanowiły
przerobione odpady z hałd, rozpoczęto też wybieranie filarów ochronnych. W miarę
rozwoju współzawodnictwa paradoksalnie malała wydajność – z 1,8 t w 1950 r. do 1,6 t
w 1955 r. Wyniki ekonomiczne górnictwa były złe, gdyż cena węgla nadal pozostawała
Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy z dnia 19 kwietnia 1950 r., Dz.U. z 1950 r. Nr 20,
poz. 168.
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mniejsza od kosztów jego pozyskania35. Niewielki był również postęp techniczny. Wydobycie ze ścian wzrosło z 44% do 52%, ale wybierano pozostawione w wielu miejscach resztki węgla, co prowadziło do dekoncentracji robót i wydłużenia dróg transportowych. W czasie realizacji planu 6-letniego wydobycie węgla wzrosło z 78 mln t
(w 1950 r.) do 94 mln t (w 1955 r.). W tym samym czasie w kopalniach liczba zatrudnionych wzrosła z 235 do 296 tys. pracowników.

Pięciolatki lat 50. i 60. XX w.
Prowadzona w latach 50. XX w. przez komunistyczne władze polityka gospodarcza
doprowadziła w październiku 1956 r. do wybuchu niezadowolenia społecznego. Pierwszym sekretarzem KC PZPR został wówczas Władysław Gomułka, który sformułował
nowe cele polityki gospodarczej. Miano ograniczyć inwestycje, rozbudować przemysł,
dostarczający towary dla ludności, zwiększyć nakłady na rolnictwo36. Przedsiębiorstwa
miały otrzymać samorząd robotniczy, większą samodzielność, ograniczeniu miała ulec biurokracja. Jednocześnie ograniczono nadmierną centralizację, zwiększając
uprawnienia i samodzielność zakładów przemysłowych w zakresie planowania, produkcji, inwestycji, remontów, organizacji wewnętrznej, zatrudnienia, płac37. Powstały
rady robotnicze i fundusz zakładowy. Rozwiązano PKPG, zastanawiano się też nad
nowym modelem planowania i zarządzania. Jako organ doradczy rządu powołano
Radę Ekonomiczną, której przewodniczył Oskar Lange38. W latach 1956–1960, w czasie realizacji pierwszego planu 5-letniego, znaczne środki przyznano na wzrost płac
i inwestycje w przemysł, dostarczający artykuły konsumpcyjne, w rolnictwo, handel,
komunikację, budownictwo, szeroko rozumianą sferę budżetową. Przemysł węglowy
miał otrzymać 25 mld zł, z czego 19 mld zł skierowano na inwestycje w starych kopalniach. Ponad 5 mld zł przeznaczono na ukończenie inwestycji, rozpoczętych w planie 6-letnim. Proces decentralizacji zarządzania gospodarką został zatrzymany już
pod koniec lat 50. XX stulecia, gdy powrócono do koncepcji centralnego sterowania
wszystkimi procesami gospodarczymi39. W dniu 22 marca 1957 r. Ministerstwo Górnictwa połączono z resortem energetyki, tworząc Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Kontrolowało ono terenowe zjednoczenia przemysłu węglowego, w których skład

J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej…, s. 111.
W. Władyka, Październik 1956, Warszawa 1994, s. 67–68.
37
Uchwała nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw
państwowych, Mon.Pol. z 1956 r. Nr 94, poz. 1047.
38
W. Władyka, Październik 1956…, s. 74.
39
Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka…, s. 116.
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wchodziły poszczególne kopalnie węgla40. Funkcjonowały wtedy następujące zjednoczenia: Bytomskie ZPW (w 1957 r. przyłączono do niego Rudzkie ZPW), Dąbrowskie
ZPW, Dolnośląskie ZPW, Jaworznicko-Mikołowskie ZPW, Katowickie ZPW (w 1957 r.
połączone z Chorzowskim ZPW), Rybnickie ZPW, Zabrzańskie ZPW (w 1957 r. włączono do niego kopalnie Gliwickiego ZPW)41. Proces łączenia zjednoczeń oraz mniejszych kopalń miał usprawnić proces zarządzania górnictwem. W grudniu 1959 r.
zlikwidowano autentyczny samorząd robotniczy, wprowadzając w jego miejsce fasadową Konferencję Samorządu Robotniczego. Przestano zwoływać posiedzenia Rady
Ekonomicznej, a w styczniu 1959 r. zakończono wszystkie eksperymenty związane
z zarządzaniem gospodarką42. W 1960 r. wydano nowe przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych i kompetencji zjednoczeń. Kontrolowały one
i nadzorowały pracę zakładów, na podstawie wskaźników wyznaczonych odgórnie dla
całego zjednoczenia, ustalały dla nich zadania planowe. Na czele zjednoczeń nadal
stał naczelny dyrektor. Działała również Rada Techniczna Zjednoczenia, która opiniowała sprawy związane z rozwojem kopalń, metodami eksploatacji i przeróbki węgla,
inwestycjami. Istniało też kolegium zjednoczenia, w którego skład wchodzili dyrektorzy działów zjednoczenia i imiennie powoływani dyrektorzy niektórych zakładów43.
Dodatkowo w 1966 r. ponownie wydano przepisy porządkujące organizację i funkcjonowanie zjednoczeń przemysłowych44.
W czasie realizacji drugiego i trzeciego planu 5-letniego ponownie przystąpiono
do forsownej rozbudowy przemysłu wydobywczego, energetycznego, maszynowego, hutniczego, chemicznego. Pod koniec drugiego planu 5-letniego (1961–1965) kopalnie miały dostarczać 113,6 mln t węgla, a górnictwo na inwestycje miało otrzymać 37,5 mld zł. W trzecim planie 5-letnim (1966–1970) założono wzrost wydobycia
do 140 mln t, a na inwestycje w starych i nowych kopalniach przeznaczono 34,3 mld zł.
W 1961 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie prawidłowego i kompleksowego zagospodarowania Rybnickiego Okręgu Węglowego obejmującego obszar
1,3 tys. km2. W jego skład wchodziły: miasto Rybnik, powiaty rybnicki i wodzisławski,
2 gminy powiatu pszczyńskiego, miasto Cieszyn i 11 gmin powiatu cieszyńskiego, gminy Pawłowice i Warszowice45. Jednocześnie przystąpiono do opracowania planu regionalnego ROW, obejmującego nie tylko rozwój gospodarczy, ale sprawy budownictwa
40
Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji, Dz.U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86,
art. 1–4.
41
Zarządzenie Ministra Górnictwa Węglowego nr 40 z dnia 23 lutego 1957 r.
42
Z. Landau, Polska Gomułki, Warszawa 1995, s. 28.
43
M. Frank, Przemysł…, s. 243.
44
Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950. o przedsiębiorstwie państwowym,
Dz.U. z 1960 r. Nr 9, poz. 57; Uchwała nr 383 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych, Mon.Pol. z 1966 r. Nr 69, poz. 327.
45
M. Grabania, Rybnicki Okręg Węglowy. Problemy i perspektywy, Katowice 1968, s. 7.
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mieszkaniowego, komunikacji, infrastruktury. Obszar ROW stanowił teren, na którym
miało rozwijać się górnictwo węgla kamiennego i związane z nim inne gałęzie przemysłu. Dotyczyło to energetyki, koksownictwa, przemysłu maszynowego, kolejnictwa,
gospodarki wodnej. Nowe powstające zakłady miały dostarczać przede wszystkim węgiel koksujący, którego brak uniemożliwiał dalszą rozbudowę hutnictwa żelaza. Ograniczeniu miał ulec też import tego gatunku węgla, gdyż brakowało dewiz niezbędnych
do jego zakupu. W tym okresie ukończono budowę kopalń: „Halemba” (w 1957 r.),
„Porąbka” (w 1958 r.), „1 Maja” (w 1960 r.). Eksploatację rozpoczęły również zakłady:
„Szczygłowice” (budowany w latach 1957–1961), „Jastrzębie” (1956–1963), „Moszczenica” (1957–1965), „Staszic” (1959–1964), „Zofiówka” (1961–1969). W budowie znajdowały
się kolejne nowe kopalnie: „Borynia” (1963), „Śląsk” (1968), „Pniówek” (1969).
Na terenie Dolnego Śląska inwestycji było niewiele, a do najważniejszych należała
rozbudowa kopalni „Słupiec”, przeprowadzona w latach 60. XX w.46
Proces rozbudowy przemysłu był nadzorowany przez silny ośrodek dyspozycyjny,
jaki powstał w KC PZPR, którego odpowiednie wydziały nadzorowały i dublowały
działalność poszczególnych resortów gospodarczych. Powodowało to chaos w zarządzaniu gospodarką i przyczyniało się do rozbudowy biurokracji. Powstało wpływowe
lobby działające na rzecz przemysłu ciężkiego kosztem interesów innych branż47.
Około 1968 r. tempo inwestowania jednak zmalało, gdyż pojawiły się trudności
ekonomiczne, związane z niską jakością, małą wydajnością, wadliwym zarządzaniem.
Zaczęto mówić o programie selektywnego rozwoju i specjalizacji w kilku wybranych
dziedzinach przemysłu, chciano też powiązać wzrost płac ze zwiększeniem produkcji48.
W latach 50. i 60. XX w. poprawie uległa sytuacja górników. Powrócono do 7,5-godzinnego dnia pracy, zrezygnowano z niedziel roboczych oraz pracy więźniów i żołnierzy-górników. Od 1960 r., po kilkukrotnej podwyżce, średnia cena tony węgla stała
się wreszcie wyższa od kosztów jego wydobycia. Jednak większość sum wpłaconych
do budżetu państwa wracała potem do górnictwa w postaci wydatków na nowe inwestycje. Wielokrotnie kwoty te były wyższe od wpłat do budżetu49. Coraz większe wydatki ponoszono na wyposażenie techniczne, materiały i niezbędną do pracy kopalń
energię. Wysokie zużycie krajowe hamowało eksport, a spadek cen węgla powodował
zmniejszenie wpływów dewizowych.
Dzięki mechanizacji w latach 1956–1970 udało się podnieść wydajność dołową
z 1,6 t do 2,5 t węgla. W tym samym czasie górnicze pensje wzrosły o 150%. Ograniczeniu uległa fluktuacja załóg, zatrudnienie górników wzrosło o 3%, kadry technicznej
zaś – o 40%. Znaczne środki przeznaczono również na rozbudowę zaplecza socjalnego.
Przy kopalniach budowano nowe łaźnie, szatnie, ośrodki zdrowia, stołówki, żłobki,
L. Skiba, Dolnośląskie Zagłębie Węglowe w organizmie gospodarczym PRL, Warszawa 1979, s. 140.
Z. Landau, Gospodarka…, s. 23.
48
Z. Landau, Polska Gomułki…, s. 32.
49
Z. Szeliga, Z czego żyje państwo? „Polityka” 1965, 22 stycznia, s. 4.
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przedszkola, szkoły, obiekty sportowe, domy wczasowe. Na terenie wielu górniczych
miast powstawały nowe osiedla przeznaczone dla górników i ich rodzin50. W omawianym okresie wydobycie węgla wzrosło z 95 mln t (w 1956 r.) do 140 mln t (w 1970 r.).
W kopalniach zatrudnionych było od 296 tys. do 327 tys. pracowników.

Dekada „Gierkowska”
W grudniu 1970 r., po stłumieniu siłą robotniczych protestów w Gdańsku, Gdyni
i Szczecinie, do władzy doszedł I sekretarz KC PZPR Edward Gierek51. Zaprezentował
on założenia nowej polityki gospodarczej, mającej doprowadzić do poprawy życia społeczeństwa przy jednoczesnej rozbudowie przemysłu: maszynowego, elektrotechnicznego, elektronicznego, hutniczego, chemicznego, lekkiego i paliwowo‑energetycznego.
Były to jednak założenia niemożliwe do zrealizowania, gdyż szybkie tempo inwestowania wykluczało szanse równie szybkiego podnoszenia płac i dochodów52. W celu
unowocześnienia przemysłu zakupiono wiele licencji, zaczęto też brać zagraniczne
kredyty, za które importowano dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Nowe inwestycje
prowadzono jednak bez planu (tzw. plan otwarty), wymagały one również stałego importu komponentów, a zaciągnięte na ich uruchomienie kredyty trzeba było spłacać.
Równocześnie nie rozwijano odpowiednio nowoczesnych działów przemysłu, takich
jak elektronika, automatyka, hydraulika przemysłowa53. Inwestowano nadal w przemysł ciężki i zbrojeniowy, natomiast nakłady na inne dziedziny gospodarki pozostawały na niższym poziomie. W latach 1970–1975 górnictwo otrzymało kwotę 64 mld zł
przeznaczaną na inwestycje. W 1976 r. nadmierne wydatki, braki w zaopatrzeniu,
rosnące zadłużenie spowodowały wstrzymanie wielu inwestycji. Opracowano nowe
plany, zakładające zmniejszenie akumulacji, uzyskanie dodatniego bilansu handlowego, większy rozwój rolnictwa, budownictwa i przemysłu dostarczającego artykuły
konsumpcyjne. W 1972 r., na mocy uchwały Rady Ministrów, ograniczono wskaźniki
dyrekcyjne, przekazywane przez ministerstwo zjednoczeniom. Zwiększono kompetencje zakładów w zakresie planowania produkcji, zbytu i zaopatrzenia. Uproszczono
procedury, związane z wykonaniem i projektowaniem inwestycji, zniesiono część limitów, uchylono 300 przepisów utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nie
zmieniono jednak zasad organizacji przemysłu, a jedyną nowością były, utworzone
w 1973 r., Wielkie Organizmy Gospodarcze (WOG), które miały przypominać koncerny istniejące w gospodarce rynkowej. Otrzymały one uprawnienia do ustalania
J. Jaros; Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej…, s. 174, 179, 186, 212.
J. Eisler, Grudzień 1970, Warszawa 1995, s. 65–66.
52
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limitów zatrudnienia, funduszu płac, prowadzenia handlu zagranicznego i własnych
inwestycji54. Nowe instytucje przybrały postać kombinatów, grupujących po kilka
przedsiębiorstw, mających nieco większe uprawnienia niż istniejące do tej pory zjednoczenia. Przygotowywano również plany przekształcenia działających w górnictwie
zjednoczeń w kombinaty, ale nie zostały one zrealizowane.
W 1976 r. dokonano reorganizacji zarządzania przemysłem ciężkim. Na dwa resorty rozdzielono Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, a kompetencje nowego Ministerstwa Górnictwa zostały określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca
1976 r. Ministerstwo odpowiadało za eksploatację złóż węgla kamiennego i kopalin
towarzyszących oraz wzbogacanie i przeróbkę węgla. Opracowywało i ustalało plany
rozdziału i dostaw węgla. Podlegały mu sprawy związane z podsadzką, prowadzeniem
poszukiwań geologicznych, produkcją maszyn, urządzeń, sprzętu górniczego, dostawami drewna i materiałów budowlanych, produkcją taśm transportowych, sprawy
ratownictwa górniczego, budowy i rozbudowy kopalń, utrzymania kolei piaskowych.
Nadzorowało pracę zjednoczeń i innych jednostek organizacyjnych55. Ministerstwu
podlegało 8 terytorialnych zjednoczeń przemysłu węglowego, którym podporządkowano kopalnie węgla. Były to: Bytomskie ZPW (11 kopalń), Dąbrowskie ZPW (11 kopalń), Dolnośląskie ZPW (7 kopalń), Jaworznicko-Mikołowskie ZPW (10 kopalń), Katowickie ZPW (10 kopalń), Rybnickie ZPW (14 kopalń), Zabrzańskie ZPW (9 kopalń),
Kopalnie Lubelskiego Zagłębia w Budowie (2 kopalnie). W skład każdego ze zjednoczeń wchodziły dodatkowo zakłady naprawcze, przedsiębiorstwo spedycyjno-transportowe, zakład remontowo-budowlany56. Ministerstwu Górnictwa podlegały też inne
instytucje, zajmujące się obsługą górnictwa. Były to: Zjednoczenie Budownictwa Górniczego, Zjednoczenie Budowlano-Montażowe PW, Zjednoczenie Przemysłu Maszyn
Górniczych Polmag, Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych, Przedsiębiorstwo
Budowy Zakładów Górniczych za Granicą (Kopex). Każde z nich nadzorowało pracę kilkudziesięciu podległych przedsiębiorstw. Krajowy handel węglem nadzorowała
Centrala Zbytu Węgla, współpracująca z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego
„Węglokoks”, które zajmowało się eksportem. Centrali Zaopatrzenia Górnictwa podlegały Zakłady Gumowe PW, Zakłady Odzieżowe PW, Zakłady Drzewne PW, Zakłady
Graficzne PW. W skład ministerstwa wchodziło też zaplecze naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne, opracowujące plany rozwoju górnictwa. Tworzyły je: Główny Instytut Górnictwa, Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki i Automatyki
Górniczej EMAG, Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla „Separator”,
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych KOMAG. Ministerstwu podporządkowana była również
A. Friszke, Polska Gierka…, s. 36.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. Dz.U. z 1976 r. Nr 14, poz. 84.
56
J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 160–162; Górnictwo węglowe
w Polsce Ludowej…, s. 23.
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Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego wraz z 8 stacjami okręgowymi. Istniało
też rozbudowane szkolnictwo zawodowe, obejmujące 124 zasadnicze szkoły zawodowe i 77 szkół średnich, do których uczęszczało 59 tys. uczniów57. Tak zorganizowane
górnictwo węgla kamiennego stanowiło swoiste państwo w państwie. Poprzez swoje powiązania ze strukturami administracji rządowej, terytorialnej i struktur PZPR
stanowiło bardzo silną grupę nacisku, która wykorzystywała swoje wpływy, lansując
jedynie słuszny model rozwoju socjalistycznego górnictwa. Kontynuowano rozbudowę górnictwa w ROW. Eksploatację węgla rozpoczęły kopalnie: „Borynia” (w 1971 r.),
„Pniówek” (w 1974 r.), „Śląsk” (w 1974 r.), „Żory” (w latach 1975–1980). Ogromne środki wyasygnowano na budowę nowych kopalń: „Piast” (w latach 1972–1975), „Krupiński” (w 1975 r.), „Czeczot” (w 1978 r.), „Budryk” (w 1979 r.), „Morcinek” (w 1980 r.).
W 1975 r. rozpoczęto zagospodarowywanie nowego Zagłębia Lubelskiego, na którego terenie toczyły się prace przy budowie dwóch kopalń: „Bogdanka” w Łęcznej
(w 1975 r.) i „K2” w Stefanowie (w 1979 r.). Opracowane wtedy plany zakładały, że
w tym rejonie powstanie 7 dużych kopalń węgla. W połowie lat 80. XX w. sukcesywnie
uruchamiane zakłady miały dostarczać 9 mln t węgla, w 1990 r. natomiast wydobycie
miało wynosić 24 mln t.
Cały czas ogromne środki inwestowano w modernizację i rozbudowę mocy produkcyjnych już istniejących zakładów górniczych. Budowano w nich nowe szyby, pogłębiano stare, uruchamiano nowe poziomy wydobywcze, modernizowano zakłady
przeróbcze, instalowano maszyny i urządzenia. Były one jednak coraz droższe, co
powodowało większe wydatki na remonty i amortyzację58. Wszystkie te posunięcia
przyczyniły się do zwiększenia wydobycia węgla, które w 1979 r. osiągnęło poziom
201 mln t, przy zatrudnieniu 367 tys. pracowników. Na eksport do krajów kapitalistycznych i socjalistycznych wysłano od 26 do 41 mln t węgla. Rozbudowie uległa też
baza socjalna górnictwa. Powstawały łaźnie, szatnie, cechownie, lampownie, ośrodki
zdrowia, stołówki, szkoły, domy kultury, ośrodki wczasowe. Znaczne sumy pochłaniało dotowanie cen węgla, które były niższe od kosztów jego wydobycia. Pod koniec lat
70. ubiegłego wieku jego oficjalna cena kształtowała się w granicach 480–2000 ówczesnych złotych za tonę. Tymczasem w nowo uruchomionej kopalni „ZMP” koszt wydobycia wynosił 6 tys. zł, a w kopalniach wałbrzyskich – około 4 tys. zł59. W celu transportu jak największych ilości węgla rozpoczęto budowę w 1971 r. centralnej magistrali
kolejowej łączącej Zawiercie z Warszawą. Pierwsze ciężkie pociągi z węglem wyruszyły
w 1974 r. Planowano przedłużenie magistrali do Gdańska, ale kryzys ekonomiczny lat
80. XX w. spowodował, że z planów tych zrezygnowano. W latach 1970–1974 w pobliżu
L. Pluta, Polskie górnictwo węgla kamiennego, Katowice 1979, s. 7–8.
J. Jaros, Społeczno-polityczne konsekwencje socjalistycznej industrializacji w przemyśle węglowym w okresie Polski
Ludowej, „Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis” 1986, s. 81; Tenże, Dzieje górnictwa węglowego w Zagłębiu
Górnośląskim, Katowice 1986, s. 14.
59
Tamże, s. 13–19.
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Gdańska zbudowano Port Północny przystosowany do przyjmowania statków o ładowności przekraczającej 100 tys. t. Za jego pośrednictwem wysyłano drogą morską
od 8 do 9 mln t węgla rocznie. Nowoczesne urządzenia do załadunku węgla zamontowano również w portach w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni60.
W latach 70. XX w. wprowadzono w kopalniach 4‑zmianowy system pracy. Górnicy
pracowali teraz na 4 zmiany, co przy dniówce roboczej, wynoszącej 7,5 godziny, powodowało, że kolejne zmiany wymieniało się bezpośrednio w przodkach. W ten sposób
na wydobycie przypadały 3 zmiany robocze i jedna przygotowawcza. Efektem było
zwiększone wykorzystanie maszyn i urządzeń, połączone z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Mniej czasu było teraz na usunięcie awarii, a intensywnie eksploatowane urządzenia szybciej się zużywały (np. kombajny pracowały po 18 godzin na
dobę)61. Pod koniec lat 70. XX w. rozpoczęto wprowadzanie w górnictwie pracy ciągłej,
nazwanej systemem 4‑brygadowym. Ta nowa forma organizacji wydobycia, forsowana
przez władze partyjne (PZPR) i resort górnictwa, została ogłoszona oficjalnie przez
ministra górnictwa Włodzimierza Lejczaka podczas uroczystości barbórkowych,
organizowanych w 1977 r.62 Do końca 1980 r. nowy system wprowadzono w 29 z 66
istniejących kopalń. Górnicy mieli pracować teraz przez 6 kolejnych dni roboczych
w systemie 3‑zmianowym, a następnie otrzymywali 2 dni wolne. Eksploatacja odbywała się w sposób ciągły, bez przerw w niedziele i święta i była prowadzona przez 3 brygady robocze w ciągu doby, podczas gdy 4. odpoczywała. System ten spotkał się jednak
z ostrym sprzeciwem kierownictw i załóg kopalń. Ciągła praca powodowała, że zbyt
mało czasu pozostawało na remonty i przygotowanie produkcji, a w razie jakiejkolwiek
awarii dochodziło do zakłóceń w funkcjonowaniu kopalni. Znacznemu zwiększeniu
uległo zużycie maszyn i urządzeń, a utrzymanie wydobycia na odpowiednim poziomie wymagało zatrudnienia wielu tysięcy nowych górników, dla których trzeba było
przygotować miejsca w hotelach robotniczych lub wybudować mieszkania. Górnicy
sprzeciwiali się wprowadzonemu systemowi, ponieważ 2 dni wolne od pracy wypadały w różnych okresach tygodnia, a to dezorganizowało ich życie rodzinne. Robotników
wspierał Kościół katolicki, gdyż praca w niedziele i święta uniemożliwiała wierzącym
uczestnictwo we mszy świętej. Górnicy protestowali też przeciwko pracy przez 2 zmiany z rzędu, co powodowało, że w miesiącu mieli 36 dni roboczych. Niezadowolenie
budziły: zła organizacja pracy, przestoje oraz zbyt wysokie różnice w zarobkach pomiędzy górnikami a kadrą zarządzającą63. Zapewnienie stałego wzrostu zatrudnienia
w górnictwie stwarzało również wiele problemów, które władze starały się rozwiązać.
F. Manuszka, Port gdański, Warszawa 1988, s. 33–34.
J. Jaros, Społeczno-polityczne konsekwencje socjalistycznej industrializacji…, s. 82.
62
J. Jurkiewicz, „Zdobycz socjalna”, czyli o eksperymencie z czterobrygadowym systemem pracy w górnictwie polskim,
„Górnik Polski” 2007, nr 1, s. 99.
63
J. W. Szczepański, Górnik Polski ludzie z pierwszych stron gazet, Warszawa 2005, s. 16.; J. Jaros, Dzieje górnictwa
węglowego…, s. 14.
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W Polsce Ludowej prowadzono politykę pełnego zatrudnienia, co powodowało,
że mieszkańcy Górnego Śląska poszukiwali pracy w innych zawodach niż górnictwo.
Dotyczyło to nawet rodzin górniczych, których przedstawiciele zdawali sobie sprawę
z niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem tego zawodu. W szkołach górniczych odsetek miejscowej młodzieży stanowił 40%, a z rodzin górniczych pochodziło
jedynie 12% uczniów. Wpływ na to miały również trudne warunki pracy, brak perspektyw awansu życiowego czy lekceważenie przez część administracji śląskich zwyczajów i kultury64. Nowych pracowników musiano sprowadzać na Śląsk z innych stron
Polski. Obiecywano im wysokie zarobki lub możliwość „odrobienia” w kopalniach
zasadniczej służby wojskowej. W ogromnej większości zakwaterowywano ich w domach górnika lub w hotelach robotniczych. Część pracowników dowożono codziennie
do pracy autobusami, nieraz nawet z odległości 100 km. Nowo przybyli często porzucali pracę już po pierwszym zjeździe do kopalni. Inni rezygnowali z powodu niskich
zarobków, zbyt ciężkiej pracy lub braku perspektyw na mieszkanie. Ponieważ wyszkolenie górnika wymagało minimum 5 lat, wysoka fluktuacja załóg, wynosząca średnio
20% rocznie, negatywnie wpływała na rezultaty pracy kopalń65. Stały wzrost wydobycia węgla wymagał prowadzenia kosztownych inwestycji, a prowadzona w kopalniach
mechanizacja urabiania miała też swoje złe strony. Zmniejszyła się ilość pozyskiwanego węgla grubego, a znacznie wzrosła ilość drobniejszych sortymentów i miałów. Wraz
z węglem wydobywano teraz coraz większe ilości skały płonnej. Z wywiezionych na
powierzchnię w 1979 r. ponad 250 mln t urobku aż 49 mln t stanowiły skały. Ponieważ
tylko połowa węgla była wzbogacana, do konsumentów docierał węgiel coraz gorszej
jakości66. Powodowało to skargi odbiorców, gdyż zamontowane u nich urządzenia pracowały mniej wydajnie. Dobrym przykładem może być sytuacja warszawskiej elektrociepłowni Siekierki, której kotły przystosowane były do spalania węgla zawierającego
tylko 20% popiołu, tymczasem kopalnie dostarczały jej węgiel zawierający nawet 32%
popiołu. To z kolei powodowało nadmierne zużycie węgla w procesie produkcji prądu
i energii cieplnej67.
Wielu ekspertów górniczych twierdziło, że zasoby węgla w Polsce eksploatowane
są w sposób nieracjonalny. Ekspertyza Polskiej Akademii Nauk, zatytułowana Wykorzystanie zasobów mineralnych, wykazała, że na każdą wydobytą tonę węgla odpisuje
się z zasobów 4,27 t tego surowca, a opublikowany w „Nauce Polskiej” artykuł prof.
Adama Szczurowskiego informował, że wydobycie 180 mln t powoduje zmniejszenie
Z. Pucek, Atrakcyjność zawodu górniczego na tle życzeń zawodowych i oświatowych dążeń młodzieży szkolnej
ROW, „Górnośląskie Studia Socjologiczne” 1970, t. 8, s. 132.
65
J. Więcek, Wpływ ruchu załóg kopalń Murcki i Dębieńsko na ich strukturę, Katowice 1968, s. 67–71; G. Kraus,
Robotnicy w procesie produkcji [w:] Klasa robotnicza województwa katowickiego w ćwierćwieczu Polski Ludowej,
Katowice 1972, s. 109.
66
A. Frużyński; Reforma, której nie było – polskie górnictwo w latach 80. XX w. „Górnik Polski” 2009, nr 3, s. 160.
67
K. Walczak, Siekierki na granicy ryzyka – Odpukać w niemalowane, „Życie Warszawy” 1984, 11 grudnia.
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zasobów przemysłowych o 220 mln t68. Jeszcze bardziej pesymistyczna była ekspertyza
opracowana przez prof. Romana Neya. Badacz ten twierdził, że z 63 mld t zasobów
udokumentowanych do wydobycia zakwalifikowano zaledwie 13 mld t., odrzucając
w ten sposób aż 80% zasobów. Była to cena płacona za wprowadzenie wyłącznie systemu ścianowego, który powodował, że eksploatowano pokłady o grubości większej niż
1,5 m, poziome lub słabo nachylone. W latach 70. XX w. udział pokładów o grubości
mniejszej niż 1,5 m zmniejszył się z 20% do 11%, a pokładów nachylonych powyżej 15°
uległ ograniczeniu z 21% do 15%69. W ten sposób wybierano zaledwie 50% zasobów
uznanych za przemysłowe. Wyniki te odbiegały znacznie od wyników uzyskiwanych
w ZSRR i NRF, gdzie pozyskiwano 70% i 63% zasobów przemysłowych70. Odrzucenie
części pokładów powodowało, że kopalnie schodziły coraz głębiej, eksploatując surowiec. Pod koniec lat 70. XX w. z głębokości do 300 m otrzymywano 21% wydobycia
(w 1970 r. – 35%), z głębokości 300–600 m pochodziło 55% produkcji (w 1970 r. –
54%), natomiast z pokładów położonych poniżej 600 m pozyskiwano już 25% węgla
(w 1970 r. – 10%)71. Opisane praktyki powodowały w wielu wypadkach pogorszenie
warunków geologicznych. Zaobserwowano zwiększone występowanie metanu, co wymuszało dekoncentrację wydobycia i bardziej intensywną wentylację wyrobisk. Montowano też instalacje odprowadzające metan i stosowano odpowiednie systemy zabezpieczające. Wzrosło też zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, do czego przyczyniła
się mechanizacja wydobycia i transportu. Częściej występowały pożary podziemne
i tąpania.
Coraz gorsze warunki pracy wpłynęły na wzrost liczby wypadków. W 1979 r.
w KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach szybko rozprzestrzeniający się pożar,
zapoczątkowany zapaleniem się taśmy przenośnika, przyczynił się do śmierci 22 górników, zatrutych tlenkiem węgla. W tym samym roku w KWK „Dymitrow” w Bytomiu, podczas izolacji pola pożarowego przez ratowników, nastąpił wybuch pyłu węglowego, spowodowany wadliwym wykonywaniem robót strzałowych. W jego efekcie
śmierć poniosło 34 ratowników.
Pogoń za jak największym wydobyciem spowodowała zwiększenie produkcji węgla, uzyskiwanego z wyrobisk prowadzonych na zawał. Jednocześnie, aby zmniejszyć
koszty, ograniczono o połowę stosowanie podsadzki suchej i hydraulicznej. Równocześnie coraz więcej węgla pozyskiwano z filarów ochronnych, z których pod koniec
lat 70. XX w. pochodziło już 78 mln t (40% wydobycia), a dekadę wcześniej było to
tylko 56 mln t72. Działalność górnictwa węgla kamiennego w bardzo negatywny sposób wpływała też na stan środowiska. W wielu miejscach wyrosły wysokie hałdy kaA. Chmielewski, Zaklęty węglowy krąg, „Życie Gospodarcze” 1984, 2 grudnia; „Nauka Polska” 1982, nr 1–2, s. 75.
„Gospodarka Zasobami Przyrody”, Studia PAN 1984, t. 85, s. 17; L. Pluta, Polskie…, s. 12.
70
„Diariusz Sejmowy” 1985, nr 3, s. 14 – wystąpienie sejmowe posła Stanisława Kamieniarza (PZPR).
71
L. Pluta, Polskie górnictwo…, s. 11.
72
Tamże, s. 13; J. Jaros, Społeczno-polityczne konsekwencje socjalistycznej industrializacji…, s. 83.
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mienia zawierające duże ilości węgla, ulegającego często samozapłonowi. Krajobraz
w ich sąsiedztwie przypominał często zdjęcia, wykonane na odległych od Ziemi planetach. Zapadające się wyrobiska niszczyły wszystko, co znajdowało się na powierzchni.
Pękały rury, mosty, tory, rozpadały się domy, a powstałe zapadliska bardzo szybko
wypełniały się wodą. Najgorszy los spotkał jedno z najstarszych górnośląskich miast
– Bytom, gdzie teren obniżył się średnio o 6 m. Cześć Radzionkowa opadła o 20 m,
śródmieście Katowic osiadło o 1,5 m, a teren w pobliżu dworca kolejowego Zabrze-Biskupice opadł o 30 m. W wielu miastach górnośląskich do dziś odczuwa się skutki
tak fatalnie prowadzonej eksploatacji węgla. Dymiące kominy wyrzucały w powietrze
popioły, sadzę i dwutlenek siarki, który w postaci kwaśnych deszczów spadał w promieniu ponad 100 km od emitujących go zakładów. Z badań, przeprowadzonych przez
Polską Akademię Nauk, wynikało, że na obszar Polski spada rocznie ponad 4,2 mln t
SO2, co oznaczało 13,4 t na km2. W niektórych rejonach Górnego Śląska ilość ta rosła
do 100 t SO2 na km2, przekraczając wielokrotnie normy dopuszczalne dla człowieka
i środowiska naturalnego73. Wypompowywaną z kopalń słoną wodę zrzucano do Wisły i Odry, które niosły ją dalej w głąb kraju, powodując kolejne poważne zniszczenie
środowiska naturalnego. Socjalistyczna propaganda nie zwracała uwagi na minusy
centralnego sterowania górnictwem. Społeczeństwu tłumaczono, że Polska ma gigantyczne zasoby węgla kamiennego (udokumentowane i perspektywiczne), obliczane na
164 mld t74. Podkreślano fakt, że PRL jest czwartym na świecie producentem węgla
wyprzedzanym jedynie przez Chiny, ZSRR i USA. Gdy poziom wydobycia liczono
statystycznie na jednego mieszkańca, Polska zajmowała drugie miejsce za Australią.
Uznano, że wyłącznie wielkość wydobycia jest synonimem rozwoju gospodarczego, a coraz większe ilości węgla miały umożliwić rozwiązanie wszelkich problemów
gospodarczych. Swoista fetyszyzacja własnych zasobów węglowych znalazła wyraz
w obiegowym powiedzeniu „Polska na węglu stoi”. Tajono przed społeczeństwem
większość niekorzystnych informacji o stanie polskiego górnictwa. Socjalistyczna propaganda sukcesu podkreślała jedynie jego wspaniałą rozbudowę i wzrost wydobycia.
Uśmiechniętych podczas pracy górników prezentowano w towarzystwie I sekretarza
KC PZPR Edwarda Gierka wizytującego kolejne kopalnie. Ubrani w galowe mundury,
uczestniczyli w różnego rodzaju uroczystościach partyjno-państwowych, a Barbórka
stała się świętem ogólnopaństwowym, prezentowanym w prasie, radiu i telewizji. Rządząca Polską Ludową komunistyczna ekipa opracowywała kolejne plany, opierające
dalszy rozwój kraju na monokulturze węglowej, wykazującej – jej zdaniem – wybitne
cechy samowystarczalności – zarówno w sferze produkcji surowców energetycznych,
jak i ich zużycia75. Przygotowywane przez różne instytucje prognozy zakładały d
 alszą
rozbudowę górnictwa węgla kamiennego. Wydobycie węgla w 1990 r. miało osiągnąć
„Gospodarka Zasobami Przyrody”…, s. 172.
„Energetyka” 1984, nr 12, s. 514.
75
S. Albinowski, Pułapka energetyczna gospodarki polskiej, Warszawa 1988, s. 17.
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około 280 mln t, w 2000 r. natomiast zakładano pozyskanie 320 mln t76. Jednak prawdziwy stan „światowego mocarstwa górniczego” pokazała dopiero zima stulecia
z przełomu lat 1978 i 1979. Pod koniec 4. kwartału 1978 r. premier Piotr Jaroszewicz
zdecydował, aby na eksport przeznaczyć zapasy węgla, które powinny zapewnić stałą
pracę elektrowni i elektrociepłowni. Wystarczyło jednak kilka dni z niską temperaturą
i opadami śniegu, aby Polska znalazła się na krawędzi katastrofy, gdyż w kraju, w którym wydobywano ogromne ilości węgla, nagle go zabrakło, a w miastach i zakładach
wstrzymywano dostawy prądu elektrycznego, ciepłej wody, pary technologicznej, centralnego ogrzewania77.
Pod koniec lat 70. XX w. nasiliły się objawy kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego. Mimo wielkich inwestycji gospodarka Polski była mało wydajna,
a centralizacja i biurokracja uniemożliwiały sprawne działanie przedsiębiorstw. Zaciągnięte kredyty zostały częściowo zmarnowane, a rosnące odsetki od niespłaconych
kredytów wpędziły kraj w pętlę zadłużenia. Równowaga gospodarcza została całkowicie zachwiana, rosła inflacja, a braki towarów doprowadziły do załamania się rynku
wewnętrznego. Obniżenie poziomu życia pod koniec „dekady sukcesu” doprowadziło
w sierpniu 1980 r. do fali strajków, które przetoczyły się przez całą Polskę. Porozumienia podpisane przez strajkujących i władze w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu umożliwiły powstanie niezależnej od władz „Solidarności”, będącej jednocześnie związkiem
zawodowym i ruchem społeczno-politycznym. Stan polskiego górnictwa i problemy
trapiące jego pracowników bardzo dobrze przedstawiało zawarte 3 września 1980 r.
tzw. porozumienie jastrzębskie. W dokumencie podpisanym w kopalni „Manifest Lipcowy” przez Komisję Rządową oraz Międzyzakładowy Komitet Strajkowy znalazło
się uzgodnienie o zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa strajkującym i ich przedstawicielom. Załogi strajkujących kopalń i zakładów pracy w pełni poparły 21 postulatów,
wysuniętych przez strajkujące zakłady Wybrzeża, a w szczególności punkt, dotyczący powstania wolnych związków zawodowych. Dołączono do nich również postulaty
strajkujących kopalń obejmujące sprawy płacowe, socjalno-bytowe, organizacji pracy i zarządzania. Dotyczyły one kwestii związanych z wysokością zarobków, wypłaty premii, wprowadzenia jednolitych świadczeń rodzinnych, wypłacania dodatków.
Od 1 stycznia 1981 r. wszystkie soboty i niedzielę miały być dniami wolnymi od pracy, a praca w te dni miała opierać się na zasadzie całkowitej dobrowolności. Komisja
Rządowa przyjęła do wiadomości postulaty dotyczące skrócenia wieku emerytalnego
dla pracowników dołowych w górnictwie do 50 lat i obniżenia go o 5 lat dla pozostałych pracowników. Uniezależniono wysokość 14. pensji i dodatkowej Karty Górnika
od urlopów okolicznościowych, absencji powypadkowej, okresu rehabilitacji i absencji
chorobowej, wynikającej z choroby zawodowej. Górnicy wnioskowali, aby pylica płuc
A. Szpilewicz, Surowce dla przyszłości, Warszawa 1974, s. 149; Zaopatrzenie gospodarki narodowej w surowce.
Komitet Polska 2000, Warszawa 1978, s. 156.
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została zaliczona do chorób zawodowych. Zatrudnienie w godzinach nadliczbowych
miało być dobrowolne, a pracownikom dozoru miał zostać zapewniony 8‑godzinny
dzień pracy. Ograniczeniu miało też ulec zatrudnienie w administracji. Niezmiernie
ważny był podniesiony przez górników postulat prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami węgla traktowanego jako rzeczywiste dobro ogólnonarodowe78. Jednocześnie MKS zaapelował do biorących udział w strajku załóg o nadrobienia, w jak najkrótszym czasie, strat, jakie gospodarka narodowa poniosła w jego wyniku. Władzom centralnym zależało jednak najbardziej na utrzymaniu wydobycia węgla, gwarantującego
wysoki poziom eksportu, gdyż surowiec ten stanowił wtedy jeden z niewielu towarów
poszukiwanych przez zachodnich odbiorców, a wpływy dewizowe umożliwiały spłaty
zaciągniętych kredytów, import żywności, surowców i materiałów. W latach 1971–1979
wydobycie węgla wzrosło z 145 mln t do 201 mln t. Był to najwyższy poziom wydobycia
uzyskany przez polskie górnictwo. W tym samym czasie zatrudnienie wzrosło do 420
tys. pracowników.

„Reformy” lat 80. XX w.
W wyniku fali strajków, które przetoczyły się przez całą Polskę, władzę straciła ekipa
Edwarda Gierka, a na stanowisko I sekretarza KC PZPR powołano Stanisława Kanię.
Jednym z elementów porozumień sierpniowych miała stać się reforma socjalistycznej
gospodarki. Studia nad jej poszczególnymi zagadnieniami prowadziła, powołana we
wrześniu 1980 r., rządowa Komisja do spraw Reformy Gospodarczej. Nie było jednak
zgody wśród specjalistów i kierownictwa PZPR, jaki ma być docelowy model nowego
systemu gospodarczego Polski Ludowej. W pełni akceptowano natomiast zasadę, że
będzie to ustrój socjalistyczny, wierzono bowiem w możliwość jego naprawy. Towarzyszyła temu szeroka dyskusja, prowadzona zarówno na posiedzeniach komisji, jak
i w prasie, radiu i telewizji. Ostateczny kształt reformy zależał od postawy komunistycznego reżimu, zezwalającego na poprawę nieefektywnego systemu79. Permanentny kryzys władzy centralnej nie sprzyjał jednak podejmowaniu decyzji, umożliwiających zmiany w sposobie gospodarowania. W dniu 11 lutego 1981 r. Sejm powołał
na stanowisko premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Jednym z pierwszych posunięć
nowego rządu było wprowadzenie 1 kwietnia 1981 r. kartkowego systemu sprzedaży
wielu podstawowych towarów. Ograniczono również zakres prowadzonych inwestycji
centralnych i branżowych. Dotknęły one również górnictwo węgla kamiennego, gdyż
otrzymywało ono teraz mniej środków na budowę nowych kopalń i modernizację już
78
79

Protokół porozumienia z Jastrzębia z dnia 3 września 1980 r.
D. T. Grala, Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989), Warszawa 2005, s. 59.
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istniejących. Utrzymano jednak silną kontrolę centrum nad wszystkimi procesami
funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednostki nadrzędne narzucały zakładom do wykonania dyrektywne zadania roczne, obejmujące wielkość produkcji strategicznych towarów, do których, oczywiście, należał węgiel kamienny. Władze centralne decydowały
o eksporcie i dostawach na rynek krajowy oraz o inwestycjach, a także o przydziałach
surowców, maszyn czy towarów80. Druga wersja rządowego programu przezwyciężenia kryzysu została przedstawiona 2 lipca 1981 r. Zostały w nim zawarte zamierzenia
władz, dotyczące górnictwa, ale nie zapowiadały one rewolucyjnych zmian. Nadal zakładano zwiększenie wydobycia węgla poprzez działania organizacyjne, lepsze zaopatrzenie w części zamienne i nowe maszyny, poprawę technologii, utrzymanie wydatków inwestycyjnych na odpowiednim poziomie. Załogom górniczym zaproponowano
pracę w wolne soboty, aby uzyskać maksymalne wydobycie. Górnicy mieli pracować
w cyklu 5‑dniowym, a kopalnie – 6‑dniowym. Po raz kolejny planowano też zwiększenie zatrudnienia w górnictwie81. Program przewidywał zmniejszenie liczby ministerstw branżowych i likwidację zjednoczeń. Niepokojącym zjawiskiem było zwiększenie za wszelką cenę produkcji i eksportu węgla, w celu uzyskania jak największej
ilości dewiz. Łączyło się to z dalszą rabunkową eksploatacją zasobów i bezwzględnym
wykorzystaniem pracy górników. Władzom partyjnym i państwowym takie działania
wydawały się konieczne, gdyż duża część zaciągniętych kredytów mogła być spłacona
jedynie dostawami surowców82. Politykę tę krytykowało wielu ekonomistów, ponieważ eksport surowego węgla stawał się coraz mniej opłacalny. Proponowali oni, aby za
granicę wysyłano go w formie przetworzonej, w postaci prądu elektrycznego, koksu,
węglopochodnych, co mogło przynieść większe wpływy dewizowe.
Pierwsze zmiany wprowadzono w lipcu tego samego roku, ale dotyczyły one wyłącznie administracji centralnej. Był to stary, wielokrotnie już wypróbowany sposób
reformowania socjalistycznego systemu zarządzania, w którym zakładano, że sama
reorganizacja centrum przyniesie pozytywne skutki w procesie naprawy gospodarki.
Wynikiem tego procesu było ponowne utworzenie, 3 lipca 1981 r., urzędu Ministra
Górnictwa i Energetyki83. Równocześnie uchwałą Sejmu ze stanowiska ministra górnictwa odwołano Mieczysława Glanowskiego, a kierowanie nowym ministerstwem
powierzono gen. dyw. Czesławowi Piotrowskiemu84. Nowy minister był zawodowym
żołnierzem (saperem) i absolutnie nie znał się na problemach polskiego górnictwa.
Jednak powierzenie mu tego stanowiska oznaczało, że przemysł węglowy będzie naUchwała Rady Ministrów nr 118/80 z dnia 17 listopada 1980 r., Mon.Pol. z 1980 r. Nr 30, poz. 165.
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dal centralnie kierowany. Nowy minister miał gwarantować bezwzględne wykonanie
narzuconych mu zadań. W sierpniu 1981 r. pogarszający się stan gospodarki doprowadził do powołania, mającego specjalne pełnomocnictwa, Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego (OSA). Miał on koordynować działalność gospodarczą rządu, a do jego
najważniejszych zadań należało zwiększenie wydobycia węgla85.
Władze starały się wpłynąć na górników również poprzez nadanie im nowych
uprawnień. Pracownikom, którzy nabyli prawo do emerytury, zagwarantowano pobieranie 75% dotychczasowego wynagrodzenia, gdy zdecydują się na dalszą pracę pod
ziemią. Tym, którzy podejmą pracę w górnictwie i przepracują w nim co najmniej
15 lat obiecano, że do pracy w górnictwie zaliczone zostaną poprzednie okresy zatrudnienia86. Następnie z podatku wyrównawczego wyłączono wynagrodzenie wypłacane
górnikom wydobywającym węgiel w wolne soboty i niedziele. Jeszcze większy wpływ
na postawę górników miała mieć, zatwierdzona 11 września 1981 r., uchwała nr 199
Rady Ministrów. Przyznała ona górnikom pracującym w soboty i niedziele specjalny dodatek wynoszący 300% wynagrodzenia. Górnikom przysługiwał też inny dzień
wolny od pracy, płatny tak jak normalny dzień roboczy. Uzyskane w ten sposób środki
można było gromadzić na specjalnych książeczkach PKO „Górnik”. Utworzono też
sieć specjalnych sklepów, zwanych Gewexami, w których górnicy mogli kupować niedostępne w normalnym handlu towary (pralki automatyczne, kuchenki, telewizory,
dywany itp.). Również i to rozwiązanie nie było nowatorskie, gdyż podobne zasady
obowiązywały w czasie realizacji planu 6-letniego, gdy istniał specjalny system zaopatrzenia górników, kierowany przez Oddziały Zaopatrzenia Robotniczego (powołane
w 1951 r.), podporządkowane Centralnemu Zarządowi Zaopatrzenia Robotniczego87.
Uchwała tworzyła w kopalniach specjalne fundusze produkcyjne w wysokości 50 zł
za tonę wydobycia i 100 zł za każdą tonę, wydobytą ponad plan. Do dyspozycji MGiE
oddano też specjalny fundusz dewizowy, stanowiący 10% wartości węgla, wysłanego na eksport. Był on przeznaczony na zakupy interwencyjne materiałów, surowców,
części zamiennych, potrzebnych do sprawnego funkcjonowania kopalń. Duża część
górników odrzuciła tę uprzywilejowaną formę zapłaty, żądając wyższej pensji za pracę
w dni robocze. Uchwałę potępili również przedstawiciele komisji zakładowych NSZZ
„Solidarność” kopalń węgla, surowców chemicznych, rud metali zebrani 16 września
w Katowicach.
Wpływ na dalszą sytuację w kraju miało powołanie 18 października 1981 r. na stanowisko I sekretarza KC PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W ten sposób w rękach
jednej osoby znalazły się najważniejsze stanowiska w państwie. Uznawany za zagorzałego przeciwnika „Solidarności” i zwolennika ścisłej współpracy z ZSRR gen. Jaruzelski był dobrym graczem politycznym, ale miał bardzo niewielkie pojęcie o ekonomii.
D. T. Grala; Reformy…, s. 75.
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Wybranie go na stanowisko I sekretarza KC PZPR rozpoczęło proces konsolidacji partii i stanowiło zwycięstwo sił, opowiadających się za rozprawą siłową z przedstawicielami opozycji.
Utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia i eksportu okazało się bardzo trudne.
Ilość wysyłanego na eksport węgla została nawet czasowo ograniczona do 12,6 mln t,
na podstawie wydanego 18 grudnia 1980 r. rozporządzenia Rady Ministrów. Dlatego
też w 1981 r. za granicę sprzedano tylko 15,2 mln t, uzyskując 520 mln USD88. Jak
widać, proponowana przez ekipę Jaruzelskiego metoda traktowania górnictwa jako
lokomotywy, która wyciągnie kraj z zapaści gospodarczej, zakończyła się niepowodzeniem. Przez ostatnie miesiące 1981 r. trwały dyskusje nad modelem proponowanej
reformy gospodarczej. Jednak najważniejsze decyzje co do dalszych losów reformy zapadły na IX Zjeździe PZPR. W dniu 25 września 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o przedsiębiorstwie państwowym. W myśl wprowadzonych przepisów zakłady miały działać
według zasad, określanych jako trzy S (samodzielne, samorządne, samofinansujące).
Miały pracować na podstawie przygotowanego planu, posiadały osobowość prawną
i samodzielnie gospodarowały częścią mienia ogólnonarodowego. Na zewnątrz były
reprezentowane przez dyrektora, posiadały samorząd w postaci rady pracowniczej.
Ich rozwój miał odbywać się na podstawie uzyskiwanych dochodów i kredytów. Zakłady miały samodzielnie dobierać sobie kooperantów i uczestniczyć w dobrowolnych
zrzeszeniach. Organy państwowe mogły ograniczać samodzielność przedsiębiorstw
jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie89. Wprowadzono również pojęcie
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którego samodzielność została znacznie
ograniczona. W tym przypadku władze określały rodzaj działalności i zasady działania, wprowadzały dotacje, gdy zakład był deficytowy, zatwierdzały statut przedsiębiorstwa, wyznaczały dyrektora90. Artykuł 59 ustawy zezwalał na tworzenie dobrowolnych
zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych. Jednak już kolejny artykuł umożliwiał Radzie
Ministrów powoływanie zrzeszeń obowiązkowych. Samorządność przedsiębiorstw
państwowych miała zapewnić, uchwalona tego samego dnia, ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Pracownicy, za pośrednictwem ogólnego zebrania
pracowników i rady pracowniczej, mieli decydować o sprawach istotnych dla przedsiębiorstwa, wyrażać opinie, podejmować inicjatywy, zgłaszać wnioski i sprawować kontrolę nad działalnością zakładu91. Ogólne zebranie pracowników miało uchwalać statut
przedsiębiorstwa, decydować o podziale zysku, oceniać radę pracowniczą i dyrektora,
uchwalać plany działalności. Rada pracownicza była wybierana na 2‑letnią kadencję
przez załogę firmy w wyborach powszechnych, tajnych, bezpośrednich i równych. Do
jej kompetencji należało: zatwierdzanie planu rocznego, przyjmowanie sprawozdania
Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1983, s. 334–336.
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwie państwowym, Dz.U. z 1981 r. Nr 25, poz. 122.
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i bilansu, podejmowanie uchwał dotyczących inwestycji, powstania przedsiębiorstwa
wspólnego, mieszanego, przystąpienia do zrzeszenia. Podejmowała też decyzje w sprawach socjalnych i związanych z budownictwem mieszkaniowym. Mogła wyrażać
zgodę na zmianę profilu działalności, zbycie części majątku, podziału różnego typu
funduszy. Uchwalała regulamin przedsiębiorstwa, decydowała o przeprowadzeniu
referendum i wybierała przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw. Przepisy
umożliwiały dyrektorowi udział w posiedzeniach rady, był on również zobowiązany
wykonywać jej uchwały. W dniu 30 listopada 1981 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę
nr 242, likwidującą istniejące od 1945 r. zjednoczenia. W myśl nowych przepisów zjednoczenia przemysłu węglowego mogły działać wyłącznie do 31 marca 1982 r. Proces
likwidacji zjednoczeń miał trwać maksymalnie 6 miesięcy i był nadzorowany przez
specjalnie komisje likwidacyjne. Ministrowie otrzymali natomiast prawo ustalenia,
w jaki sposób będą wykonywane zadania, realizowane przez zjednoczenia92.
Nadzieje na demokratyzację i reformy ekonomiczne rozwiały się po wprowadzeniu
13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Na mocy dekretu, wydanego przez Radę Państwa
PRL, ograniczono prawa obywatelskie w zakresie nietykalności osobistej, nienaruszalności mieszkań i tajemnicy korespondencji, zrzeszania się, wolności słowa, druku,
zgromadzeń, wieców, pochodów i manifestacji. Ograniczono swobodę poruszania się
po kraju, wprowadzono godzinę milicyjną. Zawieszono prawo do strajku i akcji protestacyjnych, a udział w strajku lub kierowanie nim stało się ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, grożącym karą do 5 lat więzienia. Z kolei za udział w strajku
lub akcji protestacyjnej można było zostać skazanym na karę aresztu (do 3 miesięcy)
i grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. Zawieszono działalność samorządu pracowniczego, stowarzyszeń, organizacji społecznych i związków zawodowych. Kontynuowanie
pracy w zawieszonej organizacji podlegało karze do 3 lata więzienia93. Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zaprotestowały załogi wielu kopalń. Opór strajkujących
górników likwidowano przy pomocy czołgów, transporterów opancerzonych, armatek
wodnych. Podczas starć w KWK „Manifest Lipcowy” pluton specjalny ZOMO użył po
raz pierwszy broni, raniąc 4 górników. Symbolem górniczego oporu przeciwko stanowi wojennemu stała się tragedia katowickiej KWK „Wujek”, gdzie podczas pacyfikacji
przeprowadzonej przez wojsko i ZOMO zginęło 9 górników. Najdłużej protestowali
górnicy KWK „Ziemowit” (do 22 grudnia) i KWK „Piast”, gdzie strajk zakończył się
28 grudnia94. Aresztowano lub internowano wielu działaczy związkowych, a tysiące
osób zwolniono z pracy (w KWK „Piast” zwolniono 2 tys. osób).
Aby uspokoić sytuację w górnictwie, 30 grudnia 1981 r. Rada Ministrów wydała
rozporządzenie w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa,
które tradycyjnie nazwano Kartą Górnika. Kodyfikowała ona istniejące do tej pory
Uchwała Rady Ministrów nr 242 z dnia 30 listopada 1981 r., Mon.Pol. z 1981 r. Nr 32, poz. 286.
Dekret z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. z 1981 r. Nr 29, poz. 154.
94
„Solidarność” 20 lat historii, Warszawa 2000, s. 120–122.
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przepisy w zakresie praw honorowych, płac, czasu pracy, wypoczynku, świadczeń
socjalnych, emerytur95. Z okazji Dnia Górnika pracownikom przysługiwała nagroda
w wysokości miesięcznego wynagrodzenia i wydawane w naturze lub ekwiwalencie
pieniężnym „barbórkowe”. Utrzymano dotychczasowy system stopni górniczych, prawo do munduru górniczego, otrzymania szpady górniczej i odznaczeń państwowych.
Pozostał też nadawany górnikom tytuł „Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej”. Specjalne przywileje wprowadzono w zakresie płac. Osoba zatrudniona
pod ziemią po przepracowaniu 1 miesiąca otrzymywała 20% dodatek do płacy zasadniczej. Po przepracowaniu 15 lat dodatek ten wzrastał do 60%, był on też wolny
od podatku wyrównawczego. Pracownikom przyznano nagrody jubileuszowe o wysokości od 75% (za 15 lat pracy) do 400 % (za 40 lat pracy) wynagrodzenia miesięcznego.
Obowiązujący czas pracy ustalono na 7,5 godziny na dobę i 37,5 godziny na tydzień.
Praca w warunkach szczególnych wynosiła 7 lub 6 godzin. Wszystkie niedziele, święta
i soboty miały być dniami wolnymi od pracy. Wymiar urlopu ustalony został na 21
dni roboczych (po roku pracy) i 25 dni roboczych uzyskiwanych po 5 latach pracy.
Odpowiednie przepisy miały zapewnić górnikom specjalne uprawnienia emerytalne.
W mocy pozostały przepisy dotyczące deputatu węglowego, wprowadzono dodatek
szkolny w wysokości 500 zł rocznie na każde dziecko. Pracownikom, którzy zawarli
związek małżeński, przysługiwała pożyczka na zagospodarowanie w wysokości 100
tys. zł, umarzana po 5 latach pracy pod ziemią. Wprowadzenie Karty Górnika nie było
rozwiązaniem nowym, gdyż komunistyczne władze po raz pierwszy nadały górnikom
podobne przywileje w listopadzie 1949 r. (I Karta Górnika). Obecnie w ten sam sposób
starano się zachęcić górników do wydajniejszej pracy, aby kopalnie mogły wydobyć jak
najwięcej węgla.
Sprawująca władzę ekipa gen. W. Jaruzelskiego starała się uporządkować sytuację
ekonomiczną poprzez przeprowadzenie reformy gospodarczej. Tworzył ją pakiet ustaw,
uchwalony przez Sejm PRL 26 lutego 1982 r. Były to ustawy: o planowaniu społeczno-gospodarczym, o cenach, o powołaniu urzędu Ministra do spraw Cen, o statystyce państwowej, o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, o prawie bankowym,
o Narodowym Banku Polskim, o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej,
o prowadzeniu handlu zagranicznego. Nowe przepisy wprowadzano w czasie funkcjonowania w Polsce de facto dyktatury wojskowej, która zakonserwowała funkcjonujący
system nakazowo-rozdzielczy, bardzo odległy od zapisów uchwalonych ustaw96.
Szczególne ograniczenie samodzielności i samorządności zakładów nastąpiło po
wprowadzeniu stanu wojennego. Kopalnie, jako zakłady o znaczeniu strategicznym,
zostały poddane militaryzacji. Stało się to na podstawie dwóch aktów prawnych:
uchwały nr 7/81 z dnia 13 listopada 1981 r. Komitetu Obrony Kraju (KOK) w spra95
96

134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r., Dz.U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13.
D. T. Grala, Reformy…, s. 112.

„Reformy” lat 80. XX w.

wie badań i kontroli realizacji zadań w zakresie obronności w zakładach pracy oraz
uchwały nr 8/81 1981 r. KOK w sprawie pełnomocników-komisarzy KOK i działalności Wojewódzkich Komitetów Obrony. Pełnomocnicy KOK mieli korzystać z pomocy
grup operacyjnych i pracowników do spraw obronnych97. Komisarze wojskowi nadzorowali, podlegające militaryzacji, zakłady pracy, pilnowali porządku, zapobiegali
strajkom i protestom, wyszukiwali i zwalniali ludzi podejrzanych o działalność opozycyjną, kontrolowali produkcję. Mieli również ściśle współpracować ze strukturami
PZPR. Komisarze nie tylko nadzorowali, ale i prowadzili własną politykę personalną,
dostosowując organizację zakładu do wymagań stanu wojennego. Nie mieli oni jednak
żadnych kwalifikacji merytorycznych do zarządzania zakładem pracy, nie wdrażali
też zasad reformy gospodarczej. Ich najważniejszym zadaniem była eliminacja opozycji i zmuszenie załóg do wykonywania zadań produkcyjnych. W zakładach zmilitaryzowanych nie obowiązywały przepisy o wyłanianiu dyrektora w drodze konkursu,
a inne zarządzenia ograniczały funkcjonowanie związków zawodowych i samorządu
pracowniczego. Najdłużej komisarze działali w górnictwie i energetyce, gdzie funkcjonowali jeszcze pod koniec 1982 r.98
W kwietniu 1982 r. ostatecznie sprecyzowano uprawnienia MGiE, które obejmowały
następujące zagadnienia: eksploatację, wzbogacanie i przetwórstwo węgla, pozyskiwanie piasku podsadzkowego, sprawy geologii, ratownictwo górnicze, produkcję maszyn,
urządzeń, sprzętu górniczego, utrzymanie i eksploatację kolei piaskowych, ochronę
środowiska, opracowanie założeń, planów, prognoz, programów rozwoju, prowadzenie prac naukowo-badawczych, sprawy BHP, prowadzenie polityki inwestycyjnej,
nadzór i ocenę działalności podległych przedsiębiorstw, szkolenie kadr i ich ocenę99.
Kopalnie pozostały w strukturze zjednoczeń o wiele dłużej niż inne przedsiębiorstwa, a nawet po likwidacji zjednoczeń samodzielność kopalń była iluzoryczna, gdyż
ministerstwo odtworzyło wcześniejsze powiązania z podległymi zakładami poprzez
uzależnienie decyzyjne i podtrzymanie zasady szerokiego rozdzielnictwa materiałów,
surowców, wskazywanie odbiorców. Zamiast „dyrektyw” zakłady otrzymywały teraz
„zalecenia”, które przyjmowały postać „sugestii nie do odrzucenia”. Również cena węgla była nadal ustalana centralnie, a o jej wielkości decydowała Rada Ministrów100.
Ponieważ nie pokrywała ona kosztów działania kopalń, wprowadzono dotację przedmiotową do jego wydobycia. Węgiel kamienny należał nadal do materiałów centralnie
bilansowanych, odgórnie określano „kierunki jego rozdziału” – na cele produkcyjne,
zaopatrzenie rynku wewnętrznego, eksport, rezerwy państwowe i bilansowe. Zatwierdzała je Rada Ministrów, której dotyczące węgla propozycje przedstawiała Centrala
L. Kowalski, Komisarze stanu wojennego, „Zeszyty Historyczne” 1985, z. 112, s. 109–112.
Tamże, s. 139.
99
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Górnictwa i Energetyki, Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 100.
100
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach, Dz.U. z 1982 r. Nr 7, poz. 52, art. 2.
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Zbytu Węgla. Węgiel podlegał też reglamentacji prowadzonej za pośrednictwem centralnego rozdzielnictwa, obowiązkowego pośrednictwa wyznaczonych do tego jednostek oraz limitowaniu jego zużycia101.
Pogrążająca się w kryzysie społeczno-gospodarczym Polska Ludowa coraz bardziej
uzależniała się od wielkości wydobycia węgla. Jego racjonalne wykorzystanie pozostawało jednak poza polem widzenia lub na marginesie zainteresowań ośrodków decyzyjnych. Od wydobycia węgla miała zależeć proponowana reforma gospodarcza,
a przygotowywane na 1982 r. plany zostały całkowicie uzależnione od produkcji kopalń102. Dlatego też władze centralne postanowiły wyłączyć górnictwo węgla kamiennego z reformy gospodarczej. Zrobiono to w bardzo specyficzny sposób, wykorzystując
przepisy ustawy, które powoływały przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Kopalnie węgla kamiennego stały się tego typu przedsiębiorstwami na mocy zarządzenia
nr 54, wydanego przez Ministra Górnictwa i Energetyki 31 lipca 1982 r. Dyrektorzy
wymienionych w załączniku przedsiębiorstw zostali zobowiązani do przedstawienia
do 31 sierpnia 1982 r. projektów statutów kierowanych przez siebie zakładów. Stanowiący integralną część zarządzenia załącznik zawierał wykaz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, obejmujący 66 kopalń węgla kamiennego103. Następnie Rada
Ministrów podjęła 2 sierpnia 1982 r. uchwałę nr 164/82, która ustanowiła obowiązkowe zrzeszenia, grupujące kopalnie węgla kamiennego, działające teraz jako zakłady
użyteczności publicznej. Zostały one powołane 1 października 1982 r. na okres 5 lat.
Utworzono 7 zrzeszeń przemysłu węglowego:
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Mysłowicach („Jaworzno”, „Komuna
Paryska”, „Siersza”, „Janina”, „Brzeszcze”, „Silesia”, „Bolesław Śmiały”, „Piast”, „Ziemowit”, „Czeczot”, Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo Transgór w Mysłowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PW w Tychach);
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Sosnowcu („Julian”, „Andaluzja”, „Jowisz”, „Grodziec”, „Gen. Zawadzki”, „Siemianowice”, „Czerwona Gwardia”, „Sosnowiec”, „Czerwone Zagłębie”, „Kazimierz-Juliusz”, „Niwka-Modrzejów”, Dąbrowskie
Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo Transgór w Sosnowcu,
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PW w Sosnowcu);
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Katowicach („Mysłowice”, „Wieczorek”,
„Wujek”, „Gottwald”, „Katowice”, „Barbara-Chorzów”, „Murcki”, „Lenin”, „Polska”,
„Staszic”, Katowickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo
Transgór w Chorzowie, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PW w Katowicach);
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu („Wawel”, „Pokój”, „Nowy WiUchwała nr 226 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r., Mon.Pol. z 1982 r. Nr 28, poz. 248.
S. Albinowski, Pułapka…, s. 29.
103
Zarządzenie nr 54 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 lipca 1982 r. [w:] Zbiór podstawowych przepisów
z zakresu reformy gospodarczej obowiązujących w resorcie górnictwa i energetyki, Warszawa 1983, s. 351–353.
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rek”, „Halemba”, „Bobrek”, „Dymitrow”, „Rozbark”, „Szombierki”, „Powstańców Śląskich”, „Śląsk”, „Miechowice”, Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego,
Przedsiębiorstwo Transgór w Bytomiu, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PW
w Bytomiu);
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zabrzu („Dębieńsko”, „Pstrowski”,
„Zabrze”, „Sośnica”, „Makoszowy”, „Gliwice”, „Knurów”, „Szczygłowice”, „Budryk”,
Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo Transgór
w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PW w Zabrzu, Przedsiębiorstwo
Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Zabrzu);
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju („Rydułtowy”,
„Anna”, „Marcel”, „Rymer”, „Chwałowice”, „Jankowice”, „1 Maja”, „Jastrzębie”, „Moszczenica”, „Manifest Lipcowy”, „Borynia”, „30-lecia PRL,” „ZMP”, „Suszec”, Rybnickie
Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo Transgór w Rybniku,
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PW w Rybniku, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku);
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Wałbrzychu („Wałbrzych”, „Victoria”,
„Thorez”, „Nowa Ruda”, Przedsiębiorstwo Transgór, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo
Urządzeń Górniczych PW)104.
Włączone do zrzeszeń kopalnie nie mogły z nich wystąpić przez czas trwania umowy. Uchwała precyzowała też cele powołania nowych jednostek. Najważniejsze było
zapewnienie produkcji węgla w ilościach określonych w planach i bilansach paliwowo-energetycznych kraju. Aby to zadanie zrealizować, zrzeszenia zostały zobowiązane
do: prawidłowego gospodarowania złożami węgla i ich racjonalnego wykorzystania,
zapewnienia właściwego stanu technicznego kopalni, optymalnego wykorzystania
mocy produkcyjnych, wdrażania bezpiecznych i ekonomicznych metod eksploatacji,
prowadzenia badań geologicznych, poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, minimalizacji szkód górniczych i ochrony środowiska naturalnego, usuwania szkód górniczych,
rekultywacji terenu, opracowania wieloletnich i rocznych programów wydobycia węgla, poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin, działań na
rzecz wzrostu efektywności gospodarowania, podejmowania wspólnych inwestycji
i koordynacji zaopatrzenia, inicjowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć,
prowadzenia działalności badawczej, usługowej, doradczej, koordynowania dowozu
załóg przedsiębiorstw do pracy i z pracy, prowadzenia wspólnej polityki w zakresie
norm, płac, finansów, kredytów, podatków, ubezpieczeń. Tworzące zrzeszenie przedsiębiorstwa podpisywały specjalną umowę, w której wymieniano wchodzące w skład
zrzeszenia kopalnie i inne zakłady. Umowa określała nazwę zrzeszenia, jego siedzibę,
wymieniała cele zrzeszenia, podległość organizacyjną, organy zrzeszenia. Powołana
104
Załączniki nr 1–7 do uchwały nr 164/82 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. [w:] Zbiór podstawowych…,
s. 335–338.
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została również rada zrzeszenia, która podejmowała najważniejsze decyzje. Dotyczyły
one uchwalania statutu, rocznych i wieloletnich planów wydobycia węgla, zatwierdzania bilansu, podziału zysku, dodatkowych wpłat na rzecz zrzeszenia, realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, przyjmowania nowych zakładów do zrzeszenia,
tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą105. Organem wykonawczym zrzeszenia był dyrektor, powoływany i odwoływany przez radę zrzeszenia po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki106. Podległe zrzeszeniu zakłady zostały zobowiązane do przekazywania zrzeszeniu
wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów, materiałów, środków produkcji
i wyposażenia. Przy podejmowaniu decyzji musiały brać pod uwagę opinię zrzeszenia.
Zostały zobowiązane również do dostarczania danych związanych z planami wydobycia węgla, realizowania uchwał organów zrzeszenia i poddawaniu się ich kontroli107.
Pokrywały one również koszty działania zrzeszenia, dokonując corocznych wpłat, których wysokość ustalała rada zrzeszenia. Zakłady uczestniczyły w zyskach lub stratach,
w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie ich nakładom na rzecz zrzeszenia. Kolejne uchwały Rady Ministrów dotyczyły utworzenia obowiązkowych zrzeszeń, obejmujących: przedsiębiorstwa robót górniczych i budowy szybów (12 zakładów), przedsiębiorstwa budowlano-montażowe górnictwa (26 zakładów), producentów maszyn
i urządzeń górniczych (22 zakłady)108.
Zmiany organizacyjne nie wpłynęły na wysokość wydobycia, gdyż dodatkowy węgiel uzyskano głównie poprzez pracę w soboty i niedziele. W ciągu roku górnik przepracowywał średnio 36 sobót oraz 12 niedziel i świąt. Udało się podnieść dobowe wydobycie węgla z 612,5 tys. t do 630 tys. t. Z 716 do 765 wzrosła liczba eksploatowanych
ścian, w których pracowały 983 kombajny oraz 76 strugów i taranów. O 500 t obniżyła
się jednak wydajność kombajnów ścianowych, a wydajność strugów i taranów spadła
o 165 t. W latach 1981–1983 w kopalniach zginęło 263 górników109.
Dodatkowych ilości węgla dostarczały nowo uruchomione kopalnie: „Bogdanka”
(w 1982 r.), „Czeczott” (w 1982 r.), „Krupiński” (w 1983 r.), „Morcinek” (w 1986 r.).
Nadal prowadzono prace przy budowie kopalni „Budryk”. W 1984 r. rozpoczęto w kopalni „Victoria” w Wałbrzychu budowę szybu „Kopernik”. Wraz z towarzyszącymi mu
obiektami (kompleks BHP, elektrownia, warsztaty, zakład przeróbczy) miała powstać
nowoczesna kopalnia, mająca zastąpić 3 przestarzałe wałbrzyskie kopalnie węgla.
W 12 kopalniach oddano do użytku kilka nowych poziomów wydobywczych, a kopal105
Umowa o utworzeniu obowiązkowego Zrzeszenia K.W.K. w Katowicach z dnia 17 września 1982 r., s. 1–6, Archiwum Działu Historii Górnictwa i Techniki Górniczej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
106
Uchwały nr 164/82 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. [w:] Zbiór podstawowych przepisów…, s. 333–335.
107
Umowa o utworzeniu obowiązkowego Zrzeszenia K.W.K. w Katowicach z dnia 17 września 1982 r., s. 7–9…
108
Uchwały nr 166/82, 167/82, 168/82 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. [w:] Zbiór podstawowych przepisów…, s. 340–346.
109
Rocznik statystyczny Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 1984 r., Katowice 1984.
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nie, których budowę rozpoczęto w latach 70. XX w., zaczynały osiągać założone w planach wydobycie. W latach 1982–1983 w warunkach militaryzacji gospodarki wzrosło
wydobycie i eksport węgla, kopalnie zaś zatrudniły nowych pracowników. W tym samym czasie koszty wydobycia tony węgla wzrosły z 2 tys. do 2,5 tys. złotych. Tymczasem średnia cena jego zbytu wynosiła 1,8 tys. zł (w 1982 r.) i 2,1 tys. (w 1983 r.) Powstałą
różnicę pokrywano z dotacji państwowej. Największym odbiorcą węgla pozostawała energetyka zawodowa (58 mln t), koksownie (21,7 mln t) i inne gałęzie przemysłu
(40 mln t). Ponad 31 mln t węgla kierowano na zaopatrzenie ludności. Pozostały węgiel
kupowało Ministerstwo Komunikacji, konsumenci zbiorowi, ciepłownie komunalne,
rolnictwo110.
W 1982 r. władze zaczęły zdawać sobie sprawę, że nie nastąpi znaczny wzrost wydobycia. Dlatego też w przygotowywanym na lata 1983–1985 Narodowym Planie Społeczno-Gospodarczym założono zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel, poprzez wzrost
efektywności jego wykorzystania tak, aby jego produkcja mogła pozostać na niezmienionym poziomie111. Aby obniżyć wysoką energochłonność, na szeroką skalę wprowadzono zakaz używania nieracjonalnych technologii, produkcji zbyt energochłonnych
wyrobów, państwowe normatywy zużycia. Jednak energochłonność polskiej gospodarki była w tym czasie ponad trzy razy wyższa niż w krajach zrzeszonych w EWG112.
Kopalnie węgla wchodziły w skład zrzeszeń zaledwie przez dwa lata. Po tym czasie
w kręgach decyzyjnych resortu górnictwa uznano, że nowa struktura utrudnia zarządzanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru oraz zwierzchnictwa nad kopalniami.
Stwierdzono, że zrzeszenia nie spełniały wymogów ustawy o przedsiębiorstwie państwowym, gdyż nie decydowały o wielkości wydobycia, kierunkach sprzedaży, cenie
węgla. Miały ograniczony wpływ na koszty wydobycia, politykę inwestycyjną, postęp
techniczny, zaopatrzenie w materiały, paliwa, środki produkcji. Tym samym władze
partyjno-państwowe krytykowały same siebie, gdyż dwa lata wcześniej nie zezwoliły
na dostosowanie kopalń węgla do nowych rozwiązań prawnych. Uznano, że w górnictwie działają ukształtowane od wielu dziesięcioleci, właściwe rozwiązania organizacyjne, polegające na istnieniu ogniw pośrednich pomiędzy grupą przedsiębiorstw
a organem założycielskim, w prawidłowy sposób kierujące i koordynujące pracę podległych kopalń. Stwierdzono, że istnieje scentralizowana grupa zadań, które kopalnie
przekazują zrzeszeniom, ale te nie mogą ich wykonywać, gdyż nie mają takich uprawnień. Aby ten stan zmienić, należało, oczywiście, powołać nowe, silniejsze przedsiębiorstwa wielozakładowe. W ten sposób miały powstać bardziej zintegrowane struktury organizacyjne, umożliwiające bezpośrednie oddziaływanie organów centralnych
na przedsiębiorstwa, a przy ich tworzeniu należało wykorzystać istniejący system
Tamże, s. 64–67, 83, 117–118, 127, 130.
Wywiad z przewodniczącym Komisji Planowania Zbigniewem Madejem, „Życie Gospodarcze” 1982, 8 sierpnia.
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 rawny113. Propozycje zmian organizacyjnych stanowiły element szeroko prowadzonej
p
wtedy dyskusji, dotyczącej przyszłości górnictwa. Publikowano różnego typu ekspertyzy, z których wynikało, że do 2000 r. wydobycie węgla wzrośnie do 195–220 mln t, ale
będzie to wymagało wyasygnowania astronomicznej kwoty 5 bilionów zł114. Sprawami
górnictwa zajmowało się Prezydium Rządu, lecz w relacjach prasowych nie precyzowano, jakie konkretne decyzje zostały podjęte. Pojawiły się wtedy również informacje, że bez zwiększenia wydobycia węgla trzeba będzie importować od 44 do 88 mln t
węgla rocznie. Równocześnie minister górnictwa i energetyki, gen. Czesław Piotrowski, oświadczył, że resort przygotował już odpowiednie plany inwestycyjne115. W ten
sposób po raz kolejny zwycięstwo odnieśli zwolennicy ekstensywnej metody rozwoju
górnictwa. Na zlecenia MGiE przygotowano nowy model organizacyjny: ministerstwo
– przedsiębiorstwo wielozakładowe – kopalnia. Miano przez to wzmocnić związki
produkcyjne i finansowe pomiędzy kopalniami i zakładami pomocniczymi. Zakładano, że nowe przedsiębiorstwa będą koordynować prawidłowe gospodarowanie złożem,
lepsze wykorzystanie zasobów węgla, optymalne użytkowanie maszyn i urządzeń,
wdrażanie właściwych systemów eksploatacji, usuwanie szkód górniczych, pracę kopalń i zakładów pomocniczych. Miało to usprawnić zarządzanie, proces inwestycyjny
oraz doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia w administracji. Sam proces przekształceń organizacyjnych został przeprowadzony w 1984 r. W dniu 14 czerwca 1984 r.
minister gen. dyw. Czesław Piotrowski powołał zespół przygotowawczy odpowiadający za połączenie przedsiębiorstw przemysłu węglowego. Opracował on dokument,
w którym uznano za celowe utworzenie ośmiu przedsiębiorstw wielozakładowych,
w których skład włączone zostaną kopalnie węgla podlegające obecnie zrzeszeniom.
Nowym zakładom nadano nazwę gwarectwa, starając się nawiązać do istniejących
przed 1945 r. spółek górniczych116. Zapomniano jednak, że funkcjonowały one w systemie gospodarki rynkowej i w swoim działaniu kierowały się kryterium zysku. Ponadto dawne gwarectwa obejmowały nie tylko kopalnie, ale i zakłady zajmujące się
przetwórstwem węgla kamiennego oraz handlem. Ich struktura dochodowa była więc
bardziej zróżnicowana, a to zapewniało większe bezpieczeństwo. Projekt utworzenia
gwarectw węglowych zaakceptowały rady pracownicze, związki zawodowe i organizacje partyjne PZPR. Koncepcja utworzenia gwarectw została poparta przez KC PZPR,
Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Gospodarczej, Ministerstwo Finansów, Wyższy Urząd Górniczy, Państwową Radę Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Również Sejmowa Komisja Górnictwa skierowała
11 lipca 1984 r. wniosek do Prezesa Rady Ministrów, w którym uznawała ich powołaRaport o procesie realizacji i rezultatach reformy gospodarczej w 1983 r., Diariusz Sejmowy z 22 czerwca 1984 r.
„Życie Warszawy” 1984, 23 marca.
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„Rzeczpospolita” 1984, 29 czerwca.
116
J. Jaros, Dawne i nowe gwarectwa…, s. 13; Uzasadnienie do projektu utworzenia przedsiębiorstw wielozakładowych – gwarectw terytorialnych, Archiwum DHGiTG, MGW.
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nie za celowe. Po opracowaniu wszystkich dokumentów 31 sierpnia 1984 r. MGiE wydało wiele zarządzeń, na których mocy istniejące Zrzeszenia Przemysłu Węglowego
zostały przekształcone w gwarectwa117. Powstały wtedy następujące przedsiębiorstwa:
Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Węglowe (10 kopalń, 4 przedsiębiorstwa pomocnicze), Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe (10 kopalń, 3 przedsiębiorstwa pomocnicze), Katowickie Gwarectwo Węglowe (10 kopalń, 4 przedsiębiorstwa pomocnicze),
Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe (12 kopalń, 3 przedsiębiorstwa pomocnicze), Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe (9 kopalń, 4 przedsiębiorstwa pomocnicze),
Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe (15 kopalń, 5 przedsiębiorstw pomocnicze), Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe (4 kopalnie, 4 zakłady pomocnicze), Lubelsko-Chełmskie Gwarectwo Węglowe w budowie (2 kopalnie), Gwarectwo Kopalń
Piasku i Kolejowego Transportu Górniczego (4 kopalnie piasku, 3 zakłady pomocnicze), Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa Polmag (23 zakłady), Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa Emag (7 zakładów), Gwarectwo Budownictwa Górniczego (14
zakładów).
Gwarectwa otrzymały status wielozakładowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, działających od 1 stycznia 1985 r. Celem gwarectwa było bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania gospodarki narodowej i ludności na węgiel
kamienny. W tym celu prowadziło ono eksploatację, wzbogacanie, mechaniczną przeróbkę węgla kamiennego oraz rozbudowę i budowę nowych kopalń. Gwarectwo wykonywało też remonty, rekonstrukcje, produkowało maszyny i urządzenia, budowało
obiekty przemysłowe. Gwarectwo przejmowało cały majątek tworzących je przedsiębiorstw. Naczelnego dyrektora gwarectwa powoływał i odwoływał Minister Górnictwa i Energetyki, który również sprawował nad nim nadzór. Gwarectwa zostały zobowiązane do prowadzenia racjonalnej eksploatacji złóż węgla, utrzymania i rozwoju
zdolności produkcyjnych, dbania o stan techniczny kopalń, wdrażania bezpiecznych
metod pracy, ochrony środowiska naturalnego, likwidacji szkód górniczych, kształtowania systemów motywacyjnych, przygotowania i szkolenia kadr, prowadzenia
informacji naukowo-technicznej, popierania ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczego, humanizacji pracy, zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych załóg. Naczelny
dyrektor gwarectwa kierował nim przy pomocy zastępców, a kopalniami i zakładami – poprzez dyrektorów tych jednostek. Byli oni również powoływani i odwoływani
przez Ministra Górnictwa i Energetyki na wniosek dyrektora gwarectwa. Podlegali
mu dyrektor techniczny gwarectwa – będący równocześnie I zastępcą naczelnego dyrektora – oraz dyrektorzy: inwestycyjny, ekonomiczny, pracowniczy, główny księgowy,
dyrektorzy kopalń i zakładów, służby w dyrekcji gwarectwa. Organem opiniodawczo-doradczym naczelnego dyrektora było Kolegium Gwarectwa. Tworzyli je dyrektorzy
117
Zarządzenie nr 10/ org MGiE z dnia 31 sierpnia 1984 r. /ZP.21-21-013-30/84 o utworzeniu Zabrzańskiego Gwarectwa Węglowego, Archiwum DHGiTG, MGW.
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kopalń i poszczególnych zakładów. W jego obradach mogli brać udział zapraszani
przedstawiciele samorządu gwarectwa, organizacji politycznych, związkowych, społecznych, banku. Obradom przewodniczył dyrektor, który również ustalał terminy posiedzeń i zakres omawianych zagadnień. Kolegium wyrażało swoją opinię lub wnioski
w formie uchwały. Zakres kompetencji i zasady działania Kolegium określał dyrektor
po uzyskaniu akceptacji MGiE. Do zadań Kolegium należało również opiniowanie
programów i prognoz rozwoju gwarectwa, planów perspektywicznych, wieloletnich
i rocznych, harmonogramów wydobycia węgla, pozyskania środków, niezbędnych
do realizacji zadań planowych, polityki inwestycyjnej, płacowej, socjalno-bytowej118.
W swoich działaniach gwarectwo kierowało się opracowanymi centralnie planami
rocznymi i wieloletnimi. Szczególnie duże były jego uprawnienia w zakresie eksploatacji i gospodarki złożem oraz prowadzenia prac w zakresie prognozowania, projektowania, przygotowywania i realizacji inwestycji. Gwarectwu podlegały też sprawy podatkowe i kopalnie wpłacały na jego konto podatek dochodowy oraz inne obciążenia.
Następnie gwarectwo obliczało podatki i obciążenia w skali całego przedsiębiorstwa
i wpłacało je do Centrali Zbytu Węgla (podatek dochodowy), do budżetu państwa
(na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej), urzędów skarbowych (podatek obrotowy), do odpisów amortyzacyjnych (centralny fundusz branżowy). W gwarectwie
mogły działać organy samorządu załogi na podstawie ustawy z 1981 r. i statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa. Po utworzeniu gwarectw odpowiednie sądy rejonowe
wykreślały z rejestru przedsiębiorstw państwowych poszczególne kopalnie, wpisując
w ich miejsce gwarectwo. W ten sposób dokonana została ponowna centralizacja zarządzania górnictwem. Wrócono do rozwiązań organizacyjnych z lat 1945–1950, gdy
kopalnie straciły osobowość prawną i stały się wyłącznie zakładami wydobywczymi,
a przedsiębiorstwami państwowymi były terenowe zjednoczenia przemysłu węglowego119. Nowe jednostki posiadały podobne uprawnienia jak zrzeszenia, ograniczono
w nich rolę tworzących je kopalń podlegających teraz gwarectwu zarządzanemu przez
generalnego dyrektora, którego władzy nie ograniczały istniejące w zrzeszeniach Rady.
Ten system administrowania górnictwem odpowiadał jednak władzom centralnym
zainteresowanym głównie pozyskaniem jak największych ilości węgla. Wzrost wydobycia miał stać się symbolem przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. Wprowadzenie
nowej organizacji górnictwa stanowiło element szerszego procesu ograniczenia zasad
reformy gospodarczej. Jeden z głównych orędowników tego procesu, wicepremier Zbigniew Messner, twierdził, że „doprowadzenie do końca modelu reformy społeczno-gospodarczej, który zarysował minister Władysław Baka, oznacza w istocie zmianę
ustroju społeczno-politycznego”120. Reformie przeciwny był też aparat partyjno-pań118
Projekt zarządzenia Naczelnego Dyrektora Gwarectwa Węglowego w sprawie zakresu oraz zasad działania Kolegium Gwarectwa, Archiwum DHGiTG MGW.
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A. Dudek, Reglamentowana rewolucja, Kraków 2004, s. 31.
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stwowy, zainteresowany utrzymaniem dotychczasowego modelu funkcjonowania gospodarki. Brakowało też ośrodka odpowiedzialnego za jej wdrażanie.
W październiku 1985 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, potwierdzające uprawnienia finansowe górników pracujących w wolne soboty i niedziele. Przyznano im prawo do 6 dodatkowych dni urlopu oraz wynagrodzenie, wynoszące 200%
(wynagrodzenie obowiązujące na danym stanowisku pracy) i 100% wynagrodzenia,
wynikającego z kategorii osobistego zaszeregowania. Uzyskane w ten sposób środki
górnicy mogli w całości lub częściowo lokować na książeczkach oszczędnościowych
PKO, oznaczanych hasłem „Górnik”121.
W tym samym roku wprowadzono, mające obowiązywać w latach 1986–1990, ograniczenia w użytkowaniu paliw i energii. Jednostki gospodarki uspołecznionej otrzymały limity zużycia węgla kamiennego, nałożono na nie obowiązek utrzymywania
niezbędnych zapasów tego paliwa i zobowiązano do ograniczenia zużycia grubych
asortymentów węgla. Przyznawane limity obowiązywały przez określony czas (rok
lub kwartał), ustalały wielkość dopuszczalnego zużycia oraz zasady jego ograniczenia.
Zajmowały się tym okręgowe inspektoraty gospodarki energetycznej, Państwowa Dyspozycja Mocy (dla elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni) i Ministerstwo Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego (dla koksowni). Limity obejmowały wszystkich konsumujących powyżej 12 t węgla rocznie122.
W przygotowywanym na lata 1986–1990 NPSG sprawy górnictwa zajmowały ważne
miejsce. Zakładano w nim zwiększenie wydobycia o 3,4 mln t przy równoczesnym ograniczeniu eksportu o 4,8 mln t. W 1990 r. zużycie wewnętrzne miało wynieść 166,3 mln t,
a eksport 31,6 mln t, co dawało łącznie 197,9 mln t. Tymczasem plan zakładał, że w tym
samym roku kopalnie wydobędą tylko 195 mln t węgla. Było to o ponad 2,9 mln t mniej
od zaplanowanego zużycia. Rozwiązanie tej ciekawej zagadki planistycznej nie jest już
dzisiaj możliwe123. Na rozbudowę górnictwa przewidziano kwotę 117,5 mld zł. Chodziło jednak tylko o inwestycje centralne, gdyż faktycznie planowane wydatki miały być
wyższe o ponad 400 mld zł, które miano wykorzystać na odtworzenie zdolności produkcyjnych istniejących już kopalń124. Planowane inwestycje w górnictwie węgla kamiennego były bardzo kapitałochłonne – w kopalniach rozbudowywanych wynosiły
od 5,8 do 10,7 tys. na 1 t wydobycia, w zakładach nowo budowanych natomiast dochodziły do 12,6 tys. zł na 1 t. Największe kwoty miała pochłonąć rozbudowa Lubelskiego
Zagłębia Węglowego, gdzie koszty pozyskania każdej nowej tony węgla wynosiły nawet
15 tys. zł. W miarę sięgania po nowe złoża, koszty eksploatacyjne pozyskania 1 t węgla
kształtowały się na poziomie 3,5 tys. zł, a w kopalniach rozbudowywanych dochodziły
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r., Dz.U. z 1985 r. Nr 49, poz. 258.
Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. Mon.Pol. z 1985 r. Nr 48, poz. 311.
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do 7,5 tys. zł125. Jednak dalsza ekstensywna rozbudowa górnictwa stawała się coraz mniej
realna. Aby wydobyć 1 t węgla, trzeba było zużyć 2 t węgla, a proporcje te ulegały stałemu pogorszeniu. Dostawy węgla z nowo budowanych i rozbudowywanych kopalń ledwie pokrywały malejące wydobycie w części eksploatowanych już zakładów. Dobrym
przykładem może być zabrzańska KWK „Pstrowski”, która pomimo czynionych nakładów inwestycyjnych zmniejszyła produkcję węgla z 2,8 mln t w 1980 r. do 1,3 mln t
w 1989 r.126 Inne zakłady, choć realizowały nowe inwestycje, utrzymywały wydobycie
na prawie niezmienionym poziomie. Prowadzenie inwestycji w górnictwie angażowało inne dziedziny przemysłu. Kopalnie konsumowały np. 9% wytwarzanej w Polsce
energii elektrycznej oraz 1,5 mln t wyrobów walcowanych. Aby ich więcej wytworzyć,
potrzebne były dodatkowe ilości węgla, a na jego pozyskiwanie znowu potrzebowano
energii i stali. Powstawał w ten sposób zamknięty krąg, wymuszający stałe powiększanie wydobycia127. Ponieważ z 63 mld t udokumentowanych zasobów węgla tylko 13 mld
leżało w polach czynnych już kopalń, przy stosowanych wtedy metodach eksploatacji
ich wyczerpanie mogło nastąpić w ciągu 15 lat, a tyle w ówczesnych warunkach Polski
Ludowej trwało dochodzenie do pełnej zdolności produkcyjnej nowo budowanej kopalni. Proponowane rozwiązania nawiązywały do obowiązującej w polskim górnictwie
od wielu dziesięcioleci zasady „wyrwać ziemi, co się da, a po nas choćby potop”.
Problemami polskiego górnictwa miano zajmować się podczas realizacji drugiego
etapu reformy gospodarczej. Jej założenia omawiano na Krajowej Naradzie Partyjno-Gospodarczej w Poznaniu (w 1985 r.) i na X Zjeździe PZPR (w 1986 r.). Uznano, że
reformę gospodarki powinno się kontynuować, z uwzględnieniem podstawowych założeń ustrojowych socjalizmu. Podczas drugiego etapu miała zostać zrównoważona
gospodarka, uporządkowane ceny, ograniczona inflacja i dotacje. Wprowadzić miano
samofinansowanie zakładów, zwiększenie oszczędności, podnieść dyscyplinę pracy128.
Gen. Czesław Piotrowski złożył w 1986 r. dymisję, gdyż sprzeciwiał się zmianom organizacyjnym w resorcie górnictwa i energetyki. Dymisja została przyjęta i 29 września
1986 r. Sejm odwołał go z zajmowanego stanowiska, na które w tym samym dniu powołano mgr. inż. Jana Szlachtę129. W drugiej połowie 1986 r. rząd Z. Messnera przedstawił projekty 12 ustaw zmierzających do usprawnienia gospodarki. Ponieważ przygotowane rozwiązania nadawały duże uprawnienia organom założycielskim
i dyrektorom, zostały w grudniu tego samego roku odrzucone przez Sejm. Nowe propozycje partyjno-rządowe przedstawiono 25 marca 1987 r. na posiedzeniu Komisji do
T. Muszkiet, Kompleks paliwowo energetyczny Polski do 2000 roku, „Gospodarka Planowa” 1985, nr 4, s. 258.
A. Frużyński, Od Amalii do Pstrowskiego, Zabrze 1996, s. 73–74.
127
Energochłonność skumulowana, Warszawa 1983, s. 177.
128
Głównym celem jest zbudowanie nowoczesnej i sprawnej gospodarki – przemówienie premiera Zbigniewa
Messnera, „Trybuna Ludu” 1987, nr 91, s.1–3.
129
Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w sprawie odwołania ministra górnictwa i energetyki,
Mon.Pol. z 1986 r. Nr. 29, poz. 205; Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w sprawie powołania ministra
górnictwa i energetyki, Mon.Pol. z 1986 r. Nr. 29, poz. 206.
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spraw Reformy Gospodarczej. Zakładano poprawę gospodarowania, wprowadzenie
nowych technologii, zmianę organizacji zarządzania, samofinansowanie przedsiębiorstw, reformę systemu bankowego, nowy system wynagradzania, stosunków pracy,
zabezpieczenia socjalnego130. Projekt popierało najwyższe kierownictwo PZPR, a gen.
W. Jaruzelski opowiedział się za przyspieszeniem zmian w gospodarce. Do zaprezentowanych planów wiele krytycznych uwag wnieśli jednak członkowie komisji. Ich zdaniem brakowało propozycji zlikwidowania krępujących rozwój gospodarki przepisów.
Niewielka była także rola pieniądza, jako podstawowej kategorii ekonomicznej, zbyt
wolno wdrażano nowe reguły ekonomiczne, brakowało reformy centrum, niewielkie
uprawnienia przewidywano dla samorządów, a w przygotowanych założeniach koncentrowano się wyłącznie na przemyśle. Opracowaniem nowych założeń miał zająć się,
powołany 15 maja 1987 r., Komitet Rady Ministrów do spraw Realizacji Reformy Gospodarczej. Za reformowanie gospodarki odpowiadał wicepremier Zdzisław Sadowski,
który lansował hasło „drugiego etapu reformy gospodarczej”131. W październiku opublikowane zostały propozycje dotyczące tego etapu. Ponownie wśród wielu zakładów
nadzorowanych przez rząd znalazły się górnictwo, energetyka, łączność, transport,
gospodarka komunalna, przemysł paliwowy. Zamierzano zlikwidować obowiązkowe
zrzeszenia, uprościć system prawny, rachunkowy, finansowy, bankowy, znieść ograniczenia w handlu wewnętrznym i zagranicznym, zlikwidować centralne rozdzielnictwo. Działania rządu krytykowały zarówno nielegalna wtedy opozycja, jak i oficjalne
organizacje reżimowe, np. reprezentowane przez Alfreda Miodowicza Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych. Aby zdobyć społeczną akceptację, rząd zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie reform gospodarczych. Zostało ono
przeprowadzone 29 listopada 1987 r. W głosowaniu wzięło udział 67% uprawnionych,
ale dwa postawione pytania zostały poparte tylko przez 44% (I) i 46% (II) głosujących.
Wyniki referendum symbolizowały niski autorytet rządzących i brak akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań132. Jednak rząd Z. Messnera zignorował wynik
referendum i 23 października, nie czekając na ostateczne opracowanie programu,
przedstawił Sejmowi pakiet ustaw, reformujących centralne zarządzanie gospodarką.
Na mocy ustawy z 23 października 1987 r. powołano Ministerstwo Przemysłu, które
przejęło kompetencje zlikwidowanych ministerstw branżowych. W ten sposób powrócono do rozwiązań obowiązujących na samym początku Polski Ludowej, gdy całością
gospodarki zarządzało pojedyncze ministerstwo133. Ministerstwo Przemysłu przejęło
wszystkie uprawnienia Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, stając się organem założycielskim dla górniczych przedsiębiorstw. Niestety, górnictwo węgla k amiennego
130
Dyskusja nad założeniami drugiego etapu reformy. Plenarne posiedzenie Komisji ds. Reformy Gospodarczej,
„Rzeczpospolita” 1987, 29 kwietnia, dodatek „Reforma Gospodarcza”, nr 101, s. 1–2.
131
W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2002, Warszawa 2003, s. 79.
132
Tamże, s. 92.
133
Ustawa z dnia 23 października o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu, Dz.U. z 1987 r. Nr 13, poz. 172.
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z ostało z tej reformy wyłączone, gdyż powołano nową instytucję centralną, nazwaną
Wspólnotą Węgla Kamiennego. Funkcjonowała ona jako odmiana ministerstwa branżowego o uprawnieniach monopolistycznych, które pobierało z budżetu państwa wielomiliardowe kwoty dotacji do wydobycia węgla134. Wspólnota Węgla Kamiennego
miała zajmować się następującymi zadaniami: produkcją węgla kamiennego, prowadzeniem obrotu węglem, budową i rozbudową kopalń węgla kamiennego, zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, produkcją materiałów podsadzkowych, ochroną środowiska naturalnego, pracami naukowo-badawczymi i wdrożeniowymi. Wspólnota
była zgrupowaniem przedsiębiorstw państwowych i innych jednostek organizacyjnych, a jej siedzibą zostały Katowice. Do podstawowych uprawnień Wspólnoty należało też: ustalanie wieloletnich i rocznych planów Wspólnoty, uzgadnianie planów wydobycia węgla dla każdego przedsiębiorstwa, organizowanie badań geologicznych,
opracowanie, przygotowanie i prowadzenie nowych inwestycji, wdrażanie postępu
technicznego, zapewnienie efektywnego wykorzystania zdolności produkcyjnych
Wspólnoty, nadzorowanie ratownictwa górniczego, ochrona środowiska, sporządzenie
bilansów węgla, koordynacja eksportu i zaopatrzenia wewnętrznego, gromadzenie
funduszy centralnych, prowadzenie rozliczeń z budżetem państwa, poprawa stanu
BHP, dbanie o sprawy socjalno-bytowe, organizowanie szkolnictwa zawodowego135.
Na czele Wspólnoty stała, wybierana na 5 lat, 25-osobowa Rada Nadzorcza. Do kompetencji Rady należało: analiza i kontrola wykonywanych zadań, uchwalanie planów,
przygotowanie bilansów, ustalenie cen wewnętrznych węgla, polityka inwestycyjna,
wyrażanie zgody na tworzenie spółek, zatwierdzanie programów postępu technicznego, BHP i ochrony środowiska. Dokonywała ona corocznej oceny działalności Wspólnoty i dyrektora generalnego, zatwierdzała bilans, przedstawiała organom administracji państwowej propozycje, dotyczące warunków ekonomicznych funkcjonowania
górnictwa i racjonalnego zużycia węgla. Prezesa Rady Nadzorczej i wiceprezesa powoływał i odwoływał Minister Przemysłu. W tym samym trybie powoływany był d
 yrektor
generalny Wspólnoty, który kierował na bieżąco jej pracami136. Na stanowisko to został
powołany Jan Szlachta, zajmujący wówczas równocześnie stanowisko podsekretarza
stanu w Ministerstwie Przemysłu. Wspólnota prowadziła swoją działalność za pomocą
planów, obejmujących wielkość wydobycia, prace geologiczne, zagospodarowanie złóż,
poprawę stanu BHP i ratownictwa górniczego, budowę i rozbudowę kopalń, ochronę
środowiska. Podlegały one zatwierdzeniu przez Ministra Przemysłu, który mógł
do nich wprowadzać niezbędne zmiany. Wspólnota otrzymywała od przedsiębiorstw
wpłaty na podatek dochodowy, a następnie rozliczała się z niego z budżetem państwa.
Otrzymywała też dotację do wydobycia węgla, gdyż koszty te były większe od ustala134
H. Bąk i in., Wstęp do polityki gospodarczej, Warszawa 1990, s. 149; U. Wojciechowska, M. Żytniowski, Deficyt
i dotacje w przemyśle, „Życie Gospodarcze” 1987, nr 17, s. 1–6.
135
Ustawa z dnia 23 października z 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego, art. 1, 2, 4.
136
Tamże, art. 18–23.
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nych centralnie cen. Wspólnota gromadziła również środki na fundusz rozwoju i rezerwowy. Podlegały jej też środki uzyskane z odpisów dewizowych lokowanych na
wspólnym koncie. Zgrupowane we Wspólnocie przedsiębiorstwa działały na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych. Ich plany były zatwierdzane przez
dyrektora generalnego Wspólnoty, który uzyskał również uprawnienia do odwołania
i powołania ich dyrektorów. Spory pomiędzy przedsiębiorstwem a dyrektorem generalnym rozstrzygała Rada Nadzorcza, która wyrażała też zgodę na podział lub łączenie
przedsiębiorstw. We Wspólnocie działał też samorząd pracowniczy, reprezentowany
przez ogólne zebranie delegatów i radę pracowniczą137. Wspólnocie Węgla Kamiennego podporządkowano: 8 gwarectw węglowych, Gwarectwo Budownictwa Górniczego,
Zakłady Drzewne Przemysłu Górniczego, Gwarectwo Kopalń Piasku i Kolejowego
Transportu Górniczego, Główny Instytut Górnictwa, Centralę Zbytu Węgla, Centralę
Zaopatrzenia Górnictwa, Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa Polmag, GBSiPG,
GBSiPPW Separator, Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa Emag oraz 31 innych związanych z górnictwem przedsiębiorstw
i zakładów. Zatrudnionych w nich było ponad 600 tys. pracowników138.
Tak zorganizowane górnictwo węgla kamiennego miało brać udział w drugim etapie
reformy gospodarczej. Główne tworzącego go założenia zostały przedłożone Sejmowi,
który 11 lutego 1988 r. podjął jednogłośnie uchwałę, popierającą drugi etap reformy.
Zatwierdzony program zupełnie nie przystawał do sytuacji społeczno-gospodarczej
PRL, znajdującej się w stanie głębokiej nierównowagi zewnętrznej i wewnętrznej.
Wiele zaprezentowanych założeń miało charakter wyłącznie życzeniowy. Brakowało
ograniczenia nadmiernych wydatków, wprowadzenia stabilnego pieniądza, napływu
kapitału zagranicznego, dopuszczenia konkurencji. Rząd wprowadził podwyżkę cen
na artykuły żywnościowe i zaopatrzeniowe połączoną z rekompensatami w wysokości
do 1,7 tys. zł. Operacja ta spotkała się jednak z niezadowoleniem załóg wielu przedsiębiorstw. W lutym przeciwko podwyżce zorganizowano strajki w 167 fabrykach,
a oficjalne związki zawodowe, skupione w OPZZ, domagały się rekompensat w kwocie 6 tys. zł. Kolejna fala strajków wybuchła pod koniec kwietnia. Wśród protestujących znalazły się wielkie zakłady przemysłowe, m.in. Huta im. Lenina w Krakowie.
Obok żądań płacowych pojawiły się postulaty polityczne, domagano się legalizacji
NSZZ „Solidarność”. Protesty zostały jednak stłumione siłą przez jednostki ZOMO,
które 5 maja 1988 r. weszły na teren nowohuckiego kombinatu. Odpowiedzią strony
partyjno-państwowej stało się też uchwalenie 11 maja 1988 r. ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów, która uzyskała prawo
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego, art. 25–32, 36–41, 44–46.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz
innych przedsiębiorstw jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla K
 amiennego,
Dz.U. z 1987 r. Nr 37, poz. 212.
137
138
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do szerokiej i bezpośredniej ingerencji w działanie przedsiębiorstw państwowych139.
Było to kolejne wycofanie się z wprowadzanych zasad reformy poprzez zachowanie
uprawnień centrum.
Prowadzone w drugiej połowie lat 80. XX w. działania nie zmieniły sytuacji górnictwa. Mimo czynionych wysiłków wydobycie pozostało na prawie niezmienionym
poziomie, wrosło natomiast po raz kolejny zatrudnienie. W tym samym okresie o ponad 10% spadł eksport węgla. Dalszy rozwój górnictwa wymagał odprowadzania coraz
większych ilości słonych wód kopalnianych, przeznaczania coraz większych środków
na likwidację szkód górniczych, schładzania górotworu. Nadal obniżały się parametry jakościowe dostarczanego węgla, co spowodowane było eksploatowaniem cienkich
pokładów węgla za pomocą nieprzystosowanych do tego maszyn140. Na nowe inwestycje wydano 690 mld złotych. W latach 1985–1988 zmalała wydajność dołowa z 4 t
do 3,8 t węgla na dobę. Liczba kombajnów ścianowych ustabilizowała się na poziomie
740 sztuk, jednak ich wydajność dobowa spadła z 1,5 tys. t do 1,4 tys. t. W kopalniach
zainstalowano też więcej kombajnów chodnikowych, sekcji obudów ścianowych, przenośników, ładowarek, stojaków, kolejek, lokomotyw. Jednak urządzenia te były wykorzystane w 75%–90%141. W tym samym czasie koszty wydobycia wzrosły o 257%
i wynosiły średnio 10,4 tys. zł za tonę. Najdrożej węgiel wydobywała KWK „Victoria”
(33 tys. zł/t), a najtaniej KWK „Piast” (5,5 tys. zł/t). Tymczasem ustalona przez Ministerstwo Finansów cena węgla wynosiła od 19,5 tys. zł (kostka I) do 2,6 tys. zł (miał
1 mm) za tonę142. Uzyskiwane kwoty nie pokrywały więc kosztów wydobycia, a powstającą różnicę dotował budżet państwa.
W dniu 15 sierpnia 1988 r. rozpoczął się strajk w KWK „Manifest Lipcowy”,
do którego bardzo szybko przyłączyły się załogi 20 innych kopalń węgla kamiennego.
Utworzony Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysunął 12 postulatów, domagano się m.in.: legalizacji „Solidarności”, likwidacji gwarectw, zapewnienia kopalniom
samorządności i samofinansowania, uproszczenia systemu płac, dobrowolności
pracy w soboty i niedziele, przywrócenia wszystkich świadczeń związanych z Kartą Górnika, uniezależnienia służb BHP od dyrekcji kopalni, wprowadzenia godziwych odszkodowań za choroby zawodowe, rozszerzenia ich o schorzenia kręgosłupa, obniżenie o 5 lat wieku emerytalnego pracowników powierzchni, przywrócenia
do pracy osób zwolnionych za działalność opozycyjną143. Cele strajkujących dobrze
wyjaśniał jeden z przywódców strajku KWK „Andaluzja” – Eugeniusz Polmański:
„Dla mnie nie jest ważne, czy podniosą mi pensję o pięć, dziesięć tysięcy, bo za dwa
dni bułka będzie kosztowała 600 zł i nic to nie daje. Jeżeli nie będę miał autentyczM. Kowalska, Ustawa ostatniej szansy, „Życie Gospodarcze” 1988, nr 20, s. 1.
Stan górnictwa polskiego w latach 1985–1988, Warszawa 1989, s. 9, 15.
141
Tamże, s. 28–30, 36–37.
142
Decyzja Ministra Finansów CN1-631/179/88 z dnia 19 grudnia 1988, Archiwum DHGiTG MGW w Zabrzu.
143
„Solidarność”. XX lat historii, Warszawa 2000, s. 342.
139
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nego przedstawiciela we władzach, to wszelkie takie działania będą niszczone przez
czas. Trzeba zmienić mechanizmy, które kierują gospodarką. Byłbym nawet za tym,
ażeby zmienić pewne zasady ustrojowe, gdyż to, co jest teraz, to czysta utopia”144. Do
protestujących przyłączyli się pracownicy Portu Morskiego i Komunikacji Miejskiej
w Szczecinie. W odpowiedzi 20 sierpnia władze rozpoczęły przygotowania do ponownego wprowadzenia stanu wyjątkowego. Równocześnie prowadzono rozmowy
pomiędzy „Solidarnością” a władzami. Strajki nie miały masowego charakteru, ale
uczestniczyły w nich największe zakłady przemysłowe: stocznie, kopalnie, porty,
huty. W dniu 1 września MKZ Stoczni Gdańskiej wezwał do przerwania strajków,
aby można było prowadzić dalsze rokowania. Jednak sam strajk w KWK „Manifest
Lipcowy” zakończył się 3 września 1988 r. Napięta sytuacja w kraju zmusiła najwyższe gremia władzy PZPR do podjęcia decyzji o odwołaniu niepopularnego rządu
Z. Messnera. Stało się to 19 września 1988 r., a wniosek o wotum nieufności złożył
reżimowy związek OPZZ.
W dniu 27 września powołany został rząd Mieczysława F. Rakowskiego. Nowy
premier zapowiedział kontynuowanie reformy gospodarczej. Chciał stworzyć system
z silną władzą centralną, z gospodarką z przewagą reguł rynkowych, w której miały obowiązywać jednak zasady interwencjonizmu państwowego145. Rząd prowadził
proces likwidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych. Nie zdecydowano
się jednak na postawienie w stan likwidacji deficytowych kopalń węgla. Rozpoczęto
natomiast proces likwidacji kolebki „Solidarności” – Stoczni Gdańskiej. Zapowiedziano też zniesienie od 1 stycznia 1989 r. reglamentacji benzyny, węgla kamiennego,
likwidacji asygnat. Kolejnej zmianie uległa organizacja górnictwa, gdyż 4 listopada
1988 r. Prezes Rady Ministrów M. Rakowski wydał zarządzenie nr 44. Opierając się
na przepisach ustawy o specjalnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów uchwalono, że z dniem 31 grudnia 1988 r. ulegną podziałowi przedsiębiorstwa
zgrupowane we Wspólnocie Węgla Kamiennego. W miejsce ośmiu gwarectw powołano pięć nowych, wielozakładowych przedsiębiorstw wydobywczych. Były to:
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Wschód” w Sosnowcu (w jego skład weszły
kopalnie „Jaworzno”, „Komuna Paryska”, „Siersza”, „Janina”, „Brzeszcze”, „Silesia”,
„Piast”, „Ziemowit”, „Czeczot”, „Jowisz”, „Grodziec”, „Gen. Zawadzki”, „Czerwona
Gwardia”, „Sosnowiec”, „Czerwone Zagłębie”, „Kazimierz-Juliusz”, „Niwka-Modrzejów”, „Bogdanka”, Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Remontowo-Budowlane PW,
Jaworznicko-Mikołowski Zakład Transgór, Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze PW, Jaworznicko-Mikołowski Zakład Gospodarki Materiałowej, Dąbrowski
Transgór, Dąbrowski Zakład Remontowo-Budowlany PW, Dąbrowskie Zakłady Naprawcze PW);
144
145

J. Skórzyński, Robotnicy 88, „Przegląd Katolicki” 1988, 18 września.
A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989–2001, Kraków 2002, s. 26.
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Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Północ” w Katowicach (z kopalniami „Julian”, „Andaluzja”, „Siemianowice”, „Mysłowice”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Gottwald”,
„Katowice”, „Barbara-Chorzów”, „Murcki”, „Lenin”, „Polska”, „Staszic”, „Dymitrow”,
„Szombierki”, „Rozbark”, „Miechowice”, „Bobrek”, „Powstańców Śląskich”, Katowickimi Zakładami Naprawczymi PW, Katowickim Zakładem Remontowo-Budowlanym
PW, Katowickim Transgórem, Katowickim Zakładem Usług Górniczo-Materiałowych, Bytomsko-Rudzkimi Zakładami Naprawczymi PW, Bytomsko-Rudzkimi Zakładami Remontowo-Budowlanymi PW, Bytomsko-Rudzkim Transgórem);
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Zachód” w Zabrzu (w którego skład weszły
kopalnie „Wawel”, „Pokój”, „Nowy Wirek”, „Halemba”, „Śląsk”, „Dębieńsko”, „Pstrowski”, „Zabrze-Bielszowice”, „Sośnica”, „Makoszowy”, „Gliwice”, „Knurów”, „Szczygłowice”, „Budryk” w budowie, Zabrzańskie Zakłady Naprawcze PW, Zabrzański Zakład
Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem, Zabrzański Zakład Remontowo-Budowlany PW, Zabrzański Transgór);
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Południe” w Jastrzębiu Zdroju (w którego
skład weszły kopalnie „Rydułtowy”, „Anna”, „Marcel”, „Rymer”, „Chwałowice”, „Jankowice” „1 Maja”, „Jastrzębie”, „Moszczenica”, „Manifest Lipcowy”, „Borynia”, „XXX-lecia PRL”, „ZMP”, „Krupiński”, „Morcinek”, „Bolesław Śmiały”, Rybnicko-Jastrzębskie Zakłady Naprawcze PW, Rybnicko-Jastrzębski Transgór, Rybnicko-Jastrzębski
Zakład Remontowo-Budowlany PW, Rybnicko-Jastrzębski Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem, Rybnicko-Jastrzębski Zakład Rekultywacji i Gospodarki Wodościekowej PW);
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Dolny Śląsk” w Wałbrzychu (z kopalniami
„Wałbrzych”, „Victoria”, „Thorez”, „Nowa Ruda”, Dolnośląskim Zakładem Urządzeń
Górniczych PW, Dolnośląskim Transgórem, Dolnośląskim Zakładem Remontowo-Budowlanym PW, Dolnośląskim Zakładem Zaopatrzenia).
Wspólnocie Węgla Kamiennego podporządkowano również: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Katowicach (14 zakładów), Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych w Katowicach (4 kopalnie i 4 zakłady), Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki Górniczej Polmag-Emag w Katowicach (30 zakładów). Z połączenia
Centrali Zbytu Węgla i Centrali Handlu Zagranicznego Węglokoks powstała Centrala
Zbytu Węgla Węglokoks. Utworzono też Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu Kopex
w Katowicach, które przejęło część zakładów z Gwarectw Emag i Polmag. W ten sposób
po raz ostatni władze centralne dokonały zmian w organizacji górnictwa węgla kamiennego, które miało działać teraz w układzie 3‑szczeblowym: Wspólnota – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla – kopalnie. PEW przejęły funkcje dawnych gwarectw węglowych, jako silne ogniwo koordynacyjne i zabezpieczające techniczno-organizacyjne
funkcjonowanie kopalń, które odzyskały status przedsiębiorstw państwowych, mających prowadzić działalność na zasadach rachunku ekonomicznego. Nowo mianowani
dyrektorzy PEW otrzymali od Ministra Przemysłu wiele zadań polegających na opra-
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cowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, przygotowaniu
jego statutu, planu działania w 1989 r., przeglądu stanu zatrudnienia, przeprowadzeniu
inwentaryzacji mienia, przejęciu majątku nowo utworzonego przedsiębiorstwa146. Równocześnie Minister Przemysłu zatwierdził szczegółowy harmonogram działań związanych z powołaniem nowych przedsiębiorstw eksploatacji węgla. Obejmował on sprawy
dotyczące podziału zakładów, skreślenia ich z ewidencji, powołania nowych przedsiębiorstw, powołania nowych dyrektorów, zwolnienia części pracowników, opracowania
statutu, powołania samorządu147. Były to jednak wyłącznie zmiany kosmetyczne i nie
miały istotnego wpływu na działalność górnictwa. Rząd M. Rakowskiego przygotowywał Plan Konsolidacji Gospodarki Narodowej na lata 1989–1990. Chciał w nim
wprowadzić równe warunki ekonomiczne dla wszystkich podmiotów gospodarczych,
nieograniczoną konkurencję, likwidację koncesji, dobrowolne zrzeszenia, wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw, przekształcenie przedsiębiorstw w spółki, zniesienie
monopoli, swobodny obrót i emisję akcji. Premier starał się uzyskać również od Sejmu
specjalne uprawnienia, jednak pod naciskiem działaczy samorządowych i posłów musiał się z tego pomysłu wycofać w lutym 1989 r.
Prowadzona w latach 80. XX w. reforma górnictwa nie przyniosła oczekiwanych
rezultatów. Odbywała się ona w ogromnej części w sferze werbalnej, a w rzeczywistości trwały procesy antyreformatorskie, polegające na tworzeniu w miejsce dawnych
nowych struktur, nadzorowanych nadal przez administrację partyjno-państwową.
Koszty tych zmian były wysokie, nie sprzyjały stabilizacji zarządzania, a nowe instytucje miały podobne kompetencje. Podlegały one nadal silnemu centrum, kierującemu
kopalniami w sposób dyrektywny. Taki sposób zarządzania tłumaczono zawsze imperatywem: „kraj potrzebuje węgla, a ktoś musi tego pilnować”. Wzrosły zatrudnienie
i koszty prowadzonego w soboty i niedziele wydobycia. Kopalnie nie musiały się martwić o sprzedaż węgla, gdyż był on nadal surowcem reglamentowanym i rozdzielanym
centralnie. Również koszty nowych inwestycji, wydobycia, modernizacji pokrywane
były z centralnych dotacji. Pod koniec lat 80. XX w. wynosiły one już 215–250 mld zł
rocznie. Cena węgla w tym czasie wzrosła 11-krotnie, a koszty wydobycia 8-krotnie.
Do najbardziej deficytowych zakładów należały kopalnie „Krupiński”, „Pstrowski”,
„Bogdanka”, „Gliwice” „Czeczott”. Dostarczały one niespełna 3% wydobycia, ale ich
straty stanowiły 27% deficytu całej branży. Nikt jednak nie zastanawiał się nad ich
zamknięciem, planowano w nich nawet nowe inwestycje. Tymczasem kopalnie najbardziej efektywne („Powstańców Śląskich”, „Manifest Lipcowy”, „Pokój”, „Miechowice”, „Gottwald”) otrzymywały bardzo małe środki148. Niewiele zrobiono w sprawie
146
Decyzja o powołaniu mgr. inż. Krzysztofa Krajewskiego na dyrektora PEW Kamiennego Północ w Katowicach,
Archiwum DHGiTG MGW Zabrzu.
147
Harmonogram prac związanych z wykonaniem zarządzenia nr 44 prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada
1988 r. Archiwum DHGiTG MGW w Zabrzu.
148
T. Jeziorański, Ważna jest treść, „Życie Gospodarcze” 1988, 20 listopada, s. 7.
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marnotrawstwa węgla, choć poczynione w tej dziedzinie inwestycje mogły przynieść
najwięcej korzyści. Nie zmieniono zasad pozyskiwania węgla ani nie podniesiono wydajności tego procesu.
Na dalszą sytuacją polityczną wpływ miały, trwające od 6 lutego do 5 kwietnia, obrady Okrągłego Stołu, w których wyniku 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w PRL
częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Zwycięstwo
odniosła w nich solidarnościowa opozycja, a to diametralnie zmieniło sytuację Polski
Ludowej. Gdy 24 sierpnia 1989 r. powołany został pierwszy niekomunistyczny rząd,
kierowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego, rozpoczął się skomplikowany
proces przemian politycznych i ekonomicznych, w których wyniku, socjalizm został
zastąpiony przez gospodarkę rynkową, a dyktatura partii komunistycznej – systemem
wielopartyjnej demokracji parlamentarnej.

Zmiany w technice górniczej
Po 1945 r. szyby nadal głębiono, krusząc skały materiałem wybuchowym. Pokruszony
gruz ładowano za pomocą ładowarek chwytakowych do kubłów o pojemności 4 m3,
które na powierzchnię wyciągały elektryczne maszyny o dużej mocy.
Ściany szybów początkowo obudowywano cegłą, potem stosowano prefabrykaty
betonowe, zastąpione przez obudowę żelbetową. Podczas budowy szybów tam, gdzie
zalegała kurzawka, stosowano mrożenie górotworu. Używano tej metody przy budowie kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego, gdzie zamrożono skały do głębokości
400 m (budowa kopalni „Zofiówka”). Niektóre szyby o mniejszej średnicy głębiono
przy wykorzystaniu techniki wiertniczej. Wykonany w ten sposób szyb kopalni „Jastrzębie” miał średnicę 1,8 m i głębokość 250 m149. Szyby były coraz głębsze, np. ukończony w 1952 r. szyb „Gigant” miał 825 m głębokości, budowane zaś w latach 80. XX w.
szyby kopalni „Morcinek” miały już ponad 1 km głębokości.
Kontynuowano modernizację systemów odwadniających. Prowadząc proces unifikacji, wycofano pracujące w kopalniach pompy różnych typów. Na ich miejsce wprowadzono nowo opracowane rodzaje pomp produkowanych w krajowych fabrykach.
Pompy te podzielono na dołowe i powierzchniowe. Do pomp dołowych zaliczono typy
OS, OW, OWB. Największe ważyły 7 t, miały wydajność 11 m3 i były poruszane silnikami elektrycznymi o mocy 1,5 MW.
W okresie Polski Ludowej systematycznie rosła mechanizacja urabiania. W ścianach
węgiel urabiały początkowo importowane z ZSRR kombajny konturowe wycinające
typu: „Donbas”, „Górniak”, „Szachtior”. Obok nich pracowały produkowane w Polsce
149
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Górnicy pracujący w zabierce, kopalnia „Wujek” w Katowicach, M. Steckel, Katowice 1928 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wykonywanie wrębu wrębiarką udarową słupową w kopalni „Hrabina Laura” w Chorzowie,
M. Steckel, Katowice 1928 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Wykonywanie wrębu wrębiarką żerdziową w kopalni „Hrabina Laura” w Chorzowie, M. Steckel,
Katowice 1928 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wykonywanie wrębu wrębiarką łańcuchową w kopalni „Giesche” („Wieczorek”) w Katowicach,
M. Steckel, Katowice 1928 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Transport węgla za pośrednictwem rynny potrząsalnej w kopalni „Hrabina Laura” w Chorzowie,
M. Steckel, Katowice 1928 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Elektryczna lokomotywa dołowa w kopalni węgla „Anna” w Pszowie, M. Steckel, Katowice 1928 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Parowa maszyna wyciągowa w kopalni „Kleofas” w Katowicach, M. Steckel, Katowice 1927 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Elektryczna maszyna wyciągowa w kopalni „Kleofas” w Katowicach, M. Steckel, Katowice 1927 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Pompy elektryczne odwadniające kopalnię „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, M. Steckel, Katowice
1927 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Drużyna ratownicza w kopalni „Radzionków” w Radzionkowie, M. Steckel, Katowice 1927 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Budowa szybu „Gigant” w kopalni „Rokitnica” w Zabrzu, A. Bogusz, 1946 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Górnicy pracujący przy głębieniu szybu „Gigant” w kopalni „Rokitnica” w Zabrzu, A. Bogusz 1946 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Przodownik pracy socjalistycznej, Wincenty Pstrowski, otrzymuje odznaczenie z rąk Prezydenta RP
Bolesława Bieruta, C. Datka, A. Bogusz, 1946 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Brygada Służby Pracy zatrudniona przy wydobyciu węgla w kopalni „Wieczorek” w Katowicach,
autor nieznany, lata 40. XX w., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Budowa kopalni „Wesoła” („Lenin”) w Mysłowicach, autor nieznany, 1949 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Żołnierze Korpusu Górniczego pracujący w kopalni „Mikulczyce” w Zabrzu, autor nieznany,
lata 50. XX wieku, ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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kombajny KW-57, KW-52, KW-1, KW-2, KW-3. Ich pojawienie się zmieniło organizację pracy górniczej150. Pojawił się tzw. cykl na dobę. W czasie pierwszej zmiany urabiano kombajnem węgiel, w czasie zmiany drugiej natomiast następowało przestawienie
przenośnika i obudowy. Ponieważ pierwsze kombajny nie były zbyt wydajne i często
ulegały awariom, za ich pomocą uzyskiwano w 1955 r. zaledwie 2% węgla. Większość
urobku dostarczały zespoły składające się z wrębiarki, umieszczonej na przenośniku
zgrzebłowym. Otwory strzałowe w węglu wiercono, używając wiertarek pneumatycznych (typ WP-8) lub elektrycznych (WE-700). Do wiercenia otworów w kamieniu
stosowano ciężkie pneumatyczne wiertarki udarowe. Podcięty węgiel odstrzeliwano
i ładowano ręcznie lub za pomocą wrębiarki wyposażonej w odpowiednie łopatki zamiast noży. W 1955 r. ze ścian otrzymywano 52% urobku, z zabierek pochodziło 27%,
a z chodników – 20%. W 1957 r. zainstalowano pierwsze bębnowe kombajny frezujące
firmy Anderton, urabiające warstwę węgla o grubości 60 cm. Ich pojawienie zmieniło
w zasadniczy sposób organizację pozyskiwania węgla. Po przejściu kombajnu przez
ścianę przesuwano obudowę i przekładano przenośnik. Dzięki temu posunięciu wykonywano od czterech do pięciu cięć pokładu w ciągu dniówki. Spowodowało to jednak
spadek dostaw grubego węgla przy jednoczesnym powiększeniu udziału kamienia.
W latach 60. XX w. zastosowano kombajny budowane w polskich fabrykach, wyposażone w spiralne organy urabiające (KWB-2, KWB-3), które nie tylko kruszyły, ale
i ładowały uzyskany w tym samym czasie węgiel na przenośnik zgrzebłowy151. W połowie lat 60. XX w. zwiększono szerokość organów urabiających do 1 m. Umieszczono
je na ruchomym ramieniu, pozwalającym urabiać podkłady o różnej wysokości (KR-1,
KWB-3R). W latach 70. XX w. pojawiły się dwubębnowe kombajny ramieniowe KWB-3RDS, KWB-3W, KWB-6. Od 1980 r. węgiel urabiano dwuramiennymi kombajnami
KGS-320, KGS-560, KGS-200, KGS-245, KGS-324/B152. W niektórych kopalniach węgiel urabiały strugi (typ SWS-1, SWS-4, SWS-6) lub tarany węglowe.
Na początku lat 70. XX w. 80% węgla pochodziło ze ścian, z zabierek otrzymywano
8%, a chodniki dostarczały 12% urobku. Na początku lat 80. XX w. już 89% węgla
pozyskiwano w systemie ścianowym. Był on urabiany przez 594 kombajny ścianowe,
70 strugów i taranów, przy drążeniu różnego typu chodników natomiast pracowało
250 kombajnów. Pod koniec lat 80. XX w. system ścianowy dostarczał już 99% węgla
kamiennego. W 1989 r. w górnictwie pracowało 431 kompletów obudów zmechanizowanych, 976 kombajnów oraz 101 strugów i taranów. Do drążenia chodników zaczęto
również używać specjalnych kombajnów chodnikowych. Początkowo były to kombajny łańcuchowe PK-2M, PK-3M sprowadzane ze Związku Radzieckiego. Później używano kombajnów PK-3, PK-7, PK-9R, GPK. Od 1976 r. stosowano, produkowane przez
austriacką firmę „Voest-Alpina” kombajny AM-50. Były one od 1982 r. produkowane
Systemy eksploatacji węgla kamiennego, red. M. Borecki, Katowice 1964, s. 115–120.
Tamże, s. 121–122.
152
W. Warachim, J. Maciejczyk, Ścianowe kombajny węglowe, Katowice 1992, s. 72–82.
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w Fabryce Maszyn Górniczych Famur Katowice. Pod koniec 1980 r. w kopalniach pracowało już 247 tego typu maszyn153.
W okresie Polski Ludowej znacznie wzrosła głębokość wydobycia. W latach 60.
XX w. eksploatowano pokłady na głębokości 800 m, a w 1975 r. w kopalni „Pstrowski”
w Zabrzu uruchomiono poziom na głębokości 1160 m. W pokładach o dużej zawartości metanu zaczęto montować instalacje odciągające ten niebezpieczny gaz, który
wykorzystywano potem w kotłowniach. Najwięcej tego typu urządzeń zamontowano
w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego.
Ponieważ na bardzo szeroką skalę rozpoczęto wybieranie filarów ochronnych, wybudowano nowe szyby podsadzkowe, a ilość uzyskiwanego w ten sposób węgla wzrosła
do 41%. Niestety, w latach 70. XX w. zmniejszono udział podsadzki, wybierając węgiel
na zawał, co prowadziło do ogromnych szkód górniczych szczególnie tam, gdzie węgiel
uzyskiwano pod terenem zajmowanym przez miasta – w Bytomiu i Katowicach teren
obniżył się o kilka metrów.
Do ładowania urobionego węgla zaczęto stosować mechaniczne ładowarki typu Kaczy Dziób lub ROK. W kopalniach gazowych do strzelania stosowano płynny CO2
(metoda Kardox).
Od lat 50. XX w. w coraz szerszym zakresie stosowano obudowę stalową. Główne
przekopy i chodniki wzmacniano obudową wykonaną ze stalowych łuków podatnych,
nakrytych opinką drewnianą, stalową lub betonową. Wprowadzono wiele nowych
typów stojaków i stropnic, pojawiły się też podciągniki i podnośniki, służące do ich
montażu. Stsowano stojaki późnopodporowe, wczesnopodporowe, rurowe, hydrauliczne154. Następnie pojawiły się hydrauliczne obudowy zmechanizowane (OSM),
które zautomatyzowano w 1967 r. (ASI, BESTA). W latach 70. XX w. wprowadzono
różnego typu obudowy osłonowe i zawałowe typu FAZOS, PIOMA, GLINIK, TAGOR
produkowane przez polskie firmy. Były to obudowy podporowe (ramowe i kasztowe),
podporowo-osłonowe, osłonowo-podporowe, osłonowe155. Ponad 68% wyrobisk posiadało już wtedy obudowę zmechanizowaną, w 18% stosowano indywidualną obudowę
hydrauliczną, w 9% indywidualną obudowę cierną, a jedynie w 5,8% drewnianą.
Stale rosła mechanizacja transportu dołowego. Znacznie wzrosła długość przenośników taśmowych i zgrzebłowych (GROT, ŚLĄSK, RYBNIK, SAMSON), zmniejszyła
się natomiast długość rynien wstrząsowych, zwiększono liczbę lokomotyw elektrycznych, których moc rosła systematycznie. Były to lokomotywy przewodowe typu Ld
od 1 do 30/2. Miały moc od 34 do 82 KW i ciągnęły pociągi z prędkością 11 km/h.
Używano też lokomotyw akumulatorowych typu Karlik lub Ldag-1. Stosowano je
głównie tam, gdzie występowało zagrożenie wybuchem pyłu lub gazu. W 1953 r. wycofano również ostatnie konie, pracujące w transporcie podziemnym. Od 1967 r. węgiel
A. Broen, Kombajny chodnikowe, Katowice 1993, s. 60–61.
P. Strzałkowski, Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego, Gliwice 2005, s. 92–94.
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Tamże, s. 101; J. Smurzyński, Obudowy ścianowe zmechanizowane, Katowice 1993, s. 35.
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przewożono wozami typu Granby o pojemności dochodzącej do 5,1 m3. W niektórych
kopalniach urobek odstawiano wyłącznie za pomocą przenośników taśmowych. Stało
się to po raz pierwszy w 1968 r. na kopalni „Jan” w Katowicach, gdzie wykorzystano
do tego celu przenośniki typu GWAREK 1000-1200156.
Początkowo nad szybami stawiano klasyczne stalowe wieże jedno- lub dwuzastrzałowe. Od lat 60. XX w. zaczęły dominować, wykonane z żelbetonu, wieże basztowe,
na których szczycie montowano elektryczne maszyny wyciągowe o mocy dochodzącej do 6 MW. Systematycznie wymieniano stare parowe maszyny wyciągowe na elektryczne. Coraz powszechniej stosowano tarcze Koppego, klatki dochodzące do sześciu pięter i skipy o ładowności dochodzącej do trzydziestu ton. Ponieważ szyby były
coraz głębsze, pojedyncza lina nośna, do której przymocowana była klatka lub skip,
mogła urwać się pod własnym ciężarem. Aby zlikwidować to niebezpieczne zjawisko,
wprowadzono wyciągi wielolinowe, w których klatkę lub skip podczepiano za pomocą
dwóch lub czterech lin. W celu skrócenia czasu budowy kopalni, nowe wieże szybowe montowano obok drążonego szybu. Po jego ukończeniu ważąca kilkaset ton wieża
była przesuwana nad szyb.
Proces rozbudowy zakładów przeróbczych był kontynuowany w czasie Polski Ludowej. Modernizowano istniejące zakłady, a nowo powstałe kopalnie otrzymywały
własne zakłady przeróbcze, składające się z sortowni i płuczki. Montowano w nich:
kruszarki, młyny, przenośniki, przesiewacze wibracyjne i rezonansowe, ruszty ruchome, odwadniarki, odmulniki, pompy, hydrocyklony, osadzarki wodne, wzbogacalniki DISA, flotowniki, filtry157. Umieszczano je w kompleksie kilku budynków
o konstrukcji halowej, które były największym istniejącym na kopalni obiektem. Stale
rosła wydajność zamontowanych urządzeń, a budowane w latach 80. XX w. zakłady
przeróbcze mogły wzbogacać do 5 mln t węgla rocznie. Przeróbką mechaniczną węgla
zajmowało się 96 zakładów, jednak procesowi wzbogacenia poddawano tylko 55%
uzyskanego węgla.
W 1963 r. w miejsce karbidek wprowadzono nowe akumulatorowe lampy elektryczne. Wymagało to budowy w kopalniach lampiarni, gdzie lampy podłączano do urządzeń ładujących. Pojawiły się również nowe typy lamp, oświetlających podziemne wyrobiska. Były to: świetlówki, lampy żarowe i rtęciowe158.
W szczególnie głębokich kopalniach, na najniższych poziomach, instalowano urządzenia klimatyzacyjne. Systematycznie wycofywano stare, mało wydajne typy wentylatorów, napędzane czasami jeszcze przez maszyny parowe. W ich miejsce wprowadzano, poruszane silnikami elektrycznymi, wentylatory osiowe (typ WOK) i promieniowe
(typ WPR) o wydajności dochodzącej do 30 tys. m3/min. W kopalniach instalowano
również urządzenia służące do wykrywania pożarów i mierzenia poziomu metanu.
Górnictwo węglowe w Polsce Ludowej…, s. 192–197.
Tamże, s. 298–299.
158
Tamże, s. 204–205.
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Prowadzono proces koncentracji wydobycia, łącząc ze sobą mniejsze kopalnie.
W taki sposób powstała w 1973 r. zabrzańska kopalnia „Pstrowski”, składająca się z samodzielnych kiedyś zakładów: „Concordia”, „Jadwiga”, „Ludwik”, „Mikulczyce”, „Rokitnica”. Także nowo projektowane zakłady stawały się coraz większe: otrzymywały
pola górnicze o powierzchni 30 km2, a zakładane w nich wydobycie węgla miało wynosić ponad 20 tys. t na dobę. Przy projektowaniu nowych zakładów preferowano zabudowę blokową, ulokowaną na dość zwartej powierzchni. Ograniczano liczbę szybów
głównych (podwójnych) i pomocniczych. Przy wykonywaniu obiektów kopalnianych
wykorzystywano prefabrykaty z betonu, skracające czas budowy.

Część V
W nowych warunkach
ekonomicznych
III Rzeczpospolitej

Próby rekonstrukcji górnictwa
węgla kamiennego w latach 90. XX w.
W październiku 1989 r. premier Tadeusz Mazowiecki przedstawił zarys programu
gospodarczego rządu zwany planem Balcerowicza. Celem realizowanych reform było
zlikwidowanie systemu centralnego sterowania gospodarką i wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej. Po uchwaleniu odpowiednich ustaw przez Sejm RP od stycznia
1990 r. rozpoczęto reformowanie pogrążonej w kryzysie gospodarki1. Zamierzano
ograniczyć inflację, rozpoczęto prywatyzację, zniesiono system dotacji, usamodzielniono przedsiębiorstwa państwowe, umożliwiono swobodne kształtowanie cen, wprowadzono wymienialność złotówki, zliberalizowano handel wewnętrzny i zagraniczny.
Zniesiono ograniczenia w obrocie ziemią i posiadaniu gruntów. Zainicjowane zostały
przemiany w systemie bankowym i ubezpieczeniowym. Zapoczątkowano tworzenie
nowego systemu osłony socjalnej, obejmującego różnego typu zasiłki (stałe, okresowe,
mieszkaniowe, dla bezrobotnych), gdyż w Polsce pojawiło się bezrobocie. Podniesiono
drastycznie ceny węgla, gazu (o 400%), elektryczności (300%), zmianie uległy taryfy
kolejowe – pasażerskie i towarowe (200%)2. Wzrosło oprocentowanie lokat bankowych
i kredytów. Aby zahamować wzrost płac, wprowadzono podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń. Przystąpiono do reformy budżetu centralnego, utworzono budżety terenowe, system skarbowy, rozpoczęto unifikację systemu podatkowego.
Do nowych realiów nie było jednak przystosowane górnictwo węgla kamiennego,
działające do tej pory w ramach gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Od 1945 r. kopalnie pracowały według ustalonego planu, a jego wykonanie stanowiło priorytet, koszt
zaś nie grał zbyt dużej roli. Państwo kontrolowało poziom produkcji i cen, inwestycje,
zatrudnienie, płace, odbiorców towaru, kooperantów, handel wewnętrzny i zagraniczny. Górnictwo krępowała nadmierna biurokracja, system decyzyjny był bardzo powolny, a procesy produkcyjne charakteryzowały się wysokimi kosztami, nadmiernym zużyciem energii, materiałów i zbyt dużym zatrudnieniem. Funkcjonowanie górnictwa
jako odrębnej branży doprowadziło do likwidacji wielu powiązań pomiędzy producentami a konsumentami węgla. Ograniczenie samodzielności kopalń spowodowało
1
2

S. Kowalski, Narodziny III Rzeczpospolitej, Warszawa 1996, s. 38–39.
L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczpospolitej 1945–2001 [w:] Wielka historia Polski, t. 10, Kraków 2001, s. 382.
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zmniejszenie zainteresowania ograniczeniem kosztów działalności. Centralna reglamentacja węgla i jego niska cena sprzyjały początkowo odbudowie gospodarki,
a później, gdy stał się on tanim źródłem energii, gwarantowały szybszy rozwój kraju3.
Gospodarkę Polski Ludowej charakteryzowała jednak wysoka materiałochłonność
i energochłonność. Ogromne ilości węgla marnowano w procesie produkcji energii
elektrycznej i cieplnej, zbyt duże straty powstawały podczas jej przesyłania, a przemysł i gospodarka komunalna stosowały urządzenia i technologie, zużywające zbyt
dużo tego surowca. Duże ilości węgla konsumowało pośrednio samo górnictwo, gdyż
sięganie do coraz głębszych pokładów wymagało zastosowania mocniejszych maszyn
i większej ilości sprzętu oraz energii. Poważne ilości węgla tracono w niesprawnym
systemie ogrzewania i oświetlenia, a także stosowania zbyt energochłonnego sprzętu
gospodarstwa domowego. Pod koniec lat 70. XX w. nadmierne zużycie węgla kamiennego wynosiło już 122 mln t rocznie, co stanowiło prawie 60% wydobycia4. Taki stan
rzeczy był możliwy dzięki odcięciu Polski od normalnych procesów gospodarczych
zachodzących na świecie i finansowaniu deficytu górnictwa poprzez kredyty i dotacje. Dostosowanie górnictwa do nowych realiów ekonomicznych wymagało przeprowadzenia reform, obejmujących wszystkie rodzaje jego działalności. Program ten
omawiano w podzespole do spraw górnictwa w czasie obrad tzw. Okrągłego Stołu.
Reforma górnictwa miała obejmować: usamodzielnienie kopalń, uzyskanie przez nie
rentowności, oddzielenie sfery nieprodukcyjnej, racjonalizację zatrudnienia, dostosowanie poziomu wydobycia do popytu na rynku, zmniejszenie wydobycia. Ponieważ
nowy rząd obawiał się braku węgla na rynku, we wrześniu 1989 r. premier Mazowiecki
zaapelował do górników, aby nie rezygnowali z pracy w wolne soboty.
W chwili rozpoczęcia reformy polskiego górnictwa tworzyło je 70 kopalń węgla,
posiadających pola górnicze o łącznej powierzchni 1,9 tys. km2, w których wydobyto
174 mln t węgla, przy zatrudnieniu 430 tys. pracowników5. W trakcie budowy znajdowały się 3 nowe kopalnie. Rok 1989 górnictwo zakończyło zyskiem w wysokości
37 mln. Zmiany organizacyjne w górnictwie rozpoczęto od likwidacji Przedsiębiorstw
Eksploatacji Węgla, które przestały działać 31 grudnia 1989 r. Stało się to na podstawie uchwały Rady Ministrów z 11 grudnia 1989 r. W tym samym czasie wysokim podatkiem obrotowym obłożono węgiel eksportowany. Spowodowało to ograniczenie
eksportu, mimo iż był on opłacalny. Wstrzymano również prace przy budowie KWK
„Budryk” w Ornontowicach. W dniu 13 marca 1990 r. w stan likwidacji postawiono
Wspólnotę Węgla Kamiennego, a posiadane przez nią uprawnienia przekazano Ministerstwu Przemysłu, Ministerstwu Rynku Wewnętrznego i Ministerstwu Ochrony

Górnictwo w Polsce, praca zbiorowa, Bydgoszcz 2009, s. 48.
S. Albinowski, Pułapka energetyczna gospodarki polskiej, Warszawa 1988, s. 234–236.
5
J. Ślązak, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2002, Kraków 2004, s. 14.
3
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Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa6. Po raz pierwszy od 1945 r. samodzielne kopalnie nie podlegały żadnym pośrednim szczeblom zarządzania (zjednoczeniu,
zrzeszeniu, gwarectwu), a nadzorowało je bezpośrednio Ministerstwo Przemysłu.
Uzyskały status przedsiębiorstw państwowych, które działalność gospodarczą miały
prowadzić na podstawie zasad samodzielności, samorządności i samofinansowania.
Reformatorzy liczyli, że w wyniku wolnej konkurencji na rynku pozostaną wyłącznie
najbardziej efektywne, przynoszące zysk kopalnie, a zakłady generujące straty zostaną
zlikwidowane. Założenia te trudno było zrealizować. Usamodzielnienie kopalń doprowadziło do dezintegracji górnictwa. Kopalnie, obciążone nadmiernym zatrudnieniem
i majątkiem nieprodukcyjnym, okazały się zbyt słabymi jednostkami gospodarczymi,
niezdolnymi do efektywnej działalności. Różniły się pomiędzy sobą warunkami geologicznymi, zasobami węgla, wielkością wydobycia, gatunkami wydobywanego węgla (energetyczny i koksujący), poziomem zatrudnienia i wyposażenia technicznego.
Również sprawa eksportu węgla i uzyskanych z tego tytułu dochodów była dyskutowana, gdyż w latach 80. XX w. pojawiło się wielu nowych eksporterów oferujących tani
i dobrej jakości węgiel. Po zniesieniu reglamentacji węgla konsumenci kupowali tylko
niezbędne jego ilości. Nie robili niepotrzebnych zapasów jak przedtem, gdy obawiali
się ograniczenia przydziałów. Również samodzielność kopalń pod koniec XX w. była
rozwiązaniem niezbyt korzystnym, gdyż w krajach o gospodarce rynkowej kopalnie
stanowią część wielkich koncernów, dysponujących odpowiednim kapitałem, umożliwiającym przetrwanie okresów dekoniunktury i lepiej gromadzących środki na inwestycje. W strukturze koncernu kopalnie dostarczały węgiel, przetwarzany na inne,
bardziej dochodowe produkty.
Po 1989 r. zachowano ustalaną przez państwo cenę węgla (cenę urzędową), która
była niższa od kosztów wydobycia. W tym samym czasie uwolniono ceny kupowanych przez kopalnie maszyn i materiałów, a inflacja zmniejszała wartość przychodów,
uzyskiwanych z jego sprzedaży7. Wprawdzie w lipcu 1990 r. ceny węgla przestały być
regulowane przez państwo, ale równocześnie wprowadzono obowiązek informowania
izb skarbowych o każdorazowej podwyżce. W ten sposób za pomocą decyzji administracyjnych opóźniano wejście w życie podwyżek cen węgla, gdyż izby otrzymały
prawo ich odroczenia o 3 miesiące. Niska cena węgla miała nadal umożliwiać produkcję taniej energii, a górnictwo dostarczające tani węgiel stało się swoistą „kotwicą antyinflacyjną”, obniżającą koszty realizowanych reform gospodarczych. W dniu
6
Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1990 r. Nr 90, poz. 89; Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań oraz uprawnień Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego organom administracji państwowej, Dz.U. z 1990 r. Nr 46,
poz. 270.
7
A. Lisowski, Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Efektywność Rekonstrukcja Zarządzanie 1989–1995, Katowice
1996, s. 94.
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1 sierpnia 1990 r. utworzono Państwową Agencję Węgla Kamiennego SA (PAWK),
która powstała z przekształcenia Wspólnoty Węgla Kamiennego8. Przejęła ona majątek, wypracowany przez górnictwo, ale nie przejęła odpowiedzialności za jego wyniki
ekonomiczne. Miała ona zajmować się programowaniem i organizowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, zadaniami inwestycyjnymi, ochroną środowiska, postępem
naukowo-badawczym, przekształceniami własnościowymi w górnictwie. W grudniu
1990 r., obawiając się braku węgla na rynku wewnętrznym, wprowadzono limitowanie
wielkości jego eksportu, a każda transakcja dotycząca wywozu węgla wymagała uzyskania osobnego zezwolenia. Od tego samego roku zaczęto systematycznie zmniejszać
dotacje do wydobycia węgla. W 1990 r. kopalnie wydobyły 147, 7 mln t węgla przy zatrudnieniu 390 tys. pracowników, a dotacja do wydobycia węgla wyniosła 900 mln zł.
W kolejnych latach górnictwo otrzymało dotację w wysokości 2,6 mld zł, z czego 1,8
mld skierowano na dotowanie sprzedaży węgla, a 300 mln przeznaczono na likwidowanie kopalń. Mniej środków przeznaczano natomiast na restrukturyzację górnictwa.
Wprowadzono również wysokie opłaty eksploatacyjne i nowe obciążenia na ochronę
środowiska. Miały one niekorzystny wpływy na sytuację ekonomiczną branży węglowej. Aby poprawić sytuację kopalń węgla, w 1991 r. Minister Przemysłu i Handlu
przedstawił Radzie Ministrów program obejmujący: uwolnienie cen węgla, wstrzymanie dotacji, likwidację nierentownych kopalń, utworzenie 10 spółek górniczych, demonopolizację handlu węglem. Na restrukturyzację sektora górniczego chciano uzyskać
kredyt z Banku Światowego, ale rokowania zakończyły się niepowodzeniem. Ponieważ
przeprowadzone reformy ekonomiczne spowodowały spadek produkcji przemysłowej
w Polsce o 30% (w latach 1991–1992), ograniczeniu uległo zapotrzebowanie na węgiel
kamienny, co przyczyniło się do powstania znacznych zapasów. Było to zjawisko zupełnie nowe, gdyż gospodarka Polski Ludowej konsumowała każdą ilość wydobytego
węgla. Pomiędzy samodzielnymi kopalniami pojawiła się ostra konkurencja o rynek
wewnętrzny i zagraniczny. Nastąpiło wtedy znaczne zadłużenie górnictwa wobec
Skarbu Państwa, gmin, ZUS. Przyczyniły się do tego: nadprodukcja uniemożliwiająca podniesienie, kontrolowanych dodatkowo przez państwo, cen węgla, ograniczenie
eksportu, gwałtowny wzrost cen na usługi i materiały kupowane przez górnictwo.
Aby ograniczyć wydobycie węgla, w 1991 r. rozpoczęto proces likwidacji kopalń. Na
Dolnym Śląsku w stan likwidacji postawiono kopalnie: „Victoria”, „Wałbrzych”, „Thorez”, które w 1992 r. połączono w jeden zakład „Wałbrzyskie Kopalnie Węgla”. Ruszyły natomiast ponownie prace przy budowie KWK „Budryk”. Państwowa Agencja
Węgla Kamiennego koordynowała opracowywane w kopalniach plany restrukturyzacji. Dokonano też pierwszej korekty prawa górniczego, dostosowując je do nowych
realiów ekonomicznych. Wprowadzone zmiany dotyczyły prawa własności kopalin,

8
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zasad wydawania koncesji, opłat za wydobycie9. W styczniu 1992 r. wprowadzona została opłata eksploatacyjna od wydobywanego węgla, a PAWK otrzymała uprawnienia
do prowadzenia polityki przemysłowej, technicznej, ekonomicznej oraz organizacyjnej
wobec przedsiębiorstw górniczych. W 1992 r. w stan likwidacji postawiono kopalnie
„Nowa Ruda”, „Saturn”, „Sosnowiec”. W kwietniu 1992 r. zlikwidowano bezpośrednie
dotacje do wydobycia węgla, a od lipca zniesiono limitowanie eksportu węgla. Dopiero jednak w sierpniu tego samego roku zniesiono obowiązek informowania izb skarbowych o zamiarze podniesienia ceny węgla. Wzrosła natomiast dotacja państwowa
przeznaczana na restrukturyzację górnictwa i na inwestycje. Na ten cel przeznaczono 230 mln zł. Same kopalnie rozpoczęły również proces likwidacji nierentownych
oddziałów, ograniczały zatrudnienie i zmniejszały majątek nieprodukcyjny. Na nowe
inwestycje wydano ponad 1,2 mld zł. Trudna sytuacja ekonomiczna górnictwa przyczyniała się do opracowania przez PAWK pierwszego planu jego restrukturyzacji.
Został on zatwierdzony w maju 1992 r. przez Radę Ministrów RP. Zalecano w nim
ograniczenie wydobycia, zatrudnienia, nadmiernych zapasów, zwiększenie eksportu
i wydajności, stabilizację cen węgla. Miano kontynuować proces likwidacji 18 kopalń,
znieść obowiązkowe pośrednictwo w sprzedaży węgla w kraju i za granicą, wprowadzić
nowe formy zarządzania w górnictwie. Założono dalsze utrzymanie dotacji do wydobycia, a pod koniec 1992 r. górnictwo miało osiągnąć dodatni wynik finansowy. Nie
wskazano jednak źródeł finansowania programu, a okres jego realizacji był bardzo
krótki. Większość ustaleń zawartych w tym dokumencie nie została zrealizowana.
W grudniu 1992 r. przeciwko trudnej sytuacji w górnictwie zaprotestowały górnicze
związki zawodowe. Kierowany przez Hannę Suchocką rząd, po trwającym dwa tygodnie strajku generalnym, zdecydował się na spowolnienie procesu likwidacji kopalń,
zwiększenie dotacji i podpisanie korzystnego dla pracowników układu zbiorowego10.
Mimo to sytuacja ekonomiczna górnictwa ulegała dalszemu pogorszeniu. W 1992 r.
wydobycie węgla zmalało do 131 mln t, przy zatrudnieniu 336 tys. pracowników. Na
eksport wysłano 18,6 mln t węgla11. Zadłużenie górnictwa doszło do 2,2 mld zł. Ponieważ planów reformy górnictwa nie udało się zrealizować, w lutym 1993 r. Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął dokument zatytułowany Podstawowe problemy
restrukturyzacji węgla kamiennego w Polsce. Stał się on podstawą przyjętego 15 marca
tego samego roku przez Radę Ministrów pierwszego rządowego programu restrukturyzacji górnictwa pt. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce – realizacja I etapu w ramach możliwości finansowych państwa. Założono w nim: likwidację
samodzielnych kopalń, powołanie spółek górniczych, uzyskanie przez spółki węglowe
dodatniego wyniku finansowego, utrzymanie krajowych i zagranicznych rynków zbytu, wzmocnienie kapitałowe górnictwa, przeprowadzenie prac odtworzeniowych i moUstawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa Górniczego, Dz.U. z 1990 r. Nr 31, poz.128.
Historia Polski. Kalendarium dziejów 1943–2009, red. A Nowak, Warszawa 2010, s. 335.
11
J. Markowski, Górnictwo węgla kamiennego od 1990 do 2005, Gliwice 2005, s. 10–14.
9
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dernizacyjnych, oddłużenie górnictwa12. Wydobycie węgla miało zostać ograniczone
do 128 mln t, eksport do 28 mln t, a zatrudnienie do 286 tys. osób. Uznano, że dalsze
samodzielne funkcjonowanie kopalń zagraża działalności górnictwa, a nowo utworzone spółki miały samoczynnie wdrożyć i uruchomić mechanizmy rynkowe. Miały
one prowadzić koncentrację wydobycia i stosować nowoczesne technologie. Spółki deficytowe powinny upaść, a zarządy spółek, aby do tej sytuacji nie dopuścić, powinny
likwidować kopalnie niedochodowe.
Po przyjęciu przez Sejm RP ustawy o przekształceniach własnościowych w niektórych przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa przystąpiono
do reorganizacji górnictwa. W dniu 1 marca 1993 r. zlikwidowano samodzielne kopalnie poprzez przekształcenie ich w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, które następnie podporządkowano sześciu państwowym spółkom węglowym. Powstały wtedy:
Bytomska Spółka Węglowa SA (kopalnie: „Andaluzja”, „Bobrek”, „Centrum”, „Grodziec”, „Jowisz”, „Julian”, „Miechowice”, „Paryż”, „Powstańców Śląskich”, „Pstrowski”,
„Rozbark”, „Szombierki”);
Gliwicka Spółka Węglowa SA (kopalnie: „Bolesław Śmiały”, „Budryk”, „Dębieńsko”, „Gliwice”, „Knurów”, „Makoszowy”, „Sośnica”, „Szczygłowice”);
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (kopalnie: „Borynia”, „Jastrzębie”, „Krupiński”,
„Morcinek”, „Moszczenica”, „Pniówek”, „Zofiówka”);
Nadwiślańska Spółka Węglowa SA (kopalnie: „Brzeszcze”, „Czeczot”, „Janina”,
„Jaworzno”, „Piast”, „Siersza”, „Silesia”, „Ziemowit”);
Rudzka Spółka Węglowa SA (kopalnie: „Barbara-Chorzów”, „Zabrze-Bielszowice”, „Halemba”, „Wawel”, „Pokój”, „Polska”, „Siemianowice”);
Rybnicka Spółka Węglowa SA (kopalnie: „Anna”, „Chwałowice”, „Jankowice”,
„Marcel”, „1 Maja”, „Rydułtowy”, „Rymer”).
W dniu 1 lipca 1993 r. utworzono Katowicki Holding Węglowy SA, do którego włączono kopalnie: „Katowice”, „Kazimierz-Juliusz”, „Kleofas”, „Murcki”, „Mysłowice”,
„Niwka-Modrzejów”, „Staszic”, „Śląsk”, „Wesoła”, „Wieczorek”, „Wujek”. Miały one
statut samodzielnych spółek, jednak ich akcje należały do Holdingu. Samodzielność
zachowały: KWK „Bogdanka” SA, KWK „Budryk” SA, Zakład Górniczy „Chrobry
II”, KWK „Jan Kanty”, KWK „Nowa Ruda”, KWK „Paryż” Sp. z o.o., KWK „Porąbka-Klimontów” SA, KWK „Pstrowski” Sp. z o.o., KWK „Saturn”, KWK „Sosnowiec”,
Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego, KWK „Żory” („ZMP”)13. W tym samym
roku połączono kopalnie „Centrum” i „Szombierki. Wraz z przekształceniem kopalni
w spółki przestały one działać według przepisów ustawy o przedsiębiorstwie państwowym. Od kwietnia 1993 r. obowiązywały je natomiast zapisy Kodeksu handlowego. Skarb Państwa reprezentowało Ministerstwo Przemysłu i Handlu, które poprzez
12
13
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Górnictwo w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków 1993, s. 9–10.
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powoływało rady nadzorcze i zarządy spółek14.
W czerwcu wprowadzono zakaz podwyższania niektórych cen umownych towarów
i usług (w tym węgla kamiennego). Zlikwidowano natomiast obowiązkowe pośrednictwo w krajowym i zagranicznym handlu węglem. Od lipca 1993 r. zaniechano
poboru podatku obrotowego od eksportu węgla, a w stan likwidacji postawiono kopalnie: „Barbara-Chorzów”, „Siemianowice”, kopalnię „Rozbark” przekształcono zaś
w Zakład Górniczy Bytom II. Utworzenie spółek węglowych nie przyniosło pozytywnych zmian, gdyż zamiast głębokiej restrukturyzacji połączono kopalnie dobrze
funkcjonujące z trwale nierentownymi, a to doprowadziło do przesunięcia w czasie
reformy górnictwa15.
Ponieważ sytuacja ekonomiczna górnictwa była bardzo trudna, przygotowano doraźny program ratunkowy dla tej gałęzi gospodarki. Był nim przedstawiony przez
Ministra Przemysłu i Handlu Program powstrzymania upadłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce w okresie od 15.07.1993 r. do 31.12.1993 r., nad którym KERM obradował 1 września 1993 r. Program przewidywał skorygowanie wielkości wydobycia
węgla do wysokości 119–125 mln t rocznie, redukcję zatrudnienia o 48 tys. osób, stabilizację ceny węgla, wzrost wydajności, wstrzymanie wydobycia w likwidowanych
kopalniach, restrukturyzację finansową. Jednak i tego planu nie realizowano zgodnie z założeniami. Wydobycie węgla w 1993 r. wyniosło 130 mln t, a zatrudnienie
319 tys. osób. Górnictwo otrzymało 354 mln zł dotacji, a jego zadłużenie obliczono
na 5,5 mld zł. Na początku 1994 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy kopalniami wydobywającymi węgiel energetyczny i producentami energii elektrycznej
o kształtowaniu cen węgla na poziomie 32 USD za tonę.
Doświadczenia z realizacji pierwszego programu wykorzystano przy opracowaniu
drugiego etapu reformy. Został on przyjęty 18 lutego 1994 r. przez KERM, jako dokument pt. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. Część II – Program dla realizacji II etapu w okresie 1994–1995. Jego podstawowym celem było uzyskanie przez
spółki węglowe rentowności w 1994 r. i utrzymanie jej do końca 1995 r. Zakładano:
utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla na rynkach światowych, oddłużenie
górnictwa, wzrost wydatków na inwestycje i prace odtworzeniowe. Wzrost górniczych wynagrodzeń miał być powiązany ze wzrostem wydajności16. Na realizację tego
programu przeznaczono 1,1 mld zł. Likwidowane kopalnie otrzymały 462 mln zł,
a spłata zadłużenia górnictwa pochłonęła 491 mln zł. Od 1994 r. PAWK w Katowicach
sprawowała nadzór nad procesem likwidacji kopalń, usuwaniem szkód górniczych,
wypłacaniem osłon socjalnych. Przygotowywała także różnego typu programy, ekspertyzy, zestawienia, oceny dotyczące górnictwa. W tym samym roku zawarto porozumienie układowe z wierzycielami, które zredukowało zadłużenie górnictwa o 40%,
A. Lisowski, Górnictwo…, s. 233.
A. Fornalczyk, J. Choroszczak, M. Mikulec, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, Warszawa 2008, s. 61.
16
J. Ślązak, Restrukturyzacja…, s. 88–89.
14
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kontynuowano likwidację niektórych kopalń. W marcu 1994 r. wydobycie węgla rozpoczęła kopalnia „Budryk” w Ornontowicach, a w jeden zakład połączono kopalnie
„Jastrzębie” i „Moszczenica („Jas-Mos”). Jednak wysoki wzrost wynagrodzeń, spowolnienie procesu likwidacji kopalń, wzrost wydobycia i niezbyt opłacalnego eksportu doprowadziły do załamania realizacji programu. W tym samym czasie zadłużenie
górnictwa uległo podwojeniu i wynosiło 12 mln zł. Rosła natomiast dotacja, przeznaczana na restrukturyzację, a kopalnie otrzymały na ten cel ponad 3 mld zł.
Górnictwo ograniczyło znacznie swoją działalność w sferze socjalnej. Po okresie
socjalizmu kopalnie odziedziczyły ogromny majątek nieprodukcyjny, na który składało się: 6 szpitali, 57 przychodni międzyzakładowych, 187 tys. mieszkań z 630 tys.
lokatorów, 14,5 tys. hektarów gruntu, 220 hoteli pracowniczych z 45 tys. miejsc,
171 szkół górniczych (41 tys. uczniów), 70 domów kultury, 84 sportowe kluby górnicze, 96 kół Ligi Obrony Kraju, 168 kół PTTK, 176 ośrodków wczasowych. Ich utrzymanie znacznie obciążało finanse spółek węglowych. Rosnące zadłużenie i ustanie
dotacji wymusiło zmianę tego stanu rzeczy. Górniczą służbę zdrowia przejęła „Fundacja Unia Bracka” w Katowicach. Osiedla mieszkaniowe zostały w ogromnej większości przekazane spółdzielniom mieszkaniowym lub gminom. Górnictwo przekazało też całą towarzyszącą im infrastrukturę (wodociągi, kanalizację, sieć gazową
i energetyczną). Gminom przekazano również: szkoły górnicze, domy kultury, kluby
sportowe. Sprzedano domy wypoczynkowe, wydzielono z kopalni wiele firm, zajmujących się usługami, transportem, handlem, remontami, zaopatrzeniem. Działały one
dalej jako samodzielne podmioty gospodarcze współpracujące z górnictwem17. Wiele
działających przy kopalniach instytucji socjalnych uległo jednak likwidacji.
Opisane działania nie doprowadziły do uzyskania przez górnictwo w 1994 r. rentowności, seria górniczych protestów i strajków doprowadziła do podwyżek wynagrodzeń.
Mimo spadku ceny węgla jego wydobycie rosło. W marcu 1995 r. ponownie wprowadzono obowiązek informowania izb skarbowych o zamierzonych podwyżkach cen węgla. Okazało się również, że dalsza realizacja programu nie poprawi sytuacji górnictwa.
W 1995 r. połączono kopalnie „Rymer” i „Chwałowice” (KWK „Chwałowice”), „Polska” i „Wirek” (KWK „Polska-Wirek”), „Wawel” i „Pokój” (KWK „Pokój”), „Marcel”
i „1 Maja” (KWK „Marcel”). Nowo utworzone kopalnie prowadziły proces likwidacji
wydobycia na terenie dawnych kopalń: „Rymer”, „Polska”, „Wawel”, „1 Maja”. Z części
KWK „Siemianowice” powstał Zakład Górniczy „Rozalia”, KWK „Paryż” natomiast
zlikwidowano18. W maju 1995 r. w Warszawie górnicza „Solidarność” przeprowadziła
akcję protestacyjną, domagając się przyspieszenia restrukturyzacji górnictwa. Podczas
burzliwych demonstracji ulicznych zostało rannych 36 manifestantów i 19 policjantów.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność’ poinformowali również prezydenta RP o niepraM. Mitręga, Restrukturyzacja umiejscowiona, Katowice 2001, s. 156–159.
J. Bijańska, Analiza kształtowania się rentowności w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995–2009, Gliwice
2011, s. 24.
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widłowościach przy sprzedaży węgla, które doprowadziły do ogromnych strat finansowych. W 1996 r. nastąpiło załamanie eksportu (spadek z 32,3 mln t do 28,8 mln t),
a łagodna zima zmniejszyła zapotrzebowanie na węgiel na rynku wewnętrznym, na
którym rosła dodatkowo konkurencja innych nośników energii (oleju opałowego, gazu
ziemnego). Również najwięksi odbiorcy stopniowo zmniejszali energochłonność i materiałochłonność produkcji (np. w elektrowniach podniesiono moc turbin z 200 do 225
MW, nie zwiększając spalania węgla). Na spadek popytu na węgiel wpływ miały też
ograniczenia eksportowe, blokada cen węgla, zła polityka handlowa koncernów, nadmiernie wysokie koszty transportu kolejowego, duże wydatki na ochronę środowiska
i naprawę szkód górniczych.
Niekorzystna sytuacja górnictwa doprowadziła do rozpoczęcia we wrześniu 1995 r.
przez rząd premiera Józefa Oleksego prac nad kolejnym rządowym programem restrukturyzacji górnictwa. Został on przyjęty przez Radę Ministrów RP 30 kwietnia 1996 r.,
a Sejm zatwierdził jego założenia w grudniu tego samego roku. W dokumencie zatytułowanym Górnictwo węgla kamiennego – polityka państwa i sektora lata 1 996–2000 założono: uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w 1998 r., ograniczenie wydobycia
z 140 mln t do 120 mln t i zatrudnienia o 80 tys. osób, zmniejszenie eksportu z 32 mln t
do 22 mln t, likwidację 8 nierentownych kopalń, finansowe wsparcie górnictwa, zmniejszenie zadłużenia, prywatyzację, uzyskanie rentowności w 2000 r.19 W lipcu 1996 r. przekształcono Państwową Agencję Węgla Kamiennego w Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, która miała przejmować majątek likwidowanych
zakładów górniczych. We wrześniu zlikwidowano wymóg informowania izb skarbowym o przeprowadzanych podwyżkach cen węgla. Podjęto również decyzję o likwidacji
KWK „Żory” i „Saturn”. Połączyć miano kopalnie: „Katowice” i „Kleofas”, „Niwka-Modrzejów” i „Jan Kanty”, „Miechowice” i „Bobrek”. Przeprowadzono jednak tylko połączenie kopalni „Katowice” i „Kleofas” (KWK „Katowice-Kleofas”), a wydobycie wstrzymano w KWK „Julian”, KWK „Pstrowski” oraz KWK „Żory”. Na likwidację kopalń
do końca 2000 r. przewidziano 1,4 mld zł. Do końca 1996 r. wydobyto w Polsce 136 mln t
węgla, przy zatrudnieniu 259 tys. górników. W sierpniu 1997 r. zatwierdzony został przez
Sejm nowy program restrukturyzacji finansowej górnictwa (oddłużenie na kwotę
1,1 mld). Równocześnie wprowadzono opłatę węglową20. Mimo wydania na realizację
programu 1,1 mld zł, jego założenia pozostały w ogromnej większości w sferze deklaracji,
a żadnego z zaplanowanych zadań nie zrealizowano, gdyż pod wpływem związków zawodowych i krytyki opozycji rząd wycofał się z działań radykalnych, koncentrując się na
zachowaniu spokoju społecznego. Wzrosła ingerencja państwa w procesy gospodarcze,
a Ministerstwo Przemysłu i Handlu na bieżąco wpływało na działalność spółek
Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności, Katowice 1996, s. 15–22.
20
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej, Dz.U. z 1997 r. Nr 113, poz. 735.
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 ęglowych. Dotyczyło to finansów, wydobycia, struktury sprzedaży węgla, zatrudniew
nia, dostosowania zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku. Wydobycie węgla było
wyższe, mimo że program zakładał jego ograniczenie, a równocześnie rosły straty górnictwa, które w 1997 r. osiągnęły już 13 mld zł. W 1997 r. z części KWK „Jowisz” wydzielono Zakład Górniczy „Wojkowice”, a wydobycie wstrzymano w KWK „Sosnowiec”.
W tym samym 1997 r. kopalnie dostarczyły 137 mln t węgla, przy zatrudnieniu 250 tys.
osób. Na eksport wysłano ponad 30 mln t węgla. Wstrzymanie restrukturyzacji odbiło
się niekorzystnie na dalszych losach górnictwa. Na początku 1997 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu zostało przekształcone w Ministerstwo Gospodarki. Równocześnie nadzór nad spółkami górniczymi przejęło Ministerstwo Skarbu Państwa. Spowodowało to
dwuwładzę w górnictwie, gdyż za reformę odpowiadało Ministerstwo Gospodarki, natomiast faktyczną władzę sprawowało Ministerstwo Skarbu Państwa, które powoływało
władze spółek węglowych. Tragiczna sytuacja górnictwa spowodowała, że po wygraniu
we wrześniu 1997 r. wyborów parlamentarnych przez Akcję Wyborczą Solidarność nowy
minister gospodarki, Janusz Steinhoff, zapowiedział opracowanie piątego już planu restrukturyzacji górnictwa. Został on ostatecznie zatwierdzony 30 czerwca 1998 r. przez
rząd Jerzego Buzka. Sejm RP 26 listopada 1998 r. uchwalił ustawę o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
o szczególnych uprawnieniach gmin górniczych. Założono w niej wyasygnowanie znacznych nakładów finansowych z budżetu państwa, przeznaczonych na ograniczenie zatrudnienia w górnictwie o około 100 tys. osób, poprzez wprowadzenie Górniczego Pakietu Socjalnego (jednorazowe odprawy, 5-letnie urlopy górnicze), likwidację kolejnych
kopalń, koncentrację wydobycia, mniejsze koszty uzyskiwania węgla, redukcję zadłużenia i ograniczenie produkcji węgla do 2002 r. o 30 mln t węgla21. W tym samy roku spółki węglowe miały osiągnąć dodatni wynik finansowy. Koszty programu oceniano na
14 mld zł. Z tej kwoty 1,4 mld zł przeznaczono na likwidację kopalń, 4,3 mld zł na restrukturyzację zatrudnienia, a 6,9 mld zł skierowano na spłatę zadłużenia. Za realizację
programu odpowiadał Minister Gospodarki, który reprezentował Skarb Państwa. Utworzono też Komitet Sterujący, w którego skład weszli ministrowie: gospodarki, finansów,
skarbu, pracy, ochrony środowiska, wojewoda katowicki i przewodniczący sejmiku samorządowego. W programie zapowiedziano też: uproszczenie modelu kopalni, koncentrację wydobycia, poprawę jakości węgla, udostępnienie nowych pokładów, ochronę środowiska22. Na ich wykonanie przewidziano 5,7 mld zł. Program został wparty przez
Bank Światowy, który przyznał na jego realizację 400 mln USD. Górnictwo otrzymało
też dwie pożyczki w kwocie 600 mln zł. Reforma górnictwa realizowana była od stycznia
1998 r. w warunkach malejącego popytu na węgiel i obniżenia jego ceny. Na terenach
Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–2002, Warszawa 1998, s. 12.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, Dz.U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1112.
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Budowa kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej, autor nieznany, lata 50. XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Budowa kopalni „Pierwszego Maja” w Wodzisławiu Śląskim, autor nieznany, lata 50. XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Pracujący na ścianie w KWK Zabrze-Wschód kombajn węglowy głębokozabiorowy
„Donbas” z obudową drewnianą, K. Seko, Zabrze 28.04.1954 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zespół wręboładujący stosowany w latach 60. XX w. do pozyskiwania węgla, autor nieznany,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

178

Przenośnik zgrzebłowy stosowany do transportu węgla w kopalni
„Dymitrow” („Centrum”) w Bytomiu, autor nieznany, lata 60. XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Urabianie węgla systemem ścianowym, autor nieznany, lata 70. XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Panorama kopalni „Zofiówka” („Manifest Lipcowy”) w Jastrzębiu Zdroju, autor nieznany,
lata 70. XX w., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w otoczeniu górników kopalni „Katowice”
w Katowicach, autor nieznany, 1973 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu
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Budowa kopalni „Bogdanka”
w Łęcznej, autor nieznany,
lata 70. XX w., ze zbiorów
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu

Pierwszy węgiel wydobyty
w kopalni „Bogdanka” w Łęcznej,
autor nieznany, ze zbiorów
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu
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lata 80. XX w., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Budowa szybu „Kopernik”
w wałbrzyskiej kopalni
„Victoria”, autor nieznany,
lata 80. XX w., ze zbiorów
Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu
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ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Kombajn węglowy KWB-5 wykorzystywany do urabiania węgla, wydał ZG SITG w Katowicach,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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północno-wschodniej Polski pojawił się węgiel importowany z Rosji, a do końca roku
sprowadzono go 4,8 mln t. Było to roczne wydobycie dwóch kopalni węgla. Wprowadzenie przez Ministra Gospodarki limitów na importowany węgiel poprawiło nieco sytuację. W 1999 r. dokonano korekty tego programu, umożliwiając dostosowanie górnictwa
do niezbyt korzystnych warunków ekonomicznych. W przyjętym 21 grudnia 1999 r. dokumencie pt. Korekta programu rządowego: Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–2002 założono ograniczenie wydobycia o 36 mln t, zmniejszenie zatrudnienia o 48 tys. osób, likwidację części spółek górniczych, które w 2002 r. miały
osiągnąć dodatni wynik finansowy. Prowadzone działania doprowadziły do obniżenia
kosztów wydobycia węgla, a to poprawiło sytuację górnictwa23. Po raz kolejny program
ten znowelizowano w 2000 r., a wprowadzone zmiany dotyczyły zmniejszenia wysokości
świadczeń górniczych i możliwości udzielania kopalniom pomocy publicznej polegającej
na odroczeniu płatności, umorzeniu części zobowiązań, udzieleniu preferencyjnych kredytów. Miało to umożliwić górnictwu spłacenie zadłużenia, wynoszącego już 22 mld złotych. W czasie realizacji rządowego programu z pracy w górnictwie węglowym odeszło
97 tys. pracowników, unieruchomiono kopalnie: „Grodziec” (w 1998 r.), „Morcinek”
(w 1998 r.), „Porąbka-Klimontów” (w 1998 r.), „Gliwice” (w 1999 r.), „Niwka-Modrzejów”
(w 1999 r.), „Siersza” (w 1999 r.), „Rymer” (w 1999 r.), ZG „Rozalia”(w 1999 r.), „Szombierki” (w 1999 r.), „Katowice” (w 1999 r.), „Miechowice” (w 1999 r.), ZWSM „Jadwiga”
(w 2000 r.), ZG „Wojkowice” (w 2000 r.), „Dębieńsko” (w 2000 r.), „Jan Kanty” (w 2000 r.),
„Polska” (w 2000 r.), „Moszczenica” (w 2000 r.), „1 Maja” (w 2000 r.), „Powstańców Śląskich” (w 2001 r.), „Czeczott” (w 2001 r.), „Andaluzja” (w 2001 r.), „Nowa Ruda” (w 2001 r.),
„Wawel” (w 2001 r.)24. Spowodowało to spadek wydobycia węgla o 31,4 mln t. Kontynuowano proces przekształceń własnościowych. W kwietniu 2000 r. powstała spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, która przejęła udziały w KWK „Bogdanka” SA w Grupie
Kapitałowej „Lubelski Węgiel” SA, zajmującej się przeróbką węgla i jego sprzedażą.
W dniu 15 czerwca 2000 r. utworzono Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach. Przejęła ona początkowo majątek spółek akcyjnych: KWK „Jan Kanty”, KWK „Sosnowiec”, KWK „Porąbka-Klimontów”, KWK „Saturn”, KWK „Żory”. Spółka prowadziła likwidację kopalń, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowywała pozostawiony
przez nie majątek, tworzyła nowe zakłady pracy, wykorzystując fragmenty likwidowanych kopalń. Częścią spółki stał się Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, powołany
w styczniu 2001 r. na bazie zlikwidowanej KWK „Saturn” w Czeladzi. Przejął on pompownie głównego odwadniania, znajdujące się w likwidowanych kopalniach: „Saturn”,
„Sosnowiec”, „Porąbka-Klimontów”, „Paryż”, „Grodziec”, „Pstrowski”, „Centrum-Szombierki”, „Niwka-Modrzejów”, ZG „Rozalia”, „Gliwice”. Zainstalowane w nich
pompy tłoczą na powierzchnię do 80 mln m3 wody rocznie. Działalność zakładów
23
24
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z abezpiecza istniejące jeszcze kopalnie przed zagrożeniem wodnym. W 2001 r. do spółki
wniesiono majątek likwidowanych kopalń: „Morcinek”, „Wałbrzyskie Kopalnie Węgla”,
„Nowa Ruda”, „Moszczenica”, „1 Maja”, „Gliwice”, „Dębieńsko”, „Siersza”, „Katowice”.
W 2005 r. przejęto likwidowane kopalnie „Bytom II” i „Katowice-Kleofas”. Spółka prowadziła i prowadzi nadal również działalność w zakresie odwadniania, rekultywacji terenu zlikwidowanych kopalń, usuwania szkód górniczych, sprzedaży zbędnego majątku.
Zajmuje się też załatwianiem spraw związanych z administracją zasobów mieszkaniowych, deputatami węglowymi i prowadzeniem archiwum zakładowego, które przejęło
dokumentację zlikwidowanych kopalń. Zajmują się tym następujące oddziały: Bytom
(administracja mieszkaniami), Czeladź (odwadnianie), Sosnowiec (likwidacja kopalń).
Do końca 2000 r. kopalnie węgla kamiennego, przy zatrudnieniu 150 tys. pracowników,
wydobyły 101 mln t węgla, z czego na eksport skierowano 23,5 mln t. Najwięcej węgla
sprzedano do Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Austrii, W. Brytanii, Włoch, Czech, na
Słowację i Ukrainę. Mimo niskich cen węgla utrzymywano eksport, gdyż krajowy popyt
był zbyt mały. Zysk ze sprzedaży węgla wynosił 2,5 zł za tonę, a górnictwo zarobiło
283 mln zł25.

Stan i perspektywy rozwoju
polskiego górnictwa w XXI wieku
W 2001 r. zysk na tonie węgla wynosił 7 zł, branża zarobiła 771 mln zł. Górnictwo było
jednak zadłużone już na kwotę 21 mld zł. W latach 2001 i 2002 zmalała redukcja zatrudnienia, a przyczyniły się do tego rosnące bezrobocie i protesty organizacji związkowych.
Po zmianie rządu w 2001 r. program zmian w górnictwie przestał być realizowany.
Nowe zasady sprzedaży węgla, dające dużą swobodę pośrednikom, doprowadziły
do pogorszenia sytuacji górnictwa. Zysk ze sprzedaży tony węgla spadł do 4,3 zł, co dało
wpływy w wysokości 432 mln zł. Pomimo przyznanych dotacji i umorzeń straty wyniosły 660 mln zł. Niekorzystny wynik był spowodowany spadkiem sprzedaży węgla
w kraju. W 2002 r. powstała, pierwsza od 1945 r., prywatna kopalnia węgla kamiennego.
Jej właścicielem stała się zabrzańska spółka „Siltech”, która eksploatowała pozostałości
złoża po zlikwidowanej KWK „Pstrowski” w Zabrzu. Przy zatrudnieniu 240 pracowników kopalnia dostarczała 200 tys. t węgla rocznie. W tym samym roku połączono ZG
„Brzeziny” (część kopalni „Andaluzja”) z ZG „Piekary” (dawna KWK „Julian”) w jedno
przedsiębiorstwo ZG „Piekary”. W 2002 r. Ministerstwo Gospodarki przedstawiło
nowy program restrukturyzacji górnictwa. Do 2004 r. miano wstrzymać wydobycie
25
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w siedmiu kopalniach, dostarczających 12,5 mln t węgla, a redukcja zatrudnienia miała
objąć 35 tys. osób. Założono również połączenie niektórych kopalń. Likwidacji miały
ulec również nierentowne spółki węglowe. W 2002 r. kopalnie wydobyły 100 mln t węgla, przy zatrudnieniu 128 tys. górników. Na eksport wysłano 20 mln t, ale wpływy
uzyskiwane z tego tytułu były mniejsze od wydatków poniesionych na wydobycie węgla. Górnictwo było zadłużone na kwotę 22,7 mld zł. Dalsza redukcja zadłużenia górnictwa wiązała się ze sprawnym regulowaniem przez górnictwo podatków i opłat lokalnych oraz wydatków na ZUS. W dniu 28 stycznia 2003 r. Rada Ministrów przyjęła
do realizacji Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata
2003–200626. Po raz pierwszy został on przygotowany zgodnie z ustawodawstwem Unii
Europejskiej. W programie założono: zmiany strukturalno-organizacyjne, oddzielenie
kopalń efektywnych ekonomicznie od nierentownych, likwidację kopalń, zmniejszenie
zatrudnienia, aktywizację zawodową i tworzenie nowych miejsc pracy, restrukturyzację należności, rozłożenie zobowiązań na raty. Wydobycie węgla miało ulec zmniejszeniu o 12,7 mln t, a zatrudnienie o 27 tys. osób. Program miał być realizowany przy
wsparciu budżetu, środków własnych spółek węglowych, kredytów, funduszy Unii Europejskiej. Efektem realizacji programu stała się, przeprowadzona w 2003 r., reorganizacja zarządzania górnictwem. W miejsce zlikwidowanych pięciu spółek węglowych (Gliwickiej, Bytomskiej, Rybnickiej, Nadwiślańskiej, Rudzkiej), powołana została Kompania
Węglowa SA w Katowicach27. Temu największemu w Europie koncernowi węglowemu
podporządkowano kopalnie: „Bielszowice”, „Bolesław Śmiały”, „Brzeszcze”, „Chwałowice”, „Halemba”, „Jankowice”, „Knurów”, „Makoszowy”, „Marcel”, „Piast”, „Pokój”,
„Polska-Wirek”, „Rydułtowy-Anna”, „Silesia”, „Sośnica”, „Szczygłowice”, „Ziemowit”,
„Zakład Górniczy Bytom II”, „Zakład Górniczy Bytom III”, „Zakład Górniczy Centrum”, „Zakład Górniczy Bytom Piekary”. Były one podzielone pomiędzy cztery centra
wydobywcze: Północ (z kopalniami „Bielszowice”, „Bobrek-Centrum”, „Halemba-Wirek”, „Pokój”, „ZG Piekary”), Południe (z kopalniami „Chwałowice”, „Jankowice”,
„Marcel”, „Rydułtowy-Anna”), Wschód (z kopalniami „Bolesław Śmiały”, „Brzeszcze”,
„Piast”, „Ziemowit”), Zachód (z kopalniami „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica-Makoszowy”). W jej skład weszły również specjalistyczne zakłady zaplecza technicznego górnictwa. Wydobywano w nich 52 mln t węgla, przy zatrudnieniu 82 tys. pracowników.
Przejęty majątek oceniano na 3,8 mld zł, natomiast wartość zadłużenia wynosiła
4 mld zł. W styczniu 2012 r. centra wydobywcze zostały zlikwidowane, a kopalnie podporządkowano zarządowi spółki28. Pozostałe kopalnie należały do spółek: Katowickiego Holdingu Węglowego SA („Murcki”, „Staszic”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Mysłowice”,
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 237.
27
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„Wesoła”), wydobywającego 13 mln t węgla, przy zatrudnieniu 20 tys. pracowników,
oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA („Borynia”, „Zofiówka”, „Krupiński”, „Jas-Mos”,
„Pniówek”), wydobywającej 9 mln t węgla rocznie, przy zatrudnieniu 22 tys. pracowników. Do JSW należały również: Spółka Energetyczna Jastrzębie, Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Polski Koks. Na przełomie września i października
2003 r. na Górnym Śląsku trwały akcje protestacyjne górników przeciwko rządowym
planom likwidacji kolejnych kopalń węgla. Pod koniec roku wydobycie wynosiło
102 mln t, zatrudnienie – 136 tys. osób, eksport 20 mln t, zadłużenie 8,8 mld zł. W dniu
27 kwietnia 2004 r. Rada Ministrów RP przyjęła dokument pt. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010. Założono
docelowe zmniejszenie wydobycia o 14 mln t i zatrudnienia o 25 tys. osób. Jednak
w przypadku korzystnej koniunktury na węgiel spadek wydobycia miał wynieść tylko
7,8 mln t, a zatrudnienia o 19,5 tys.29 Przygotowano też plan dostępu do zasobów węgla
kamiennego i plan zamknięcia kopalń w latach 2004–2007. Dokumenty te były wymagane przez Komisję Europejską, kontrolującą zasady udzielania pomocy publicznej.
W 2004 r. wstrzymano wydobycie w kopalniach „Kleofas” w Katowicach i „Rozbark”
w Bytomiu. Połączono kopalnie: „Bobrek” i „Centrum” w KWK „Bobrek-Centrum”,
„Rydułtowy” i „Anna” w KWK „Rydułtowy-Anna” i „Wujek” i „Śląsk” w KWK „Wujek”. W 2004 r., przy zatrudnieniu 127 tys. pracowników, wydobyto 99 mln t węgla, na
eksport wysłano 21 mln t, a zadłużenie spadło do 7,9 mld zł. W 2005 r. utworzono Południowy Koncern Węglowy, do którego włączono kopalnie „Janina” i „Sobieski”. Spółkę powołały Kompania Węglowa SA i Południowy Koncern Energetyczny należący
do Grupy Tauron, która dysponuje kapitałem w wysokości ponad 8 mld zł30. Holding
jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju oraz drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, posiadającym elektrownie o mocy 5,6
tys. MW. W tym samym roku połączono kopalnie: „Brzeszcze” i „Silesia” w KWK
„Brzeszcze-Silesia” i „Sośnica” i „Makoszowy” w KWK „Sośnica-Makoszowy”. Likwidacji uległa dawna kopalnia „Czeczott”. W wyniku realizacji programu restrukturyzacji w 2006 r. kopalnie wydobyły 96 mln t węgla, przy zatrudnieniu 119 tys. osób. Na
eksport wysłano 15,7 mln t. Do największych odbiorców węgla należały elektrownie
i ciepłownie. Mniejsze ilości odbierały koksownie, inne zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy krajowi (gospodarstwa domowe, handel, rolnictwo, ogrodnictwo, administracja). W latach 2003–2006 górnictwo osiągało dodatni wynik finansowy. Przyczyniła
się do tego poprawa koniunktury na rynku węglowym, wzrost ceny węgla, oddłużenie.
W dniu 31 lipca 2007 r. Rada Ministrów RP przyjęła kolejny program, dotyczący funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. W dokumencie zatytułowanym Strategia
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 określono cele
29
30
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polityki państwa wobec górnictwa. Został on uchwalony przez Sejm RP 7 września
2007 r.31 Założono w nim racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla kamiennego tak, aby służyły one wielu pokoleniom. Górnictwo zostało zobowiązane
do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a węgiel ma być wykorzystywany do produkcji paliw gazowych i płynnych. Powinna zostać utrzymana konkurencyjność węgla pozyskiwanego w Polsce wobec dostaw z zagranicy. Dostawy węgla dla odbiorców krajowych i zagranicznych mają być stabilne, a węgiel ten ma spełniać
określone wymagania jakościowe. W kopalniach należy wykorzystywać nowoczesne
technologie, umożliwiające zwiększenie konkurencyjności cenowej, bezpieczeństwa
pracy i ochronę środowiska. Aby osiągnąć zamierzone cele, należy pozyskać nowych
odbiorców, dostosować poziom produkcji do popytu, zmniejszyć koszty dystrybucji węgla, ograniczyć koszty wydobycia, zapewnić miejsca pracy w kopalniach, racjonalnie
gospodarować produktami ubocznymi i odpadami (metan, skały płonne, woda, złom).
Założenia tego programu są realizowane w kolejnych latach. Na początku omawianego
okresu likwidacji lub połączeniu uległy kolejne kopalnie. W 2007 r. powstały KWK
„Halemba-Wirek” i KWK „Mysłowice-Wesoła”, a KWK „Budryk” została włączona
w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przeciwko temu połączeniu przez 46 dni protestowali górnicy kopalni „Budryk”32. W lipcu 2011 r. wstrzymano wydobycie w kopalni
„Mysłowice”, natomiast w marcu 2012 r. ostatnią tonę węgla dostarczyła kopalnia
„Anna”. Połączeniu w jeden zakład uległy kopalnie „Borynia” i „Zofiówka”. W marcu
2010 r. całkowicie sprywatyzowano spółkę Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, natomiast
akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW SA) sprzedano za pośrednictwem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Po przejęciu akcji koksowni „Przyjaźń”
w Dąbrowie Górniczej, „Kombinatu Koksochemicznego” w Zabrzu i koksowni „Victoria” w Wałbrzychu, JSW SA uległa przekształceniu w koncern górniczo-koksowniczy.
Spółka planuje zwiększenie wydobycia węgla do 14 mln t rocznie. Największy zakres
prac zostanie przeprowadzonych na kopalni „Borynia-Zofiówka”. Zgłębiony zostanie
nowy szyb, powstaną dwa poziomy wydobywcze. Zagospodarowane w ten sposób zostaną złoża Bzie – Dębina Zachód 1–2, Żory, Warszowice – Pawłowice. Nowe poziomy
wydobywcze powstaną też w kopalniach „Krupiński” i „Budryk”33. Największy polski
koncern górniczy – Kompania Węglowa SA – planuje w najbliższych latach zwiększenie
wydobycia węgla z 39 mln t w 2012 r. do 43 mln t w 2020 r., wzrost nakładów na prace
przygotowawcze, stabilizację zatrudnienia. W latach 2012–2020 spółka planuje wydać
na nowe inwestycje 11 mld zł. Planowana jest budowa i rozbudowa poziomów wydobywczych w kopalniach „Knurów-Szczygłowice”, „Brzeszcze”, „Sośnica-Makoszowy”,
„Halemba-Wirek”, „Chwałowice”, „Jankowice”, „Rydułtowy-Anna”. Zainstalowane zoUstawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015,
Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378.
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staną również nowe wentylatory34. Kompania planuje także uruchomienie nowej kopalni zlokalizowanej w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Prace prowadzone będą w województwie lubelskim (w powiecie chełmskim), w rejonie gmin Siedliszcze i Rejowiec
Fabryczny oraz Rejowiec Miasto. Na terenie zlikwidowanej kopalni „Czeczott” spółka
ma zamiar wybudować elektrownię węglową o mocy 900–1000 MW i sprawności 46%,
co pozwoli zmniejszyć opłaty za emisję CO2. Jej budowa ma zostać ukończona w 2018 r.,
a nowa elektrownia ma spalać do 3,5 mln t węgla rocznie. W latach 2012–2015 planuje
się zwiększyć trzykrotnie wykorzystanie metanu, wydzielającego się podczas eksploatacji węgla. Zostanie on użyty do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Należąca
do Kompanii Węglowej SA spółka „Haldex” w szerszym zakresie ma przerabiać odpady
gromadzone na hałdach i zwałowiskach, a działania te powinny poprawić ochronę środowiska35. Katowicki Holding Węglowy w najbliższych latach planuje zwiększenie wydobycia z 13 mln t do 14,5 mln t rocznie. Najwięcej inwestycji dotyczyć będzie udostępnienia nowych złóż, modernizacji wyrobisk, transportu dołowego, wentylacji. Planuje
się lepsze wykorzystanie metanu. Prace prowadzone będą w kopalniach: „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła”, „Wujek”36. W kopalni „Bogdanka” kontynuowane będą prace przy zagospodarowaniu pola Stefanów. W 2013 r. zostanie ukończona budowa Centrum Czystych Technologii Węglowych. W Katowicach, Mikołowie i Zabrzu powstaną
laboratoria, instalacje, stanowiska badawcze i szkoleniowe, które wezmą udział w przygotowaniu projektów związanych z technologią podziemnego zgazowania węgla, konwersji paliw, wychwytywania i składowania CO2, procesami nowoczesnego przetwórstwa węgla czy ochroną środowiska.
W ostatnich latach w polskie górnictwo zaczął inwestować również kapitał prywatny. Czeski koncern EPH kupił nieczynną kopalnię „Silesia”, w której zostało wznowione wydobycie. Trwają również przygotowania do ponownego uruchomienia nieczynnej kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. Prace ruszyły 3 grudnia 2011 r.,
a właściciel kopalni, koncern NWR „Karbonia”, poinformował, że wydobycie węgla
rozpocznie się w 2017 r. Po zakończeniu wszystkich prac, których koszt oceniany jest
na 544 mln EUR, kopalnia ma wydobywać do 2 mln t węgla rocznie, przy zatrudnieniu
2 tys. osób. Koncern NWR pracuje także nad wznowieniem wydobycia w nieczynnej
kopalni „Morcinek”. Spółka KWK spółka z o.o., zakłada budowę nowej kopalni w Jaworznie-Szczakowej. Ma to być kopalnia wyposażona w dwie upadowe, a wydobycie
prowadzane będzie na obszarze górniczym Jan Kanty 1. Budowa kopalni ma kosztować 800 mln zł, a w 2016 r. wydobycie na wynosić 3 mln t węgla, przy zatrudnieniu 1,6 tys. osób. Budowę nowej kopalni w rejonie Oświęcimia planuje również spółka Kopex SA, która produkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w górnictwie.
Wybudowana w Polance kopalnia ma dostarczać około 6 mln t węgla energetycznego
Tamże, s. 14.
Kompania Węglowa; węgiel, energetyka, ochrona środowiska, „Biuletyn Górniczy” 2011, nr 11–12, s. 5–7.
36
J. Dudala, Spółki węglowe…, s. 15.
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rocznie. Rozważana jest również koncepcja reaktywacji dawnej kopalni „Żory” przez
JSW SA. Również kontrolowana przez Jana Kulczyka spółka „Investments Polenergia”
zamierza wybudować dwie kopalnie w rejonie Orzesza i Suszca.
W 2011 r. w Polsce pracowało 31 kopalń węgla kamiennego, mających pola górnicze o powierzchni 1,2 tys. km2. Przy zatrudnieniu 111 tys. pracowników wydobyto
w nich 75,5 mln t węgla. Największym jego odbiorcą pozostają elektrownie zawodowe i przemysłowe (40,8 mln t). Duże ilości węgla kupiły: koksownie (9,7 mln t),
ciepłownie (5,6 mln t), pozostali odbiorcy (14 mln t). Na eksport wysłano 5,7 mln t,
a największym odbiorcą były Niemcy. W tym samym czasie importowano 15 mln t
węgla. Import ten stale rośnie, gdyż polskie kopalnie nie są w stanie zaspokoić popytu
na węgiel na rynku wewnętrznym. Część wydobywanego w Polsce węgla wysyła się
na eksport po przetworzeniu na koks. Jego eksport wynosi około 6 mln t (7,8 mln t
węgla), co czyni z Polski największego eksportera tego paliwa na świecie37. Węgiel
wysyła się również za granicę w postaci energii elektrycznej oraz wielu wytwarzanych
w Polsce wyrobów. W przyszłości węgiel pozostanie nadal jednym z głównych surowców energetycznych Polski, natomiast jego eksport prawdopodobnie ulegnie ograniczeniu. Na rynku europejskim, mimo prowadzonej od wielu polityki odchodzenia
od węgla, rośnie jego import, gdyż UE potrzebuje coraz większe jego ilości. Zakładane w RFN odejście od energetyki jądrowej spowoduje wzrost popytu na ten surowiec,
gdyż dodatkową energię wyprodukują elektrownie węglowe. Na rynku światowym
rośnie też konkurencja górnictwa RPA, Kolumbii, Kanady, Australii, Indonezji, gdzie
wydobywa się węgiel tańszą metodą odkrywkową i korzysta z transportu morskiego.
Plany na najbliższe lata zakładają wydobycie 90–100 mln t, przy zatrudnieniu 100 tys.
pracowników. Największym odbiorcą wydobywanego w kopalniach węgla pozostanie
energetyka. Zapotrzebowanie na energię rośnie w Polsce średnio o 3% rocznie i nawet przy wykorzystaniu innych źródeł energii (atomowa, odnawialna) dostawy węgla
będą musiały ulec zwiększeniu38. Przyszłość górnictwa węgla kamiennego w Polsce
zależeć będzie od prowadzonej polityki gospodarczej i popytu na to paliwo na rynku
wewnętrznym i zagranicznym.

Zmiany w technice produkcji
W czasie prowadzenia procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego zmianie uległ model kopalni. Z kopalni wielopoziomowej o szkielecie kamiennym i ruchu
mieszanym (ciągłym i przerywanym) z dużą liczbę mało wydajnych ścian, powstały
37
38

M. Białas, Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2011 roku, „Wiadomości Górnicze” 2012, nr 6, s. 319–322.
J. Taubman, Węgiel i alternatywne źródła energii, Warszawa 2011, s. 27.
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zakłady z wydajnymi ścianami o pracy ciągłej. Zmniejszono liczbę czynnych poziomów, a rozbudowie uległa eksploatacja podpoziomowa i nowoczesna odstawa urobku39. W latach 1990–2002 wyłączono z użytkowania 102 szyby (32 wydobywcze, 38
wentylacyjnych, 32 zjazdowe i pomocnicze). Szyby zasypywano, a stojące nad nimi
wieże szybowe cięto palnikami, wysadzano, używając materiałów wybuchowych, lub
likwidowano za pomocą specjalistycznych maszyn. Po 20 latach likwidacji szybów,
w 2010 r. w kopalni „Zofiówka” przystąpiono do głębienia szybu „Bzie I” o głębokości 1164 m i średnicy 8 m. Na terenie kopalni „Budryk” trwa pogłębianie szybu VI
do poziomu 1290 m. Do budowy nowego szybu o głębokości 1250 m ma przystąpić
Katowicki Holding Węglowy SA. Za pośrednictwem głębionych szybów udostępnione
zostaną nowe zasoby węgla.
Obecnie w niektórych kopalniach złoża udostępnia się za pomocą upadowych. Są
to pochyłe chodniki, prowadzące z powierzchni na określony poziom kopalni. Ich
budowa jest tańsza niż budowa klasycznego szybu, a koszty utrzymania i transportu
węgla również są mniejsze. Jedną z pierwszych tego typu konstrukcji jest, ukończona
w 2008 r., upadowa na kopalni „Marcel”. Ma ona 1,8 km długości i łączy powierzchnię
kopalni z poziomem 400 m. Do transportu węgla zamontowano w niej przenośniki
taśmowe, a do przewozu innych materiałów wykorzystuje się kolejkę spągową. W podobny sposób kopalnia „Siltech” w Zabrzu zagospodarowuje pole Biskupice.
Kopalnie nadal odwadniane są przy pomocy pomp wirnikowych, napędzanych
przez silniki elektryczne, które montuje się w podziemnych komorach. Na początku
lat 90. XX stulecia w kopalni „Staszic” podjęto prace techniczne i naukowe zmierzające
do zastosowania dużej koncentracji wydobycia z jednej ściany. Efektem prac było uruchomienie wydajnych ścian dostarczających do 6 tys. t węgla na dobę. Zostały one wyposażone w kombajn Elektra zasilany napięciem 3,3 kV, a do odstawy urobku ze ściany
pod szyb zastosowano wyłącznie przenośniki taśmowe Gwarek 1200 i PTGM 1200.
Podobne rozwiązania wprowadzono w kopalniach „Czeczot” i „Piast”40. Zdobyte przy
ich eksploatacji doświadczenia były potem wdrażane w innych kopalniach.
W ciągu ostatnich lat przeprowadzono znaczną koncentrację wydobycia, zmalała liczba poziomów (z 232 do 174) i ścian (z 960 do 260) oraz długość wyrobisk
(z 8,5 tys. km do 4,3 tys. km). Wzrosła natomiast długość ścian (z 150 m do 230 m).
Uprościło to strukturę przestrzenną kopalń, skróciło drogi transportowe, ograniczyło
koszty utrzymania wyrobisk, polepszyło wentylację, poprawiło bezpieczeństwo pracy.
W ten sposób zmniejszono zakres robót udostępniających i przygotowawczych, mniejsze też były koszty wyposażenia41.
39
J. Antoniak, Transport taśmowy i koncentracja wydobycia podstawą współczesnego modelu polskiej kopalni węgla
kamiennego, Gliwice 2009, s. 7.
40
J. Antoniak, Nowy model podziemnej kopalni węgla kamiennego, Gliwice 2008, s. 10–13.
41
M. Turek, Zmiana struktury kopalń i wskaźników techniczno-ekonomicznych w procesie restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego, Katowice 2003, s. 101.
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Zastosowano nowe typy kombajnów ścianowych, a w 1995 r. w kopalni „Ziemowit” pracę rozpoczął pierwszy kombajn KSE-1000, zasilany napięciem 6 kV. Został on
wyprodukowany przez Zakłady Mechaniczne Zamet w Tarnowskich Górach. W katowickim Famurze opracowano serie kombajnów KSE-700, KGS-500RW. W Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych przygotowano kombajny typu KSW-500, KSW-1140,
KSW-2000E, KSW-2500 zasilane napięciem 3,3 kV42. Ich zastosowanie podniosło wydajność z jednej ściany z 0,9 tys. ton na dobę do 2,7 tys. ton na dobę. Są one wykorzystywane do pracy na ścianach o wysokości od 1,5 do 6 m. Do drążenia chodników stosuje się, opracowane w Remagu nowe typy kombajnów KR-150, R-100 oraz KR-150z.
Część węgla wydobywana jest również przez strugi węglowe. Są to urządzenia typów
RHH, GH 38, GH 42 z mieczowym lub ślizgowym prowadzeniem głowicy. Stosuje się
je głównie na ścianach niskich i średniej wysokości (od 0,6 do 2,2 m). Ich zastosowanie
zmniejsza udział odpadów, a na powierzchnię wywożony jest węgiel zawierający mniej
zanieczyszczeń. System taki wykorzystuje się m.in. w kopalni „Bogdanka”. Wprowadzane są nowe typu obudów ścianowych wyposażonych w szersze sekcje, wydłużone
stropnice, poprzeczne siłowniki hydrauliczne i sztywne spągownice. W ścianach wyposażonych w strugi, spągownice sekcji są dzielone43.
Sporadycznie węgiel pozyskuje się przy zastosowaniu systemu ubierkowego z zawałem stropu. Jest on używany w celu czystego wybierania pokładów węgla bez pozostawiania resztek i filarów. Również sporadycznie stosowany jest system ubierkowy z podsadzką hydrauliczną. W zabrzańskiej kopalni „Siltech” wybierane są w ten
sposób reszki pokładów pozostawione po wybraniu pól systemem ścianowym z podsadzką44.
W Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie przeprowadzono udane próby
z technologią podziemnego zgazowania węgla. W jej wyniku otrzymano gaz bogaty
w wodór. Zdobyte doświadczenie pozwoli w przyszłości na lepsze wykorzystanie zasobów węgla. W 2014 r. w kopalni „Wieczorek” ma zostać przeprowadzone podziemne
zgazowanie węgla w warunkach klasycznej kopalni45.
Do transportu węgla stosowane są nadal przenośniki zgrzebłowe (ścianowe i podścianowe) oraz taśmowe. W 2000 r. było ich ponad 3,6 tys. sztuk. Są to urządzenia
typów: GROT, RYBNIK, GWAREK, PIOMA, MIFAMA. Najbardziej wydajne przenośniki zgrzebłowe mają wydajność dochodzącą do 4,5 tys. t węgla na godzinę. Pojawiły
się nowe typy kolejek spągowych i podwieszanych. Poprzez budowę nowych zakładów
przeróbczych poprawiono jakość węgla (zmalał udział siarki i popiołów), zmniejszono
zużycie energii i materiałów. W 43 zakładach przeróbczych zainstalowano 42 płuczki
S. Gierlotka, Historia górnictwa, Katowice 2009, s. 75.
J. Antoniak, Transport taśmowy…, s. 25.
44
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, red. M. Turek, Katowice 2008,
s. 131–132.
45
Gospodarka światowa z węgla nie zrezygnuje, „Biuletyn Górniczy” 2012, nr 5–6, s. 11.
42
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z iarnowe, 30 płuczek miałowych, 11 zakładów wzbogacania i odsiarczania węgla energetycznego, 14 flotacji. Znaczne środki przeznaczono na ochronę środowiska. Zmalały:
emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, pobór wody do celów przemysłowych, odprowadzanie ścieków. Górnictwo znacznie ograniczyło odprowadzanie
do środowiska zasolonej wody. Ograniczeniu (z 27 mln t do 5 mln t) uległa także ilość
składowanych na powierzchni odpadów. Rozpoczęto rekultywację hałd, zlikwidowano wiele szkód górniczych. Wentylację kopalni prowadzi się za pośrednictwem różnego typu wentylatorów. Uwagę zwrócono na wykorzystanie metanu wydzielającego się
podczas eksploatacji węgla. W 1997 r. w kopalni „Krupiński” uruchomiono pierwszy
silnik spalinowy zasilany metanem. Jest on wychwytywany przez specjalne instalacje i wykorzystywany do napędzania generatora elektrycznego. Obecnie w kopalniach
JSW wykorzystuje się ponad 120 mln m3 metanu, będącego paliwem dla 13 silników
poruszających generatory o mocy 36 MW i dostarczających 39 MW energii cieplnej.
Gaz wykorzystuje się też w elektrociepłowniach „Zofiówka” i „Moszczenica”, gdzie
służy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Część VI
Górnicze tradycje
i zwyczaje

Strój, godło, symbole i zwyczaje górnicze
Zawód górnika, mający wielowiekową tradycję, tak bardzo różni się od innych wykonywanych przez człowieka profesji, że środowisko gwarków wykształciło własne, oryginalne obrzędy i zwyczaje. Wiele z nich związanych jest z pracą pod ziemią. Kształtowały się one przez stulecia obejmujące historię górnictwa, a kolejne pokolenia nie
tylko kultywowały tradycję, ale dodawały do niej nowe wartości. Mające swój początek
w XIV w. górnictwo węgla kamiennego przyjęło wiele obyczajów od górników zajmujących się wydobywaniem kruszców (złota, srebra, ołowiu). Już w średniowieczu
zawód górnika cieszył się dużym powodzeniem. Na podstawie różnych przywilejów,
wydawanych przez królów i książąt, korzystali oni z „wolności górniczej”1. Dawała im
ona prawo do swobodnego podróżowania, poszukiwania kruszców oraz wydobywania ich na określonych warunkach. Górnicy pracowali na własny rachunek sami albo
przy pomocy najemnych pracowników, natomiast właściciel ziemi otrzymywał stosowną opłatę (olbrę), wynosząca zwykle jedną dziesiątą część pozyskanego minerału.
Jednym z najważniejszych znaków górniczego stanu był specjalny uroczysty strój,
odróżniający gwarków od przedstawicieli innych zawodów. Strój ten powstał z dawnego, roboczego ubioru używanego podczas pracy w kopalni. Z zachowanych średniowiecznych i renesansowych ilustracji wiemy, że był on dostosowany do potrzeb górnika i składał się z: obszernej bluzy oraz spodni, które nie tamowały swobody ruchu,
a także kaptura. Liczne kieszenie naszyte na bluzę umożliwiały ukrycie różnych, potrzebnych podczas pracy przedmiotów. W wyrobiskach, gdzie ze stropu kapała woda,
głowę górnika chronił kaptur, połączony z osłaniającą ramiona peleryną. Zamiast
kaptura używano czasem sztywnej, szpiczastej, wykonanej ze skóry czapki, chroniącej
przed sypiącym się ze stropu skalnym gruzem. Stała się ona pierwowzorem hełmu
górniczego. Nieodzowny element górniczego stroju stanowił skórzany fartuch, nazywany skórą, łatą, bergledrem lub oślędrą. Był on przypinany z tyłu na biodrach, ale
w mokrych wyrobiskach wykorzystywano go jako podkładkę pod siedzenie. Jeżeli na
spągu było dużo gruzu, skóra chroniła kolana przed pokaleczeniem. W niektórych kopalniach kolana chroniły nakolanniki. „Skóra” miała też więcej zastosowań: w czasie
zjazdu w dół kopalni po specjalnej drewnianej rynnie chroniła ubranie przed podarciem, a złożona na kilka części stawała się podkładką, na której można było położyć
1

J. Ziemba, Stroma na dół drabina, Katowice 1983, s. 114.
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na ramieniu przenoszone ciężkie przedmioty. Służyła też do przenoszenia niewielkich
ilości urobku w podziemnych wyrobiskach. W czasie przerwy obiadowej ułożona
na spągu stawała się niewielkim obrusem, na którym górnik rozkładał przyniesiony
z domu posiłek. W niektórych kopalniach na „skórze” sztygar dzielił wypłacaną pensję. Pracownicy nie odbierali pieniędzy bezpośrednio z jego ręki, ale podnosili zarobek
ze „skóry”, na której układano pieniądze. „Skóra” była też środkiem dyscyplinowania
górników. Jeżeli któryś z nich coś przeskrobał, sztygar zwijał „skórę” w rulon i wymierzał karę winowajcy. Za najcięższe przewinienia odbierano prawo do noszenia „skóry”
pod ziemią, gdzie posługiwali się nią wszyscy górnicy, na powierzchni natomiast „skórę” nosić mogli tylko rębacze, jako element uroczystego stroju górniczego.
W XVI w. w czasie dworskich uroczystości pojawiły się pierwsze stroje, zawierające
elementy górnicze. Przywdziewali je wtedy jednak tylko władcy, a symbolizowały one,
że są oni właścicielami kopalń i posiadają wyłączne prawo do znajdujących się pod
powierzchnią ziemi minerałów. Pierwszy paradny strój górniczy pochodzi z 1719 r.
Został on opracowany na polecenie elektora saskiego, Fryderyka Augusta (Augusta II
Mocnego, króla Polski), który zażyczył sobie, aby dla uczestniczących w dworskich
uroczystościach górników przygotowano specjalny strój paradny2. Górnicy ubrani
zostali w czarne bluzy, białe spodnie, zielone kołpaki i nakolanniki. Byli przepasani
„skórą” górniczą, a w rękach trzymali lampy górnicze i bardy (ozdobne toporki). Głowy urzędników górniczych nakryto kapeluszami.
Wykorzystanie elementów stroju roboczego zapoczątkowało powstanie obecnego
munduru górniczego. W XVIII w. oparty na kroju wojskowym mundur górniczy pojawił się w Królestwie Prus. Przepisy dotyczące górniczych mundurów zostały przygotowane w Wyższym Urzędzie Górniczym w Złotym Stoku i we Wrocławiu. Mundur
pruski składał się z czarnej kurtki, z przodu sięgającej do pasa. Zaokrąglony dłuższy
tył upodobniał ją do fraka. Była ona zapinana na haftki, a jedyną jej ozdobę stanowiły
dwa rzędy guzików. Znajdował się na nich górniczy herb, który wyhaftowano też na
stojącym kołnierzu.
Na terenie Królestwa Polskiego mundur górniczy został wprowadzony na podstawie ukazu cara Aleksandra I w 1817 r. Prawo do jego noszenia otrzymali członkowie Korpusu Górniczego. Mundur był w kolorze granatowym, a przy jego opracowaniu wzorowano się na mundurze piechoty Królestwa Polskiego. Górników korpusu
podzielono na 8 klas (4 urzędnicze i 4 górnicze). Mundur urzędniczy składał się z:
kurtki o kroju frakowym ozdobionej naszywkami, symbolizującymi stopnie górnicze, obcisłych, granatowych spodni (w dni świąteczne białych), wysokich do kolan
butów, kapelusza w formie pieroga i szpady. Mundur górniczy tworzyły: krótka kurtka, wpuszczone w buty spodnie, ozdobiony górniczym godłem pas z klamrą, wysokie,
czarne czako z daszkiem. Studentów Akademii Górniczej traktowano jak 5 klasę i dla2
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tego nosili dodatkowo czarną „skórę” górniczą, zapinaną w tali i opadającą z tyłu na
spodnie. Posiadali oni również prawo do noszenia krótkiego kordelasa. Munduru tego
używano w szkole i podczas publicznych uroczystości, w czasie których górnicy nosili
też sztandar z wyszytym godłem Królestwa Polskiego oraz metalowymi, przybitymi
do drzewca znakami górniczymi. Towarzyszyła im też własna orkiestra. Po upadku
powstania listopadowego zlikwidowano mundur Korpusu Górniczego, gdyż przypominał on, wzbudzający uczucia patriotyczne, polski strój wojskowy. W jego miejsce
dla urzędników górniczych wprowadzono mundur obowiązujący innych urzędników
Królestwa Polskiego. Składał się on z kurtki i długich spodni, wykonanych z granatowego płótna. Stojący kołnierz miał pąsową wypustkę. Mundury urzędników niższej
rangi ozdabiały jeden lub dwa rzędy guzików z górniczymi emblematami. Na głowie
noszono okrągłe czapki z daszkiem i godłem górniczym. Pozostali górnicy nosili mundury wzorowane na strojach obowiązujących w Prusach lub Galicji. Była to długa, wykonana z czarnego, bawełnianego płótna, luźna bluza z pelerynką i zapinanym pod
szyją kołnierzem. Bluzę ściągano skórzanym pasem, zapinanym na mosiężną kuplę ze
znakami górniczymi. Jako nakrycie głowy przewidziano w tym stroju furażerkę bez
daszka. Do pasa przypinano „skórę”3.
W drugiej połowie XIX w. upowszechnił się munduru typu freiberskiego, noszony
początkowo przez górników z Freibergu w Saksonii i studentów tamtejszej Akademii
Górniczej. Od munduru pruskiego różnił się on krojem kurtki – nie miała ona dłuższego tyłu. Ponieważ po zakończeniu studiów absolwenci Akademii Freiberskiej pracowali w różnych zagłębiach górniczych, zwyczaj noszenia takiego stroju przenieśli
do Austrii, Czech i na Śląsk. Według pruskiej ustawy z 1859 r. mundur górniczy składał się z: kitla (bluza typu freiberskiego) zapinanego z przodu na osiem lub dziewięć
guzików, wykładanych na buty spodni, okrągłego, filcowego czaka z przymocowanym
metalowym herbem górniczym. Do bluzy przypięta była zębata pelerynka, a na kołnierzu przyszywano dwa guziki (rębacze) lub jeden guzik (ładowacze). W kopalniach
państwowych nad herbem umieszczono dodatkowo koronę królewską, górnicy w kopalniach księcia pszczyńskiego nad godłem nosili książęcą mitrę. Górna, tylna część
kitla nakryta była pelerynką, z przodu natomiast przyszywano dwie patki, ozdobione
pięcioma guzikami każda. Symbolizowały one znajdujące się w stroju roboczym zaszywki, w które wkładano nasiarkowane lonty, chroniąc je w ten sposób przed zawilgoceniem. Uzupełnienie munduru urzędników górniczych stanowiła szpada, a stopnie
górnicze haftowano srebrną nicią na specjalnych naszywkach. Nieodłączną częścią
munduru była przypinana do pasa „skóra” („łata”).
Przyczepiony do czaka pióropusz noszono początkowo w Austrii, dopiero potem
rozpowszechnił się w krajach sąsiednich. Pióropusz pochodzi również z dawnego
ubioru roboczego. W XVI w. pióra ptaków wykorzystywano do przemywania złota,
3
W. Preidl, A. J. Wójcik, Polski mundur górniczy – tradycja i współczesność [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, red. P. W. Zagozdzon, M. Madziarz, t. 4, Wrocław 2012, s. 321.
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gdyż na ich delikatnej strukturze osadzały się drobiny tego cennego metalu. Aby takie
pióra mieć w każdej chwili pod ręką, górnicy przyczepiali je do nakrywających głowę czapek. Gdy w kopalniach do rozsadzania skał zaczęto używać prochu, wykonane
z kilku piór miotełki wykorzystywano do czyszczenia z gruzu i pyłu wywierconych
otworów strzałowych. Miotełki osadzano na końcu długiego, drewnianego pręta, a po
zakończonej pracy otrzepywano z kurzu i pyłu i przyczepiano do czapki. Gwarantowało to, że w każdej chwili z miotełki można było ponownie korzystać. W Austrii
pióropusz górniczy został pofarbowany na cztery kolory symbolizujące różne grupy
górników. Pióropusz czarny noszą zwykli górnicy, biały – dozór górniczy (sztygarzy,
nadsztygarzy, dyrektor kopalni) zielony – wyższy dozór górniczy (generał górnictwa),
czerwony – członek orkiestry górniczej.
W okresie międzywojennym w Polsce nie udało się ustalić jednolitego kroju górniczego munduru. Podczas uroczystości górniczych dominowały uniformy kroju freiberskiego lub pruskiego. Nowy wzór munduru opracowany został w 1949 r.
przez zespół pracujący pod przewodnictwem inż. Stanisława Majewskiego. Zachowano w nim krój freiberski z jednorzędową, czarną marynarką i nakładanymi na
buty spodniami. Zachowano też dodatki symbolizujące prace górników: pelerynkę,
szmuklerskie naszywki, patki, ozdobne guziki, a także okrągłe czako z pióropuszem
w hierarchicznie zróżnicowanych kolorach (czarny, biały, zielony, czerwony). Jedynie
„skóra” przestała być elementem stroju górniczego. Późniejsze zmiany okazały się niewielkie w stosunku do pierwowzoru wprowadzonego w życie rozporządzeniem Rady
Ministrów z 1951 r. Zostały one zmodyfikowane w latach 1983 i 20034. W 1966 r. podczas obchodów 150-lecia szkoły w Dąbrowie Górniczej po raz pierwszy wręczono wyróżniającym się górnikom górnicze szpady, traktowane jako honorowa odznaka.
Górnicy posiadają również swoje godło, które stanowią skrzyżowane ze sobą dwa
żelazne młotki: „pyrlik” i „żelazko”. Osadzony na drewnianym trzonku „pyrlik” ma
płasko zakończone dwa końce, natomiast umocowane na drewnianym trzonku „żelazko” przypomina żelazny klin. Były one podstawowymi narzędziami pracy używanymi
w górnictwie przez wiele stuleci5. Wykonujący swoją pracę górnik trzymał w lewej ręce
ostro zakończone „żelazko” i pobijał je trzymanym w prawej ręce, lekko zaokrąglonym „pyrlikiem”. Obecna forma godła górniczego została wystylizowana w jednym
z przedwojennych czasopism technicznych, tak aby całość dała się wpisać w koło,
a „pyrlik” spoczywał na „żelazku”6. Zostały one otoczone wieńcem z liści dębowych,
symbolizujących siłę, odwagę i męstwo. We wcześniejszych herbach górniczych młotki miały cieńsze trzonki, a „żelazko” przypominało dwustronny kilof. Herb górniczy
najczęściej można zobaczyć na górniczej czapce, mundurze, sztandarach, odznakach
i na fasadach kopalnianych budynków.
J. Okoń; Od tuniki…, s. 11; W. Preidl, A. J. Wójcik, Polski mundur górniczy…, s. 327–332.
J. Ligęza, M. Żywirska, Zarys kultury górniczej, Katowice 1964, s. 118–121.
6
S. Majewski, Perlik i żelazko jako znak górniczy, Technik 1928, nr 3, s. 10–11.
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Barwami górniczymi są czerń i zieleń. Pierwszy kolor symbolizuje ciemności podziemia, w których górnik spędzał znaczną część swojego życia. W dawnych kopalniach
praca trwała nawet do 12 godzin. Powodowało to, że w zimie, gdy dzień był krótki,
górnik szedł do pracy w ciemnościach i w takich samych warunkach wracał do domu.
Nie widział więc światła słonecznego przez cały tydzień, poza niedzielą. Tęsknił więc
do bujnej przyrody, rodziny i światła, a uczucia te symbolizuje kolor zielony.
Górniczymi symbolami są też: szpada, barda i ozdobne kilofki. Szpada wywodzi
się z czasów, gdy górnicy podróżowali po Europie w poszukiwaniu kruszców. Ponieważ drogi były wtedy niebezpieczne, używali jej jako broni przeciwko wszelkiego typu
amatorom łatwej zdobyczy. Na jednym z rysunków ozdabiających pracę Georgiusa Agricoli De re metalica widać pracującego górnika, a obok niego – oparty o skałę
miecz. W wiekach XVIII i XIX szpadę nosili urzędnicy górniczy i stanowiła ona wtedy
symbol ich władzy. Obecnie jest odznaką honorową, nadawaną najbardziej zasłużonym górnikom. Symbolem władzy sztygara i wyższych urzędników była też barda.
Powstała z toporu ciesielskiego lub siekiery, używanej podczas pracy w kopalni. Ponieważ podziemne wyrobiska i komory obudowywano drewnianymi belkami, a wiele
innych stosowanych w kopalniach elementów maszyn i narzędzi również wykonano
z drewna, do ich obróbki wykorzystywano siekiery i topory. Stały się one pierwowzorem ozdobnej bardy, której drewniany trzonek zdobią płaskorzeźby, obrazujące pracę
w kopalni. Najstarsze z nich pochodzą z XVII i XVIII w. Symbolem władzy sztygara
nad górnikami była również ozdobna laska, nazywana przez górników kryką, krzywaką lub kilofkiem. „Kilofek” ten wziął początek z dawnego narzędzia, używanego
podczas pracy w kopalni. Umocowany na długim, drewnianym trzonku był bardzo
uniwersalnym narzędziem. Za jego pomocą odłupywano kawałki skał i sprawdzano,
czy zawiera ona rudę srebra lub złota. Używając „kilofka”, sztygar stukał w skałę lub
obudowę, sprawdzając, jakie wydają odgłosy. W ten sposób stwierdzał, czy skały są
mocne czy słabe i czy obudowa drewniana została dobrze postawiona. „Kilofek” służył
również do wbijania gwoździ i klinów, a ponieważ trzonek kończył się ostrym, metalowym szpikulcem, można było narzędzie wbić w spąg, a na jego drugim końcu powiesić
lampę. Z biegiem czasu stał się on symbolem władzy sztygara nad górnikami. W niektórych, drastycznych przypadkach drewniany trzonek kilofa stawał się narzędziem
dyscypliny, którym sztygarzy karali nieposłusznych górników7.
Pracujący w kopalniach mieszkali w miastach i osadach bardzo blisko siebie.
W centrum takiej osady, na wieży ratusza lub kościoła albo na specjalnej dzwonnicy
zawieszano dzwon, wzywający do pracy lub informujący o jej zakończeniu. Wspomina o tym wydany w 1528 r. Ordunek górny, w którym znajduje się przepis mówiący
że: „Robotnik ma 12 godzin na szychtę robić. A jeden drugiego luzować, a nie wyjeżdżać aż zadzwonią”. W niektórych koloniach górniczych dzwon taki u
 mieszczano
7

J. Ligęza, M. Żywirska, Zarys…, s. 133.
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w zajazdach lub oberżach. Przeniesiono je potem na kopalniane cechownie, które
otrzymały niewielkie dzwonnice. Pod koniec XIX w. zostały one wyposażone w syreny fabryczne. Ich donośny, słyszany w promieniu wielu kilometrów od kopalni, głos
wzywał codziennie górników do pracy. Syreny odzywały się również w momentach
szczególnych. Włączano je w czasie uroczystości, informowały o katastrofach i wypadkach albo dawały sygnał do rozpoczęcia strajku.
Zawód górniczy wykształcił też swoją specyficzną hierarchię, ściśle związaną z wykonywaną przez górnika niebezpieczną pracą. Organizacja górnictwa rodziła się w średniowieczu, w którym ludzie danej profesji zorganizowani byli w cechy. Ich członków
dzielono na mistrzów i czeladników. Ponieważ wartość wydobywanych wtedy kruszców była ogromna, górników musiała obowiązywać bezwzględna uczciwość. Gwarek
okradający swoich towarzyszy pracy był bardzo surowo karany obcięciem ręki. Również sprawowana przez Kasy Brackie opieka nad chorymi górnikami i ich rodzinami
wzmacniała poczucie odpowiedzialności za współpracowników. Wspólnotę wzmacniały też przepisy prawa górniczego. Każdy górnik był zobowiązany do tępienia zła,
pościgu za przestępcą czy obrony górniczego osiedla, napadniętego przez wroga. Za
kradzież wspólnych pieniędzy, zgromadzonych w Kasie Brackiej, groziła kara śmierci.
Prawo zabraniało picia piwa i wina przed rozpoczęciem pracy, a na powierzchnię można było wyjechać, gdy zjawił się zmiennik.
W górnictwie węgla kamiennego hierarchię symbolizował podział na górników samodzielnych – rębaczy i ich pomocników – szleprów. W czasie zebrań górniczych, które
odbywały się przeważnie w gospodach, te dwie kategorie pracowników zajmowały osobne stoły. Podziału tego przestrzegano tak ściśle, że nawet w czasie wspólnej drogi „na
szychta” jako pierwsi szli rębacze, a dopiero po nich inni górnicy. W podobny sposób
podzieleni byli górnicy idący w uroczystym pochodzie. Z przodu maszerowali opasani skórami rębacze, a za nimi szli pozostali, którzy nie mieli prawa do noszenia skóry
na powierzchni. Hierarchia górnicza tworzyła się również podczas szkolenia młodego
człowieka, który chciał zostać górnikiem. Naukę rzemiosła mogli rozpocząć chłopcy,
po skończeniu 14 lat8. Wielu z nich udawało się po raz pierwszy do kopalni pod opieką ojca lub starszego brata. Mimo iż wielu pochodziło z górniczych rodzin, pierwszy
zjazd windą do podziemnego świata przeżywali, jak wszyscy w sposób szczególny. Nie
pozostawiano ich jednak bez opieki. Przez pierwszy okres pracy pieczę nad nimi sprawował doświadczony górnik, przeważnie emeryt, zwany rechtorem lub ojcokiem. Uczył
ich podstaw zawodu i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Domagał się od młodzieży szacunku, karności i mówienia prawdy. Wpajał im też zasady dobrego zachowania w kopalni. Młodzi mówili do rębacza „za dwoje”, to znaczy „wy”, rębacz do swoich
podwładnych mówił „za jedno”, a więc „ty”. Do sztygara zwracano się „za troje” – „oni”
(sztajger wezmą). Ścisły podział na rębaczy, ładowaczy i ciągaczy obowiązywał podczas
8
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przerwy obiadowej. Każda z tych grup siadała osobno, a nieprzestrzeganie tego zwyczaju było karane. Początkowo chłopcy wykonywali prace pomocnicze. Nosili górnikom
wodę, czyścili rowy odpływowe, zamiatali chodniki, piłowali stare drewno. Dopiero po
przepracowaniu roku powierzano im prace pomocnicze. Wozili węgiel taczkami, opiekowali się końmi, łączyli i rozdzielali wozy, obsługiwali kołowroty pochylniane. Jeśli dobrze wywiązywali się z tych obowiązków, po przepracowaniu trzech lat przechodzili pod
opiekę rębacza9. Wykonywali wtedy pracę ładowacza lub ślepra. Dopiero wtedy uczyli
się urabiania węgla, stawiania obudowy, posługiwania się materiałami wybuchowymi.
Wtedy też pomiędzy rębaczem a ładowaczem nawiązywała się więź mistrz – uczeń. Po
upływie dwóch lat kandydat na rębacza mógł przystąpić do egzaminu. W jego trakcie
musiał urobić określoną ilość węgla. Powinien umieć prawidłowo wywiercić otwory
strzałowe, napełnić je materiałem wybuchowym, wykonać wrąb oraz oddzielić odcięty
fragment węgla od calizny, aby uzyskać jak najwięcej węgla. Musiał rozbić zbyt duże
bryły węgla i przygotować je do transportu. Ostatnią czynnością było poprawne wykonanie drewnianej obudowy wyrobiska. Wykazać się też powinien znajomością przepisów bezpieczeństwa oraz rozumieniem odgłosów, które wydaje kopalnia. Ogromną
rolę odgrywał też stosunek do innych górników. Ten, który opuścił swoich towarzyszy
w czasie zagrożenia, nie mógł zostać górnikiem. Po uwagę brano też zachowanie kandydata na górnika poza kopalnią. Wszędzie nad młodym człowiekiem czuwał rębacz, który wysuwał jego kandydaturę. Po uzgodnieniu jej ze sztygarem następowało pasowanie
na górnika. Po pomyślnym zdaniu egzaminu w czasie Barbórki odbywało się przyjęcie
do górniczego stanu. Na Śląsku kandydaci, ubrani w mundury śleperskie, nieposiadające
skóry górniczej i z jednym guzikiem przy kołnierzu, szli w kolumnie – za rębaczami
– do kościoła. Po powrocie na kopalnię byli kolejno wywoływani z listy. Stawali przed
dyrektorem, który przypinał im do kołnierza drugi guzik i opasywał górniczą skórą. Od
tego momentu stawała się ona nieodłączną częścią ich galowego munduru. W tak ważnej
dla górnika uroczystości brała udział cała rodzin. W Zagłębiu Dąbrowskim uroczystość
mianowania odbywała się w cechowni. Po nabożeństwie wszyscy rębacze zasiadali na
ławach, starszyzna zaś na podwyższeniu ze stołem z krucyfiksem. Dyrektor kopalni wymieniał nazwisko kandydata, a każdy z obecnych na sali musiał wyrazić zgodę na przyjęcie go do stanu górniczego. Potem następowało złożenie przysięgi. Ostatnim elementem
było wpisanie rębacza do księgi górników przysięgłych, co umożliwiało np. korzystanie
z ubezpieczenia w Unii Brackiej. Po zakończeniu uroczystości bardzo często urządzano
przyjęcie w domu nowego rębacza.
W okresie międzywojennym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpowszechnił się, pochodzący z Leoben, zwyczaj skakania przez skórę. Dnia 4 grudnia
w rytuale tym brali udział studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Obyczaj
ten nawiązywał do średniowiecznych tradycji cechowych (w czasie tzw. wyzwolenia
9
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czeladnik zdobywał tytuł mistrza). Po 1945 r. skok przez „skórę” został rozpowszechniony w szkołach górniczych i kopalniach. Praktykowano go 4 grudnia, kiedy młodych adeptów („lisów”) przyjmowano do stanu górniczego. Po wykonaniu kilku
zadań, sprawdzających kompetencje kandydata, składał on uroczyste ślubowanie,
a kulminacyjnym momentem obrzędu stawał się skok przez „skórę”. Po jego wykonaniu prowadzący uroczystość „Lis-major” dotykał końcem szpady ramienia kandydata na górnika, a trzymający „skórę” starsi górnicy opasywali nią „lisa” i przekazywali
w ręce opiekuna. Ten składał mu gratulacje i zapraszał na poczęstunek. O górniczych
zwyczajach młodzi adepci mogli dowiedzieć się również od emerytowanych górników,
którzy często, siedząc na ławeczkach ustawionych przed domami na robotniczym osiedlu, opowiadali o pracy w kopalni oraz o dawnych prawach i zwyczajach.

Wierzenia i legendy
Praca po ziemią, w nieustannym zagrożeniu, czyniła z górników ludzi bardzo religijnych. Łączeniu etosu pracy z wiarą sprzyjała również tradycja rodzinna odziedziczona
po pochodzących ze wsi przodkach. Ogromny wpływ na powstanie odrębnego modelu pobożności miały matki i żony górników, mające w rodzinie wyjątkową pozycję.
W pobożności górnika i jego rodziny ważne miejsce zajmowało coś, co można zawrzeć
w pojęciu mistyki śmierci. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w kulcie św. Barbary10.
Świętą tę uważa się za patronkę dobrej śmierci i łączy z różnymi zawodami, których
uprawianie związane jest ze stałym zagrożeniem życia. Kult św. Barbary oparty został
na skromnych przekazach historycznych, w dużej części legendarnych, połączonych
z wydarzeniami autentycznymi. Według nich Barbara była córką zamożnego poganina, imieniem Dioskorus, żyjącego w Nikomedii (Bitynia) lub Heliopolis (Egipcie) na
początku IV w. Ojciec Barbary polecił, aby zbudowano wieżę, w której umieścił córkę,
odznaczającą się nieprzeciętną urodą. W ścianie wieży Barbara kazała wykuć trzecie
okno, co miało symbolizować Trójcę Świętą i wskazywało, że dziewica jest chrześcijanką11. Miała ona odbierać nauki o wierze od jednego z najwybitniejszych teologów starożytności – Orygenesa. Mimo zakazu ojca przyjęła chrzest. Rozgniewany tym czynem
ojciec ściął ją własnoręcznie mieczem. W chwili śmierci św. Barbarze miał towarzyszyć
anioł, a ojciec-kat został rażony piorunem tuż po męczeńskiej śmierci córki. Informacje
o życiu i śmierci św. Barbary znalazły się w licznych tekstach liturgicznych12. W ikonografii patronka górników przedstawiana jest zwykle na tle wieży z trzema oknami.
W rękach trzyma miecz oraz kielich, z którego wyłania się hostia. Przedstawia się ją
Patronki polskiego górnictwa, Zabrze 1993, s. 16.
M. Gerlich, Rytm i obyczaj – cztery szkice o tradycyjnej kulturze górniczej, Zabrze 2003, s. 106.
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również z palmą – symbolem męczeństwa. Według wierzeń św. Barbara przynosi górnikom znajdującym się w beznadziejnej sytuacji ostatnią w ich życiu komunię świętą.
Na głowie św. Barbary spoczywa korona, świadcząca o tym, że osiągnęła ona Królestwo
Niebieskie. W kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Barbary występowało wyłącznie pod datą 4 grudnia i dlatego dzień ten stał się górniczym świętem. Św. Barbara
występowała początkowo jako patronka konania, ale uznawano ją też za patronkę „od
niepogody”. Jej pomocy wzywano w czasie gwałtownych burz. Dlatego też wiele dzwonów, których głos miał oddalać nieszczęście, otrzymało imię św. Barbary. Po odkryciu
prochu św. Barbarę obrano na patronkę artylerzystów i pracowników arsenałów.
Pierwsze wiadomości o kulcie św. Barbary pochodzą z IV w. W Europie kult świętej
został rozpowszechniony na przełomie wieków VI i VII. Na tereny Polski trafił prawdopodobnie w XI w. za pośrednictwem duchownych pochodzących z Trewiru i Bawarii. Rozwój kultu św. Barbary był też związany z początkami górnictwa na Śląsku, gdzie
pierwsze kopalnie powstały już w XII w. Zgodnie z ówczesną tradycją poszczególne zawody zrzeszone w cechach lub gildiach przyjmowały świętych opiekunów. W drugiej
połowie XIII w. na Dolnym Śląsku Barbara patronowała trzem kościołom, a w XIV w.
już czternaście kościołów i kaplic wzniesiono pod jej wezwaniem. Na Górnym Śląsku
pierwszy kościół pod wezwaniem św. Barbary powstał w 1422 r. w Jedłowniku koło Rybnika. Na początku XVII w. na obszarze Dolnego i Górnego Śląska były trzydzieści trzy
kościoły i kaplice pod wezwaniem tej świętej. Jednak prawdziwy rozkwit kultu związany był z dynamicznym rozwojem górnictwa w XIX stuleciu. Budowano nowe kopalnie,
a obok nich powstawały osiedla robotnicze i nowe parafie, z których wiele otrzymywało
kościoły lub kaplice, dedykowane górniczej patronce. Ówcześni górnicy organizowali się
w bractwa o charakterze zawodowo-religijnym. Pierwsze z nich, pozostające pod opieką
św. Barbary, powstało w 1747 r. w Tarnowskich Górach13. W XIX w. takich stowarzyszeń
było coraz więcej. Ich członkami mogli zostać górnicy katolicy. Miała cechować ich pobożność, oszczędność i godność osobista. Za udział w pijaństwie i bijatykach groziło wykluczenie ze związku. Stowarzyszenia upowszechniały cnoty porządku, ładu i dobrych
obyczajów. Zachęcano w nich do czytania książek, czasopism i gazet. Udzielały one pomocy materialnej poszkodowanym rodzinom górniczym. Nie zajmowały się natomiast
polityką. Pierwsze bractwa powstały w: Królewskiej Hucie (w 1881 r.), Zabrzu (w 1888 r.),
Bytomiu (w 1889 r.). Istniały również w Pszowie, Radlinie, Świętochłowicach, Lipinach.
Św. Barbara patronowała wielu chórom kościelnym, wystawiano też sztuki teatralne poświęcone jej życiu14. W okresie międzywojennym rolę bractw pod opieką św. Barbary
przejęły związki zawodowe. Po II wojnie światowej komunistyczne władze zlikwidowały
wszystkie organizacje kościelne zajmujące się działalnością społeczną. Dopiero w 1982 r.
na terenie diecezji katowickiej powstało kilka stowarzyszeń górniczych, nawiązujących
13
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do dawnych bractw św. Barbary. W miarę rozwoju górnictwa kult św. Barbary, jako patronki górników, rozszerzył się na wszystkie zagłębia górnicze. W każdej kopalni znajdowała się cechownia, w której umieszczony był ołtarz, poświęcony tej świętej. Przed nim
odbywały się wszystkie uroczystości, a górnicy uczestniczyli we wspólnych modlitwach
odbywających się przed zjazdem. Modlitwom przewodniczył wyznaczony lub wybrany
górnik, tzw. śpiewok. Wspólnie odmawiano litanie, koronki lub cząstki różańca, śpiewano pieśni. W cechowni przed ołtarzem świętej górnicy zbierali się także po szczęśliwym
zakończeniu „szychty”, aby podziękować patronce za pomyślny przebieg pracy i powrót
do domu. Po II wojnie światowej komunistyczne władze starały się usunąć z kopalń obrazy i figury św. Barbary. Dopiero 11 października 1980 r. w KWK „30-lecia PRL” we
wsi Pniówek bp Herbert Bednorz dokonał pierwszego od 1945 r. uroczystego poświecenia figury św. Barbary. Jej wizerunek znalazł się również na sztandarze kopalni15. Także
w każdym górniczym domu w najważniejszym miejscu mieszkania wieszano, przeważnie oprawione w drewniane ramy, kolorowe oleodruki.
Pod koniec XVIII w. narodziła się tradycja obchodzenia 4 grudnia górniczego święta.
Po raz pierwszy obchodzili je w 1788 r. górnicy kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach16. W Zagłębiu Dąbrowskim kult św. Barbary rozpowszechnił się dopiero w czasach
Stanisława Staszica. Powstał nawet specjalny fundusz, z którego opłacano msze w parafiach, zamieszkiwanych przez górników. W dniu 4 grudnia we wszystkich kopalniach
zamierała praca. Ubrani w galowe mundury robotnicy zbierali się rano na dziedzińcu
kopalni. Następnie formował się pochód utworzony przez pracowników, uszeregowanych według stopni. Poprzedzeni przez orkiestrę i poczet sztandarowy udawali się oni
do najbliższego kościoła, gdzie uczestniczyli we mszy świętej. Z kościoła wracano na
kopalnię, gdzie wypłacano premie, wręczano awanse, a ci, którzy przepracowali 25 lat,
otrzymywali srebrne zegarki. W tym dniu do stanu górniczego przyjmowano również
młodych adeptów. Po zakończeniu tych uroczystości dyrekcje kopalń gościły załogi,
na swój koszt organizując, trwające do białego rana, zabawy taneczne. W ich trakcie
rębacze dostawali „funt wursztu, dwie żymły i cztery srogie piwa, śleper zaś pół funta
wursztu, dwie żymły i dwa piwa”. W okresie Polski Ludowej górnicze święto, zwane
popularnie Barbórką, zostało zachowane. Nadano mu jednak charakter świecki, gdyż
władze nie życzyły sobie kontynuacji zwyczajów religijnych. Uroczystości odbywały
się wtedy na dwóch płaszczyznach: religijnej i zawodowej. W dniu 4 grudnia górnicy
wraz z rodzinami uczestniczyli we mszy świętej, a dzień wcześniej brali udział w uroczystościach, organizowanych przez władze partyjno-państwowe. Były to różnego typu
akademie, koncerty, spotkania i pochody. W tym dniu otwierano nowe kopalnie i podejmowano kolejne zobowiązania produkcyjne. Centralne obchody górniczego święta, na które przybywali kolejni I sekretarze KC PZPR, organizowano w zabrzańskim
15
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Domu Muzyki i Tańca albo w katowickim „Spodku”. Ich przebieg był transmitowany
„na żywo” przez radio i telewizję, a w prasie ukazywało się wiele artykułów opisujących
kolejne osiągnięcia górnictwa.
W czasie Barbórki w kopalniach organizowano tzw. karczmy piwne. Wywodziły się
one z dawnych spotkań gwarków którzy w karczmach, przy piwie, omawiali najważniejsze górnicze sprawy. W trakcie „karczmy piwnej” górnicy podzieleni byli na dwie
„ławy”, niższą i wyższą, a biesiadą kierowało Wysokie Prezydium. Prowadzący imprezę miał dwóch pomocników – tzw. kontrapunktów. „Karczmę” rozpoczynano od odśpiewania górniczego hymnu. Potem śpiewano inne piosenki, nieraz bardzo frywolne.
Oprawę muzyczną zapewniał kantor grający na akordeonie. Piwo pito ze specjalnie
przygotowanych na tę okazję kufli, a górnicy zwani fuksami, dbali, by tego napoju
nikomu nie brakowało. Obydwie „ławy” rywalizowały też w różnych konkurencjach,
a wyniki zapisywano na tablicach. W „karczmie” górniczej mogli brać udział wyłącznie mężczyźni. Ponieważ w kopalniach pracowały też kobiety, organizowano dla nich
„babskie combry”.
Obecnie kult św. Barbary ożył na nowo w swoich właściwych wymiarach. Górnicza
tradycja jest tak silna, że wolno, ale skutecznie, wciąga w swoje tryby wszystkich górników, niezależnie od miejsca pochodzenia. Dlatego w kopalniach nadal obowiązuje niepisany nakaz pozdrawiania się górniczym „Szczęść Boże”, znak krzyża przed zjazdem
na dół kopalni, a także szacunek i cześć oddawany św. Barbarze17. Kult św. Barbary ma
wśród górników również wymiar prywatny. Jego najczęstszym wyrazem jest nadawanie jej imienia na chrzcie. Przejawia się także udziałem w różnego typu stowarzyszeniach i bractwach religijnych i osobistych modlitwach lub pielgrzymkach.
Zawód wykonywany pod ziemią, gdzie ciągle czyha wiele zagrożeń, z biegiem czasu obrósł w legendy. Podziemnych skarbów miały strzec podziemne duchy, nazywane
w różny sposób. W Polsce był to Skarbnik, który nie tylko chronił podziemne skarby,
ale i pomagał je zdobyć. Dbał on też o sprawiedliwość, gdyż wspierał ubogich i pracowitych, a karał chciwych i zachłannych. Pilnował również porządku w podziemnym
świecie. Młodym górnikom tłumaczono, że Skarbnik nie znosi gwizdania, śpiewania,
hałasowania pod ziemią, przeklinania, spania, a także znęcania się nad pracującymi
w kopalni końmi. Wszystkie te zakazy miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa górników, gdyż wymienione zachowania rozpraszały ich podczas pracy, a brak wsłuchania
się w odgłosy kopalni mógł doprowadzić do katastrofy lub śmierci górnika. Skarbnik
czasami pokazywał się górnikom pod postacią starszego człowieka z siwymi włosami
i bardzo długą brodą. Okrywała go sięgająca ziemi peleryna, a głowę skrywał kaptur18.
Podpierał się laską sztygarską, a ciemności podziemi rozświetlał trzymaną w ręce górniczą lampą. Poznać go można było po czerwonych, gorejących oczach. Na Górnym
17
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Śląsku Skarbnik pokazywał się również ubrany w mundur górniczy. Nie pozdrawiał on
jednak górników i po tym można go było rozpoznać. Gdy poprosił o ogień, podawano
go na łopacie, gdyż nie znosząc dotyku człowieka, mógł urwać mu rękę. Zwykle o obecności Skarbnika świadczyło dobiegające z głębi skały kucie. Wierzono też, że Skarbnik
pojawia się jako mysz uciekająca w stronę szybu, co miało świadczyć o nadciągającej katastrofie. Czasem rozpoznawano go w białej myszy, która pomogła ratownikom odnaleźć zabitych górników. W Zagłębiu Dąbrowskim uważano, że Skarbnik nigdy nie jest
złośliwy, a jeśli karze górników, to sprawiedliwie. Często im pomaga i zawsze pierwszy
pozdrawia. W rejonie tarnogórsko-bytomskim wierzono, że podziemnych skarbów pilnuje duch zwany Szarlejem19. W kopalniach były też inne duchy pokrewne Skarbnikowi,
np. Pustecki, który pojawił się w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, a stamtąd wierzenia
o nim przeszły na Górny Śląsk. Był to duch przyjazny. Pomagał górnikom w pracy lub
ostrzegał przed niebezpieczeństwem. Zjawiał się w mundurze nadsztygara, a o swoim
przybyciu informował stukaniem w pokładzie węgla. Inny duch, graf Zabrzeski, miał
być okrutnym władcą śląskiej ziemi. Wyzyskiwał swoich poddanych, a zdobyte skarby
chował pod ziemią (dlatego nazywano go Skarbnikiem). Jego córka Barbara, starając
się ochronić mieszkańców Śląska przed poczynaniami ojca, postanowiła wyprowadzić
ich z tej nieprzyjaznej krainy. W trakcie ucieczki trafili oni do podziemnej groty, gdzie
Zabrzeski ukrywał swoje skarby. Tam dogonił ich pościg, a graf zamordował córkę. Za
karę został uwięziony pod ziemią, gdzie ma pomagać górnikom, a jego skarby zmieniły
się w węgiel kamienny. Największą karą jednak była dla niego wieczna samotność i tęsknota za córką, którą mimo popełnionej zbrodni kochał.

Górnicze tradycje muzyczne
Każdej ludzkiej pracy towarzyszy sztuka, mogąca wyrazić się poprzez literaturę, plastykę czy muzykę. Również górnicy, przez większość dnia odcięci od świata, odczuwali
potrzebę uczestniczenia w kulturze duchowej. Pierwsze informacje o „muzykowaniu”
górników pochodzą z XVI w. Śląski górnik Assyk Gayda w 1541 r. został ukarany za to,
że grą na gajdach przeszkadzał robotnikom w pracy. Grał on prawdopodobnie w podziemiach kopalni, a tego zabraniało, podobnie jak gwizdania, prawo górnicze. Dźwięki
miały przywoływać Skarbnika, który osobiście wymierzał karę, policzkując winowajcę, czyli gwiżdżącego. Jak już wspomniano, zakaz ten podyktowany był bezpieczeństwem pracy, gdyż całą uwagę górnik miał skupiać na odgłosach kopalni. Zagłuszanie
tych dźwięków stwarzało dodatkowe zagrożenie20.
19
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W kopalniach soli górnicy opuszczani w głąb ziemi za pomocą konopnych lin, siedząc na specjalnych siodełkach, w czasie tego niebezpiecznego zjazdu śpiewali pieśni
nabożne. Jednak początkiem górniczego muzykowania były śpiewy religijne związane z kultem św. Barbary. Zorganizowany górniczy ruch muzyczny intensywnie zaczął
rozwijać się w drugiej połowie XIX w. Przy kopalniach powstawały wtedy orkiestry
dęte. Były one złożone z uzdolnionych górników, znajdujących przyjemność we wspólnym muzykowaniu. Członkowie orkiestry grali na puzonach, saksofonach, trąbkach,
klarnetach, tubach, bębnach, werblach. Orkiestry towarzyszyły górnikom podczas
nabożeństw, marszów, potańcówek21. Górnicy muzykowali też w czasie uroczystości
rodzinnych: urodzin, wesel, pogrzebów. W tamtym okresie za własne pieniądze kupowali oni instrumenty muzyczne i opłacali dyrygenta, zwanego też kapelmistrzem (jego
czako z paradnego munduru zdobił biało-czerwony pióropusz). Dla muzykowania towarzyskiego tworzyły się mniejsze zespoły o różnych składach instrumentalnych, np.
zespoły mandolinowe, cytrowe, akordeonowe. Niektórzy górnicy sami wykonywali
instrumenty, np. Roman Czakański z Katowic własnoręcznie sporządził w 1904 r. terkotkę, kołatkę, skrzypce diabelskie, mandolinę.
Górnicy uprawiali również muzykę indywidualnie. Do ulubionych instrumentów
należały skrzypce, klarnet, trąbka, harmonia guzikowa i klawiszowa, harmonijka ustna, akordeon, okaryna. Grano na pile i drumli, uważanej za instrument wirtuozowski.
Używano też terkotki i klekotki, które nie tylko odstraszały złe moce czy szkodniki
w polu, ale były wykorzystywane do naganiania zwierzyny w czasie polowań. Służyły także jako sygnalizatory, ostrzegające górników pracujących w biedaszybach przed
nadejściem policji. W czasie tradycyjnych zabaw w ostatnich dniach karnawału grano
na skrzypcach diabelskich, które podkreślały rytm przy śpiewie.
Emigrujący w okresie międzywojennym polscy górnicy przenieśli tradycje muzyczne do Niemiec, Francji, Belgii. Muzykowano także używając: grzebieni, tar (pralek
ręcznych), dzieży, maślniczek, niecek. Grywano na liściach bzu, wiśni, czereśni, babki
szerokolistnej. Wykonywano fujarki z dzikiego bzu, słomy.
W latach Polski Ludowej stworzone zostały nawet dwie filharmonie górnicze w Zabrzu i Rybniku22. Każda kopalnia posiadała orkiestrę górniczą, a w zakładowych domach kultury istniało wiele zespołów muzycznych. Utrzymywano je z górniczych
składek. Dzisiaj, w czasie reformy górnictwa, wraz z likwidacją kopalń zmalała liczba
górniczych orkiestr. Nadal jednak towarzyszą one górnikom w najważniejszych momentach życia.
Z muzykowaniem związane były ściśle pieśni górnicze, poezja, przysłowia, powiedzenia, anegdoty czy zagadki. Do najbardziej znanych twórców ludowych-górników
należeli: Walenty Winkler (1825–1888), Daniel Szędzielorz (1836–1916), Wawrzyniec
21
22

D. Simonides, Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach, Katowice 1988, s. 271.
K. Dygacz, Muzyka na…, s. 4.
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Hajda (1844–1923), Franciszek Siwek (1859–1933), Karol Piecha (1860–1921), Maksym
Jasionowski (1867–1957), Franciszek Pilarka (1900–1984)23.
Górnicy zajmowali się również malarstwem i rzeźbą. Najciekawszym materiałem
rzeźbiarskim okazał się węgiel, z którego powstało wiele interesujących prac. Rzeźbienie w węglu ma blisko dwustuletnią tradycję , a najstarsze wyroby powstały w XIX w.
Była to głównie biżuteria: broszki, wisiorki, krzyżyki. Na początku XX w. powstawały
proste, szlifowane kostki węglowe zdobione techniką rytu wgłębnego. Wykonywano
też rzeźby i płaskorzeźby o tematyce związanej z górniczą pracą i kulturą duchową.
W Polsce Ludowej nastąpił okresowy rozkwit rzeźby w węglu, prezentowanej na wystawach muzealnych oraz różnego typu konkursach24.

Kolonie i osiedla górnicze
Pierwsze przeznaczone dla górników osiedla powstały w ostatniej dekadzie XVIII stulecia, a ich utworzenie związane było z uruchomieniem państwowych kopalń węgla
w Zabrzu i Chorzowie. Ponieważ dla pracujących w nich brakowało mieszkań, administracja postawiona została przed problemem zapewnienia górnikom godziwych
warunków mieszkaniowych. Początkowo wynajmowano pomieszczenia w gospodarstwach chłopskich, lecz było ich niewiele, wkrótce wszystkie wolne przestrzenie
zostały wykorzystane. Jednocześnie właściciele gospodarstw, starając się wykorzystać
sytuację, zaczęli żądać coraz większych opłat za wynajem. Sytuacja ta niekorzystnie
wpływała na kondycję finansową robotników, zdecydowano się więc na budowę państwowych domów mieszkalnych, przeznaczonych wyłącznie dla górników i ich rodzin.
Od 1798 r. w Chorzowie trwała budowa osiedla dla pracowników kopalni „Król”. Składało się ono ze skromnie wyposażonych pięciorodzinnych domów otoczonych ogrodami i budynkami gospodarczymi. Budynki były murowane, a mieszkania miały po
jednej izbie25. W latach 1795–1803 przy kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu powstały
kolonie robotnicze, ulokowane na terenach Małego Zabrza i Pawłowa. Osiedla te tworzyły niewielkie, murowane, parterowe budynki, w których lokowano przeważnie po
cztery rodziny. Otrzymywały one mieszkania składające się z połączonej z kuchnią
i niewielką komorą izby. Na poddaszu lokowano górników samotnych. W domach
przeznaczonych dla urzędników osiedlano przeważnie tylko jedną rodzinę. Obok budynków istniały ogrody warzywne oraz pomieszczenia gospodarcze. Ponieważ koszty utrzymania domów robotniczych znacznie obciążały budżet kopalni, w latach 20.
XIX w. zaczęto je sprzedawać lokatorom.
D. Simonides, Górniczy stan…, s. 301.
Tamże, s. 307–310.
25
Historyczne osiedla robotnicze, red. G. Bożek, Katowice 2005, s. 9.
23
24
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Pierwsze kolonie robotnicze na terenie Zagłębia Dąbrowskiego zaczęły powstawać na początku XIX w. Należało do nich wybudowane w 1820 r. osiedle przy kopalni „Reden” w Dąbrowie Górniczej. Składało się ono z dwurodzinnych, murowanych
domów i kilku budynków wielorodzinnych nazywanych koszarami. Następne osiedla wybudowano w Dańdówce, Niwce, Strzemieszycach, Dąbrowie, Będzinie26. Domy
dla robotników budowali również prywatni właściciele kopalń. Tak postąpił w 1846 r.
hr. Łazarz Henckel von Donnersmarck, który ufundował w Zabrzu domy przy dzisiejszej ul. Bończyka. Były to dość skromne, parterowe, murowane budynki nakryte czterospadowym dachem. Na parterze znajdowały się dwa mieszkania rodzinne, każde
składające się z pokoju i komory, do których wchodziło się ze wspólnej sieni, na poddaszu natomiast były dwa pokoje przeznaczone dla kawalerów. Domy te, wykonane
z cegły i kamienia, nie posiadały piwnic, kanalizacji ani bieżącej wody.
W drugiej połowie XIX w. nadal wznoszono domy robotnicze. Powstało w tym czasie wiele kolonii w Świętochłowicach, Gliwicach, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Bytomiu, Wałbrzychu. Składały się one z murowanych domów, przeznaczonych
przeważnie dla kilku rodzin. Elewacje domów pokrywała czerwona cegła, okna natomiast posiadały charakterystyczne dla Górnego Śląska nadproża, wykonane w formie
łuku odcinkowego. Ramy okienne malowano czerwoną farbą.
Nowe osiedla robotnicze fundowały nadal kopalnie państwowe. Do największych
tego typu założeń należała kolonia „B”, przeznaczona dla robotników kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu. Budowę rozpoczęto w 1869 r., ale zarząd kopalni nie zdecydował
się na samodzielne prowadzenie procesu inwestycyjnego. Wybrano rozwiązanie pośrednie, polegające na przydzielaniu zainteresowanym pracownikom działek, na których, przy finansowej pomocy kopalni, budowali oni domy mieszkalne. Cały ten teren
podzielono na kilkuarowe działki, a następnie przekazano je bezpłatnie robotnikom.
Inwestorom przydzielano też nieoprocentowany kredyt w wysokości 1500 marek.
Musieli oni jednak spełnić kilka warunków: domy musiały posiadać mieszkania przeznaczone dla trzech rodzin, budowa mogła trwać maksymalnie jeden rok i w nowo
wznoszonych budynkach nie wolno było prowadzić sprzedaży alkoholu. Właściciel
domu wynajmował mieszkania, a osiągane w ten sposób dochody pomagały spłacać
wspomniany kredyt. W 1914 r. na terenie koloni „B” istniało już 300 budynków mieszkalnych, powstało tam też wiele sklepów i warsztatów usługowych. Wybudowano dwie
szkoły podstawowe (w latach 1875, 1905), szkołę gospodarstwa domowego (w 1905 r.)
oraz kościół ewangelicki pod wezwaniem królowej Luizy (w 1905 r.). Kolonię tworzyły
głównie jednopiętrowe, podpiwniczone, murowane, nakryte dwuspadowym dachem
domy. Ponieważ lokowano je na niewielkich działkach, mieszkało w nich przeważnie od czterech do sześciu rodzin. Obok budynków stawiano ustępy, szopy, chlewiki. Część pracowników otrzymała również niewielkie ogrody, w których uprawiano
26

A. Nowak-Lenartowska, Budownictwo przyzakładowe na terenie GOP, „Kroniki Miasta Zabrza” 1975, nr 5, s. 113.
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 arzywa i hodowano zwierzęta. W nowo powstających budynkach pomieszczenia
w
wynajmowali także właściciele sklepów i różnego typu zakładów rzemieślniczych27.
W tym samym czasie osiedla budował również kapitał prywatny, a jednym z pierwszych kompleksowo zaprojektowanych osiedli robotniczych stała się kolonia Borsiga
w Zabrzu-Biskupicach. Dla pracowników koncernu, z których część przybyła z Berlina, w latach 1863–1871 wzniesiono osiedle, składające się z dwóch części: północnej
i południowej. W części północnej powstało kilka budynków o bogato zdobionych
elewacjach, w których mieszkania otrzymała kadry techniczna oraz urzędnicy koncernu. Obok nich znalazły się obiekty użyteczności publicznej: gospoda z hotelem
i kantyną urzędniczą (1878), szkoła ewangelicka z kaplicą (1880), plac targowy, poczta,
dom lekarza z izbą przyjęć. Obok osiedla utworzono park, w którym znajdowały się:
pawilon taneczny, restauracja, kręgielnia, hala sportowa (1880). W części południowej
wzdłuż sześciu ulic wzniesiono sześćdziesiąt sześć budynków, w których mieszkania
przeznaczone zostały dla robotników28. Domy te, postawione na kamiennym fundamencie, posiadały po dwie kondygnacje oraz wysokie poddasze. Istniały dwa typy
budynków, przeznaczonych dla ośmiu rodzin (mieszkania dwupokojowe z kuchnią)
lub dla dwunastu rodzin (jeden pokój z kuchnią). Domy te stały szeregami wzdłuż
ulic osiedla, a pomiędzy nimi wybudowano niewielkie, mieszczące sanitariaty budynki oraz pomieszczenia gospodarcze. W części południowej osiedla znajdowało się katolickie przedszkole oraz ewangelicki cmentarz z kaplicą (1880). Całe osiedle zostało
obsadzone zielenią, łagodzącą monotonię istniejącej zabudowy. W części południowej
posadzono głównie jesiony, w części północnej natomiast – lipy, jawory i klony. Osiedle
zostało połączone z zakładami Borsiga aleją kasztanową, przy której w 1855 r. wzniesiono gmach zarządu koncernu. Budynek otoczony został parkiem, a w jego pobliżu
ulokowano willę dyrektora koncernu oraz dwa budynki mieszkalne, przeznaczone dla
kadry administracyjnej. Nowe biskupickie założenie wyróżniało się korzystnie na tle
ówczesnej chaotycznej i parterowej zabudowy. Jego powstanie wymagało też znacznego wysiłku finansowego, gdyż koszty budowy domu dla robotników były dwukrotnie
wyższe niż ponoszone w innych osiedlach patronackich. Na początku XX stulecia na
parcelach znajdujących się wzdłuż ulic Bytomskiej i Kossaka powstało kilka kamienic
z oficynami, w których oprócz mieszkań ulokowano też sklepy i warsztaty usługowe.
Domy te, zbudowane z czerwonej cegły, posiadały neogotyckie lub secesyjne zdobienia.
Dla samotnych górników koncern wybudował też dwa „Domy Kawalera”, ulokowane
w pobliżu kopalń „Jadwiga” i „Ludwik”. Były to potężne, czterokondygnacyjne, ceglane budynki z wysokim dachem, w których mieszkanie znalazło 1,5 tys. pracowników,
rozmieszczonych w wieloosobowych, skromnie wyposażonych pokojach. Znajdowały
się w nich również kantyny, kuchnie, stołówki, pralnie, łazienki. Podobne kolonie typu
A. Frużyński, Powstanie i rozwój zabrzańskich osiedli patronackich od XVIII wieku do 1939 roku [w:] Historyczne
osiedla robotnicze, red. G. Bożek, Katowice 2005, s. 78–79.
28
Biskupice wczoraj i dziś, red. A. Poloczek, Zabrze 1993, s. 14.
27
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koszarowego (Mietskaserne) powstawały w wielu miastach, a ich budowa związana
była z gwałtownym rozwojem górnictwa29.
W latach 60. XIX w. nastąpił również rozwój budownictwa mieszkalnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Na mocy ukazu carskiego z 1864 r. górnicy otrzymywali dwie, trzy
morgi gruntu wraz z zabudowaniami. Na zakłady nałożono obowiązek opracowywania planów i kosztorysów budynków mieszkalnych wraz z ogrodami przydomowymi.
Przygotowano sześć projektów domów, których cena wahała się od 600 zł (drewniane)
do 1200 zł (murowane). Budowano również osiedla wieloblokowe z mieszkaniami jedno-, dwu-, a najczęściej trzyizbowymi. Niektóre z takich familoków miały ogromne
rozmiary, tak jak wybudowany w Klimontowie budynek o długości 190 m. Podobne
osiedla powstały w Milowicach, Sosnowcu, Czeladzi, Będzinie, Dąbrowie Górniczej.
Na początku XX w. nowe prądy architektoniczne doprowadziły do powstania całkowicie innego typu osiedla patronackiego. Wpływ na budownictwo miała również,
wydana w 1904 r., ustawa budowlana i osiedleńcza, która unormowała wiele przepisów
dotyczących budowy domów mieszkalnych. Jednym z pierwszych inwestorów stała się
spółka „Donnersmarckhütte” AG, będąca fundatorem całkowicie nowego typu osiedla patronackiego. Kolonie zaprojektowała od podstaw grupa architektów berlińskich,
którzy zaproponowali budowę wolno stojących, zindywidualizowanych stylistycznie,
wielorodzinnych, otoczonych ogrodami domów mieszkalnych, w których bezpośrednim sąsiedztwie ulokowano obiekty socjalne. Cały ten rozległy kompleks powstał w latach 1900–1911 i został podzielony na część mieszkalną oraz socjalną. Zespół budynków mieszkalnych składał się z dwóch części. W pierwszej, przeznaczonej dla kadry
administracyjno-technicznej, ulokowanej naprzeciwko huty, przy ulicach Stalmacha,
Krakusa, Cmentarnej, Siedleckiego, powstało kilka typów budynków wielorodzinnych z rozbudowanym poddaszem. Różniły się one między sobą wyposażeniem oraz
elementami ozdobnymi, wykonanymi w stylu architektury pruskiej. Przy jednej z ulic
osiedla powstała szkoła, przy innej wzniesiono dom handlowy. Do tej części kolonii
przylegał budynek zakładowej straży pożarnej (1907) z wysoką wieżą, umożliwiającą
obserwację całego terenu. Obok znajdował się, przypominający neobarokowy pałac,
budynek dyrekcji huty (1907). Wzdłuż ulic Bytomskiej, Bończyka, Krakusa, Hagera
powstały jedno- lub dwukondygnacyjne domy mieszkalne o niższym standardzie,
przeznaczone dla robotników. Typowe mieszkanie składało się z kuchni i dwu pokoi.
Ubikacje umieszczono na klatce schodowej. Domy robotników, w odróżnieniu od domów urzędniczych, nie zostały otynkowane, a ich ściany wykonano z czerwonej lub
klinkierowej cegły. Cały teren osiedla obsadzono drzewami, wśród których przeważały
klony. Część socjalna osiedla, ulokowana wzdłuż ulicy Mikulczyckiej i placu Teatralnego, rozbudowana została z niebywałym, jak na owe czasy, rozmachem30. Powstały
29
30

A. Frużyński, Dzieje biskupickiego koncernu Borsiga 1854–1945, Zabrze 1995, s. 23.
A. Frużyński, Powstanie i rozwój…, s. 79–80.
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tam: kasyno z salą widowiskową na 1000 miejsc (1901), biblioteka mieszcząca 20 tys.
książek, kryta pływalnia, hala gimnastyczna, dom starców, dwie szkoły elementarne,
szkoła gospodarstwa domowego, szkoła rzemieślnicza, willa lekarza wraz z izbą przyjęć. Do tej części osiedla przylegał kilkuhektarowy park hutniczy, w którym ulokowano willę dyrektora koncernu i neoklasycystyczny budynek zarządu spółki. Ufundowanie przez spółkę nowej kolonii patronackiej odbiło się szerokim echem wśród śląskich
przemysłowców. Jedni krytykowali ten „zbędny luksus”, który miał „psuć robotnika”,
inni doceniali korzyści, płynące z podobnej inwestycji, wiążącej wykwalifikowanego
pracownika z firmą.
Do najciekawszych architektonicznych rozwiązań należała, ufundowana przez hr.
Franza von Ballestrema, kolonia w Rokitnicy. Pierwsze domy, zaprojektowane przez
Alberta Kucharza, powstały już w 1908 r. Pozostałą cześć osiedla zaprojektował znany
architekt Hans Poellnitz, sprawujący wtedy funkcję kierownika zarządu budów koncernu Ballestrema. Rokitnicka kolonia składała się z typowych, czterorodzinnych domów różniących się między sobą kształtem dachu i materiałem, z którego wykonano
elewacje (mur pruski, tynk, cegła). Dzięki temu posunięciu trudno znaleźć tam dwa
jednakowe budynki, mimo iż rzuty wszystkich domów są jednakowe. Na skraju osiedla powstały większe, piętrowe domy, przeznaczone dla ośmiu rodzin. Typowe mieszkanie składało się z: kuchni, pokoju, ubikacji i przyzby, ulokowanych na parterze, oraz
z mieszczącego się na piętrze drugiego pokoju i małego stryszku. Osiedle posiadało
kanalizację, oczyszczalnię ścieków, ochronkę dla dzieci, szkołę i gospodę. Mieszkania, na korzystnych warunkach, otrzymało w nim kilku lekarzy, którzy w zmian mieli
sprawować opiekę medyczną nad pracownikami osiedla. Przy kopalni „Castellengo”
wybudowano „Dom Kawalera”, pięć domów dla robotników i sześć domów przeznaczonych dla urzędników i kadry technicznej31.
W 1906 r. koncern „Georg von Giesche’s Erben” („Spadkobiercy Gieschego”) przystąpił do budowy dwóch nowych osiedli patronackich przeznaczonych dla pracowników
kopalni „Giesche” („Wieczorek”). Zostały one zaprojektowane przez Georga i Emila
Zillmanów pochodzących z Charlotenburga. Pierwsze osiedle – Giszowiec – przypominało typową górnośląską wieś, z której pochodziło wielu zatrudnionych w kopalni
robotników. Składało się z parterowych jedno- lub dwurodzinnych domów otoczonych
ogrodami, a każdy z budynków miał inny kształt. Nieskanalizowane mieszkania o powierzchni od 38 m2 do 52 m2 składały się z dwóch lub trzech izb. Ubikacje ulokowano
w ogrodach. Mieszkania dla urzędników były większe i bardziej komfortowo urządzone. Miały powierzchnię od 74 m2 do 104 m2, dwa, trzy lub cztery pokoje z kuchnią
i komórką. Wyposażono je w wodę i kanalizację. Na osiedlu zamieszkało sześćdziesiąt
rodzin robotniczych, siedemnaście rodzin urzędniczych i jedenaście nauczycielskich.
B. Małusecki, Rokitnica – osiedle robotnicze [w:] Historyczne osiedla robotnicze, red. G. Bożek, Katowice 2005,
s. 56–57.
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Całkowicie odmienny charakter miał wzniesiony w latach 1908–1912 Nikiszowiec,
którego zabudowa przypominała niewielkie miasto. Składa się ona z dziewięciu kompleksów mieszkaniowych, utworzonych z murowanych, kilkupiętrowych bloków otaczających duże, wewnętrzne dziedzińce. Na nich ulokowano zabudowania gospodarcze
(chlewiki) i „piekarnioki”, w których pieczono chleb i ciasto. Na osiedlu wybudowano
również: kościół, szkołę, pocztę, szpital św. Anny, pralnię z maglem, zakład szewski32.
Do najciekawszych wzniesionych w tym okresie osiedli należały kolonie robotnicze
wybudowane dla górników państwowej kopalni „Knurów” w Knurowie oraz, ufundowane przez Fryderyka Friedländera, osiedla przeznaczone dla pracowników kopalni
„Anna”, „Emma”, „Romer”33. Ponieważ w osiedlach robotniczych obowiązywały regulaminy ograniczające prawa lokatorów, a zwolnienie z pracy wiązało się z natychmiastową utratą mieszkania, część robotników znajdowała jednak lokum w powstających wielokondygnacyjnych kamienicach, budowanych przez kupców, handlowców,
rzemieślników oraz przedstawicieli wolnych zawodów.
Wybuch I wojny światowej zakończył najważniejszy okres w historii osiedli patronackich. Ich rozwój kontynuowany był w okresie międzywojennym (1918–1939).
Odbywał się on jednak na mniejszą skalę i był dostosowany do nowych realiów ekonomicznych, jakie powstały w 1922 r. po podziale Górnego Śląska pomiędzy Polskę
a Niemcy. Koncentrowano się raczej na rozbudowie i unowocześnieniu istniejących
już kompleksów. Budowę nowych domów wspierał Śląski Urząd Wojewódzki, a nowe
budynki były przeznaczone dla dwóch rodzin. Mieszkania składały się z dwóch pokoi
i kuchni, ubikacje lokowano w budynkach gospodarczych. Powstały też osiedla składające się z domów szeregowych o wspólnym układzie urbanistycznym. W latach 1927
i 1928 w Zabrzu powstały stalowe domy, których ściany wykonano ze stalowych płyt,
wyłożonych od wewnątrz cegłami. Ta nowa forma budowy domów nie spotkała się
jednak z większym zainteresowaniem inwestorów, preferujących tradycyjne materiały
budowlane.
W tym czasie powołano kilka spółek akcyjnych, tworzonych przez koncerny, władze miast, towarzystwa ubezpieczeniowe. Na podstawie przygotowanych projektów
wybudowały one wiele osiedli w Zabrzu (w Rokitnicy, Mikulczycach, Zabrzu Płd.),
Gliwicach (w Sośnicy, Żernikach, Wilczym Gardle).
Program budowy osiedli robotniczych kontynuowano w Polsce Ludowej. Dla szybko rosnącej liczby górników musiano budować coraz więcej mieszkań. W latach 40.
XX w. powstało dwadzieścia sześć osiedli składających się z niewielkich, drewnianych
domów jednorodzinnych, ofiarowanych Polakom po 1945 r. przez Republikę Finlandii. Planowano, że będą one zamieszkane tylko przez kilka lat, ale większość z nich
dotrwała do dnia dzisiejszego. Nowe osiedla budowano w sąsiedztwie istniejącej już
H. Gerlich, Kopalnia Wieczorek 1826–2006. Dzieje, tradycje, współczesność, Katowice 2006, s. 21–22.
P. Nadolski, Osiedla robotnicze ziemi rybnickiej i wodzisławskiej [w:] Historyczne osiedla robotnicze, red. G. Bożek,
Katowice 2005, s. 59–60.

32
33

215

Część VI. Górnicze tradycje i zwyczaje

zabudowy. Część z nich ulokowano jednak na terenach do tej pory niezagospodarowanych. W latach 50. XX w. preferowano wykonane z cegły kilkupiętrowe budynki.
Mieszkania miały dwa lub trzy pokoje, dużą kuchnię, toaletę, łazienkę, instalacje: elektryczną, wodną i gazową. Ogrzewane były tradycyjnymi piecami kaflowymi. W kolejnej dekadzie budowano wielopiętrowe wieżowce, w których wykorzystywano coraz
więcej betonowych elementów prefabrykowanych. Aby wybudować większą liczbę
mieszkań, zmniejszono ich powierzchnię, pojawiły się też tzw. ślepe kuchnie, czyli
kuchnie bez okien.
W latach 70. i 80. XX w. dominowało budownictwo wielkopłytowe, a na terenie górniczych miast wyrosły podobne do siebie blokowiska. Niektóre z takich kompleksów
osiągnęły ogromne rozmiary. Przykładem może być osiedle przeznaczone dla pracowników kopalni „Szczygłowice”, w którym powstały mieszkania dla 5 tys. osób. Odrębnym przykładem może być los Jastrzębia Zdroju, na którego terenie powstało kilka
kopalni węgla. W ten sposób niewielkie, liczące 3,5 tys. mieszkańców miasteczko przekształciło się w duże miasto, zamieszkane przez 100 tys. ludzi. Zwiększył się standard
mieszkań wyposażonych w bieżącą wodę, gaz, elektryczność i centralne ogrzewanie.
Zmalała natomiast ich powierzchnia, a lokatorzy, którzy otrzymywali te mieszkania,
własnym sumptem poprawiali niedociągnięcia budowniczych. Na osiedlach powstawały głównie szkoły, przedszkola, sklepy, jednak ich liczba była niewystarczająca.
Władze stwarzały natomiast problemy z budową nowych kościołów, gdyż osiedla te
miały mieć wyłącznie świecki charakter.
Kolonie patronackie stanowiły, wraz z zakładem pracy, pewien zamknięty świat,
w którym potrzeby mieszkańców, od narodzin do śmierci, zaspokajano na miejscu.
Kształtowały one również specyficzny sposób życia, łączący elementy kultury wiejskiej i miejskiej. Na osiedlu patronackim mogli mieszkać jednak tylko pracownicy
aktualnie zatrudnieni, gdyż osoby zwolnione z pracy natychmiast traciły mieszkanie.
W podobnej sytuacji znajdowali się emeryci i wdowy, często usuwani do drewnianych
baraków, lokowanych na obrzeżach osiedla.
Śledząc losy osiedli mieszkaniowych, możemy zobaczyć, jak w ciągu ostatnich dwustu lat zmieniało się podejście do rozwiązania problemu budowy dużej liczby tanich
mieszkań o możliwie wysokim standardzie. Dzisiaj, kiedy dokonuje się restrukturyzacja górnictwa, czasami jedynym śladem po jego działalności pozostają osiedla patronackie. Zespoły takie stanowią wspaniały przykład rozwiązań architektonicznych,
przestrzennych, kompozycyjnych. Stanowią dzisiaj nieodłączny fragment krajobrazu
górniczych zagłębi. Są one również bardzo ciekawe i na swój sposób piękne. Ponieważ
zachowały się w stanie niezmienionym, należałoby przeprowadzić w nich prace rewaloryzacyjne, dzięki którym ich mieszkańcom zapewniono by odpowiedni standard
cywilizacyjny. Osiedla patronackie wyróżniają regiony spośród innych, a ponieważ
stanowią „żywe ilustracje” historii architektury i urbanistyki, powinno zachować się
je dla przyszłych pokoleń.
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Panorama Wałbrzycha
(Dolnośląskie Zagłębie
Węglowe), M. Cała,
lata 80. XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu

Panorama kopalni „Zabrze”
(pole Poremba), autor nieznany,
lata 60. XX w,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu
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Likwidacja szybu „Poremba V” w kopalni „Zabrze-Bielszowice”, A. Frużyński, 2000 r.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Likwidacja szybów kopalni „Kleofas-Katowice”, M. Pender, 2005 r., zbiory prywatne
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Nowy szyb „Leon IV” w kopalni „Rydułtowy, M. Pender, 2011 r., zbiory prywatne

Budowa nowego szybu „Bzie” w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, M. Pender, 2010 r.,
zbiory prywatne
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Górnicy w strojach galowych, autor nieznany, lata 70. XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wręczenie szpad górniczych, A. Gola, 2002 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Karczma piwna, A. Gola, 2002 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Karczma piwna, A. Gola, 2002 r., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Święta Barbara patronka górników,
autor nieznany, oleodruk XIX w,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu

Modlitwa górników w cechowni,
autor nieznany, początek XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu
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Orkiestra górnicza, autor nieznany, lata 80. XX w.,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Rodzina górnicza, początek XX w., ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Panorama kolonii robotniczej Giszowiec w Katowicach, M. Steckel, 1927 r.
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Nowe osiedla górnicze zbudowane w latach 70. XX w. w Jastrzębiu Zdroju, M. Cała,
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Summary
In the twenty-first century hard coal has still been one of the most important resources. It is burnt
in power and heating plants producing electric energy and heat. As a result coal guaranties energetic
security for the contemporary civilization. Hard coal is also used in other branches of industry.
Large quantities of hard coal are processed into coke which in turn is used for the production of
iron and nonferrous metals. Coal derivatives acquired in the process of carbonisation are valuable
chemical resources; whereas, coke oven gas may be used for the production of electric and thermal
energy. Hard coal may be fluidised and turned into synthetic gasoline, diesel engine oil, fuel oil and
colour gas. In the process of hard coal gasification we receive producer gas and water gas which are
utilised in lighting, welding and the production of hydrogen. Hard coal may be also heated in lower
temperatures (smouldered) providing semi-coke, primary tar and smouldering gas which can be
processed to liquid fuels.
It is not clear when coal energy was first used by men. However, the first information on this
subject comes from China. The first mention about coal in Europe dates back to the fourth century
BC. In the period of the Roman Empire hard coal was used by the Roman soldiers in Britain. For
the next couple of centuries it was forgotten in Europe. In the ninth century some inhabitants of
England gathered black rocks cast by the sea. Because, at that time, people thought the rocks were
a product of the sea they called it “sea coal” In 1113 the Augustinian monastery in Klosterrath, Belgium launched the first coal mine. In the area of The Ruhr coal was extracted from 1269 and in the
area of The Saar from 1429. The largest quantity of coal was extracted in England where, in 1306,
King Edward I prohibited the use of coal in London because the smoke from numerous hearths was
harmful to the citizens.
The career of coal began in the eighteenth century. First, it was used in steam engines which
revolutionised mechanisation. The second important usage of coal was in the steel industry which
acquired coke from the coal. In the second half of the nineteenth century coal became a precious
chemical resource. Coke and nonferrous metal produced in coking plants served the dynamically
developing chemical industry well. With the construction of a steam engine by Thomas Edison the
world moved into a new époque. From that moment on a growing amount of coal was burnt in power plants and human life changed inconceivably. New opportunities emerged. At the basis of this
civilization leap lay a lump of coal, of “black gold”, which changed the world completely.
Nowadays, the extraction of coal in the world is estimated at 6.7 billion tons. China is its largest
producer. A large quantity of “black gold” is delivered by the mining industry of: the USA, India,
Australia, Indonesia, the Republic of South Africa, Russia, and Kazakhstan. Columbia, Ukraine,
Canada, Great Britain and Germany are also prominent producers of coal.
The beds of coal emerged in the Carboniferous period which is called a golden age of flora. The
period lasted from 360 to 290 million of years. Club moss, bottlebrush, fern and cordaitales were the
most frequently appearing plants of Carboniferous. Coal beds emerged from these plants as a result
of a process that lasted millions of years. In the territory of Poland the beds of coal are located in the
region of Upper Silesia, Lower Silesia and in Lubelskie region.
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The first mention of coal extraction dates back to the fifteenth century. Coal was obtained in
Lower Silesia whereas in Upper Silesia its extraction started only in the seventeenth century. In
the eighteenth century the development of mining was supported by the government authorities.
In Prussia the supervision over Upper and Lower Silesian mining industry was maintained by the
Mining and Steel Industry Department located in Berlin which was superior to the Higher Office
of Mining directed by Frederick Wilhelm von Reden. In 1769 a new mining law was passed which
granted miners numerous privileges.
The exploitation of steam engines was crucial for further development of mining industry (1788),
launching of the steel industry based on coke (1796), and the steel industry based on zinc (1799). In
1800 there were 68 mines extracting 175 thousand tons of coal a year in Silesia. In the nineteenth
century the demand for this mineral increased. New industrial plants were built. The agriculture,
craft, trade, and services were modernised, new cities, land and maritime transport expanded. Hard
coal became dominant energetic, steel work, fuel and chemical resource.
The construction of the first rail lines was a ground-breaking moment in the history of the coalfield of Upper and Lower Silesia. In 1913 there were 78 mines extracting 49 million tons of coal
in Silesia. Most of the coal was sold on the internal market that included also the eastern part of
Germany. About thirty per cent of the coal was exported mainly to Austria-Hungary and Kingdom
of Poland. Polish nobility was also interested in the expansion of the coal mining industry. During
the reign of Stanislaw August Poniatowski, the last elective king of Poland (1763-1795), the reconstruction of mining industry was one of the aims of national reforms. Politicians, economists and
publicists supported the employment in the mining industry. In 1782 Ore Commission was presided
by Krzysztof Szembek was appointed. The reconstruction of mining industry was interrupted by the
second and third partition of Poland that resulted in the annexation of the mining regions of Poland
(Zagłębie Dąbrowskie and Zagłębie Krakowskie) to the territory of Prussia and Austria.
The beginning of hard coal mining industry in Zagłębie Dąbrowskie dates back to 1785 when
a group of boys pasturing cattle threw black stones into the fire. In 1795 after the third partition of
Poland the region of the coalfield became a part of the Kingdom of Poland. In 1815 during the Congress of Vienna Kingdom of Poland was created. By the power of personal union it became a part of
Russia. After its creation further development of mining industry took place. Mines were subdued
to the Government Commission of Internal Affairs of Kingdom of Poland. The Department of Industry and Craftsmanship directed by Stanislaw Staszic was a part of the former institution. It was also
his initiative to create the Mining Academy in Kielce and the Mining Corps (1817). After the failure
of the November Rising, in the period between 1833 and 1842 mining industry was supervised by
National Bank of Poland which donated considerable amount of money to expand it. At that time
the mining industry produced 147 thousand tons of coal a year. In 1858 a Vienna –Warsaw railway
line reached Dąbrowa Górnicza. It enabled the transportation of coal outside this region. Most of the
coal, extracted in the nineteenth century, was used by the industry of Kingdom of Poland. In 1913
there were 32 mines which extracted 6,8 million tons of coal.
The first information about the appearance of coal in Zagłębie Krakowskie in the area of Tenczynek comes from 1659. In 1783 a company that exploited coal was set up in Szczakowa. Since 1792
a private coal mine that belonged to W. Moszyński operated in Jaworzno. In the second half of the
twentieth century the economic expansion lead to an increase in the demand for hard coal which
was used mainly by the local industry and railway companies. In 1913 there were 8 coal mines in
this region which extracted 1,9 million tons of coal. After the First World War the mining industry
had to adapt itself to the new political and economic conditions. Poland, which in 1918 gained independence ( after the period of 123 years of partitioning), was a country devastated by warfare with
unstable borders, and political and economic situation.

237

An outline of the history of coal mining in Poland
The situation in Upper Silesia proved to be even more difficult. In the period between 1919 and
1921 there were three Silesian uprisings in this region. A plebiscite was organised and the workers
went on strike in order to reduce the working hours and improve their payment. In 1922 the nations
that were victorious in the First World War divided the territory of Upper Silesia between Poland
and Germany. An autonomous Silesian district was created . from the Polish part of Upper Silesian
coalfield. In this way the most of the mining territory, that encompassed the eastern part of Upper
Silesia, Zagłębie Dąbrowskie and Zagłębie Krakowskie, remained within Poland. The political divide had a great influence on further development of mining industry as the companies that operated
at both sides of the border had to adjust themselves to the new political and economic situation. Furthermore, both Poland and Germany had their own separate economic policy. Up to 1924 a reconstruction of Poland from the war destruction caused an increase in the demand for coal. The internal
market was, however, not particularly absorbent. As a result large quantities of coal were exported
to Germany. In 1925 a dramatic change in the mining industry took place as Germany imposed
a custom duty on the coal imported from Poland. However, at the same time the strikes in English
mines lead to the shortage of coal in Europe. This situation enabled Polish miners to occupy a vacant
position on the market and to increase the coal export. In 1929 125 thousand of employees extracted 46.2 million tons of coal. During the great economic crisis the demand for coal on the national
market and its export decreased. The situation improved between 1934 and 1939. Further rapid economic expansion, the application of interventionism and the state control improved the economic
trend. In 1938 Polish mines delivered 38.1 million tons of coal while employing 80 thousand miners.
The situation of hard coal mining industry in the German part of Upper Silesia was quite different.
The economic difficulties were heightened by the political crisis in Weimar Republic. The economic
situation was also worsen by hyperinflation. In 1924 German economy overcame the crisis caused
by the lost war and revolution. In 1929 the extraction of coal in the German part of Upper Silesia
amounted to 21 million tons with the employment rate of 57 thousand of workers. The extraction
diminished during the time of the great economic crisis. In 1933 the beginnings of the recovery
from the crisis coincided with Hitler’s takeover of power. Hitler’s striving for the reconstruction of
the economic position and the revision of Treaty of Versailles lead to the fast development of various
economic branches. In 1938 in the German part of Upper Silesia 49,6 thousand workers extracted 26
million tons of coal. In the period between the two world wars the mining industry of Lower Silesia
became stagnate. The warfare that took place in Upper Silesia, Zagłębie Krakowskie and Zagłębie
Dąbrowskie did not cause the destruction of mining. Hard coal had great economic value for the
Third Reich and the maximal level of extraction was reached in 1943 when 86,4 million tons of coal
was extracted by 190 thousand workers. However, 38% of the workers were war prisoners and forced
labourers.
The warfare did not result in the destruction of mines. Nonetheless, the requisitions conducted
by special Soviet squads responsible for the disassembly of the machines and devices that were later on transported to Soviet Union were very harmful. Over 13 thousand workers from more than
30 mines that operated in Ruda Śląska, Bytom, Zabrze, Gliwice, and Rybnik were taken to Soviet
Union.
In the economic system of Poland after the Second World War the hard coal mining industry had
a crucial role. Coal was the most important energetic, metallurgic and chemical resource. Between
1945 and 1989 hard coal was the most important export commodity which supplied most of the
foreign currency income. One of the first decisions made by Polish authorities was an introduction
of a new organisation structure in the mining industry. German prisoners and involuntary workers
were employed in coal mines. Socialist competition of work was promoted. Mines employed soldiers
and juvenile workers. During the realisation of a three-year plan (1947-1949) and a six-year plan
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(1950-1955) mining industry was expanded. New mines were built and a partial mechanisation of
the extraction was implemented. In 1955 95 million tons of coal were extracted by 296 thousand
workers. In the next decades mining industry was still expanding. Old mines were modernised and
new plants were built. In the 1970s land development of Lubelskie coalfield began. In 1979 Polish
mines extracted 201 million tons of coal by 367 thousand miners. Social system of mining was also
expanded. In 1980s there was an attempt to reform mining industry. Unions were replaced with
associations which were changed into guilds and later changed again to coal exploitation companies.
In 1981 the tragedy in hard coal mine “Wujek” became a symbol of miners’ resistance against
the martial law. Nine miners died during the pacification conducted by the communist soldiers
and militia. In 1989, after the collapse of socialism, hard coal mining industry began to undergo
a difficult and complicated reform. The aims of the reforms were to make the mines independent
and profitable, to separate the non-productive branch, to rationalise the employment, to adjust the
level of extraction to the demand of the market and to reduce the extraction. In the following years
during the realization of the coal mining restructuring, the extraction of coal and the employment
decreased. Some mines were closed. Other, still operating focused on the extraction. In 1993 mines
were included into the appointed coal companies. The export of coal diminished whereas the quantity of the imported coal increased. In 2002 the first private coal mine “Siltech” was set up. Foreign
investors started donating money to mining industry. In 2011 there were 31 hard coal mines in Poland. They gave employment to 111 thousand workers and extracted 75,5 million tons of coal. In the
future coal will remain one of the main energetic resources in Poland whereas, its export will most
probably decrease. The role of coal will depend on the economic policy and the demand for this fuel
on internal and foreign markets.
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