




Andrzej Adamczyk

KOPALNIA  WÊGLA  KAMIENNEGO

HOYM  IGNACY

1792 – 1967 – 2011

VERBINUM
Wydawnictwo Ksiê¿y Werbistów

Warszawa 2011



Ksi¹¿ka wydana zosta³a staraniem
STOWARZYSZENIA ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”

w Rybniku-Niewiadomiu

Projekt ok³adki

Franciszek KUCHARCZAK,
na motywach fotografii autorstwa Boles³awa DYMIÑSKIEGO

© Copyright by Andrzej ADAMCZYK,
Rybnik 2011

ISBN 978–83–7192–434–7

Wydawnictwo VERBINUM
ul. Ostrobramska 98

04 – 118 WARSZAWA
www.verbinum.pl



Autor dziêkuje in¿. Erykowi Markiewce

za udostêpnienie swoich materia³ów,

t³umaczenie niemieckich tekstów,

konsultacjê techniczn¹,

wspó³pracê i rady przy pracy nad niniejsz¹ ksi¹¿k¹.



Spis treœci

Karl Georg Heinrich Graf von Hoym ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 7

Ignacy Moœcicki ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 9

Wstêp ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 11

Kopalnia pañstwowa — królewska 1792 – 1834 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 13

Kopalnia prywatna skonsolidowana kopalnia Hoym 1834 – 1870 ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 22

Kopalnia Sylvester ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 22

Skonsolidowana kopalnia Hoym ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 24

Kopalnia Carolus ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 34

Skonsolidowana kopalnia Hoym + Carolus ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 36

Skonsolidowana kopalnia Hoym-Laura 1871 – 1922 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 39

Kopalnia Laura ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 39

Skonsolidowa kopalnia Hoym-Laura ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 39

Kopalnia Omer Pascha ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 42

Skonsolidowana kopalnia Hoym-Laura + Omer Pascha ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 42

Czernitzer Steinkohlen Bergbau Aktien Gesellschaft ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 46

Okres miêdzywojenny 1922 – 1939 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 55

Okupacja niemiecka 1939 – 1945 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 68

Powojenny rozwój 1945 – 1958 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 73

Walka o przetrwanie 1957 – 1967 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 85

Kopalnia Rydu³towy Ruch II (Ruch Ignacy) 1968 – 2011 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 99

Struktury polityczno-gospodarcze zarz¹dzaj¹ce rybnickim górnictwem od
roku 1945 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 101

�ród³a ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 103

Epilog ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 105

Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu ·  ·  · 112

4



Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zabrzu z wielkim zainteresowaniem przyjê³o za-
powiedŸ opracowania i wydania przez Pana monografii poœwiêconej historii kopalni
Hoym-Ignacy. Osobiste zaanga¿owanie ludzi górnictwa w dokumentowanie historii ko-
palñ wêgla jest w naszej metodyce badawczej stawiane bardzo wysoko. Zaprezentowana
nam praca zawiera obfity materia³ faktograficzny poœwiêcony kopalni, który nie by³ pre-
zentowany do tej pory. Publikacja o takiej treœci i takim zakresie bêdzie niezwykle po-
mocna w prowadzonych pracach badawczych dotycz¹cych historii górnictwa. Dlatego
te¿ inicjatywa w wydaniu monografii kopalni Hoym-Ignacy jest godna ze wszelkich miar
poparcia.

Adam Fru¿yñski
Kierownik Dzia³u Historii i Techniki Górnictwa,

Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zabrzu

Autor w swym opracowaniu odtworzy³ na podstawie Ÿród³owych i archiwalnych do-
kumentów wszystkie podstawowe inwestycje zwi¹zane z pocz¹tkiem górnictwa wêgla ka-
miennego na ziemi rybnicko-wodzis³awskiej, skupiaj¹c siê g³ównie na KWK „Ignacy”
(dawniej „Hoym”) w Niewiadomiu. By³a ona protoplast¹ dla wszystkich nastêpnych
zak³adów górniczych tego regionu. Pos³uguje siê faktami w oparciu o podstawowe doku-
menty jakimi s¹ notarialne akta za³o¿ycielskie nowych zak³adów górniczych na podstawie
których zg³aszano je do najwy¿szych w³adz górniczych — instytucji pañstwowych celem
uzyskania licencji na wydobywanie wêgla.

Poszukiwanie i gromadzenie tych¿e z ró¿nych Ÿróde³ i miejsc (archiwów, bibliotek,
muzeów i innych to praca nies³ychanie mozolna. Do tego dochodzi ich t³umaczenie z jêzy-
ka niemieckiego). Jest to przedsiêwziêcie jakie mo¿e byæ zrealizowane przez prawdziwych
pasjonatów. Tego dzie³a podjê³o siê dwóch by³ych pracowników dawnej kopalni „IGNA-
CY” — dziœ znanych z wielu publikacji autorów. S¹ to Andrzej Adamczyk (autor) wraz ze
wspó³pracownikiem interpretatorem i t³umaczem tekstów z jêzyka niemieckiego in¿. Ery-
kiem Markiewk¹.

Wydanie tej ksi¹¿ki jest wyrazem ho³du dla ca³ej braci górniczej zwi¹zanej z t¹ kopal-
ni¹ i innymi zgrupowanymi w Rybnickim Okrêgu Wêglowym. Tu od pokoleñ pracowa³y
ca³e rodziny od dziada i pradziada. Tym pokoleniom poœwiêcaj¹ niniejsz¹ publikacjê. Pod-
kreœliæ nale¿y równie¿ ten fakt, ¿e KWK „IGNACY” by³a kuŸni¹ kadr dla nowych kopalñ,
jakie powstawa³y w tym regionie. Tu m³odzi górnicy zdobywali praktykê i doœwiadczenie,
poznawali sztukê zawodu górniczego i zasilali nastêpnie nowe kopalnie jakie powstawa³y
w ramach rozbudowy ca³ego okrêgu wêglowego. Tak¹ politykê doskonalenia kadr prowa-
dzi³a jednostka nadrzêdna tj. RZPW której naczelnym dyrektorem by³ syn tej ziemi Jerzy
Kucharczyk — Pe³nomocnik Rz¹du ds. Budowy Rybnickiego Okrêgu Wêglowego.
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Przyk³adem takim by³em tak¿e ja. Pierwszym miejscem pracy po studiach na AGH
w Krakowie by³a ta kopalnia na której zatrudni³em siê w 1956 roku. Po up³ywie 3 lat zo-
sta³em przeniesiony s³u¿bowo na KWK „Anna” w Pszowie aby zdobyæ nowe doœwiadcze-
nia na kopalni gazowej. Po powrocie pracowa³em tutaj do czasu po³¹czenia jej z s¹siedni¹
Kopalni¹ „Rydu³towy” i znowu s³u¿bowo przeniesiony na nowo uruchomion¹ w 1971
roku Kopalniê „Borynia” w Szerokiej. Ostatecznie karierê górnicz¹ zakoñczy³em na stano-
wisku Dyrektora Kopalni „Rymer” w Niedobczycach do której znowu zosta³em s³u¿bowo
przeniesiony.

Górnictwo wêglowe na tej ziemi by³o ko³em zamachowym dla rozwoju gospodarcze-
go ca³ego regionu. Przyk³adem s¹ nowe zak³ady dla przetwórstwa wêglowego jakim by³a
Koksownia przy kopalni Emma (obecnie „Marcel”) oraz budowane na kopalniach kot³ow-
nie i ma³e elektrownie dla zasilania w³asnego. W œlad za tym powstawa³a nowa infrastruk-
tura. By³ to najbardziej dynamiczny okres rozwoju tego regionu.

Józef Barteczko
d³ugoletni pracownik tej kopalni



Karl Georg Heinrich Graf von Hoym

Urodzi³ siê 20 sierpnia 1739 roku w Poblotz
Pob³ocie. Obecnie wieœ w gminie G³ówczyce, po-
wiat s³upski, województwo pomorskie. Rodzica-
mi byli Hans Bogislaws i Auguste Henriette
z domu Wobeser. Jego ojciec jako pruski porucz-
nik poleg³ w 1741 roku podczas pierwszej wojny
œl¹skiej. Rok póŸniej zmar³a mu matka. Osieroco-
nego Karola Georga wzi¹³ pod opiekê Heinrich
Graf von Podewils z Krangen (Kr¹g, wieœ w gmi-
nie Starogard Gdañski), gdzie wychowywa³ siê
razem z jego synami. Po ukoñczeniu Collegium
Fridericianum w Królewcu, w 1758 roku roz-
pocz¹³ studia prawnicze na uniwersytecie we
Frankfurcie nad Odr¹ Alma Mater Viadrina.

W 1761 roku wst¹pi³ do pu³ku kirasjerów von
Schlabrendorffa w Wroc³awiu. Ze wzglêdu na
w¹t³¹ posturê odszed³ ze s³u¿by, a jego dowódca
zarekomendowa³ go u swego brata, ministra do
spraw Œl¹ska, gdzie zosta³ zaanga¿owany jako
ni¿szy urzêdnik we Wroc³awskiej Kamerze Wo-
jenno-Dominialnej Breslauer Kriegs- und Domä-
nenkammer. Przez swoj¹ zrêcznoœæ i gorliw¹ s³u¿bê, szybko awansowa³. Ju¿ w 1762 roku
zosta³ radc¹ wojenno-dominialnym Kriegs- und Domänenrat, a w 1767 roku tajnym radc¹
i dyrektorem Kamery Geheimen Rath und Kammerdirector. W tym samym roku o¿eni³ siê
z Antonin¹ Luiz¹ baronow¹ von Dyhrn i Schönau. Nastêpnego roku po œmierci ojca, Anto-
nina Louiza odziedziczy³a dobra Dyhrenfurth Brzeg Dolny, oraz Eichholz Worm¹towice
ko³o Legnicy i Logau £agów.

W tym czasie Hoyma pozna³ osobiœcie król Fryderyk Wielki. Wywar³ on na nim dobre
wra¿enie i w 1769 roku ustanowi³ go prezydentem rejencji w Kleve Regierungspräsidenten
in Kleve. Jednak wkrótce skierowa³ go na Œl¹sk, gdy¿ po œmierci ministra Schlabrendorffa,
z dniem 19 stycznia 1770 roku zosta³ mianowany zarz¹dzaj¹cym ministrem Œl¹ska dirigi-
renden Minister von Schlesien. Jako zarz¹dca prowincji okaza³ siê dobrym gospodarzem.
Podniós³ produkcjê rzemieœlnicz¹ i rolnicz¹, doprowadzi³ œl¹ski przemys³ lniarski do naj-
wy¿szego rozkwitu a œl¹skie magazyny zbo¿a do najlepiej zarz¹dzanych w monarchii. Dla
ochrony lasów popiera³ stosowanie wêgla kamiennego w bielarniach p³ótna i cegielniach.
Przyczyni³ siê równie¿ do rozwoju górnictwa wêglowego na Górnym Œl¹sku. Rozwija³
szkolnictwo ludowe. We Wroc³awiu w 1789 roku za³o¿y³ seminarium dla nauczycieli szkó³
wiejskich i miejskich.

W 1794 roku obok Departamentu Œl¹skiego powierzono mu zarz¹dzanie tak zwanymi
Prusami Po³udniowymi, utworzonymi po drugim rozbiorze Polski. Zast¹pi³ na tym stano-
wisku ministra Vossa. Hoym zarz¹dza³ nimi z Wroc³awia i stara³ siê interesy gospodar-
cze nowo nabytej prowincji podporz¹dkowaæ dobru Œl¹ska. To spotka³o siê z du¿¹ krytyk¹
i w 1798 roku zrezygnowa³ z tego stanowiska.
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Czas jego urzêdowania przypad³ na okres panowania trzech kolejnych królów, Fryde-
ryka Wielkiego, Fryderyka Wilhelma II i Fryderyka Wilhelma III. U ka¿dego zjedna³ sobie
przychylnoœæ. Kariera jego za³ama³a siê po inwazji wojsk napoleoñskich w 1806 roku.
Skrytykowano go za nienale¿yte zaanga¿owanie siê do obrony przeciw Francuzom i po-
pad³ u króla w nie³askê. Z dniem 22 grudnia 1806 roku zosta³ zawieszony w czynnoœciach,
a 30 sierpnia 1807 roku ostatecznie zwolniony ze s³u¿by pañstwowej. Ta decyzja zawa¿y³a
na stanie jego zdrowia i po krótkiej chorobie zmar³ 26 paŸdziernika 1807 roku w swojej re-
zydencji w Brzegu Dolnym, gdzie zosta³ pochowany w grobowcu w parku przypa³aco-
wym.

Hoym w pamiêci wspó³czesnych pozosta³ jako wybitny minister prowincji, któremu
Œl¹sk niezwykle du¿o ma do zawdziêczenia. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e by³ na Œl¹sku
przedstawicielem despotycznego re¿imu pruskiego.



Ignacy Moœcicki

Urodzi³ siê 1 grudnia 1867 roku w Mierza-
nowie (obecnie wieœ w gminie Grudusk, po-
wiat ciechanowski, województwo mazowiec-
kie). Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej o tradyc-
jach patriotycznych. Rodzicami byli Faustyn
Walenty i Stefania z Bojanowskich. Po ukoñ-
czeniu szko³y œredniej, w latach 1887 – 91 stu-
diowa³ chemiê na politechnice w Rydze. Tam
zwi¹za³ siê z ruchem niepodleg³oœciowym,
a nastêpnie socjalistycznym. By³ wspó³pra-
cownikiem II Proletariatu. W 1892 roku, za-
gro¿ony dekonspiracj¹, wyemigrowa³ do Wiel-
kiej Brytanii. Tam kontynuowa³ studia w Tech-
nical College w Finsbury i w Patent Library.
Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, kontynu-
owa³ dzia³alnoœæ w ruchu socjalistycznym
i w 1896 roku pozna³ Józefa Pi³sudskiego.
W 1897 roku przeniós³ siê do Szwajcarii, gdzie
podj¹³ pracê naukow¹ na uniwersytecie w Fry-
burgu, gdzie miêdzy innymi opracowa³ metodê
otrzymywania kwasu azotowego z powietrza.
W 1912 obj¹³ katedrê chemii fizycznej i elek-
trochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. Po odzyskaniu przez Polskê niepod-
leg³oœci, obok pracy naukowej zaj¹³ siê organizowaniem polskiego przemys³u chemiczne-
go. W 1921 zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym technologii chemii nieorganicz-
nej i elektrochemii technicznej. Po objêciu przez Polskê czêœci Górnego Œl¹ska w 1922 zo-
sta³ dyrektorem kombinatu zwi¹zków azotowych „Azoty” w Chorzowie Stickstoffwerke
opuszczonego przez niemiecki personel. Zak³ady zosta³y w krótkim czasie uruchomione,
a po wprowadzeniu udoskonaleñ Moœcickiego produkcja zosta³a zwielokrotniona. W 1925
roku obj¹³ katedrê elektrochemii technicznej Politechniki Warszawskiej. W Tarnowie
za³o¿y³ Pañstwowe Zak³ady Zwi¹zków Azotowych. Dzielnicê, gdzie zbudowano tê fabry-
kê, na jego czeœæ nazwano Moœcicami.

Po przewrocie majowym w 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybra³o na prezyden-
ta Pi³sudskiego, który tego stanowiska nie przyj¹³, a zarekomendowa³ Ignacego Moœcic-
kiego. Na ponownych wyborach wybrano Ignacego Moœcickiego, który z dniem 4 czerwca
1926 roku zosta³ zaprzysiê¿ony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W nastêpnych
wyborach dnia 8 maja 1933 roku zosta³ wybrany na kolejn¹ kadencjê. Po napaœci na Polskê
Niemiec hitlerowskich 1 wrzeœnia 1939 roku przeniós³ siê na wschód Polski, a 17 wrzeœnia
po napaœci na Polskê Zwi¹zku Sowieckiego, uda³ siê do Rumunii gdzie zosta³ internowany.
Z dniem 30 wrzeœnia 1939 roku Ignacy Moœcicki z³o¿y³ swój urz¹d, a na nastêpcê wyzna-
czy³ W³adys³awa Raczkiewicza.

W grudniu 1939 roku przeniós³ siê do Szwajcarii, gdzie na uniwersytecie we Fryburgu
prowadzi³ zajêcia i kontynuowa³ prace naukowe. Nastêpnie przeprowadzi³ siê do Genewy,
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gdzie pracowa³ w laboratorium chemicznym. Stan jego zdrowia gwa³townie pogorszy³ siê
po 1943 roku. Zmar³ 2 paŸdziernika 1946 w Versoix niedaleko Genewy, gdzie zosta³ po-
chowany.

Pozostawi³ po sobie du¿y dorobek techniczno-naukowy. By³ autorem ponad 60 prac
naukowych i ponad 40 patentów polskich i zagranicznych. Po wyborze na prezydenta RP
u¿ytkowanie prawa do swych patentów nieodp³atnie przekaza³ pañstwu polskiemu.

W 1993 roku z inicjatywy prezydenta Lecha Wa³êsy i prymasa Józefa Glempa, szcz¹t-
ki Ignacego Moœcickiego przewieziono do Polski i z³o¿ono w krypcie prezydenckiej bazy-
liki archikatedralnej œw. Jana w Warszawie.



WSTÊP

Pierwsz¹ kopalni¹ na ziemi rybnickiej i jedn¹ z najstarszych na Górnym Œl¹sku by³a
kopalnia „Hoym” (Ignacy), za³o¿ona w 1792 roku w Biertu³towach (obecnie g³ówna czêœæ
miasta Radlina w powiecie wodzis³awskim).

Biertu³towy w krótkim czasie sta³y siê miejscowoœci¹ górnicz¹. Na jej terenie po-
wsta³y dwie kolejne kopalnie, a cztery w najbli¿szym s¹siedztwie. Ju¿ w w 1840 roku
za³o¿ona zosta³a kopalnia „Reden”, która by³a czynna do 1905 roku. Jej obszar obejmowa³
po³udniowo zachodni¹ czêœæ miejscowoœci. W 1858 roku we wschodniej czêœci Biertu³tów
powsta³a kopalnia „Mariahilf”, czynna do roku 1884. W s¹siednich Niedobczycach
w 1830 roku zg³oszono kopalniê „Sylvester”. Czêœæ jej obszaru le¿a³a na terenie Bier-
tu³tów, gdzie znajdowa³ siê jeden z jej szybów o nazwie „Ernst”. Kopalnia by³a czynna do
1842 roku. Kolejna Niedobczycka kopalnia to „Carolus” czynna w latach 1838 – 59. Swo-
im obszarem czêœciowo siêga³a do Biertu³tów. Zak³ady te nastêpnie przy³¹czono do kopal-
ni „Hoym”. Niedobczyck¹ kopalni¹, której czêœæ le¿a³a na terenie Biertu³tów, by³a „Johann
Jacob” prowadz¹c¹ wydobycie od 1872 roku. W Biertu³towach znajdowa³ siê szyb tej ko-
palni o nazwie „Anna”, czynny w latach 1878 – 83. W kolonii Obszary przylegaj¹cej
do po³udniowo-wschodniej granicy Biertu³tów, w 1883 roku rozpoczê³a wydobycie kopal-
nia „Emma” (Marcel). Jest to obecnie najwiêkszy zak³ad pracy na terenie obecnego miasta
Radlina.
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Poza czynnymi kopalniami, na terenie Biertu³tów znajdowa³y siê pola górnicze,
w których nigdy nie podjêto samodzielnej eksploatacji. Zosta³y one nastêpnie w³¹czone do
czynnych zak³adów. Centraln¹ czêœæ miejscowoœci zajmowa³o pole „Birtultau”, przy-
³¹czone do kopalni „Hoym”. Od wschodu na teren miejscowoœci siêga³y pola „Mariase-
gen” i „Evahöhe”, a od zachodu „Heinzmann” i „Oeynhausen”. Znalaz³y siê one w grani-
cach kopalni „Emma”, oprócz pola „Oeynhausen”, które przy³¹czono z kolei do kopalni
„Charlotte” (Rydu³towy).



KOPALNIA PAÑSTWOWA — KRÓLEWSKA
1792 – 1834

Pod koniec XVIII wieku Rybnik i jego okolice by³y terenem typowo rolniczym. Jedy-
nie nad rzekami Rud¹ i Nacyn¹ znajdowa³y siê huty, kuŸnice i fryszerki zajmuj¹ce siê prze-
twórstwem rudy ¿elaza. Rudê sprowadzano z okolic Tarnowskich Gór, gdy¿ miejscowe za-
soby od dawna by³y wyczerpane. Tak, ¿e tradycji górniczej na tym trenie ju¿ nie by³o. Wiêk-
szoœæ zak³adów hutniczych by³a w³asnoœci¹ kolejnych w³aœcicieli Rybnika.

W 1788 roku król pruski Fryderyk Wilhelm II odkupi³ od Antoniego hrabiego Wenger-
skiego miasteczko Rybnik z 24 okolicznymi wioskami, tak zwane „pañstwo rybnickie”1.
Na w³asnoœæ królewsk¹ przesz³y równie¿ wszystkie znajduj¹ce siê na tym terenie zak³ady
hutnicze. Dla ich zarz¹dzania w tym samym roku powo³ano „Królewski Urz¹d Hutniczy
w Rybniku” Königliche Hüttenamt zu Rybnik podleg³y Œl¹skiej Kamerze Wojenno-Domi-
nialnej we Wroc³awiu Die schlesische Kriegs- und Domainen- Kammer zu Breslau.

W tym czasie na Œl¹sku prowadzono próby wykorzystania koksu do wytopu ¿elaza
w wielkich piecach. Z tego powodu dyrektor Wy¿szego Urzêdu Górniczego we Wroc³awiu
Fryderyk Wilhelm von Reden zleci³ poszukiwanie wêgla na koszt królewski. Na Górnym
Œl¹sku prace te prowadzili asesor górniczy Reichardt i przysiêg³y górniczy Salomon Isaac.
Odkryli oni w 1788 roku wychodnie wêgla kamiennego w okolicach Czernicy, Niewiado-
mia i Czerwionki. W nastêpnym roku opublikowany zosta³ opis odkrytych pok³adów
w Niewiadomiu, Radoszowach, Rydu³towach, Pszowie i pomiêdzy Czernic¹ a Piecami2.

Te odkrycia sk³oni³y Królewski Urz¹d Hutniczy w Rybniku do podjêcia takich poszu-
kiwañ w najbli¿szym s¹siedztwie miasta. Poszukiwania prowadzono w Biertu³towach
i prawdopodobnie w Niedobczycach, miejscowoœciach nale¿¹cych do Dominium. W Nie-
dobczycach zg³êbiono kilka szybów i sztolniê z doliny Nacyny. Nie natrafiono na pok³ad
godny odbudowy3. Z kolei w Biertu³towach na gruntach maj¹tku dominialnego natrafiono
na pok³ad o znacznej mi¹¿szoœci i w 1792 roku za³o¿ono tam kopalniê w celach próbnych
Versuch Kohlengrube. Usytuowano j¹ na pó³nocnym stoku wzgórza biertu³towskiego, nie-
daleko zabudowañ folwarcznych. Obecnie w tym miejscu znajduje siê cmentarz. Do uru-
chomienia kopalni sprowadzono doœwiadczonych górników. Budowê kopalni rozpoczêto
od wydr¹¿enia z doliny potoku zwanego obecnie Ciekiem Niedobczyckim poziomego
chodnika (sztolni) w kierunku po³udniowym do po³¹czenia z pok³adem wêgla. W od-
leg³oœci 75 m od wlotu sztolni zg³êbiono do pok³adu 19,3 metrowy szyb nazwany „Wetter”
(Wentylacyjny). S³u¿y³ on równie¿ do wydobycia i wyposa¿ony zosta³ w rêczny ko³o-
wrót4. Wydobycie od 1793 roku kszta³towa³o siê pomiêdzy 2 a 3 tysi¹cami szafli wêgla
rocznie, co wynios³o 150 – 220 ton, a po 1796 roku — powy¿ej 3 tysiêcy szafli5.

Minister do spraw Œl¹ska Karol Hoym, od samego pocz¹tku wykazywa³ osobiste zain-
teresowanie losem kopalni, gdy¿ ju¿ w 1794 roku zleci³ przeprowadzenie kontroli zak³adu.
Ze sporz¹dzonego wtedy raportu mo¿emy kopalniê bli¿ej poznaæ. Posiada³a nadal jeden
szyb, chodnik mia³ ju¿ d³ugoœæ 105 m. Pok³ad o mi¹¿szoœci 2,8 m zawiera³ dobry wêgiel
opa³owy i do kuŸni, jednak ma³o wêgla grubego i przedzielony by³ warstwami wêgla
g³uchego i i³u. Pole wêglowe otwarte by³o przodkami prowadzonymi wzd³u¿ rozci¹g³oœci
pok³adu.
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W³adze górnicze uwa¿a³y eksploatacjê kopalni za niecelow¹. Jednak minister Hoym
nie wyrazi³ zgody na jej zamkniêcie i w 1795 roku wyst¹pi³ z pismem do Wy¿szego Urzêdu
Górniczego o pozostawienie górników i dalsz¹ kontynuacjê prac. Jeden z górników, nieja-
ki Zahn zbieg³. By³ on prawdopodobnie odpowiedzialny za prowadzenie robót, gdy¿
w 1796 roku zaanga¿owano nowego sztygara. By³ nim Schatz z Trachhammer6 (obecnie
Trachy, wieœ w gminie Soœnicowice powiat gliwicki. Obok tej miejscowoœci wydobywano
rudê ¿elaza). Kontynuowa³ on nadal prace wydobywcze i badawcze na kopalni. Zg³êbiono
wtedy kolejny szyb wydobywczy „Harnisch” o g³êbokoœci 25,8 m, wentylacyjny „Pfeiler”
(20 m), oraz dwa szyby badawcze „Versuch” (15,1 m) i „Birtultau” (12,0 m). W dnie tego
ostatniego wykonano odwiert o g³êbokoœci 49,5 m. Nie natrafiono jednak na ¿aden pok³ad
nadaj¹cy siê do eksploatacji7.

W roku 1797 w³adze górnicze ponownie zamierza³y unieruchomiæ kopalniê, gdy¿ na
prace badawcze wydano ju¿ 800 talarów, a dalsze mog³y poch³on¹æ kolejne 1000 do 1500
talarów. Poza tym, du¿a zawartoœæ pirytu w wêglu uniemo¿liwia³a produkcjê dobrego kok-
su, który by³ g³ównym celem za³o¿enia kopalni. Wprawdzie pracownikowi kopalni Dud-
kowi w listopadzie 1797 roku uda³o siê koks uzyskaæ, lecz by³ chyba z³ej jakoœci, gdy¿
wiêcej prób nie ponawiano. Wobec tego na polecenie Kamery Wojenno-Dominialnej
wstrzymano prace badawcze i przyst¹piono do samego wydobycia z posiadanych ju¿ szy-
bów i chodników. Decyzja ta zbieg³a siê z wydaniem przez ministra Hoyma 11 grudnia
1797 roku rozporz¹dzenia, by wszystkie rz¹dowe paleniska podporz¹dkowane Urzêdowi
Hutniczemu w rejonie Rybnika przygotowaæ do opalania wêglem, a drewno wykorzysty-
waæ w przemyœle hutniczym. Wzrós³ przez to popyt na wêgiel. Prawdopodobnie te¿ wtedy
kopalnia otrzyma³a nazwê „Hoym”, gdy¿ dotychczas nazywana by³a Kopalni¹ Bier-
tu³towsk¹ Birtultauer Grube8. Eksploatowany pok³ad równie¿ nazwano Hoym. Zgodnie ze
wspó³czesnym oznaczeniem, nosi on numer 602.

Oko³o 1797 roku za³o¿ono kolejny, ni¿ej po³o¿ony poziom wydobywczy. By³ on od-
wadniany now¹ sztolni¹, usytuowan¹ obok starej. Pierwszym szybem na tym poziomie by³
„Hoym” (18,8 m), co te¿ œwiadczy o nadaniu w tym czasie nazwy dla kopalni. W miarê
przechodzenia z eksploatacj¹ na po³udnie, zg³êbiono szyby „Kögel” (26,7 m), „Schack”
(31,5 m) i „Emilie” (32,5 m). Przy kopalni znajdowa³a siê cechownia i dom mieszkalny dla
dozoru Beamten Wohnung9. Nie wiadomo kiedy powsta³y. Mog³y zostaæ zbudowane
z chwil¹ jej uruchomienia, albo dopiero pod koniec lat 90. XVIII wieku.

Kopalnia stopniowo siê rozwija³a, w 1803 roku wydobyto 2275 ton kêsów i 317 ton
wêgla drobnego, a w nastêpnym — 2736 ton wêgla wszelkiego rodzaju. Dozór kopal-
ni sk³ada³ siê z nadsztygara Stroha, sztygara Schatza, szychtmistrza Dudka i kasjera Mal-
lickha10.

Wydobycie by³o uzale¿nione od popytu na wêgiel, który nie by³ du¿y. Sprzeda¿ od-
bywa³a siê na furmanki, a ze wzglêdu na z³y stan dróg, odbiorcami by³y najbli¿sze mia-
sta i okoliczne dwory ziemiañskie. Transportem wêgla do dworów trudnili siê ch³opi pañ-
szczyŸniani. Zachowa³ siê „urbarz” (spis powinnoœci pañszczyŸnianych) wsi Grabówka.
Dowiadujemy siê z niego, ¿e na 24 siedlaków przypada³o 60 dni w roku na zwózkê wêgla.
Po wêgiel je¿d¿ono do Czernicy (kopalnia Charlotte) lub Biertu³tów (kopalnia Hoym).
Obie miejscowoœci oddalone by³y o milê od Grabówki. Na wóz ³adowano 6 szafli (oko³o
0,5 t wêgla)11.
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Eksploatacja na poziomie odwadnianym sztolni¹ zbli¿a³a siê ku koñcowi. Dla otwar-
cia ni¿ej le¿¹cej partii pok³adu, potrzebne by³o mechaniczne urz¹dzenie odwadniaj¹ce.
W tym celu w 1806 roku sprowadzono z Zaborza (obecnej dzielnicy Zabrza) parow¹ ma-
szynê odwadniaj¹c¹, wykorzystywan¹ poprzednio przy dr¹¿enia Kluczowej Sztolni Dzie-
dzicznej, prowadz¹cej od Kana³u K³odnickiego w Zabrzu do kopalni „Królowa Luiza” Kö-
nigin Luise. Dr¹¿enie tej sztolni rozpoczêto w 1799 roku i prowadzono równoczeœnie
w kilku miejscach, dlatego pocz¹tkowo by³o potrzebne odwadnianie. W grudniu 1805 roku

15

4. Kopalnia Hoym w 1806 roku. Dampf Mach Scht — szyb Maszynowy, Mundloch — wylot sztol-
ni, Zechenhaus — cechownia.



nast¹pi³o po³¹czenie wszystkich odcinków sztolni i maszyna sta³a siê zbêdna12. Na jej
przyjêcie ju¿ wczeœniej przygotowano szyb odwadniaj¹cy o g³êbokoœci 45,5 m z 1,4 met-
rowym rz¹piem, najg³êbsz¹ czêœci¹ szybu gdzie zbiera siê woda. Szyb usytuowany by³ po
pó³nocnej stronie potoku, w miejscu obecnego skrzy¿owaniu ulic Sokolskiej, Rydu³tow-
skiej i Hallera. Otrzyma³ nazwê „Maszynowy” Machinen Schacht13. Maszynê parow¹
umieszczono nad zrêbem szybu w drewnianym budynku, obok którego ustawiono dwa
kot³y do wytwarzania pary. Maszyna sk³ada³a siê ze stalowego cylindra w którym porusza³
siê t³ok po³¹czony wahaczem z ¿erdzi¹ uruchamiaj¹c¹ t³ok pompy w rz¹piu szybu. Skok
t³oka maszyny wynosi³ 7 stóp (2 m), jego œrednica 24 cale (610 mm), a œrednica pompy
7½ cala (190 mm) Wydajnoœæ urz¹dzenia wynosi³a 24 stopy3/min (700 litrów na minutê).
Wodê odprowadzano do potoku krótk¹ sztolni¹ usytuowan¹ 6 m poni¿ej zrêbu szybu.
Kot³y zasilaj¹ce maszynê spala³y 40 – 50 szafli (2,9 – 3,3 t) drobnego wêgla na dobê14. Nie
by³o to ju¿ urz¹dzenie nowoczesne. Okreœlone zosta³o jako „maszyna starego systemu”
Machine nach alten Princip. Nazywana te¿ by³a maszyn¹ atmosferyczn¹, gdy¿ suw pracy
wykonywa³o ciœnienie atmosferyczne. Jej dzia³anie przedstawia³o siê nastêpuj¹co. ¯erdzie
szybowe pompy schodz¹c pod w³asnym ciê¿arem w dó³ podnosi³y t³ok w cylindrze maszy-
ny, pod który wpuszczano parê z kot³a. Gdy t³ok osi¹ga³ górne po³o¿enie, specjalna dŸwig-
nia zamyka³a dop³yw pary, otwieraj¹c równoczeœnie inny zawór powoduj¹cy wtrysk zim-
nej wody do cylindra ze zbiornika znajduj¹cego siê nad maszyn¹ pod dachem budynku.
Powodowa³o to skroplenie siê pary i zmniejszenie jej objêtoœci. Wtedy ciœnienie atmosfe-
ryczne wt³acza³o t³ok w dolne po³o¿enie, a t³ok pompy podchodz¹c w górê, wyci¹ga³ wodê
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na powierzchniê. Po usuniê-
ciu wody z dna cylindra, co
regulowa³ zawór umieszczo-
ny w skrzynce pod jego dnem,
proces rozpoczyna³ siê od
nowa. Maszyna wykonywa³a
œrednio 12 ruchów na minutê.
Wahacz w maszynie spe³nia³
równie¿ inne zadania. Napê-
dza³ dodatkow¹ pompê do-
starczaj¹c¹ wodê do wspom-
nianego zbiornika, a ¿erdŸ
przymocowana do wahacza
uruchamia³a dŸwigniê regu-
luj¹c¹ pracê urz¹dzenia i na-
pêdza³a pompkê usuwaj¹c¹
na zewn¹trz zu¿yt¹ wodê ze
skrzynki pod dnem cylindra15.

Po uruchomieniu maszy-
ny, za³o¿ono najpierw chodnik
wodny, od którego poprowa-
dzono w pok³adzie pochylniê
w kierunku czynnych wyro-
bisk kopalni. Dla zapewnienia
wentylacji zg³êbiano wzd³u¿
niej w odstêpach co 60 do
70 m szyby: „Mohrhard”

(37,4 m), „Schatz” (24,1 m) i „Caroline” (33,6 m). Pos³u¿y³y one w nastêpnych latach za
podstawê do zak³adania kolejnych poziomów wydobywczych. Przy koñcu pochylni
za³o¿ono nowy poziom wydobywczy, odwadniany ju¿ maszyn¹. Zg³êbiono do niego szyby:
„Otto” (19,5 m), „Kraker” (36,7 m) i „Stroh” (36,3 m). Eksploatacja na tym poziomie trwa³a
do pocz¹tkowych lat drugiego dziesiêciolecia XIX wieku16.
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Na podstawie edyktu królewskiego z 23 grudnia 1808 roku nast¹pi³a zmiana w admi-
nistracji pruskiej, powsta³a wtedy Prowincja Œl¹ska kierowana przez Naczelne Prezydium
Prowincji Œl¹skiej. W zwi¹zku z tym w lutym 1809 roku zlikwidowano Wroc³awsk¹ Ka-
merê Wojenno Dominialn¹17 i od 1810 roku kopalnia przesz³a pod bezpoœredni zarz¹d pañ-
stwowych w³adz górniczych18. Odt¹d nosi³a nazwê „Królewska Kopalnia Hoym w Bier-
tu³towach” Koenigl. Hoym Grube bey Birtultau19.

Wojny prowadzone przez pañstwo pruskie mia³y wp³yw na zatrudnienie w górnictwie.
Zachowa³a siê informacja z wojny Prus przeciwko Napoleonowi w latach 1813 – 14. Wte-
dy na kopalni pracowa³o 14 górników, a do pe³nej obsady brakowa³o 8 osób. Górników nie
obowi¹zywa³a s³u¿ba wojskowa, byli jednak powo³ywani do jednostek obrony krajowej
Landwehr, oraz do prac ziemnych przy budowie fortyfikacji20.

W tym te¿ czasie za³o¿ono ni¿szy poziom wydobywczy z szybem „Caroline”, a po kil-
ku latach eksploatacja zesz³a jeszcze ni¿ej, w rejon szybu „Schatz”. Na tych poziomach
prowadzono eksploatacjê równoczeœnie i dlatego otrzyma³y nazwy. Poziom z szybem „Ca-
roline” nazwano górnym Ober Sohle, a g³êbszy z szybem „Schatz”, poziomem pierwszym
1 te Sohle. Na tym poziomie wydobycie przenios³o siê na pó³noc poza wzgórze biertu³tow-
skie i kolejne szyby „Rheinhold” (20,3 m) i „Goldammer” (24,8 m) znalaz³y siê po drugiej
stronie potoku, na po³udniowym zboczu wzniesienia zwanego Babi¹ Gór¹. Zg³êbiono te¿
wtedy w dolinie potoku niedaleko dawnych wylotów sztolni szyb wentylacyjny „Wet-
ter” (7,6 m). W zachodniej czêœci, po drugiej stronie drogi prowadz¹cej do Biertu³tów,
za³o¿ono szyb „Richter” (30,2 m). Pok³ad na tych poziomach wybierano w latach 1813 –
1819. W roku 1816 rozpoczêto prace przygotowawcze na poziomie drugim 2 te Sohle, na
g³êbokoœci szybu „Mohrhard” i w 1817 roku rozpoczêto wydobycie. Po przejœciu z eksplo-
atacj¹ na wschód, za³o¿ono tam szyb „Degenhard” (38,6 m). Wydobycie na tym poziomie
prowadzono do 1822 roku21.

Na podstawie notatek elewa Pinenet, studenta szko³y górniczej odbywaj¹cego prakty-
kê na kopalni w 1817 roku, mo¿emy poznaæ pracê górników. W chodnikach pracowano na
dwie zmiany po 12 godzin. W przodkach wydobywczych na trzy oœmiogodzinne zmiany,
gdzie na pierwszej zmianie dwóch górników wykonywa³o wr¹b w caliŸnie wêglowej
i przygotowywa³o drewno do obudowy. Na drugiej, oœmiu ludzi wybiera³o górn¹ ³awê
(warstwê) wêgla i warstwê kamiennego przerostu, którym zabezpieczano wyrobisko. Na
trzeciej zmianie dwóch pracowników wybiera³o doln¹ ³awê i wykonywa³o ostateczn¹ obu-
dowê przodka. Urobek wywo¿ono w skrzyniach w³ócznych Fordertrog wykonanych
z 1¼ calowych (3,25 cm) desek, o wymiarach 23¾ cala (62 cm) na 16 cali (42 cm) i wyso-
koœæ 17 cali (44 cm), mieszcz¹cych oko³o 95 kg wêgla. Skrzynia wzmocniona by³a taœm¹
metalow¹, a na rogach posiada³a metalowe oczka do zamocowania ³añcuchów. Za pomoc¹
przewieszonego przez pierœ skórzanego pasa i ³añcucha szleper22 ci¹gn¹³ skrzyniê po
wy³o¿onym deskami sp¹gu23 pod szyb, gdzie zapinano j¹ do konopnej liny zakoñczonej
pierœcieniem z poczwórnym ³añcuchem. Dwóch pracowników wyci¹ga³o skrzyniê ko³o-
wrotem na powierzchniê. Nastêpnie jeden popuszcza³ linê, a drugi hakiem odci¹ga³ skrzy-
niê na odleg³oœæ 20 do 30 m od szybu i wysypywa³ wêgiel na zwa³. Ka¿dy przodek wyposa-
¿ony by³ w piêæ skrzyñ: dwie pe³ne, dwie pró¿ne, oraz jedn¹ rezerwow¹ i obs³ugiwany by³
przez dwóch szleprów24. Pok³ad w tym rejonie mia³ gruboœæ 1,4 do 1,9 m z przerostem
skalnym 0,45 m25.
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W tym te¿ czasie (1817 rok) powy¿ej szybu „Maszynowego”, przy drodze pro-
wadz¹cej do Niewiadomia, postawiono kolejny dom urzêdniczy Beamten Wohnung. Budy-
nek ten przetrwa³ do obecnych czasów i aktualnie zamieszkuje go kilka rodzin26.

Z pocz¹tkiem lat 20. XIX wieku chodnikiem prowadzonym na poziomie górnym
w kierunku po³udniowo zachodnim przebito siê przez strefê tak zwanego g³uchego wêgla
i po zachodniej stronie drogi prowadz¹cej do Biertu³tów otwarto nowe pole odbudowy.
Wkrótce za³o¿ono tam szyb wydobywczy „Barbara” (31,3 m), wentylacyjny „Wetter”
(23,8 m) i od 1823 roku rozpoczêto wydobycie. Pole to udostêpniono równie¿ chodnikiem
z poziomu pierwszego, gdzie za³o¿ono szyb „Catharina” (48,8 m). Zamierzano w tym
miejscu za³o¿yæ nowy rejon wydobywczy, z odrêbn¹ maszyn¹ odwadniaj¹c¹. W tym celu
w 1822 roku z w¹wozu po pó³nocnej stronie obecnej ulicy Matejki rozpoczêto dr¹¿enie
sztolni odwadniaj¹cej. Prowadzi³a ona w kierunku odwiertu „D”, za³o¿onego prawdopo-
dobnie dla projektowanego szybu wodnego, do którego prowadzono równie¿ chodnik od
szybu „Catharina”. Nowe pole okaza³o siê o wiele mniejsze ni¿ przypuszczano, bo wkrótce
w chodniku, a nastêpnie w odwiercie na g³êbokoœci 53,5 m natrafiono na g³uchy wêgiel.
Z tego powodu w 1826 roku wstrzymano dr¹¿enie sztolni, która osi¹gnê³a ju¿ 222 m27,
a maszynê umieszczono na szybie „Maszynowym” jako bliŸniacz¹. By³a takiego samego
typu jak poprzednia i równie¿ pochodzi³a z Zaborza28. W zale¿noœci od dop³ywu wody pra-
cowa³a jedna, albo dwie maszyny równoczeœnie. W tym te¿ roku wydobycie wynios³o
6899 t29. Nowe pole udostêpniono równie¿ chodnikiem z poziomu drugiego, gdzie za-
³o¿ono szyb „Wilibald” (56,1 m) i po³¹czono pochylni¹ z czynnymi wyrobiskami. Wydo-
bycie w tym rejonie, od szybu „Wetter”, poprzez szyby „Barbara”, „Catharina” a¿ do szybu
„Wilibald” trwa³o do 1832 roku30.
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W 1827 roku dozór kopalni podleg³y bezpoœrednio Królewskiemu Górnoœl¹skiemu
Urzêdowi Górniczymu w Tarnowskich Górach Königl. Oberschlesisches Berg=Amt zu
Tarnowitz stanowili: Degenhardt — przysiêg³y górniczy, Schatz — nadsztygar i Fryderyk
Grundmann — szychmistrz. Ten ostatni pe³ni³ tê funkcjê od 1824 do 1833 roku31.

Celem podjêcia wydobycia na najni¿szym, trzecim poziomie 3 te Sohle, pod koniec lat
20. za³o¿ono obok szybu „Maszynowego” dodatkowy szyb „Thürnagel” (46 m, z rz¹piem
3,6 m). Jednak nie zdecydowano siê na rozpoczêcie wydobycia, gdy¿ mocno wyeksploato-
wane maszyny odwadniaj¹ce nie gwarantowa³y bezawaryjnej pracy. Nie zapewnia³o to
bezpieczeñstwa górnikom zatrudnionym w najni¿szej czêœci kopalni, gdy¿ awaria maszy-
ny mog³a doprowadziæ do zalania tych wyrobisk. Dlatego w latach 1829 – 31 pomiêdzy po-
ziomem drugim a trzecim za³o¿ono poziom poœredni z chodnikiem, do którego zg³êbiono
dwa szyby „Minna” (44,4 m) i „Max” (36,8) i w 1833 roku przyst¹piono do wydobycia32.

Prawdopodobnie w 1832 roku dokonano pomiaru obszaru górniczego kopalni. Za
podstawê pos³u¿y³ szyb „Thürnagel”, przy którym wyznaczono pole podstawowe Fungru-
be o wielkoœci 4 Maasen (miar pruskich)33, oraz wyliczono 1200 miar dla ca³ego obszaru
kopalni. Stanowi³o to 1,033 km2. Pole górnicze le¿a³o na pó³noc i pó³nocny zachód od tere-
nu dotychczasowej eksploatacji, gdy¿ przy jego wyznaczaniu pominiêto czêœæ ju¿ wyeks-
ploatowan¹. W granicach nowego obszaru pozostawiono jedynie, czynne w tym czasie
szyby: wspomniany ju¿ „Thürnagel”, „Maszynowy”, „Goldammer”, „Mohrhard”, „Min-
na” i „Max”. Wtedy te¿ kopalnia otrzyma³a oficjalne nadanie, którego jako królewska do-
tychczas nie potrzebowa³a34. Akt nadania nie zachowa³ siê. Powodem tej operacji by³o
przeznaczenie kopalni do sprzeda¿y.
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KOPALNIA PRYWATNA
SKONSOLIDOWANA KOPALNIA HOYM

1834 – 1870

Skarb pañstwa pruskiego z dniem 11 czerwca 1834 roku sprzeda³ kopalniê „Hoym”
prywatnym osobom. Zak³ad odt¹d sta³ siê w³asnoœci¹ gwareck¹1. W³aœcicielami (gwarka-
mi) kopalni zostali: aptekarz Ferdynand Fritze z Rybnika, kupiec Franciszek Langer z Ra-
ciborza, sekretarz s¹dowy Fryderyk Kaulbach z Rybnika, asesor August Gebauer z Opola,
oraz kupiec Mateusz Prusowski z Rybnika2. Wkrótce do gwarectwa kopalni „Hoym”
przyst¹pili w³aœciciele s¹siedniej kopalni „Sylvester”.

KOPALNIA SYLVESTER

Kopalnia po³o¿ona by³a w po³udniowo-zachodniej czêœci Niedobczyc, na gruntach
dominium królewskiego. Pierwsze prace poszukiwawcze na tym terenie podjêto w 1819
roku. Wtedy to z doliny potoku Wypandów w zboczu wzniesienia, na którym obecnie znaj-

duje siê osiedle im. W. Korfantego
wydr¹¿ono w kierunku wschodnim 56
metrow¹ sztolniê nazwan¹ „Sylvester”.
Udostêpniono ni¹ pok³ad o mi¹¿szoœci
1,2 m, w którym za³o¿ono chodnik i po-
chylniê. W chodniku dr¹¿onym na
pó³noc po 40 metrach stwierdzono za-
nik pok³adu, a w pochylni napotkano
liczne zaburzenia i prace wstrzymano.
Kolejn¹ sztolniê, nazwan¹ „Osten” za-
³o¿ono w 1823 roku od strony pó³noc-
nej. Po osi¹gniêciu pok³adu o gruboœci
0,8 m za³o¿ono szyb „Malik” (20,4 m)
i od tego miejsca dr¹¿ono chodnik ba-
dawczy. Zatrzymano go w odleg³oœci
108 m od szybu i dalszych prac nie pro-
wadzono. Zg³êbiono te¿ szyb „Reisel”
(20,6 m) w którym pok³ad mia³ gruboœæ
0,7 m, oraz szyb „Gustav” (25,7 m)
w rejonie którego prowadzono szcz¹t-
kowe wydobycie (alte Arbeit)3. Praw-
dopodobnie roboty te prowadzone by³y
przez s¹siedni¹ kopalniê „Hoym”, gdy¿
teren ten by³ w³asnoœci¹ skarbu pañ-
stwa, a kopalnia jak wiadomo, równie¿
by³a pañstwowa.
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Regularn¹ eksploatacjê podjêto
po uzyskaniu nadania górniczego
kopalni. Wyda³ je Wy¿szy Urz¹d
Górniczy w Brzegu 28 wrzeœnia
1830 roku królewskiemu radcy eko-
nomicznemu Karolowi Fryderykowi
Augustowi Cuno z Raciborza4. Na-
danie zosta³o potwierdzone przez na-
czelne w³adze górnicze w Berlinie
10 listopada 1830 roku5. Kopalnia
otrzyma³a nazwê „Sylvester”. Pod-
staw¹ nadania by³ wspomniany ju¿
szyb „Gustav”. Na obszar kopalni
sk³ada³o siê pole podstawowe przy
szybie „Gustav” i 257 miar pruskich,
co wynios³o 0,224 km2. Pomiaru
pola górniczego kopalni i osadzenia
kamieni granicznych dokonano 22
kwietnia 1831 roku. Kopalnia wtedy
by³a ju¿ w³asnoœci¹ powiatowego
urzêdnika skarbowego dr Antoniego
Kremsera i naczelnika urzêdu Danie-
la Hoffmanna, obaj z Rybnika6. Byli
oni gwarkami kopalni z udzia³ami po
61 kuksów ka¿dy.

Do wydobycia przyst¹piono w 1832 roku. Robotami kierowa³ szychtmistrz s¹siedniej
kopalni „Hoym” Fryderyk Grundman. Prace prowadzono równoczeœnie w dwu pok³adach.
Znany ju¿ od 1819 roku pok³ad nazwany „Górnym” Ober Flötz (604) udostêpniono kilko-
ma szybami. Poza wymienionym ju¿ szybem „Gustav”, zg³êbiono szyby „Oscar” (27,3 m),
„Helena” (17,2 m) „Sylvester” (16,7 m) i „Oswald” (24,5 m). Eksploatacja tego pok³adu
by³a utrudniona, gdy¿ wêgiel by³ miêkki i napotykano liczne wgniecenia ska³ do pok³adu.
Prowadzono j¹ tylko w rejonie szybów „Oscar”, „Oswald” i „Gustav”, przy którym posta-
wiono cechowniê7. Podstaw¹ wydobycia by³a eksploatacja pok³adu „Dolnego” Nieder
Flötz (605) o gruboœci 0,9 – 1,4 m z przerostem kamienia 0,2 – 0,5 m. Do wybierania
pok³adu przyst¹piono we wschodniej czêœci kopalni, przy drodze z Niedobczyc do Bier-
tu³tów, gdzie po zachodniej jej stronie za³o¿ono szyby „Hoffmann” (31,1 m) i „Kremser”
(36 m), a po wschodniej „Wetter” (32,4 m). Szyby te s³u¿y³y do wydobycia, a ostatni
równie¿ do wentylacji. Obok szybu „Kremser” postawiono drug¹ cechowniê. Urobek wy-
ci¹gano rêcznymi ko³owrotami, którymi równie¿ wyci¹gano wodê z pok³adu „Dolnego”.
Pok³ad „Górny” odwadniano odbudowan¹ sztolni¹, która by³a dalej dr¹¿ona dla po³¹czenia
z pok³adem „Dolnym”. W 1833 roku sztolnia osi¹gnê³a rejon szybu „Oscar”. By zapewniæ
obieg powietrza w sztolni, szyb pog³êbiono o 7 m do jej poziomu. W tym te¿ roku, na
po³udnie od szybu „Kremser” zg³êbiono do pok³adu „Dolnego” nowy szyb wydobywczy
„Hoffnung” (36,6 m) i po³¹czono chodnikiem z pozosta³ymi szybami w tym pok³adzie. Dla
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celów badawczych, z dna szybu „Wetter” wywiercono otwór badawczy. Nie natrafiono na
¿aden pok³ad i na g³êbokoœci 32 m wiercenie wstrzymano.

W 1833 roku wydobyto 3309 t, w tym 368 t z pok³adu „Górnego”. Sprzedano 3138 t.
Kopalnia zatrudnia³a 79 osób, w tym: 1 sztygara, 1 miercê wêgla, 36 rêbaczy i 41 pozo-
sta³ych robotników. W nastêpnym roku sztolnia dotar³a w rejon szybu „Gustav”, który
równie¿ zg³êbiono do jej poziomu. Mia³ on odt¹d g³êbokoœæ 40,7 m8.

Dalsza eksploatacja prowadzona by³a wspólnie z kopalni¹ „Hoym”.

SKONSOLIDOWANA KOPALNIA HOYM

Z dniem 21 czerwca 1834 roku w³aœciciele kopalni „Sylvester”, odsprzedaj¹c ponad
po³owê swoich kuksów gwarkom kopalni „Hoym” przyst¹pili do gwarectwa tej kopalni.
W tym samym dniu podpisano protokó³ konsolidacji tych kopalñ w jeden zak³ad pod
nazw¹ „Skonsolidowana Kopalnia Hoym w Biertu³towach” Consolidirte Hoym=Grube
bei Birtultau9. Jeszcze przed konsolidacj¹ (3 kwietnia 1832 roku) gwarkowie kopalni „Syl-
vester” z³o¿yli wniosek o nadanie nowego pola górniczego o nazwie „Fracisca”. Zosta³o
ono przyznane przez Królewsko Pruski Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Brzegu 4 listopada
1934 roku jako powiêkszenie obszaru kopalni „Sylvester” o 230 miar pruskich i zgodnie
z umow¹, powiêkszy³o obszar skonsolidowanej kopalni. Przy pomiarze dodatkowego na-
dania w dniu 14 kwietnia 1835 roku uczestniczy³ szychtmistrz Suchlich10, który obj¹³ to
stanowisko po odejœciu Fryderyka Grundmanna. Oficjalne potwierdzenie konsolidacji
przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Brzegu nast¹pi³o 25 marca 1835 roku z wa¿noœci¹ od
pocz¹tku tego roku. Skonsolidowana kopalnia le¿a³a na terenie gmin Biertu³towy i Nie-
dobczyce, a jej powierzchnia wynosi³a 1695 miar pruskich, co stanowi³o 1,454 km2. Gwar-
kami byli: dr Antoni Kremser – 29¼ kuksa, Daniel Hoffmann – 29¼, Ferdynand Fritze –
17, Franciszek Langer – 17, Fryderyk Kaulbach – 17, August Gebauer – 7½, oraz Mateusz
Prusowski – 5. Razem 122 kuksy11.

Nowych w³aœcicieli czeka³y powa¿ne wydatki inwestycyjne, gdy¿ stare maszyny od-
wadniaj¹ce by³y wyeksploatowane i w bardzo z³ym stanie technicznym. By dalej prowa-
dziæ eksploatacjê, konieczna by³a instalacja nowego urz¹dzenia odwadniaj¹cego. Dlatego
w 1835 roku wydobycie odbywa³o siê jeszcze w pok³adzie „Hoym” przy szybach „Minna”
oraz „Thürnagel”, które wynios³o 6191 ton. Natomiast w polu „Sylvester” prowadzono in-
tensywne roboty udostêpniaj¹ce i przygotowawcze, by w nastêpnym roku zlokalizowaæ
tam ca³e wydobycie. W ramach tych prac ukoñczono sztolniê, która osi¹gnê³a pok³ad
„Dolny”. Jej ca³kowita d³ugoœæ wynios³a 224 m. W pok³adzie dr¹¿ono pochylniê odwad-
niaj¹c¹, która na 119 metrze dotar³a pod g³êbiony w tym czasie szyb „Emil”. Z tych robót
uzyskano 117 t wêgla12.

Z pocz¹tkiem 1836 roku eksploatowano jeszcze pok³ad „Hoym” w rejonie szybu
„Minna” a¿ do wy³¹czenia z ruchu maszyn odwadniaj¹cych. Wtedy pok³ad uleg³ zalaniu,
a ca³e wydobycie przeniesiono do pola „Sylvester”. Prowadzono je w pok³adzie „Dolnym”
przy szybach „Kremser” i „Hoffnung” odwadnianych kub³ami za pomoc¹ ko³owrotów.
Dla poprawienia wentylacji, w rejonie szybu „Hoffnung” za³o¿ono nowy szyb wentylacyj-
ny „Wetter ¹ 2” (32,9 m). W ni¿ej le¿¹cej czêœci pok³adu odwadnianej sztolni¹, wydoby-
wano przy szybach „Emil” (37,1 m), oraz „Eduard” (38,4 m)13. Od tych szybów poprowa-
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dzono konn¹ kolejkê szynow¹ na pó³noc do punktu za³adowczego w Niedobczycach, znaj-
duj¹cego siê przy obecnym skrzy¿owaniu ulic ¯ó³kiewskiego z Górnoœl¹sk¹, gdy¿ poprze-
cinany jarami teren uniemo¿liwia³ bezpoœredni transport urobku do drogi14. W pok³adzie
„Górnym”, który z chwil¹ po³¹czenia z kopalni¹ „Hoym” otrzyma³ nazwê Osten Flötz
(Wschodni) wydobycie prowadzono w ma³ym zakresie w rejonie szybu „Gustav”.

W 1837 roku w polu „Sylvester” zg³êbiono kolejne szyby: na po³udniu „Carl” (34,5 m)
do pok³adu „Dolnego”, a na pó³nocy — „Paul” (23 m) do pok³adu „Osten”. Wydobycie
w tym roku wynios³o 5107 t, z czego tylko 150 t z pok³adu „Osten”15.
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14. Po³o¿enie szybów i sztolni kopalni Sylvester na tle wspó³czesnej zabudowy. Na mapie zaznaczo-
no trasy kolejek i szyby kopalni Carolus (Car).



Nastêpnego roku popyt na wêgiel wzrós³ do tego stopnia, ¿e przygotowane pole odbu-
dowy okaza³o siê niewystarczaj¹ce i pospiesznie szykowano nowe rejony wydobycia.
W tym celu zg³êbiono szyb „Anna” (36,8 m) do pok³adu „Dolnego” i „Oswald” (24,5 m)
do pok³adu „Osten”. Po dotarciu do pok³adów natychmiast przystêpowano do wydobycia
i wodê ponownie musiano wyci¹gaæ ko³owrotami, gdy¿ dr¹¿enie chodników wodnych nie
nad¹¿a³o za postêpem robót. Tego roku wydobyto 7627 t, w tym 955 t z pok³adu „Osten”16.

W kolejnym 1839 roku eksploatacja zesz³a do poziomu sztolni, gdzie za³o¿ono szyby:
„Florian” (38,5 m), „Robert” (29 m) i „Fritze” (25,2 m), oraz pog³êbiono nieczynny szyb
„Helena” do 38,7 m. Od tych szybów poprowadzono odrêbn¹ kolejkê, ³¹cz¹c¹ siê z ju¿ ist-
niej¹c¹17.

Wczeœniej, bo w 1838 roku rozpoczêto monta¿ nowej maszyny do odwadniania po-
k³adu „Hoym”. Zainstalowano j¹ na szybie „Thürnagel” w murowanym budynku, przy któ-
rym postawiono kot³owniê. Budynek ten po wielokrotnych przebudowach przetrwa³ jako
mieszkalny do dnia dzisiejszego i nazywany jest „Maszyniokym”. Prace ukoñczono
w 1840 roku i rozpoczêto pompowanie wody z zalanej kopalni. Nowe urz¹dzenie to nisko-
ciœnieniowa parowa maszyna systemu Watt o œrednicy cylindra 44 cale (1120 mm) i mocy
40 KM. Napêdza³a dwa równoczeœnie podnoszone zespo³y ss¹ce o œrednicach t³oków 12 cali
(305 mm) i 9 cali (230 mm), zu¿ywaj¹c od 3 do 3,6 ton drobnego wêgla na dobê. Woda
pompowana by³a z g³êbokoœci 46 m do sztolni usytuowanej 8 m poni¿ej zrêbu szybu.

W tym te¿ roku, w polu „Sylvester” wobec koñcz¹cych siê zasobów powy¿ej poziomu
sztolni, poczyniono przygotowania do odbudowy czêœæ pok³adu le¿¹cej ni¿ej. Za³o¿ono
w tym celu szyby: „Otto” (29,3 m) i „Ernst” (22,8 m). Pog³êbiono równie¿ szyby: „Gustav”
do 48,5 m, oraz „Sylvester” do 42,6 m. Wydobycie prowadzono tylko w pok³adzie „Dol-
nym” z poziomu sztolni, które wynios³o 11.266 t18, przy zatrudnieniu 181 osób19.

W nastêpnym 1841 roku eksploatacja zesz³a poni¿ej poziomu sztolni. Do za³o¿onych
ju¿ wczeœniej szybów doprowadzono kolejkê. Wodê usuwano ko³owrotami w beczkach na
przemian z urobkiem. Jedynie szyb „Gustav” odwadniano 8-calow¹ rêczn¹ pomp¹ odpro-
wadzaj¹c¹ wodê do sztolni. Podjêto te¿ wydobycie w pok³adzie „Osten” przy wlocie sztol-
ni, w miejscu w którym pierwsze próby prowadzono w 1819 roku20.

W tym te¿ roku, mia³o miejsce kolejne powiêkszenie obszaru górniczego kopalni.
Przy³¹czono wtedy pole górnicze „Birtultau” le¿¹ce w centralnej czêœci Biertu³tów. Obej-
mowa³o ono teren pocz¹tkowej eksploatacji kopalni „Hoym”. Kopalnia „Birtultau” zosta³a
zg³oszona w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym w Brzegu 29 maja 1838 roku przez podskar-
biego Ignacego Eiseneckera z Miko³owa. Na jej obszar sk³ada³o siê pole podstawowe
i 606 miar pruskich. Ju¿ 27 wrzeœnia tego roku, zg³aszaj¹cy scedowa³ prawo w³asnoœci na
gwarectwo „Skonsolidowanej Kopalni Hoym”, które po otrzymaniu nadania 24 marca
1840 roku, przy³¹czy³o j¹ do swojego obszaru. Dokument konsolidacyjny zosta³ wysta-
wiony 6 lutego 1841 roku, a zatwierdzony przez Królewski Wy¿szy Urz¹d Górniczy dla
Prowincji Œl¹skich w Brzegu 25 czerwca 1841 roku. Odt¹d obszar „Skonsolidowanej Ko-
palni Hoym” wzrós³ do 2305 miar pruskich 1,978 km2. Stosunki w³asnoœciowe kopalni nie
uleg³y zasadniczej zmianie, tylko po zmar³ym Kaulbachu, 17 kuksów odziedziczyli jego
spadkobiercy: Luiza, Oskar, Anna, Fryderyk i Karol Kaulbach. Uœciœlono równie¿ podzia³
w³asnoœci wolnych kuksów, z których 2 przypad³y Dominium Biertu³towy, jako w³aœcicie-
lowi gruntów, a 4 Kasie Brackiej (ubezpieczenie górników)21.
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Odwadnianie pok³adu „Hoym” ukoñczono w 1842 roku. Zatrudnienie w tym roku wy-
nosi³o 136 robotników, oraz szychtmistrz i mierca wêgla. Kopalni¹ nadal kierowa³ szycht-
mistrz Suchlich z Biertu³tów22. Prowadzono jeszcze wydobycie w polu „Sylvester”, które
zakoñczono z koñcem roku. Natomiast w pok³adzie „Hoym”wybierano pozostawione
resztki powy¿ej szybu „Minna”, oraz prowadzono rozleg³e prace udostêpniaj¹ce i przygo-
towawcze w zachodniej czêœci kopalni. By³ ju¿ tam zg³êbiony szyb „Max”, za³o¿ono te¿
nowe szyby: „Wetter” (41,3 m) w dolinie potoku, oraz „Beust” (64,4 m) na po³udniowym
stoku wzgórza, przy obecnej ulicy Gabrieli Zapolskiej23. Pok³ad rozcinano chodnikami,
których szerokoœæ ze wzglêdu na mocny strop dochodzi³a do 8,5 m. Tylko miejsca skrzy-
¿owañ by³y w¹skie. Jego mi¹¿szoœæ wynosi³a 2,2 – 2,7 m i sk³ada³ siê z trzech ³aw (warstw)
przedzielonych dwoma przerostami skalnymi o ³¹cznej gruboœci 0,7 – 1,5 m. Do prac wy-
dobywczych przyst¹piono w 1844 roku. Pok³ad wybierano systemem ubierkowym 17 met-
rowym frontem, zabezpieczaj¹c miejsce wybrane (zroby) ska³¹ z przerostów. By³ to sys-
tem zbli¿ony do eksploatacji œcianowej z podsadzk¹ such¹ uk³adan¹. Samo urabianie wêg-
la by³o skomplikowane. Najpierw wykonywano wr¹b powy¿ej górnego przerostu i wybie-
rano ³awê górn¹. Nastêpnie usuwano przerost za pomoc¹ robót strza³owych. W koñcu wy-
bierano ³awy dolne, równie¿ metod¹ strza³ow¹. (Jest to pierwsza wzmianka o stosowaniu
materia³ów wybuchowych na kopalni). Urobek ³adowano do skrzyñ w³ócznych, które szle-
per zaci¹ga³ do chodnika g³ównego. Tam po dwie ustawia³ na platformie transportowej i po
metalowych torach pcha³ pod szyb. Sk¹d skrzynie wyci¹gano na powierzchniê za pomoc¹
rêcznego ko³owrotu obs³ugiwanego przez 4 pracowników. Wydobycie odbywa³o siê szy-
bami „Max” z 36,8 m, „Wetter” z 41 m i „Beust” z 64 m24.
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W 1847 roku w s¹siedztwie szybu „Beust”
zbudowano magazyn prochu strzelniczego
Pulwerthurm. W ostatnim kwartale tego roku
nast¹pi³a awaria maszyny odwadniaj¹cej. Na-
prawa trwa³a osiem dni i kopalnia uleg³a czêœ-
ciowemu zatopieniu. Podszybie g³êbszego szy-
bu „Beust” zosta³o zalane. Jednak wydobycie
na szybie „Wetter” odbywa³o siê bez prze-
szkód. W tym te¿ roku wydobyto 5508 ton.
Wydobycie mog³o byæ wy¿sze, lecz ze wzglêdu
na nieustanne deszcze, drogi sta³y siê nieprze-
jezdne, co zmniejszy³o popyt w porównaniu

z wczeœniejszymi latami. W tym roku na kopalni pracowa³y 94 osoby. Struktura zatrudnie-
nia przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 1 sztygar, 1 mierca wêgla, 1 pisarz, 1 kowal, 2 ma-
szynistów, 33 rêbaczy, 36 szleprów, 18 ko³owrotowych, 1 stró¿. Pracownicy do³owi otrzy-
mywali na dniówkê po 7 ³utów oleju do lampy25. Eksploatacja w tym rejonie trwa³a do
1860 roku. Pomocniczym szybem by³ tam „Hoffnung” (Nadzieja) o g³êbokoœci 52,1 m,
za³o¿ony w 1844 roku przez s¹siedni¹ kopalniê „Reden”. Znajdowa³ siê on na granicy ko-
palñ i s³u¿y³ do wentylacji. Tak¹ sam¹ rolê spe³nia³ za³o¿ony w latach 50-tych szyb
„Grundmann” (48,4 m)26.

Z pocz¹tkiem lat 50. rozpoczêto przygotowania do eksploatacji w pó³nocno-wschod-
niej czêœci kopalni. Za³o¿ono tam szyb wydobywczy „Glückauf” (51,2 m), który po³¹czo-
no chodnikiem g³ównym z szybem odwadniaj¹cym „Thürnagel”. Pok³ad mia³ tam gruboœæ
1,8 m. Wêgiel by³ ³atwo urabialny, a przerosty cienkie. Strop by³ ³amliwy, dlatego roboty
przygotowawcze prowadzono w¹skimi przodkami o szerokoœci oko³o 4 m. Wydobycie roz-
poczêto w 1855 roku. Prowadzono je œl¹skim systemem filarowo zabierkowym. Polega³ on
na rozciêciu pok³adu pochylniami transportowymi w odstêpach co 50 do 80 m. Miêdzy po-
chylniami, od góry co oko³o 15 m dr¹¿ono w pok³adzie poziome chodniki o szerokoœci
przodka 5 m. Przy czym przy samym skrzy¿owaniu z pochylni¹, ich szerokoœæ wynosi³a
1 do 1,5 m. Zabezpiecza³o to skrzy¿owania przed zawaleniem. Z kolei przestrzeñ miêdzy
chodnikami wybierano po wzniosie przodkami zwanymi zabierkami o szerokoœci 4 – 5 m.
Wyeksploatowan¹ zabierkê rabowano. Transport urobku odbywa³ siê podobnie jak w polu
zachodnim. Do przewietrzenia s³u¿y³y stare szyby „Degenhard” i „Goldammer”, oraz dwa
nowe, o nazwie „Wetter” (46,6 m i 23,2 m)27.

W pierwszej po³owie lat 50. zbudowano utwardzon¹ drogê kopalnian¹ Kohlenweg,
obecn¹ ulicê Rydu³towsk¹. £¹czy³a ona rejon kopalni z istniej¹cym ju¿ odcinkiem drogi
z Wodzis³awia do Rydu³tów — obecn¹ ulic¹ Bohaterów Warszawy i prowadzi³a dalej ulica-
mi Plebiscytow¹ i Bema, do szosy Rybnik – Racibórz. Prawdopodobnie te drogi równie¿ zo-
sta³y utwardzone. Pozwoli³o to na sprawniejszy wywóz wêgla do wymienionych miast28.

Celem otwarcia nowego poziomu eksploatacyjnego, w 1854 roku rozpoczêto g³êbie-
nie szybu w pó³nocnej czêœci nadania, przy samej granicy z Niewiadomiem. By³ to nowo-
czesny szyb, o obudowie murowej. Otrzyma³ nazwê „Graf Reden”. W 1856 roku na szybie
zainstalowano parow¹, wysokociœnieniow¹ maszynê odwadniaj¹c¹ o mocy 72 KM.
Umieszczono j¹ w murowanym, kamienno-ceglanym budynku szybowym z dobudowan¹
kot³owni¹ i pomieszczeniem na maszynê wyci¹gow¹. Do odprowadzania wody za³o¿ono
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215 metrow¹ sztolniê usytuowan¹ oko³o 30 m poni¿ej zrêbu szybu. W trakcie jej dr¹¿enia,
w po³owie odleg³oœci miêdzy wylotem a szybem za³o¿ono pomocniczy szyb wentylacyjny

Hilf Schacht (25,4 m)29. Budynek nad-
szybia przetrwa³ do obecnych czasów
i jest jednym z najstarszych, a mo¿e na-
wet najstarszym obiektem tego typu
w Polsce.

W 1857 roku kopalnia zatrudnia³a
208 pracowników, a wydobycie wy-
nios³o 21.403 t30.

Szyb „Graf Reden” po osi¹gniêciu
pok³adu na g³êbokoœci 105,2 m, wypo-
sa¿ono w parow¹ maszynê wyci¹gow¹
o mocy 14 KM i uruchomiono w 1858
roku. By³a to pierwsza tego typu ma-
szyna na kopalni. W tym te¿ roku, dla
za³o¿enia poziomu poœredniego rozpo-
czêto g³êbienie szybu „Pfeiffer”. Usytu-
owano go przy drodze do Niewiadomia,
w po³owie odleg³oœci pomiêdzy szyba-
mi „Thürnagel” a „Graf Reden”. Szyb
uruchomiono oko³o 1860 roku. Jego
g³êbokoœæ wynosi³a 79,2 m i otrzyma³
maszynê wyci¹gow¹ o mocy 6 KM31.
Po po³¹czeniu czynnych wyrobisk z no-
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wymi szybami, wody kopalniane skierowano pod szyb „Graf Reden”, a odwadnianie na
szybie „Thürnagel” zatrzymano. W nowo otwartym polu, po robotach przygotowawczych
przyst¹piono do wydobycia. Urobek kierowano na nowe szyby, a stare, ko³owrotowe, za-
trzymano. Prawdopodobnie od tego czasu zaczêto stosowaæ na dole wózki kopalniane. Od
pocz¹tku lat 60. prowadzono eksploatacjê pok³adu równoczeœnie na dwóch poziomach,
wy¿szym szybu „Pfeiffer” i ni¿szym szybu „Graf Reden”. Pok³ad wybierano stosuj¹c
œl¹ski systemem filarowo zabierkowy. Jedynie w po³udniowo zachodniej partii pok³adu
poni¿ej szybów „Thürnagel” i „Beust” prowadzono odbudowê odmienn¹. Dr¹¿ono d³ugie
oko³o 60 metrowe pochylnie w odstêpach 20 – 25 m, a przestrzeñ miêdzy nimi wybierano
filarami po rozci¹g³oœci. Eksploatacjê na tych dwóch poziomach prowadzono do pocz¹tko-
wych lat 70.32

Jeszcze jedno wydarzenie wywar³o znacz¹cy wp³yw na rozwój kopalni. Otó¿ 1 paŸ-
dziernika 1856 roku oddano do ruchu liniê kolejow¹, przebiegaj¹c¹ przez s¹siedni Niewia-
dom. Na mocy umowy z 4 paŸdziernika 1858 roku ze spó³k¹ kolejow¹ „Wilhelmsbahn”
kopalnia uzyska³a w Niewiadomiu bocznicê z ramp¹ za³adowcz¹33. Od szybu „Graf Re-
den” poprowadzono do niej kolejkê konn¹ Rossbahn i pochylniê transportow¹ z lino-
ci¹giem Brensberg34. By³a to trasa dwutorowa, na której wozy pe³ne schodz¹c w dó³ pod
w³asnym ciê¿arem, ci¹gnê³y w górê wozy pró¿ne. Prêdkoœæ transportu regulowana by³a
urz¹dzeniem z tarcz¹ hamulcow¹.

Dziêki kolei, rynek zbytu kopalni sta³ siê praktycznie nieograniczony. Wyœmienita ja-
koœæ wêgla sprawia³a, ¿e szczególnie zim¹, by³ bardzo poszukiwany i wiêkszoœæ produkcji
wysy³ano do Austrii35. Przyczyni³o siê to do rozwoju kopalni. W 1859 roku kopalnia za-
trudnia³a œrednio 236 pracowników, w tym 290 zim¹, a w miesi¹cach letnich 160. Wydoby-
to 23.058 t wêgla, sprzedano 17.648 t, z czego 4463 t wywieziono kolej¹, resztê furmanka-
mi. W kot³owniach zu¿yto 3035 t, a na deputaty dla pracowników i inne potrzeby 395 t36.
Rejon szybu „Graf Reden” stopniowo przekszta³ca³ siê w nowe centrum kopalni. Zbudo-
wano przy nim cechowniê, kuŸniê, magazyny, biuro i dom mieszkalny dozoru.

W zwi¹zku z wydaniem 24 czerwca 1865 roku Powszechnego Prawa Górniczego dla
Krajów Pruskich Allgemeine Berggesetz für die Preussischen Staaten, Gwarectwo Skonso-
lidowanej Kopalni Hoym, z dniem 11 listopada tego roku przekszta³cone zosta³o w gwa-
rectwo nowego prawa, w którym kapita³ dzieli³ siê na 1000 kuksów. Potwierdzenie prze-
kszta³cenia przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy we Wroc³awiu nast¹pi³o 2 lipca 1867 roku37.
Reprezentantem gwarectwa zosta³ dawny szychtmistrz kopalni, królewski tajny radca ko-
misyjny Fryderyk Wilhelm Grundmann z Katowic. By³ on prawdopodobnie gwarkiem ko-
palni, gdy¿ ju¿ w 1860 roku figuruje jako pe³nomocnik gwarectwa38.

Rozszerzony dziêki kolei rynek zbytu, pozwoli³ na liczne inwestycje. Szyb „Graf Re-
den” pog³êbiono do 126,1 m i na tym poziomie zaczêto dr¹¿yæ przekopy. Jeden na po³udnie
ku szybom „Pfeiffer” i „Thürnagel”, a drugi w kierunku pó³nocno-zachodnim do po³¹czenia
z ni¿ej le¿¹c¹ czêœci¹ pok³adu „Hoym”. Zanim to nast¹pi³o, pok³ad udostêpniono krótkim
przekopem na g³êbokoœci 112,5 m, gdzie za³o¿ono nowy poziom wydobywczy, w którym
eksploatacja trwa³a do po³owy lat 70. W po³udniowej czêœci kopalni, przez pog³êbienie
szybów: „Thürnagel” do 62,0 m i „Goldammer” do 44,9 m udostêpniono w 1868 roku
pok³ad nazwany „Hoym Dolny” Hoym Nieder (603) o mi¹¿szoœci 1,6 m. Na szybie „Thür-
nagel” ponownie uruchomiono odwadnianie, do którego prawdopodobnie wykorzystano
star¹ maszynê. Szyb „Goldammer” wyposa¿ono w parowy wyci¹g o mocy 8 KM39 i po³¹czo-
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19. Szyby i kolejki pod koniec lat 60. XIX wieku. Bremsberg — pochylnia transportowa, Rossbahn
— kolejka konna, Beamten Wohnhs. — mieszkanie urzêdnicze, Pulv. M. — magazyn mate-
ria³ów wybuchowych.



no linoci¹giem z rejonem szybu „Graf Reden”, sk¹d wspomnian¹ ju¿ kolejk¹ konn¹ i pochyl-
ni¹ transportow¹, urobek dostarczano do bocznicy kolejowej. Do zaopatrzenia w wêgiel ma-
szyny odwadniaj¹cej na szybie „Thürnagel”, doprowadzono do niego odrêbn¹ kolejkê z szy-
bu „Goldammer”. Ni¿ej le¿¹c¹ czêœæ pok³adu „Hoym Dolny” udostêpniono przekopem z po-
g³êbionego do 51,7 m szybu „Goldammer”. Do szybu „Thürnagel” prowadzi³a tylko upado-
wa odwadniaj¹ca. Wydobycie w tym pok³adzie prowadzono do 1875 roku40.

Eksploatacja pok³adu „Hoym” zbli¿a³a siê do pó³nocnej granicy nadania i z koñcem
1868 roku wydzier¿awiono znajduj¹c¹ siê przy niej nieczynn¹ kopalniê „Carolus”.

KOPALNIA CAROLUS

W obszarze przysz³ej kopalni dawnymi czasy (alte) by³y prowadzone prace górnicze.
Mog³y to byæ badania zwi¹zane z poszukiwaniem wêgla przez Urz¹d Hutniczy z Rybnika
z prze³omu lat 80. i 90. XVIII wieku. Roboty prowadzono w Niedobczycach na wysokim,
po³udniowym brzegu Nacyny, miêdzy obecnymi ulicami Janasa, Zamenhofa i Torow¹. Po
wykonaniu wierceñ i za³o¿eniu sztolni, prace przerwano41.

Kopalniê zg³osili w 1837 roku hrabia Karol Strachwitz i królewski radca ekonomiczny
Karol Fryderyk August Cuno z Raciborza42. Podstaw¹ zg³oszenia by³ szyb „Fund” usytu-
owany po wschodniej stronie drogi z Biertu³tów do Niedobczyc (ul. Górnoœl¹ska) w od-
leg³oœci 90 m na pó³noc od szybu „Wetter” kopalni „Sylvester”. W szybie tym na g³êbokoœci
26,7 m osi¹gniêto pok³ad o mi¹¿szoœci 0,7 m43. Nadanie górnicze wystawi³ Królew-
sko-Pruski Wy¿szy Urz¹d Górniczy dla Prowincji Œl¹skich w Brzegu 29 grudnia 1838 ro-
ku. Kopalnia otrzyma³a nazwê „Carolus” i nale¿a³a do wy¿ej wymienionych, oraz innych
gwarków44. Na jej obszar sk³ada³o siê pole podstawowe i 1200 miar pruskich, co wynios³o
1,033 km2. Kopalnia znajdowa³a siê w Niedobczycach, przylega³a czêœciowo do pó³nocnej
granicy kopalni „Hoym” i otacza³a od pó³nocy i wschodu pole górnicze „Sylvester”45.

Wydobycie podjêto z chwil¹ uzyskania nadania. Robotami kierowa³ szychtmistrz Such-
lich zamieszka³y w Biertu³towach, kierownik s¹siedniej kopalni „Hoym”46. Eksploatacjê
prowadzono przy pomocy wspomnianego ju¿ szybu „Fund”, oraz za³o¿onego 85 m na
pó³noc szybu „Strachwitz” o g³êbokoœci 21 m. Wybierano pok³ad o gruboœci 1 – 1,4 m,
z przerostem skalnym oko³o 0,4 m. By³ to pok³ad „Dolny” (605) s¹siedniej kopalni „Sylves-
ter”, którego czêœæ zalega³a na obszarze kopalni „Carolus”. Wybierano obie ³awy, a ska³ê
z przerostu u¿ywano do podsadzania wyrobisk. Problemu z wod¹ nie by³o, gdy¿ pok³ad by³
osuszony przez wczeœniejsz¹ jego eksploatacjê przez kopalniê „Sylvester”. W 1839 roku
wydobyto 610 t wêgla grubego i 109 t drobnego.

W kolejnym roku prace nadal prowadzono przy tych samych szybach. By jednak za-
wczasu przygotowaæ ni¿ej le¿¹c¹ czêœci pok³adu do eksploatacji, w odleg³oœci 235 m w kie-
runku pó³nocno-zachodnim od szybu „Strachwitz” za³o¿ono szyb „Döring”. G³êbokoœæ jego
wynios³a 28 m. Ze wzglêdu na oddalenie od starych wyrobisk, musiano z niego usuwaæ wodê
i posiada³ rz¹pie o g³êbokoœci 1,25 m. Wydobycie w tym rejonie okaza³o siê nieop³acalne,
gdy¿ znaczna gruboœæ przerostu skalnego uniemo¿liwia³a wspólne wybieranie dwóch ³aw
pok³adu. Podjêto wiêc eksploatacjê samej ³awy górnej o mi¹¿szoœci 36 cm (!), lecz wkrótce
j¹ zaniechano. W tym roku wydobyto 1533 t wêgla, w tym 1294 t grubego, 30 t kostki i 209 t
drobnego47.
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W nastêpnym, 1841 roku za³o¿ono jeszcze dwa szyby po zachodniej stronie drogi.
Szyb „Versuch” (27 m) przy pomocy którego wybierano pok³ad a¿ do szybu „Strachwitz”,
oraz szyb „Mathilde” (21 m) przy którym nie uzyskano jednak ¿adnych udostêpnieñ. By³
to ostatni rok eksploatacji tego pok³adu. Na kopalni pracowa³o w tych latach œrednio 45
górników. Kopalnia nie posiada³a ¿adnych urz¹dzeñ mechanicznych. Urobek i ewentual-
nie wodê wyci¹gano na powierzchniê za pomoc¹ rêcznych ko³owrotów. Od nastêpnego
roku kopalnia by³a nieczynna48.

Kolejne uruchomienie kopalni nast¹pi³o w 1855 roku, gdy ponad po³owê kuksów (65
z 122) naby³ prof. dr Karol Kuh z Wojnowic49. Jego pe³nomocnikiem zosta³ Heitz, gó-
rmistrz w stanie spoczynku, a sztygarem Dürschlag. Przyst¹piono wtedy do g³êbienia szy-
bu w po³udniowo-zachodniej czêœci pola, na wschodnim zboczy Babiej Góry, na pó³noc od
skrzy¿owania obecnych ulic M³yñskiej i Chodkiewicza. Szyb otrzyma³ nazwê „Carolus”
mia³ obudowê drewnian¹ o wymiarach wewnêtrznych 3,9 na 3,1 m. Równoczeœnie z tymi
pracami, budowano utwardzon¹ drogê (obecn¹ ulicê M³yñsk¹), dla po³¹czenia z istniej¹c¹
ju¿ drog¹ wêglow¹ kopalni „Hoym”. Postawiono równie¿ cechowniê i stajniê. W szybie na
g³êbokoœci 28,8 m osi¹gniêto pok³ad „Hoym”50 lecz nie podjêto jego eksploatacji, gdy¿ ze
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wzglêdu na bliskoœæ wychodni wêgiel by³ z³ej jakoœci. Nastêpnego roku na g³êbokoœci
42,6 m dosz³o do silnego dop³yw wody, której nie mo¿na by³o usun¹æ urz¹dzeniami rêcz-
nymi. W 1857 roku kopalnia zatrudnia³a 12 robotników51.

Do dalszego g³êbienia przyst¹piono po zabudowaniu na szybie lokomobili (przewoŸnej
maszyny parowej) o mocy 6-8 KM. Za jej pomoc¹ wyci¹gano urobek i wodê w specjalnych
kub³ach. Szyb zg³êbiono do 51,2 m i 19 metrowym poziomym przekopem dotarto do po-
k³adu gruboœci 2,2 m nazwanego „Carolus” (603). W pok³adzie przyst¹piono do dr¹¿enia po-
ziomego chodnika g³ównego i pochylni transportowej. Jednak ze wzglêdu na z³¹ jakoœæ wê-
gla i bliskoœæ wychodni, z koñcem 1859 roku roboty wstrzymano i kopalniê unieruchomio-
no. W tym te¿ roku wydobyto 310 t wêgla wszystkich rodzajów, niezbyt dobrej jakoœci52.

SKONSOLIDOWANA KOPALNIA HOYM + CAROLUS

Nieczynn¹ kopalniê „Carolus” wydzier¿awi³a kopalnia „Hoym”, na podstawie umo-
wy z 10 paŸdziernika 1868 roku, podpisanej przez Grundmanna ze strony kopalni „Hoym”
i Heitz’a ze strony kopalni „Carolus”. Kopalnia „Hoym” mog³a prowadziæ wydobycie
w obszarze kopalni „Carolus” p³ac¹c odpowiedni czynsz dzier¿awny od wydobytego wêg-
la, ponosz¹c przy tym wszystkie koszty eksploatacji53. Od 1878 roku wy³¹cznym w³aœci-
cielem kopalni „Carolus” zosta³ Grundmann, a po jego œmierci w 1887 roku54 przesz³a na
w³asnoœæ jego spadkobierców.

W 1869 roku prace eksploatacyjne w pok³adzie „Hoym” wesz³y na teren kopalni „Ca-
rolus”55. W tym te¿ roku kopalnia zatrudnia³a 350 pracowników, wydobycie wynios³o
61.141 t, z tego 14.542 t z pola „Carolus”. Na potrzeby w³asne zu¿yto 5779 t wêgla, do
obudowy zu¿yto 978 m3 drewna, zu¿yto tak¿e 4,5 t czarnego prochu strzelniczego i 150 kg
dynamitu (by³ to pierwszy rok u¿ycia dynamitu w kopalni), a do oœwietlenia 8,6 t oleju56.

W 1870 roku gwarkami kopalni byli: królewski tajny radca komisyjny Fryderyk Wil-
helm Grundmann z Katowic, z liczb¹ 220 kuksów (reprezentant gwarectwa); w³aœciciel dóbr
rycerskich Teodor von Skrbenski z Gorzyczek — 162; aptekarz Ferdynand Fritze z Rybnika
— 140; wdowa po powiatowym urzêdniku skarbowym Jeanette Kremser — 200; wdowa po
zarz¹dcy huty z Raciborza Antonia Kremser — 8; nieletni spadkobiercy zarz¹dcy huty z Ra-
ciborza Emila Kremsera: Emil, Oskar, Olga i Teodor — 32; ¿ona inspektora hutniczego
w Kreusburghütte Emilia Kestermann — 17; Antonia Kern zd. Pyrkosch z Raciborza —
17; nadszychmistrz Fritz Pyrkosch z Królewskiej Huty — 17; lekarz Spó³ki Brackiej dr Pyr-
kosch z Rybnika — 17; sêdzia powiatowy Hermann Pyrkosch z Wa³brzycha — 17; panna
Anna Pyrkosch — 18; panna Maria Pyrkosch — 18; ¿ona mistrza murarskiego Emma Wenz-
lik zd. Pyrkosch — 18; panna Albertyna Harnisch z Królewskiej Huty — 16; generalny se-
kretarz Ernest Albert z Tarnowskich Gór — 11; prof. dr Karol Kuh z Wojnowic — 7; nielet-
nia Olga Sand z Raciborza — 32; nieletni Emil Sand z Raciborza — 17; wdowa po w³aœcicie-
lu m³yna w Radoszowach Maria Smollny zd. Piosczyk — 16. Razem 1000 kuksów57.

Przypisy
1 Gwarectwo Gewerkschaft — rodzaj spó³ki kapita³owej. Zgodnie z prawem górniczym og³oszo-

nym 5 lipca 1769 roku Revidirte Berg-Ordnung vor das Souveraine Hertzoghtum Schlesien und for
die Grafschaft Glatz w gwarectwie tytu³ w³asnoœci kopalni dzieli³ siê na 122 kuksy (udzia³y).
Gwarkowie (udzia³owcy) dzielili siê zyskami osi¹ganymi przez kopalniê, lub te¿ uiszczali dop³aty
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na koszt jej eksploatacji zale¿nie od liczby posiadanych kuksów. Poza tym gwarectwo posiada³o
dodatkowe 6 tak zwanych wolnych kuksów, których w³aœciciele uczestniczyli tylko w zyskach.
Nale¿a³y siê one: 2 — w³aœcicielowi gruntu na którym sta³a kopalnia, 2 — Kasie Brackiej (ubez-
pieczenie górników) 2 — fundusz szkolny i koœcielny. (Jaros J.: S³ownik historyczny kopalñ wêgla
na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 11).

2 Izba pamiêci KWK Rydu³towy – Anna (dalej Izba Pam.), Umowa o sprzeda¿y kuksów kopalni
„Sylvester”, t³um. E. Markiewka.

3 Archiwalne plany górnicze kop. Ignacy. Archiwum Pañstwowe w Katowicach (dalej APK), OBB
II 310 (2471).

4 Izba Pam. Akt nadania kopalni „Sylvester”, t³um. E. Markiewka.
5 Tam¿e, Potwierdzenie nadania kopalni „Sylvester”, t³um. E. Markiewka.
6 Tam¿e, Protokó³ z pomiaru kopalni „Sylvester”, t³um. E. Markiewka.
7 Muzeum w Rybniku (dalej MR), plan górniczy Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”.

Kossuth S.: Górnictwo Wêglowe na Górnym Œl¹sku w Po³owie XIX Wieku, Katowice 1965, s. 286 –
287.

8 Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej APW), 157/II (OBB) sygn. 1190 (mikrofilm T-237),
t³um. E. Markiewka; MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”.

9 Izba Pam. Umowa o sprzeda¿y kuksów kopalni „Sylvester”, Protokó³ konsolidacji „Hoym” i „Syl-
vester”, Dokument konsolidacji „Hoym” „Sylvester”, t³um. E. Markiewka.

10 Tam¿e. Protokó³ z pomiaru kopalni „Sylvester”, Protokó³ z pomiaru dodatkowego nadania kopalni
„Sylvester”, t³um. E. Markiewka.

11 Tam¿e, Akt nadania kopalni „Sylvester”, Protokó³ z pomiaru kopalni „Sylvester”, Nadanie dodat-
kowe kopalni „Sylvester”, Potwierdzenie z pomiaru dodatkowego nadania kopalni „Sylvester”,
Umowa o sprzeda¿y kuksów kopalni „Sylvester”, Protokó³ konsolidacji „Hoym” i „Sylvester”,
Dokument konsolidacji „Hoym” „Sylvester”, t³um. E. Markiewka.

12 APW, 157/II (OBB) sygn. 1191 (mikrofilm T-238), t³um. E. Markiewka; APK, OBB II 310 (2471)
plany kop. Sylvester; MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”.

13 MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”.
14 Nasypy i wykopy tych kolejek zachowa³y siê do czasów wspó³czesnych.
15 APW, 157/II (OBB) sygn. 1192 (mikrofilm T-239), t³um. E. Markiewka; APK, OBB II 310 (2471)

plany kop. Sylvester pok³ Ober; MR, plan górniczy Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”.
16 APW, 157/II (OBB) sygn. 1193 (mikrofilm T-240), t³um. E. Markiewka; APK, OBB II 310

(2471) plany kop. Sylvester pok³ Ober; MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem
Nieder Flötze”.

17 Nasypy i wykopy tych kolejek zachowa³y siê do czasów wspó³czesnych.
18 APW, 157/II (OBB) sygn. 1194 (mikrofilm T-241), t³um. E. Markiewka; APK, OBB II 310 (2471) pla-

ny kop. „Sylvester” pok³ Ober; MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”.
19 Knie J.: Alphabetisch statistisch topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und an-

dern Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, Wroc³aw 1945 s. 36.
20 MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”; Archiwalne plany górnicze

kop. Ignacy.
21 Izba Pam. Nadanie kopalni „Birtultau”, Zatwierdzenie nadania, Protokó³ z pomiaru kopalni „Bir-

tultau”, Oœwiadczenie o konsolidacji kopalñ „Hoym” i „Birtultau”, t³um. E. Markiewka.
22 Carnall R.: Bergmannisches Taschen=Buch für alle Freunde der Bergwerks=Industrie im besoddern

derjenigen Oberschlesiens (Erster Jahrgang), Tarnowitz 1844 s. 42 – 43, t³um. E. Markiewka.
23 MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”; APK OBB II 310 WAP

(2469) mapa pok³adu.
24 Carnall R.: Bergmannisches Taschen=Buch für alle Freunde der Bergwerks=Industrie im beson-

dern derjenigen Oberschlesiens (Dritter Jahrgang), Gliwice 1846 s. 123 i 133, t³um. E. Markiew-
ka; APK, OBB II 310 WAP (2469) mapa pok³adu; Kossuth S.: GWGS s. 287.
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25 APW, 157/II (OBB) sygn. 1196 (mikrofilm T-243), t³um. E. Markiewka.
26 APK, OBB II 310 WAP (2469) mapa pok³adu.
27 APK, OBB II 310 WAP (2469) mapa pok³adu; Kossuth S.: GWGS s. 287.
28 Kossuth S.: dz. cyt., s. 289; Triest F.: Topographisches Handbuch von Oberschlesien Berlin 1865,

s. 756, t³um. E. Markiewka.
29 Archiwum Pañstwowe w Katowicach, Oddzia³ w Raciborzu (dalej APR), plan „Situations Riss

von der Consolidirten Hoym Steink:Grube”.
30 Schück T.: Ober Schlesien Statistik des Regierungs-Bezirks Oppeln, Iserlohn 1860 s. 294.
31 Kossuth S.: dz. cyt., s. 288; Zeitschrift für das Berg- Hütten- und Salinenwesen in dem Preussi-

schen Staate, Berlin 1856 s. 56, 1858 s. 35, 1859 s. 46, t³um. E. Markiewka.
32 APK, OBB II 310 WAP (2469) mapa pok³adu.
33 Porozumienie z dnia 24.07 i 27.08.1900 w sprawie bocznicy (wymienione w nim s¹ poprzednie

umowy, miêdzy innymi z 4.10 1858), odpis i t³um. E. Markiewka. W przypadku tego, oraz wielu in-
nych dokumentów autor korzysta³ z odpisów i t³umaczeñ sporz¹dzonych przez Eryka Markiewkê,
który w po³owie lat 80. porz¹dkuj¹c archiwum dawnej kopalni „Ignacy” przepisa³ znaczn¹ czêœæ in-
teresuj¹cych go dokumentów. Archiwum to na skutek zdarzeñ losowych zosta³o rozproszone i za-
przepaszczone. Odpisy s¹ jedyn¹ pozosta³oœci¹ po tym archiwum.

34 APW, sygn I/72 mapa.
35 Schück T.: Ober Schlesien Statistik des Regierungs-Bezirks Oppeln, Iserlohn 1860 s. 296, t³um.

E. Markiewka.
36 Kossuth S.: dz. cyt., s. 289.
37 APR, 87/0/396, t³um. E. Markiewka.
38 Handbuch der Provinz Schlesien, Erste Abtheilung: Schlesische Instanzien-Notiz, Wroc³aw 1861

s. 61.
39 Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und Hüttenmännischen Vereins für das Jahr 1868, statystyka.
40 APK, OBB II 310 WAP (2472) mapa pok³adu.
41 APK, OBB II 23, OBB II 24; APR, 87/0/257.
42 Westphal J.: Jahrbuch für dem Oberbergamtsbezirk Breslau, Katowice, Wroc³aw, Berlin 1913

s. 340, t³um. E. Markiewka.
43 APR, 87/0/257-261, t³um. E. Markiewka.
44 Jaros J.: S³ownik historyczny kopalñ wêgla na ziemiach polskich, Katowice 1984 s. 33 – 34.
45 APR, 87/0/257-261, t³um. E. Markiewka.
46 Carnall R.: Bergmannisches Taschen=Buch für alle Freunde der Bergwerks=Industrie im besondern

derjenigen Oberschlesiens (Erster Jahrgang), Tarnowitz 1844 s. 42 – 43, t³um. E. Markiewka.
47 MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”; APW, 157/II (OBB) sygn.

1194 (mikrofilm T-241), t³um. E. Markiewka.
48 MR, plan górniczy „Grundriss von dem Baue auf dem Nieder Flötze”; Carnall R.: Bergmannisches

Taschen=Buch für alle Freunde der Bergwerks=Industrie im besoddernd derjenigen Oberschle-
siens (Erster Jahrgang), Tarnowitz 1844 s. 42 – 43, t³um. E. Markiewka.

49 Jaros J.: S³ownik historyczny kopalñ wêgla na ziemiach polskich, Katowice 1984 s. 34.
50 APK, OBB II 310 (7755), plan pok³adu.
51 Schück T.: Ober Schlesien Statistik des Regierungs-Bezirks Oppeln, Iserlohn 1860 s. 294.
52 APR, zespó³ 87/0 sygn. 257-261, t³um. E. Markiewka; Kossuth S.: dz. cyt., s. 290.
53 APR, 87/0/257, t³um. E. Markiewka
54 Statistik der Oberschlesischen Berg-und Hüttenwerke für das Jahr 1878, 1887.
55 APK, OBB II 310 (7755) mapa.
56 Statistik der Oberschlesischen Berg-und Hüttenwerke für das Jahr 1869; (dynamit zosta³ wynale-

ziony przez Nobla w 1866 roku).
57 Izba Pam. Protokó³ o konsolidacji kopalñ Hoym i Laura 30.12.1870, t³um. E. Markiewka
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SKONSOLIDOWANA KOPALNIA
HOYM-LAURA 1871 – 1922

KOPALNIA LAURA

Kopalnia ta zosta³a zg³oszona w³adzom górniczym 20 kwietnia 1840 roku przez kupca
Karola Gotlieba Kopischa z Wroc³awia pod nazw¹ „Gotlieb”. Podstaw¹ zg³oszenia by³
szyb „Fund” usytuowany obok obecnej ulicy Szymanowskiego, w którym na g³êbokoœci
5,2 m odkryto 47 centymetrowy pok³ad wêgla. Nie nadawa³ siê do eksploatacji, ale wystar-
czy³ do zg³oszenia pola górniczego. Nadanie górnicze wystawione przez Wy¿szy Urz¹d
Górniczy w Brzegu, ale ju¿ pod nazw¹ „Laura” uzyska³ 12 czerwca 1844 roku kontynuator
dalszych formalnoœci, w³aœciciel huty inspektor Fauseck z Królewskiej Huty. Na obszar
kopalni sk³ada³o siê pole podstawowe i 1200 miar pruskich1 co stanowi³o 1,033 km2. Ko-
palnia le¿a³a na terenie Niewiadomia i od po³udnia graniczy³a z kopalni¹ „Hoym” W 1860
roku kopalnia figuruje ju¿ jako w³asnoœæ gwarecka, której pe³nomocnikiem by³ mistrz
górniczy w stanie spoczynku Heitz z Raciborza a w 1865 tajny radca komisyjny Fryderyk
Grundmann z Katowic2, a g³ównym udzia³owcem prawdopodobnie Marcus Wolff z Ry-
du³tów3. Kopalnia nie by³a eksploatowana. Nabyli j¹ gwarkowie „Skonsolidowanej Ko-
palni Hoym” z tak¹ sam¹ proporcj¹ udzia³ów (kuksów) jak¹ posiadali w swoim gwarec-
twie. Na podstawie porozumienia z dnia 16 lipca 1870 roku gwarkowie postanowili po-
³¹czyæ obydwie kopalnie w jeden zak³ad. Do podpisania protoko³u konsolidacyjnego kopalñ
dosz³o 30 grudnia 1870 roku, na podstawie którego z dniem 1 stycznia 1871 roku powsta³
zak³ad o nazwie „Skonsolidowana Kopalnia Hoym-Laura” Consolidirte Hoym-Laura
Grube4. Potwierdzenie konsolidacji przez Królewski Wy¿szy Urz¹d Górniczy we Wroc-
³awiu nast¹pi³o 11 wrzeœnia 1871 roku5.

SKONSOLIDOWANA KOPALNIA HOYM-LAURA

Skonsolidowana kopalnia le¿a³a na terenie gmin Biertu³towy, Niedobczyce, Niewiadom
i czêœciowo Radoszowy, a jej obszar wynosi³ 3509 miar pruskich, co stanowi 3,011 km2. Jej
pe³nomocnikiem zosta³ dyrektor górniczy Teodor von Lilienhoff ze S³upna ko³o Mys³owic6.

Pocz¹tkowo roboty prowadzono w starej czêœci kopalni i w polu dzier¿awnym „Caro-
lus”. Wybierano pok³ad „Hoym” przy pomocy szybów „Pfeiffer” i „Graf Reden”, a szy-
bem „Goldammer” pok³ad „Hoym Dolny”, który nazwano „Carolus”, gdy okaza³o siê ¿e
jest to ten sam pok³ad, który zosta³ udostêpniony w 1858 roku w szybie „Carolus”. Odwad-
nianie odbywa³o siê szybami „Graf Reden” i „Thürnagel”. Przekop dr¹¿ony na g³êbokoœci
126 m od szybu „Graf Reden” dotar³ pod szyb „Pfeiffer”, który pog³êbiono do 111,5 m,
a nastêpnie do pog³êbionego do 100 m szybu „Thürnagel”. Szyb ten na g³êbokoœci 91,2 m
przeci¹³ pok³ad o mi¹¿szoœci 0,9 m nazwany „Osten” (604), który udostêpniono równie¿
pog³êbionym do 68,1 m szybem „Goldammer”. Po robotach przygotowawczych, od 1877
roku ruszy³a w tym pok³adzie odbudowa. Wydobycie z wy¿szego poziomu odbywa³o siê
szybem „Goldammer”, s³u¿¹cym równie¿ do wentylacji, a z ni¿szego, urobek opuszczano
na przekop i kierowano pod szyb „Graf Reden”7.
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W polu „Laura” w 1874 roku rozpoczêto g³êbienie nowego szybu wydobywczo-od-
wadniaj¹cego, nazwanego „Grundmann” (obecnie Koœciuszko)8. Otrzyma³ on maszynê
wyci¹gow¹ o mocy oko³o 20 KM9, wyprodukowan¹ w 1871 roku w Fabryce Maszyn
Eggels w Berlinie Maschinenfabrik Eggels in Berlin10 Pok³ad „Hoym” osi¹gniêto w 1876
roku na g³êbokoœci 147,5 m (poziom 150 m)11 . Po zainstalowaniu powierzchniowej ma-
szyny odwadniaj¹cej o mocy oko³o 90 KM12, w 1879 roku szyb oddano do wydobycia
i odwadniania. Na powierzchni po³¹czono go torem z istniej¹c¹ ju¿ pochylni¹ transpor-
tow¹ prowadz¹c¹ do bocznicy kolejowej.

Pod koniec lat 70. szyb „Graf Reden” pog³êbiono do 153,3 m do pok³ad „Osten”,
w którym za³o¿ono chodnik g³ówny i po³¹czono pochylni¹ z czynnymi wyrobiskami tego
pok³adu. W tym te¿ czasie przekopem na g³êbokoœci 126 m z szybu „Graf Reden”
osi¹gniêto pok³ad „Hoym”, w którym za³o¿ono nowy poziom wydobywczy. Z kolei naj-
ni¿sze poziomy szybów „Graf Reden” i „Grundmann” po³¹czono przekopem i urobek za-
le¿nie od potrzeb móg³ byæ kierowany na jeden z tych szybów13. W 1880 roku kopalnia po-
siada³a 3 maszyny wyci¹gowe o mocy 40 KM, 3 maszyny odwadniaj¹ce o mocy 230 KM,
oraz 3 maszyny parowe innego przeznaczenia o mocy 12 KM. Zatrudnienie wynosi³o 330
osób, a wydobyto 44.377 t. Do potrzeb w³asnych zu¿yto 9232 t wêgla, 7172 m3 drewna,
7,1 t prochu strzelniczego, 425 kg dynamitu, a do oœwietlenia 9,4 t oleju i 360 kg nafty14.
Eksploatowano pok³ady „Hoym” i „Osten”. Za eksploatacjê w polu dzier¿awnym „Caro-
lus” p³acono czynsz w wysokoœci 5 fenigów za hektolitr kêsów i kostki, oraz 1 fenig za
hektolitr wêgla drobnego15.

Tak urz¹dzona kopalnia, mia³a zabezpieczony front robót na d³u¿szy okres. Lecz ju¿
pod koniec lat 80. rozpoczêto przygotowania do udostêpnienia ni¿ej zalegaj¹cych pok³a-
dów. Pog³êbiono szyb „Thürnagel” do 135,1 m, na której to g³êbokoœci osi¹gniêto pok³ad
o gruboœci 1 – 1,2 m nazwany „Reden” (606). Szyb wyposa¿ono w maszynê odwadniaj¹c¹
o mocy 82 KM16 i 15 konn¹ maszynê wyci¹gow¹17 i od 1890 roku ruszy³o w tym pok³adzie
wydobycie. Ju¿ wczeœniej do szybu „Thürnagel” doprowadzono linoci¹g, a zlikwidowano
ten prowadz¹cy do szybu „Goldammer”. Równie¿ w 1890 roku g³êbiony od pewnego cza-
su szyb „Grundmann” osi¹gn¹³ pok³ad „Osten” na g³êbokoœæ 192 m. Wkrótce do tej g³êbo-
koœci przed³u¿ono urz¹dzenia wyci¹gowe, oraz odwadniaj¹ce i za³o¿ono nowy poziom
wydobywczy 200 m18, gdzie podjêto eksploatacjê pok³adu „Osten”.

Fryderyk Grundmann stopniowo wykupywa³ udzia³y kopalni od innych gwarków.
Gdy w 1870 roku by³ w³aœcicielem 220 kuksów, to ju¿ w 1877 roku posiada³ ich 28019,
a w 1884 roku 58420. Do swojej œmierci w roku 1887 zd¹¿y³ nabyæ 771, z licz¹cej 1000 ku-
ksów w³asnoœci gwarectwa. Jego spadkobiercy sprzedali swoje udzia³y „Skonsolidowanej
Kopalni Hoym-Laura” i ca³¹ kopalniê „Carolus” za 750.000 marek ksiêciu Hugonowi Ho-
henlohe Oehringen na UjeŸdzie. Transakcjê zawarto 12 paŸdziernika 1890 roku w S³awiê-
cicach. Odt¹d kopalnia zosta³a w³¹czona do ksi¹¿êcego dominium przemys³owego o naz-
wie „Montanwerke des Fürsten Hugo zu Hohenlohe, Herzogs von Ujest” z siedzib¹
w S³awiêcicach. Zarz¹dza³ nim ksi¹¿êcy dyrektor generalny Johannes Klewitz. Kopalnia
nadal by³a gwareck¹, gdy¿ pozosta³e 229 kuksów nale¿a³o do pojedynczych gwarków21.

W tym te¿ (1890) roku na kopalni pracowa³o 351 osób, w tym 26 kobiet (by³ to drugi
rok zatrudnienia kobiet). Do transportu pod ziemi¹ u¿ywano 10 koni. (Pierwszego konia
sprowadzono na dó³ kopalni w 1886 roku). Wydobycie wynios³o 74.662 tony. Prowadzono
je w pok³adach „Hoym” i „Osten”. Urobek wyci¹gano szybami „Grundmann” z poziomu
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200 m i „Graf Reden” z poziomu 150 m. Rozpoczêto równie¿ eksploatacjê pok³adu „Re-
den” szybem „Thürnagel” (135 m). Odwadnianie odbywa³o siê wymienionymi szybami.
Wydobycie w pok³adzie „Hoym” zakoñczono w 1893 roku. Nastêpnie przez kilka lat pro-
wadzono tam prace badawcze, ale bez pozytywnego skutku.

W 1891 roku ksi¹¿ê naby³ s¹siaduj¹ce od pó³nocy pole kopalni „Omer Pascha”22.

KOPALNIA OMER PASCHA

Kopalnia zosta³a zg³oszona 24 lipca 1854 roku w Urzêdzie Górniczym w Tarnowskich
Górach pod nazw¹ „Ratibor” przez kupca Henryka Domsa z Raciborza dla siebie i swoich
braci Juliusza i Leona. Podstaw¹ zg³oszenia by³ otwór wiertniczy o ca³kowitej g³êbokoœci
85 m, w którym na g³êbokoœci 82 m osi¹gniêto pok³ad wêgla o gruboœci 2,1 m z dwoma
skalnymi przerostami. Obszar kopalni sk³ada³ siê z pola podstawowego i 1200 miar prus-
kich, co stanowi³o 1,033 km2 i le¿a³ na terenie gmin Niedobczyce i Niewiadom. Nadanie
górnicze, ale ju¿ pod nazw¹ „Omer Pascha” zosta³o zatwierdzone przez Ministerstwo Han-
dlu Rzemios³a i Robót Publicznych w Berlinie 19 sierpnia 1857 roku23. Kopalnia nale¿a³a
pocz¹tkowo do braci Henryka Leona i Juliusza Doms z Raciborza24. Jednak ju¿ przed 1870
roku wystêpuje jako gwarecka. Z ogólnej liczby 122 kuksy, 2 kuksy nale¿a³y do Moritza
Katschinsky’ego z ¯or. Kopalnia nie by³a eksploatowana. W 1891 roku ksi¹¿ê naby³
udzia³y nale¿¹ce do braci Doms, reszta pozosta³a w rêkach spadkobierców nie¿yj¹cego
Katschinsky’ego, dlatego kopalnia by³a przy³¹czona do kopalni „Hoym-Laura” jako pole
dzier¿awne. Gdy w 1895 roku w polu „Omer Pascha” podjêto prace badawcze, to kopalnia
„Hoym-Laura” p³aci³a gwarkom „Omer Pascha” czynsz od wydobytego wêgla w wysoko-
œci 40 fenigów od tony kêsów i kostki, oraz 20 fenigów za tonê wêgla drobnego, ponosz¹c
przy tym wszystkie koszty wydobycia25.

SKONSOLIDOWANA
KOPALNIA HOYM-LAURA + OMER PASCHA

Po œmierci ksiêcia Hugona w 1897 roku, ca³y maj¹tek przeszed³ na w³asnoœæ jego syna
ksiêcia Christiana Hohenlohe Oehringen na UjeŸdzie. Przedsiêbiorstwo odt¹d nosi³o naz-
wê „Montanwerke des Fürsten Christian Kraft zu Hohenlohe-Oehringen, Herzogs von
Ujest” i zarz¹dzane by³o przez dyrektora generalnego Linke w S³awiêcicach. Dyrektorem
Zarz¹du Kopalñ i Hut by³ dyrektor górniczo hutniczy Scheller w Hohenlohehütte (Katowi-
ce We³nowiec). Ksi¹¿ê wykupi³ pozosta³e udzia³y kopalni Hoym i z dniem 11 listopada
1897 roku zosta³ wy³¹cznym jej w³aœcicielem26. Kierownikiem ruchu kopalni by³ nadszty-
gar L. Hoffman27.

Kopalnia jak ju¿ wspomniano posiada³a trzy szyby wydobywcze, którymi równie¿
zak³ad odwadniano. Tak rozproszony system eksploatacji by³ nieekonomiczny, dlatego
pod koniec lat 90. przyst¹piono do modernizacji kopalni, celem koncentracji wydobycia
i odwadniania. W 1897 roku w rejonie szybu „Grundmann” zbudowano kot³owniê z czte-
rema kot³ami „Cornwall”28 i 40 metrowym kominem29. Z pocz¹tkiem roku 1899 w wykutej
komorze pod szybem „Grundmann” na poziomie 200 m zabudowano parow¹ maszynê od-
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wadniaj¹c¹ o wydajnoœci 5 m3/min, która przejê³a ca³e odwadnianie30. Jednak w grudniu
1900 roku urz¹dzenie uleg³o awarii i najni¿szy poziom kopalni zosta³ zatopiony. Awariê
uda³o siê w nastêpnym roku usun¹æ i wodê wypompowaæ. Do tego czasu wydobycie pro-
wadzono na wy¿szym poziomie. By zabezpieczyæ siê przed podobnym zdarzeniem,
w 1902 roku zabudowano w szybie rezerwow¹ maszynê o takiej samej wydajnoœci31.
Odt¹d ³¹czna moc maszyn odwadniaj¹cych wynosi³a 400 KM32. Obok szybu „Grund-
mann” w 1899 roku przyst¹piono do g³êbienia nowego szybu wydobywczego nazwanego
„Oppurg” (obecnie „G³owacki”).
By³a to kontynuacja rozpoczêtych
ju¿ w 1887 roku robót, które, ze
wzglêdu na awariê maszyny od-
wadniaj¹cej, wstrzymano na g³êbo-
koœci 115 metrów33. W 1900 roku
szyb osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 192 m34

(poziom 200 m). Postawiono na
nim budynek nadszybia ze stalow¹
wie¿¹ szybow¹, oraz odrêbny budy-
nek maszyny wyci¹gowej. W tym
samym czasie w s¹siedztwie szybu
oddano do u¿ytku ³aŸniê robotni-
cz¹35 i przyst¹piono do budowy
centrali elektrycznej. Szyb wyposa-
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22. Szyb Oppurg, z prawej centrala elektryczna, za ni¹ s³abo widoczna kot³ownia.

23. Maszyna wyci¹gowa szybu Oppurg (G³owacki).



¿ono w maszynê wyci¹gow¹, wyprodukowan¹ w 1900 roku w Wilhelmshütte Eulau, Hucie
Wilhelma w I³awie, dzielnicy Szprotawy na Dolnym Œl¹sku. Maszyna posiada³a dwa cy-
lindry o œrednicy 700 mm i skoku t³oka 1500 mm. Bêben linowy mia³ œrednicê 4500 mm.
Moc maszyny wynosi³a oko³o 250 KM, a w nastêpnych latach po zainstalowaniu nowych
kot³ów na parê przegrzan¹ o wiêkszej wydajnoœci, wzros³a do 520 KM36. Nadszybie by³o
dwupoziomowe37. Wydobyty wêgiel kierowano na wy¿szy poziom, sk¹d pod w³asnym
ciê¿arem i pomoc¹ parowego linoci¹gu o mocy 45 KM i wydajnoœci 120 wózków na go-
dzinê38 urobek dociera³ do bocznicy kolejowej. Uruchomienie szybu nast¹pi³o w sierpniu
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24. Po³o¿enie szybów kopalni Hoym na tle wspó³czesnej zabudowy.



1902 roku39, który odt¹d przej¹³ ca³e wydobycie kopalni. Z pozosta³ych szybów, „Grund-
mann” pozosta³ odwadniaj¹cym i razem z „Graf Reden” s³u¿y³ jeszcze do wyj¹tkowej jaz-
dy ludzi. Szyb „Pfeiffer” wy³¹czono z ruchu i przykryto p³yt¹ betonow¹. Szyb „Thürnagel”
zosta³ wentylacyjnym40.

W 1902 roku kopalniê zelektryfikowano41. Pr¹du dostarcza³y ustawione w centrali elek-
trycznej dwie dynamomaszyny o ³¹cznej mocy 53 kW. Energia elektryczna pocz¹tkowo
s³u¿y³a tylko do oœwietlenia. Jednak ju¿ w 1903 roku zainstalowano na szybie „Thürnagel”
elektryczny wentylator ss¹cy typu Capell o mocy 45 KM i wydajnoœci 1300 m3/min42.

Na poziomie wydobywczym 200 m w latach 1902 – 3, wydr¹¿ono od szybu „Oppurg”
350 metrowy przekop do pok³adu „Reden”, w którym pochylni¹ osi¹gniêto poziom 135 m
szybu „Thürnagel” i urobek z tego pok³adu mo¿na by³o kierowaæ do g³ównego szybu wy-
dobywczego43. Zasoby w pok³adzie „Osten” by³y na ukoñczeniu, dlatego od 1905 roku
podjêto w nim eksploatacjê podpoziomow¹. Urobek na poziom wydobywczy wyci¹gano
elektrycznym ko³owrotem. Tym sposobem pok³ad wybierano do 1918 roku44.

Z dniem 1 sierpnia 1911 roku kierownictwo kopalni obj¹³ inspektor górniczy Otto
Giersberg z Hohenlohehütte45. Prawdopodobnie razem z nim, albo rok póŸniej, przyby³
stamt¹d Gottfried Lippa na stanowisko mistrza maszynowego46. W nastêpnym roku ukoñ-
czono rozbudowê kot³owni, któr¹ podwy¿szono dla zainstalowania przegrzewaczy pary
i zabudowano cztery kot³y dwup³omienicowe wyposa¿one w przegrzewacze47. Po pew-
nym czasie dwa kot³y starego typu usuniêto48. W tym te¿ czasie z wy¿szego poziomu nad-
szybia za³o¿ono pomost dla dostawy
wêgla do kot³owni, oraz drugi, nad dro-
g¹ biegn¹c¹ miêdzy szybami „Oppurg
i „Grundmann” dla odstawy kamienia
na zwa³49.

W 1912 roku kopalnia eksploato-
wa³a pok³ady: „Reden” (1,3 – 1,5 m)
i „Osten” (1 – 1,2 m). Wydobycie odby-
wa³o siê szybem „Oppurg” z poziomu
200 m. Zatrudnienie wynosi³o 517 pra-
cowników, w tym 18 kobiet i 30 m³odo-
cianych poni¿ej 16 roku ¿ycia. Pod zie-
mi¹ pracowa³o 379 górników. Wydo-
byto 169.191 t, z tego 144.119 t wywie-
ziono kolej¹. Kopalnia posiada³a 9 ma-
szyn parowych o ³¹cznej mocy
1450 KM, z tego dwie o ³¹cznej mocy
400 KM pod ziemi¹ (pompy). W cen-
trali elektrycznej czynne by³y 3 genera-
tory o ³¹cznej mocy 650 KM. Energia elektryczna s³u¿y³a do oœwietlenia, oraz napêdu 9 sil-
ników o mocy 274 KM, z tego 3 o mocy 145 KM pod ziemi¹. Do transportu pod ziemi¹
u¿ywano 14 koni, a na powierzchni 450. Dla w³asnych potrzeb kopalnia zu¿y³a: 18.116 t
wêgla, 3210 m3 drewna, 33.217 kg czarnego prochu strzelniczego i 2047 kg dynamitu51.
W tym te¿ roku rozpoczêto pog³êbianie szybów „Grundmann” i „Oppurg”, celem za³o¿e-
nia nowego poziomu wydobywczego na g³êbokoœci 300 m52.
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25. Nag³ówek pisma Dominium Hohenlohe.



CZERNITZER STEINKOHLEN BERGBAU AKTIEN
GESELLSCHAFT

Kolejna zmiana w³asnoœci nast¹pi³a w 1913 roku. Powsta³a wtedy spó³ka akcyjna o naz-
wie „Czernitzer Steinkohlen Bergbau Aktien Gesellschaft” (Czernickie Górnictwo Wêgla
Kamiennego, Spó³ka Akcyjna). Przedsiêbiorstwo ukonstytuowa³o siê 17 listopada na ze-
braniu akcjonariuszy w Królewskim Wy¿szym S¹dzie we Wroc³awiu. Z tym ¿e przejêcie
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26. Kopalnia na pocz¹tku XX wieku. Obszar z nazwami pól górniczych, szyby i kolejki.





cze61. W 1915 roku parowe pompy odwadniania g³ównego na poziomie 200 m zast¹piono
dwiema elektrycznymi pompami odœrodkowymi o mocy 450 KM i wydajnoœci 6 m3/min
ka¿da, z których pracowa³a tylko jedna, a druga stanowi³a rezerwê62. W 1920 roku do³o-
¿ono trzeci¹ pompê tego samego typu63.

Po 1914 roku, mimo trwaj¹cej wojny, prowadzono modernizacjê powierzchni kopalni.
Wprawdzie da³o siê odczuæ trudnoœci w dostawie materia³ów, ale wydobycie wêgla, jako
surowca strategicznego mia³o na rynku priorytet. KuŸniê, która znajdowa³a siê przy szybie
„Graf Reden”, w 1915 roku przeniesiono na plac przy szybie „Oppurg”. Za³o¿ono te¿ wte-
dy warsztaty: mechaniczny i ciesielski. Zainstalowano drugi kompresor o wydajnoœci
2200 m3/godz. Rozbudowano centralê elektryczn¹, w której zainstalowano turbogenerator
pr¹du o mocy 1350 KM. Zast¹pi³ on dotychczasowe generatory t³okowe, które pozosta-
wiono jako rezerwê. Kot³owniê powiêkszono przez dobudowanie nowego segmentu, przy
którym postawiono nowy komin o wysokoœci 80 m. W 1816 roku w kot³owni zainstalowa-
no trzy kot³y skoœnorurkowe „Linke-Hofmann Werke”. Przy starym 40 metrowym komi-
nie za³o¿ono odlewniê metali (giserniê) wyposa¿on¹ w piec (kopulak) do odlewów ¿eliw-
nych i piec do odlewów metali kolorowych, oraz ognisko kowalskie. Z powodu wojny,
da³y siê odczuæ trudnoœci z nabyciem czêœci zamiennych i potrzebne elementy odlewano
na miejscu64. W nowo postawionym budynku obok hali maszyny wyci¹gowej szybu
„Oppurg” w 1917 roku zabudowano kompresor parowy o wydajnoœci 10.000 m3/godz.
W starej czêœci kot³owni stopniowo zwiêkszano liczbê kot³ów p³omienicowych. Gdy
w 1917 roku by³o ich 6, to w 1919 ich liczba wzros³a do 8, w 1921 roku 10, a w 1922 roku
by³o ich 12. W 1918 roku zbudowano ch³odniê kominow¹, a w nastêpnym zmodernizowa-
no bocznicê kolejow¹ przez zast¹pienie konnego przetaczania wagonów urz¹dzeniem
elektrycznym65.

Kopalnia dotychczas bazowa³a na pracownikach miejscowych i oprócz wspomnia-
nych ju¿ domów urzêdniczych, mieszkañ robotniczych nie budowano. Jednak razem z roz-
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28. Szyb Oppurg i podwy¿szona kot³ownia. Drugie dziesiêciolecie XX wieku. Na lewo od komina
nad zabudowaniami góruje budynek sypialni Schlafhaus.



wojem kopalni wzrasta³o zatrudnienie. Od 1914
roku rozpoczêto budowê domów pracowniczych.
W odró¿nieniu od s¹siednich zak³adów, nie po-
wsta³o przy kopalni zwarte osiedle, ale budynki
by³y rozproszone po okolicy. Do 1921 roku wy-
budowano piêæ wiêkszych, dwunastorodzinnych
domów robotniczych, cztery domy urzêdnicze,
oraz zakupiono 12 domów, w których zamiesz-
ka³y 34 rodziny. Dla robotników samotnych wy-
budowano dom sypialny Schlafhaus dla 200 mê¿-
czyzn i 2 baraki dla ogó³em 150 osób66.

Zatrudnienie w 1918 roku przekroczy³o ma-
giczn¹ liczbê 1000 i wynios³o 1130 osób, w tym
114 kobiet i 80 m³odocianych. Pod ziemi¹ praco-
wa³o 703 górników, a wydobycie wynios³o
298.511 t67. By³ to równie¿ ostatni rok u¿ywania
na dole do oœwietlenia osobistego lamp olejo-
wych na olej rzepakowy, które w nastêpnym roku
zast¹pione zosta³y lampami karbidowymi (kar-
bidkami)68.

Praca pod ziemi¹ ³¹czy siê z wieloma zagro-
¿eniami. Oprócz oberwania siê ska³, bardzo wiel-
kim zagro¿eniem by³y po¿ary. Dla ratowania lu-
dzi z rejonów objêtych po¿arem byli potrzebni
ratownicy wyposa¿eni w aparaty oddechowe. Ju¿
w pierwszym dziesiêcioleciu XX wieku na œl¹s-
kich kopalniach przeszkalano grupy górników
w obs³udze tych aparatów i æwiczono w niesieniu
pomocy poszkodowanym. Nie wiadomo kiedy
tak¹ ekipê utworzono na kopalni „Hoym”, bo-
wiem pierwsza wzmianka o istnieniu ratowni-
ków pochodzi z 1918 roku. Kopalnia posiada³a
wtedy cztery aparaty oddechowe typu „Westfa-
lia” i jedn¹ dru¿ynê robotników, która co dwa ty-
godnie odbywa³a æwiczenia pod kierownictwem
wyznaczonego sztygara. W nastêpnym roku
dosz³y jeszcze dwa aparaty typu „Draeger”,
a w 1921 roku zbudowano specjalne pomiesz-
czenie do prowadzenia æwiczeñ69.

Dotychczas sortowanie wêgla odbywa³o siê
rêcznie w przodkach, na kêsy, kostkê i drobny.
Taki system nie móg³ sprostaæ konkurencji. ¯eby
utrzymaæ siê na rynku, odkupiono od kopalni
Paulus (Pawe³) w Chebziu u¿ywan¹ sortowniê
systemu Karlshütte, o wydajnoœci 150 t/godz
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29. Budynki wielorodzinne „familoki”
przy ul. M³yñskiej.

30. Lampa górnicza olejowa.

31. Lampa górnicza karbidowa.



daj¹c¹ nastêpuj¹ce sortymenty: kêsy, kostka, orzech I, orzech II i mia³. Uruchomiono j¹
przy bocznicy kolejowej w 1922 roku70.

Poczynione i rozpoczête inwestycje w drugim dziesiêcioleciu i pocz¹tku kolejnego,
s³u¿y³y kopalni przez kolejne lata, a nawet dziesiêciolecia. Dyrektorem by³ wtedy wspom-
niany ju¿ Otto Giersberg, kierownikiem ruchu kopalnianego — zawiadowca Bergsverwal-
ter Georg Schneider, jego zastêpc¹ — nadsztygar Hubert Himmel, a kierownikiem ruchu
maszynowego — mistrz maszynowy Maschinenmeister Gottfried Lippa71.

W tych latach (prawdopodobnie w 1918 roku) dokonano zakupu nowych pól górni-
czych72. By³y nimi:
— Emil Carl w Niedobczycach. Zg³osi³ je 17 marca 1856 roku kupiec Theodor Pyrkosch

z Raciborza. Nadanie otrzyma³ 4 paŸdziernika 1857 roku, na które sk³ada³o siê pole
podstawowe i 1200 miar pruskich (1,033 km2). Pole nastêpnie nale¿a³o do Adolfa
Henryka Polko z Raciborza i Emila Pyrkosch’a z Wiêkszyc powiat KoŸle73.

— Seppi IV na terenie Suminy i Gaszowic. Zosta³o zg³oszone 4 listopada 1899 roku
przez kupca Leona Brauna z Raciborza. Nadanie otrzyma³ 3 marca 1900 roku na pod-
stawie odwiertu w którym na g³êbokoœci 340 m odkryto wêgiel. Obszar nadania wy-
nosi³ 2,189 km2 74.

— Eduard A na terenie Gaszowic i Suminy. Zg³osi³ 17 lutego 1902 roku kupiec Leo
Braun z Raciborza. Nadanie otrzyma³ 31 sierpnia 1902 roku na podstawie odwiertu
w którym na g³êbokoœci 597 m osi¹gniêto pok³ad o gruboœci 1,6 m. Obszar nadania rów-
nie¿ wynosi³ 2,189 km2 75.
Zakup ten nie spowodowa³ zwiêkszenia obszaru eksploatacyjnego, gdy¿ pola te by³y

znacznie oddalone od kopalni. Stanowi³y prawdopodobnie lokatê kapita³u.
Podjêcie eksploatacji w pok³adach „Emma” na poziomie 300 m nastrêcza³o wiele trud-

noœci z ich przewietrzeniem. Powietrze wchodz¹ce szybem „Oppurg” dociera³o do wyrobisk
przekopem. Po ich przewietrzeniu, tym samym przekopem przedzielonym murowan¹
przegrod¹ wraca³o i wspomagane wentylatorem elektrycznym o wydajnoœci 400 m3/min
dociera³o pod szyb „Grundmann”, którym wychodzi³o na powierzchniê. By rozszerzyæ
wydobycie, potrzebna tam by³a wentylacja niezale¿na. W tym celu w 1919 roku we
wschodniej czêœci pola „Carolus” rozpoczêto g³êbienie szybu wentylacyjno-materia³owe-
go „Vera”. Znajdowa³ siê on w Niedobczycach przy obecnej ulicy Obroñców Pokoju, zaled-
wie 700 metrów od kopalni „Rymer”. Przy g³êbionym szybie postawiono kot³owniê z trze-
ma kot³ami dwup³omienicowymi o nadciœnieniu 6,5 atn i kominem o wysokoœci 35 m.
Kot³ownia pos³u¿y³a do zasilania pomp, kompresora i maszyny wyci¹gowej, któr¹ wypro-
dukowano w 1905 roku w „Eisenwerk Carlshütte, Alfeld a. d. Leine” (Alfeld nad Leine,
Dolna Saksonia). By³a prawdopodobnie odkupiona u¿ywana. Maszynê oddano do ruchu
w maju 1920 roku i s³u¿y³a do pracy przy zg³êbianiu szybu. W 1922 roku po osi¹gniêciu
g³êbokoœci 244 m, krótkim przekopem osi¹gniêto chodnik w pok³adzie „Emma Dolna”
i szybem mog³o wp³ywaæ powietrze dla przewietrzania pok³adów „Emma”. Po postawie-
niu nadszybia ze stalow¹ wie¿¹ szybow¹, ³aŸni robotniczej dla 200 osób i markowni, we
wrzeœniu 1923 roku szyb oficjalnie udostêpniono do opuszczania materia³u i jazdy za-
³ogi76. By³o to ju¿ za administracji polskiej.

Z pocz¹tkiem lat 20. wybierano: na poziomie 200 m pok³ad „Reden”, oraz udostêpnio-
ne przekopem pok³ady „Laura” (607) o mi¹¿szoœci 0,8 – 0,9 m od 1917 roku i „Elly” (608)
0,8 – 1,3 m od 1920 roku; na poziomie 240 m „Reden”, a na poziomie 300 m pok³ady
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„Emma Górna i Dolna”. Z wy¿szych poziomów urobek opuszczano w szybie „Grund-
mann” na poziom wydobywczy szybu „Oppurg” (300 m) sk¹d by³ wyci¹gany na po-
wierzchniê. Podstawowym sposobem eksploatacji by³ œl¹ski system filarowo zabierkowy.
W niektórych polach stosowano bli¿ej nieokreœlony system œcianowy z podsadzk¹ lub bez.
Caliznê wêglow¹ urabiano narzêdziami rêcznymi i materia³ami wybuchowymi77. Do po-
mocy s³u¿y³y wrêbiarki i wiertarki udarowe napêdzane sprê¿onym powietrzem. W 1921
roku by³o w ruchu 75 wrêbiarek i 115 wiertarek udarowych78. Ze wzglêdu na ma³¹
mi¹¿szoœæ pok³adów, urobek ³adowano do niskich wozów, zwanych przez górników „kas-
trolikami”79. W niektórych przodkach do odstawy urobku stosowano rynny wstrz¹sane na
podstawkach rolkowych napêdzanych sprê¿onym powietrzem Rollenrutschen80.

Zdolnoœæ wydobywcza szybu „Oppurg” siêga³a ju¿ górnej granicy. By kopalnia mog³a
dalej siê rozwijaæ, potrzebny by³ nowy szyb wydobywczy. Zdecydowano siê na przebudo-
wê szybu „Grundmann”, któr¹ rozpoczêto 1920 roku. Szyb poszerzono i omurowano. Na-
stêpnie rozpoczêto budowê nadszybia i budynku maszyny wyci¹gowej, oraz zakupiono
now¹ maszynê wyci¹gow¹. Równoczeœnie z tymi pracami, w s¹siedztwie szybu stawiano
now¹ kot³owniê z kominem o wysokoœci 90 m81.
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32. Po³o¿enie kopalni Hoym i nowo nabytych pól górniczych. Nazwy miejscowoœci: Birtultau —
Biertu³towy, Lentsberg — Niewiadom Górny, Nieder Birkenau — Niewiadom Dolny.



Przypisy
1 Izba Pamiêci KWK Rydu³towy-Anna (dalej Izba Pam.), nadanie kopalni Laura, t³um. E. Markiew-

ka; Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins (dalej ZOBH), Katowi-
ce 1891 przekrój; Archiwum Pañstwowe w Katowicach, Oddzia³ w Raciborzu (dalej APR), plan
„Situations Riss von der Consolidirten Hoym Steink:Grube”.

2 Handbuch der Provinz Schlesien, Wroc³aw 1861 s. 62, 1866 s. 81.
3 APR, 87/0/396, t³um E. Markiewka.
4 Izba Pam. protokó³ z konsolidacji kopalñ Laura i Kons. Hoym, t³um. E. Markiewka.
5 Tam¿e, potwierdzenie konsolidacji przez WUG we Wroc³awiu, t³um. E. Markiewka.
6 Tam¿e, protokó³ z konsolidacji kopalñ Laura i Kons. Hoym, t³um. E. Markiewka.
7 Archiwum Pañstwowe w Katowicach (dalej APK), OBB II 310 WAP (2469), OBB II 310 (7755),

OBB II 310 (2464) plany pok³adowe.
8 Zeitschrift für das Berg- Hütten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate, Statistischer Theil

(dalej ZBHS-S) Berlin 1875.
9 ZOBH, Katowice 1880, statystyka.

10 APR, 141/0/15.
11 APK, OBB II 310 (7755)

W miarê schodzenia z eksploatacj¹ coraz ni¿ej zak³adano kolejne poziomy, które w materia³ach
Ÿród³owych ró¿nie s¹ okreœlane: za pomoc¹ kolejnej cyfry rzymskiej, wysokoœci bezwzglêdnej
(nad poziomem morza), g³êbokoœci od zrêbu szybu „Grundmann”, albo g³êbokoœci od zrêbu szybu
„Grundmann” uproszczonej do pe³nych 10 metrów. Dla orientacji podajemy wszystkie:

Wysokoœæ
bezwzglêdna

G³êbokoœæ
od zrêbu

G³êbokoœæ
uproszczona

poziom I + 153 m 147,5 m poziom 150 m

poziom II + 107 m 192 m poziom 200 m

poziom III + 64 m poziom 240 m

poziom IV + 2 m 295,2 m poziom 300 m

poziom V – 99,5 m 396,7 m poziom 400 m

W niniejszym opracowaniu podawane bêd¹ zasadniczo ostatnie nazwy poziomów, gdy¿ te okreœ-
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OKRES MIÊDZYWOJENNY 1922 – 1939

CZERNICKIE TOWARZYSTWO WÊGLOWE
SPÓ£KA AKCYJNA

Z pocz¹tkiem lipca 1922 roku powiat rybnicki zosta³ w³¹czony do Polski. Nie spowo-
dowa³o to perturbacji w ruchu zak³adu. Sytuacja w³asnoœciowa pozosta³a ta sama, tylko
spó³ka otrzyma³a polsk¹ nazwê. Nie by³a jednak dos³ownym przet³umaczeniem z niemiec-
kiego i brzmia³a „Czernickie Towarzystwo Wêglowe, Spó³ka Akcyjna”. Zmianie uleg³a tak-
¿e nazwa kopalni z „Consolidirte Hoym-Laura Grube” na „Hoymgrube”. Dotychczasowy
dyrektor kopalni Otto Giersberg ust¹pi³, a jego miejsce zaj¹³ in¿. Marian Wojciechowski,
który ju¿ od 11 listopada 1921 roku rozpocz¹³ przejmowanie dyrektorskich obowi¹zków1.
Reszta kadry kierowniczej prawie siê nie zmieni³a. Na swoich stanowiskach pozostali: Je-
rzy Schneider jako kierownik ruchu kopalni, Hubert Himmel — nadsztygar i zastêpca kie-
rownika ruchu, oraz Gotfryd Lippa — kierownik ruchu maszynowego. Wiêkszoœæ szty-
garów oddzia³owych równie¿ pozosta³a2. Hurtowym zbytem wêgla zajmowa³o siê przed-
siêbiorstwo „FULMEN Górnoœl¹ski Handel Wêgla Sp. z ogr. odpow.” z siedzib¹ w Kato-
wicach. Firma ta prowadzi³a sprzeda¿ wêgla wszystkich kopalñ nale¿¹cych do Zak³adów
Hohenlohego a¿ do 1939 roku. Poprzednio przedsiêbiorstwo nosi³o nazwê „Ostkohlen
Handelsgesellschaft m. b. H3.

W prze³omowym 1922 roku, kopalnia zatrudnia³a
2029 pracowników, w tej liczbie 191 kobiet i 111
m³odocianych. Pod ziemi¹ pracowa³o 1316 górników.
Wydobycie wynios³o 362.905 t, sprzedano 303.783 t
z czego kolej¹ wywieziono 301.037 t. Dla potrzeb

w³asnych zu¿yto 61.626 t wêgla, 8299 m3 drewna, 13,18 t prochu czarnego i 52,20 t dyna-
mitu i podobnych mat wybuchowych. Kopalnia posiada³a 12 maszyn parowych o mocy
4180 KM, 4 generatory elektryczne o mocy 1960 kW, zasilaj¹ce 27 silników o mocy
1971 KM, 3 kompresory sprê¿onego powietrza o wydajnoœci 13.350 m3/godz4. Z tych
urz¹dzeñ, 3 maszyny parowe o mocy 240 KM i kompresor o wydajnoœci 1200 m3/godz
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33. Nag³ówek Czernickiego Towarzystwa Wêglowego. 34. Og³oszenie reklamowe kopalni.



znajdowa³y siê przy szybie „Vera”
w Niedobczycach. Do transportu
wêgla u¿ywano 15 koni i 9 lokomo-
tyw benzolowych. W tym te¿ roku
wy³¹czono z ruchu i przykryto p³yt¹
betonow¹ szyb „Graf Reden”.
Przez ostatnie lata by³ ju¿ tylko szy-
bem rezerwowym5.

W pocz¹tkowym okresie kon-
tynuowano budowê mieszkañ pra-
cowniczych, któr¹ zakoñczono
oko³o 1923 roku. Powsta³a wtedy
ma³akolonia sk³adaj¹ca siê z 7 do-
mów przewa¿nie dwurodzinnych,
jednego domu urzêdniczego, oraz
osobno dwa piêtnastorodzinne „fa-
miloki”6.

W sierpniu 1922 roku sprowa-
dzono now¹ maszynê wyci¹gow¹ do
szybu „Grundmann”7. Wyproduko-
wana zosta³a w 1920 roku w zak³a-
dach Linke Hofmann-Werke we
Wroc³awiu. Jej moc wynosi³a
1800 KM przy ciœnieniu pary 10 atn,
œrednica cylindrów 1000 mm, a suw
t³oka 1600 mm. Bêben linowy mia³
œrednicê 6000 mm, a liny noœne
56 mm8. Maszyna przystosowana
by³a do ci¹gniêcia urobku z g³êboko-
œci 650 m. Po ukoñczeniu robót
monta¿owych i budowlanych, szyb
„Grundmann” oddano do ruchu
w 1924 roku, który odt¹d przej¹³ wy-
dobycie z poziomu 300 m. Posiada³
dwie czteropiêtrowe klatki, które za-
biera³y 8 wozów z urobkiem9. Szyb
otrzyma³ oddzieln¹ kolejkê ³añcu-
chow¹ do bocznicy kolejowej. Jed-

nak ze wzglêdu na du¿¹ awaryjnoœæ, w 1926 roku zast¹piono j¹ elektrycznym linoci¹giem
z lin¹ bez koñca o mocy 60 KM i maksymalnej wydajnoœci 200 wozów na godzinê10. Rów-
nie¿ w 1926 roku ukoñczono budowê nowej kot³owni, w której zainstalowano dwa kot³y
stromorurkowe o ciœnieniu 13 atn, wyprodukowane w 1921 roku w zak³adach Lin-
ke-Hofmann-Werke we Wroc³awiu. Nastêpnie przeniesiono do kot³owni trzy kot³y skoœno-
rurkowe ze starej kot³owni przy szybie „Oppurg”, w której pozosta³o jeszcze 12 kot³ów
dwup³omienicowych.
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35. Budynki 15-rodzinne „familoki” przy ul. Zamenhofa.

36. Szyb Vera w Niedobczycach.
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37. Ekipa która wytransportowa³a z dworca kolejowego najciê¿szy element maszyny wyci¹gowej,
wa¿¹cy 42,5 t. Nad tablic¹ stoi Jan Paszenda, kieruj¹cy tym przedsiêwziêciem. Z ty³u widoczne
rusztowania budowanej kot³owni i komin.

38. Maszyna wyci¹gowa szybu Grundmann.



Z transportu pod ziemi¹ stopniowo wycofywano konie, zastêpuj¹c je wspomnianymi
ju¿ lokomotywami benzolowymi, oraz linoci¹gami. Ostatnie konie pracowa³y w pok³adzie
„Reden” na chodniku g³ównym wschodnim poziomu 200 m do roku 1924, kiedy to zakoñ-
czono tam wydobycie11.

Z dniem 1 stycznia 1925 roku zmieniono nazwê zak³adu z „Hoymgrube” na „Kopalnia
Hoym”12. W tym te¿ czasie odszed³ Jerzy Schneider, a kierownictwo ruchu kopalnianego
obj¹³ by³y zastêpca Hubert Himmel13.

Oko³o 1925 roku odwrócono system przewietrzania poziomu 300 m przez zatrzyma-
nie wentylatora pod szybem „Grundman”, a uruchomienie wentylatora ss¹cego o wydajnoœ-
ci 1200 m3/min z napêdem parowym na szybie „Vera”. W 1928 roku szyb „Vera” pog³êbio-
no do chodnika g³ównego w pok³adzie „Emma Dolna” i odt¹d jego g³êbokoœæ wynosi³a
250,5 m. Nastêpnego roku napêd wentylatora zamieniono na elektryczny, z silnikiem
o mocy 60 KM. Pr¹d do niego doprowadzono z centrali elektrycznej kablem pod ziemi¹
przez poziom 300 m. Pozwoli³o to z pocz¹tkiem 1930 roku na wy³¹czenie z ruchu tamtej-
szej kot³owni. Unieruchomiono równie¿ maszynê wyci¹gow¹ i szyb „Vera” s³u¿y³ ju¿ tyl-
ko do wentylacji14.

W drugiej po³owie lat dwudziestych g³ówne pomieszczenia na dole kopalni otrzyma³y
po³¹czenia telefoniczne15.

Urobek wyci¹gany by³ szybem „Grundmann” z poziomu 300 m, a szybem „Oppurg”
z poziomu 240 m. By skoncentrowaæ wydobycie na jednym szybie, z koñcem 1927 roku
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39. Kolejki linowo-szynowe (linoci¹gi) ³¹cz¹ce kopalniê z bocznic¹ kolejow¹.



po³¹czono te poziomy 66 metrowym szybikiem, którym opuszczano urobek na poziom
wydobywczy. Odt¹d szyb „Oppurg” s³u¿y³ do jazdy ludzi i opuszczania materia³u, a szyb
„Grundmann” przej¹³ ca³e wydobycie z poziomu 300 m16. Przy szybie „Grundmann” zbu-
dowano wyci¹g elektryczny o wydajnoœci 150 t/godz do pomostu ³¹cz¹cego siê z nadszy-
biem „Oppurg”, dla dostawy wêgla do starej kot³owni17.
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40. Powierzchnia kopalni w 1925 roku. Szarym kolorem zaznaczono budynki kopalniane;
d.u. — domy urzêdnicze.



Wkrótce przyst¹piono do dalszego zg³êbiania szybu „Grundmann”. By prace te nie ko-
lidowa³y z wydobyciem, w s¹siedztwie szybu wydr¹¿ono 29 metrowy szybik i na tej g³êbo-
koœci za³o¿ono poziom pomocniczy 330 m z którego rozpoczêto g³êbienie szybu. W 1927
roku osi¹gniêto g³êbokoœæ 418 m, a na g³êbokoœci 397 m przyst¹piono do zak³adania no-
wego poziomu wydobywczego, nazwanego poziomem 400 m. Dr¹¿ono komorê podszybia
wraz z objazdami dla wozów i przekop do pok³adów „Emma Górna” i „Emma Dolna”,
a nastêpnie pochylnie w pok³adach do po³¹czenia z poziomem 300 m. Wyci¹ganie urobku
z poziomu 400 m by³o doœæ skomplikowane. Najpierw ko³owrotem na sprê¿one powietrze
wyci¹gano go szybem „Grundmann” do poziomu pomocniczego 330 m, a nastêpnie wspom-
nianym szybikiem równie¿ ko³owrotem powietrznym, na poziom wydobywczy18.

Pok³ady eksploatowane przez
kopalniê posiada³y przerosty skal-
ne. Przy wydobyciu kamieñ od-
rzucano i lokowano w wyrobis-
kach jako podsadzkê. Do wozów
³adowano wêgiel bez zanieczysz-
czeñ. Ten system sprawdza³ siê
jeszcze w XIX wieku, ale przy
zwiêkszonej mechanizacji, coraz
wiêcej kamienia zanieczyszcza³o
wêgiel. Wprawdzie przed za³adun-
kiem, wêgiel przechodzi³ w sor-
towni przez taœmê przebiercz¹, na
której kamieñ wybierano. Jednak
ten drobny zostawa³. By sprostaæ
konkurencji i utrzymaæ siê na ryn-
ku, w 1925 roku przy rampie
za³adowczej rozpoczêto budowê
p³uczki wodnej, produkcji Fabry-
ki Maszyn Fr. Gröppel w Bochum
Maschinenfabrik Fr. Gröppel Bo-
chum, daj¹cej 8 sortymentów wê-
gla p³ukanego. Oddano j¹ do ru-
chu w styczniu 1927 roku. Ska³ê
odpadow¹ któr¹ pocz¹tkowo sy-
pano na zwa³ p³aski, od koñca
1927 roku wywo¿ono elektrycz-
nym wyci¹giem na sto¿ek19.

Dyrektor kopalni, jako wielki
entuzjasta sportu, by³ honorowym
przewodnicz¹cym Towarzystwa

Gimnastycznego „Sokó³” w Biertu³towach. Z jego inicjatywy przekazano towarzystwu bu-
dynek kot³owni nieczynnego szybu „Pfeiffer”. Po adaptacji na salê gimnastyczn¹ zwan¹
„Sokolni¹”, w dniach 6 i 7 sierpnia 1927 roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie sali po³¹czone
z zawodami gimnastycznymi i lekkoatletycznymi20.
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41. P³uczka w budowie.

42. Sokolnia.



W 1928 roku stanowisko kierownika ruchu kopalnianego obj¹³ in¿ynier górniczy Ja-
ros³aw Serafin, a nadsztygar Hubert Himmel kolejny raz zosta³ zastêpc¹. W tym te¿ roku
zlikwidowano stary niepotrzebny ju¿ linoci¹g z szybu „Oppurg”21.

Zapotrzebowanie ma moc elektryczn¹ wzrasta³a. Celem zabezpieczenia siê przed
ewentualnym niedoborem pr¹du, w grudniu 1928 roku uzyskano po³¹czenie z sieci¹ Ryb-
nickiego Gwarectwa Wêglowego za pomoc¹ transformatora o mocy 1000 kW, przetwa-
rzaj¹cego pr¹d z napiêcia 20000 V na 550 V22.

Schy³ek lat 20. to okres najwiêkszego rozkwitu zak³adu. Zatrudnienie i wydobycie
ros³o. W 1926 roku zatrudnienie by³o najwy¿sze i wynios³o 1999 robotników, w tym pod
ziemi¹ 135823. W nastêpnych latach wydobycie nadal ros³o, mimo pewnego spadku za-
trudnienia, st¹d wniosek ¿e wzros³a wydajnoœæ. Najwiêksze wydobycie kopalnia osi¹gnê³a
w roku 1929, które wynios³o 617.324 t, z czego sprzedano 522.662 t. Dla potrzeb w³asnych
zu¿yto 101.635 t wêgla, 14.271 m3 drewna, 732 kg dynamitu, oraz 75.512 kg innych mate-
ria³ów wybuchowych. Zatrudnionych by³o 1830 pracowników, w tym 98 kobiet i 4 m³odo-
cianych. Pod ziemi¹ pracowa³o 1350 osób. Kopalnia posiada³a trzy kot³ownie. Now¹ z 3 kot-
³ami skoœnorurkowymi i 2 stromorurkowymi. Star¹ z 12 kot³ami dwup³omienicowymi,
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43. Dozór kopalni oko³o 1925 roku. W pierwszym rzêdzie siedz¹ od lewej Karol Michalik — mierni-
czy, Hubert Himmel — kierownik ruchu kopalnianego, Marian Wojciechowski — dyrektor ko-
palni, Gotfryd Lippa — kierownik ruchu maszynowego, Florian Mandrysz — nadsztygar. W dru-
gim rzêdzie od góry, pierwszy z lewej stoi Dominik Adamczyk — dziadek autora.



z których 6 zosta³o wy³¹czonych z ruchu poprzedniego roku, a pozosta³e by³y utrzymane
jako rezerwa. Przy szybie „Vera” znajdowa³y siê 3 kot³y dwup³omienicowe. Par¹ zasila-
nych by³o 12 maszyn parowych o ³¹cznej mocy 7150 KM, w tym 3 o mocy 240 KM przy
szybie „Vera” (unieruchomionych z pocz¹tkiem 1930 roku). By³y to miêdzy innymi: 3 ma-
szyny wyci¹gowe, 3 kompresory sprê¿onego powietrza o wydajnoœci 18.200 m3/godz,
oraz turbogenerator o mocy 1350 KM. W centrali elektrycznej znajdowa³y siê jeszcze 3 ge-
neratory t³okowe o mocy 1260 KM stanowi¹cych rezerwê. Elektrownia wytworzy³a
7,08 mln kWh energii elektrycznej, a 0,96 mln kWh uzyskano z sieci RGW. Pr¹dem elek-
trycznym zasilano: pod ziemi¹ 13 silników o ³¹cznej mocy 2345 KM, a na powierzchni 56
silników o mocy 1146 KM. Stacja ratownicza wyposa¿ona by³a w 10 aparatów „Westfa-
lia”, sprzêt ratowniczy, oraz 30 lamp elektrycznych akumulatorowych. Dru¿yna ratowni-
cza sk³ada³a siê 26 osób, w tym 7 cz³onków dozoru i 19 robotników. Eksploatowano po-
k³ady: na poziomach 200 i 240 m „Laura” 0,5 – 2 m, „Elly” 0,6 – 1,4 m, oraz „Reden” 0,9 –
1,2 m, którego eksploatacjê zakoñczono w 1929 roku na poziomie 240 m. Na poziomie
300 m eksploatowano pok³ady „Emma Górna” 1,4 – 3 m i „Emma Dolna” 1,5 – 2,5 m. Wy-
dobycie odbywa³o siê szybem „Grudmann” z g³êbokoœci 300 m. Urobek z wy¿szych pozio-
mów sprowadzano pochylniami na poziom 240 m, sk¹d szybikiem opuszczano na poziom
wydobywczy. Na poziomie 400 m prowadzono roboty udostêpniaj¹ce i przygotowawcze
w pok³adach „Emma Górna” i „Emma Dolna”24.
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44. Widok kopalni od strony po³udniowej. Koniec lat 20.



Z koñcem 1929 roku w nowej kot³owni ustawiono szósty kocio³. By³ to kocio³ stromo-
rurkowy wytwórni „Sp. Akc. Fitzner i K. Gamper w Sosnowcu” na ciœnienie 13 atm. Rów-
noczeœnie wy³¹czono z ruchu resztê kot³ów dwup³omienicowych z kot³owni przy szybie
„Oppurg”25.

Zasoby w pok³adach „Laura” i „Elly” na poziomie 240 m by³y na ukoñczeniu. Wobec
tego w 1930 roku udostêpniono je z poziomu 300 m przekopem poprowadzonym od szybu
„Grundmann” w kierunku pó³nocno zachodnim i 8,5 metrowym szybikiem przy granicy
kopalni. W tym rejonie pok³ady le¿a³y bardzo blisko siebie i wybierano je jako jeden, na-
zwany „Elly-Laura”. Mi¹¿szoœæ po³¹czonych pok³adów ³¹cznie z przerostami skalnymi
dochodzi³a do 2,9 m26.

Dobra koniunktura skoñczy³a siê z pocz¹tkiem lat 30. Nast¹pi³ wtedy kryzys gospo-
darczy. Z powodu braku zbytu, od kwietnia 1932 roku wydobycie ograniczono z dwóch
zmian do jednej27. Doprowadzi³o to do znacznych zwolnieñ pracowników. Czêste by³y
przerwy w pracy, zwane „œwiêtówkami”. By ograniczyæ dalsze zwolnienia, wprowadzono
pracê w turnusach, gdzie czêœæ za³ogi pracowa³a, gdy druga by³a na przymusowym urlopie
bezp³atnym. Po pewnym czasie nastêpowa³a zmiana. Najmniejsze roczne wydobycie wy-
nosz¹ce 321.928 ton zanotowano w 1933 roku. Brak danych o zatrudnieniu z tego roku28.
Znany jest stan za³ogi z roku 1934, kiedy wydobycie by³o ju¿ wiêksze i wynios³o 330.733 to-
ny, a za³oga liczy³a 1079 osób, z czego 500 pracowników przebywa³o na dwumiesiêcznych
turnusach, a 150 na turnusach szeœciomiesiêcznych29. W 1936 roku kopalnia zatrudnia³a
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1016 osób. W tej liczbie by³o 67 pracowników umys³owych, w tym 34 technicznych, oraz
949 robotników, wœród których by³y 23 kobiety, pod ziemi¹ pracowa³o 672 górników (nie
jest znana liczba pracowników przebywaj¹cych na urlopach turnusowych). Wydobycie
wynios³o 385.265 ton30. Dla poprawienia zbytu wêgla i u³atwienia jego odbioru przez fur-
manki z Niemiec, oko³o 1932 roku za³o¿ono przy granicy ma³e sk³adnice wêgla w Lukasy-
nie, Raszczycach i Bukowie31.

Mimo kryzysu nie zaprzestano prac modernizacyjnych i inwestycyjnych zwiêksza-
j¹cych rentownoœæ zak³adu. W 1932 roku skasowano wentylator na szybie „Thürnagel”,
a szyb wy³¹czono z ruchu i przykryto p³yt¹ betonow¹. Do przewietrzania poziomów 200
i 240 m, zainstalowano przy szybie „Oppurg” na poziomie 240 m nowy wentylator
ss¹co-t³ocz¹cy Linke-Hofmann o wydajnoœci 570 m3/min z napêdem elektrycznym
o mocy 28 KM. Poziomy 300 i 400 m przewietrzane by³y jak dawniej szybem „Vera”.
W tym te¿ roku wzd³u¿ linoci¹gu za³o¿ono nowy tor zaopatrzony w ko³owrót elektryczny.
S³u¿y³ on do transportu drewna i innych materia³ów z bocznicy kolejowej na plac kopalnia-
ny. Dla zasilania wzrastaj¹cej liczby urz¹dzeñ elektrycznych pod ziemi¹, z pocz¹tkiem
1933 roku na poziomie 400 m oddano do ruchu rozdzielniê elektryczn¹ o napiêciu 500 V32.

Szybik przy szybie „Grundmann” na poziomie 300 m, o g³êbokoœci 29 m, w latach
1933 – 34 zg³êbiono do poziomu 400 m i mo¿na nim by³o wyci¹gaæ urobek. Pozwoli³o to
na uzbrojenie szybu „Grundmann”, który z koñcem 1934 roku przej¹³ wydobycie z pozio-
mu 400 m. By³y ju¿ tam przygotowane do eksploatacji pok³ady „Emma Górna” i „Emma
Dolna”. Natomiast szybik pos³u¿y³ do opuszczania urobku z poziomu 300 m na nowy po-
ziom wydobywczy33.

W 1934 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku kierownika ruchu maszynowego kopal-
ni. D³ugoletni kierownik Gotfryd Lippa zosta³ zastêpc¹, a stanowisko kierownicze obj¹³
in¿. Eugeniusz Udziela34. Dwa lata póŸniej zmieni³o siê równie¿ kierownictwo zak³adu.
Odeszli in¿. Serafin, oraz Himmel, a kierownictwo objêli in¿. Roman Strusiewicz jako kie-
rownik ruchu zak³adu, z zastêpc¹ in¿. Jerzym Reicherem jako kierownikiem dzia³u gór-
niczego35.

Z dniem 4 wrzeœnia 1936 roku nazwa kopalni „Hoym” zosta³a zmieniona na „Ignacy”,
na czeœæ prezydenta Ignacego Moœcickiego36. Równoczeœnie zmieniono nazwy szybów:
„Grundmann” — „Koœciuszko”, „Oppurg” — „G³owacki”, „Graf Reden” — „Sobieski”,
„Pfeiffer” — „Marian”, „Thürnagel” — „Zygmunt”, „Vera” — „Weronika”. Zmieniono
równie¿ nazwy pól górniczych. Obszar Skonsolidowanej Kopalni Hoym-Laura (dawne
pola: Hoym, Sylvester, Birtultau i Laura) otrzyma³ nazwê „Ignacy”, pole „Carolus” —
„Karol”, a pole „Omer Pascha” — „Pasza Omar”.

Eksploatacjê pok³adu „Elly-Laura” na poziomie 300 m zakoñczono w 1936 roku37.
Odt¹d ca³e wydobycie zosta³o skoncentrowane w dwóch pok³adach „Emma Górna”
i „Emma Dolna” na poziomie 400 m. W tym te¿ roku usuniêto z tego poziomu dwie ostat-
nie lokomotywy benzolowe i ca³y transport do³owy odbywa³ siê za pomoc¹ linoci¹gów na-
pêdzanych ko³owrotami elektrycznymi.

By skoncentrowaæ ruch kopalniany w jednym miejscu, z pocz¹tkiem 1937 roku prze-
niesiono wentylator z szybu „Weronika” na szyb „G³owacki”, a szyb „Weronika” szczelnie
zamkniêto p³yt¹ betonow¹. Kopalnia zosta³a zak³adem dwuszybowym, w którym szybem
„Koœciuszko” odbywa³o siê wydobycie z poziomu 400 m i wp³ywa³o powietrze przewie-
trzaj¹ce ca³¹ kopalniê, a szyb „G³owacki” s³u¿y³ do opuszczania materia³ów, jazdy za³ogi
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do poziomu 300 m i wyci¹gania zu¿ytego powietrze za pomoc¹ wentylatora38. Droga
gminna przebiegaj¹ca miêdzy dwoma szybami i dziel¹ca kopalniê na dwie czêœci stano-
wi³a du¿e utrudnienie dla ruchu zak³adu. By temu trochê zapobiec, przez drogê za³o¿ono
kolejkê kopalnian¹, któr¹ uruchomiono w sierpniu 1937 roku39.

Inwestycje poczynione podczas kry-
zysu, pozwoli³y kopalni na dobre przy-
gotowanie siê do nadchodz¹cej koniunk-
tury i zwiêkszenie wydobycia przy nie-
znacznym wzroœcie zatrudnienia. Dopro-
wadzi³o to jednak do znacznego zad³u¿e-
nia zak³adu. W 1937 roku wydobycie
wynios³o 422.803 t z liczb¹ 1109 pracow-
ników, 69 umys³owych i 1040 robotni-
ków, w tym 37 kobiet, pod ziemi¹ praco-
wa³o 686 górników40. Zad³u¿enie wyno-
si³o 2100 tys. z³otych. W nastêpnym,
1938 roku wydobyto 426.602 t, z czego
sprzedano 349.418 t. Za³oga liczy³a 1341
osób, z tej liczby 284 osoby przebywa³y
na urlopach turnusowych41. Kopalnia po-

siada³a kot³owniê z szeœcioma nowoczesnymi kot³ami na ciœnienie 13 atm, która zasila³a
7 maszyn parowych o ³¹cznej mocy 6990 KM. Stanowi³y one napêd 2 maszyn wyci¹go-
wych, 2 kompresorów o ³¹cznej wydajnoœci 12.000 m3/godz, turbogeneratora elektryczne-
go 1000 kW i generatora t³okowego w rezerwie42. W tym te¿ roku oddano do ruchu kom-
presor elektryczny o wydajnoœci 6000 m3/godz. i zbudowano drug¹ ch³odniê kominow¹43.
Stacja ratownicza posiada³a10 aparatów ratowniczych „Draeger”, a dru¿yna ratownicza li-
czy³a 30 osób44. Zad³u¿enie wzros³o do 2558 tys. z³otych, przy szacunkowej wartoœci
zak³adu na 8500 tys. z³otych45. Przez ca³y okres miêdzywojenny na terenie kopalni funk-
cjonowa³a odlewnia metali, w której wykonywano odlewy dla potrzeb w³asnych i dla
zak³adów Hohenlohe46.

W 1939 roku w centrali elektrycznej zabudowano dwa turbogeneratory po 500 kW.
Dzia³alnoœæ kopalni zosta³a przerwana 1 wrzeœnia 1939 roku napadem Niemiec hitle-

rowskich na Polskê.

Przypisy
1 Kronika kopalni Ignacy do 1965 r., autor nieznany, odpis E. Markiewka.
2 Archiwum Pañstwowe w Katowicach, Oddzia³ w Raciborzu (dalej APR), 141/0/11, plany ruchu na

1920 – 21 i 1923,  t³um. E. Markiewka.
3 Paszkowski W.: Organizacja Polskiego Przemys³u Wêglowego,ze szczególnem uwzglêdnieniem

Zag³êbia Górnoœl¹skiego, Poznañ 1931 s. 67 – 68; Polska Zachodnia nr 313 z 11.11.1928 (reklama).
4 Statistik der Berg- und Hüttenwerke in Polnisch Oberschlesischen für das Jahr 1922, Katowice

1923.
5 APR, 141/0/11, plan ruchu na 1923.
6 Plan powierzchniowy kopalni, Izba Pamiêci KWK Rydu³towy.

66

47. Niski wózek zwany „kastrolikiem”, przy Izbie
Pamiêci KWK Rydu³towy.



7 Wpis z ty³u fotografii udostêpnionej przez Zygfryda Szymiczka.
8 Tablica informacyjna w budynku maszyny wyci¹gowej.
9 APR, 141/0/11, zezw na jazdê lin¹; Giersberg O.: Die Entwicklung des Steinkohlenbergswerks

cons Hoym-Laura-Grube Lentsberg (Oberniewiadom), Kr. Rybnik, Niewiadom 1922, maszyno-
pis, odpis i t³um. E. Markiewka.

10 Dokumentacja linoci¹gów przy szybach Oppurg i Grundmann z dnia 7.7.1926, odpis E. Markiewka.
11 APR, 141/0/11, plan ruchu na 1923; plan pok³adu 606 (materia³y w³asne).
12 APR, 141/0/12, wpis o zmianie nazwy.
13 Tam¿e, plan ruchu na 1928.
14 APR, 141/0/12, plan ruchu na 1928; APR, 141/0/13, odbiór urz¹dz. el. wentylatora 1.5.30.
15 APR, 141/0/12, plan ruchu na 1928.
16 Tam¿e, pismo OUG z 17.11.27.
17 Tam¿e, plan ruchu na 1928.
18 Tam¿e, plan ruchu na 1929.
19 Tam¿e, pismo OUG z 1.1.27 i 10.11.27.
20 Internet http://kgradlin.prv.pl
21 APR, 141/0/12, plan ruchu na 1929.
22 Tam¿e, plan ruchu na 1927 i 29.
23 Statistik der Berg und Hüttenwerke in Polnisch Oberschlesien für das Jahr 1926.
24 Statystyka Górnoœl¹skich Kopalñ za rok 1929; APR, 141/0/12, plan ruchu na 1929, 1930, 1931.
25 APR, 141/0/12, zezwol OUG na zabudowê kot³a z 5.2.29,  plan ruchu na 1930, 1931.
26 Plany pok³adowe, zasoby w³asne.
27 APR, 141/0/13, zawiad. OUG z dnia 24.5.32 o likwidacji II zmiany.
28 Statystyka Przemys³u Wêglowego w Pañstwie Polskim za rok 1936, Warszawa 1937.
29 Tam¿e; Kronika kopalni Ignacy do 1965 r., autor nieznany,odpis E. Markiewka.
30 Statystyka Przemys³u Wêglowego w Pañstwie Polskim za rok 1936, Warszawa 1937; za rok 1937

(urzêdnicy).
31 APR, 141/0/13, plan ruchu na 1933.
32 APR, 141/0/13, wpisy w ksiêdze kopalnianej z 12.7.32, 25.10.32, 19.11.32, 16.12.32, 30.12.32.
33 Tam¿e, plan ruchu na 1934.
34 Zatw. OUG z 21.4.34 i 26.4.39, odpis E. Markiewka.
35 Zatw. OUG z 9.6.36 i 13.6.36, odpis E. Markiewka.
36 Statystyka Przemys³u Wêglowego w Pañstwie Polskim za rok 1936, Warszawa 1937.
37 Plany pok³adowe, zasoby w³asne.
38 Zabud wentyl. 16.2.37, odpis E. Markiewka.
39 APR, 141/0/13, zezwolenie OUG na uruchomienie kolejki przez drogê z 31.7.1937.
40 Statystyka Przemys³u Wêglowego w Pañstwie Polskim za rok 1937, Warszawa 1938.
41 Sprawozdanie roczne Czern. Tow. Wêgl. Od 1 stycznia do 31 grudnia 1938, odpis E. Markiewka.
42 Plan ruchu na lata 1838 – 39, skrócony odpis E. Markiewka.
43 Sprawozdanie roczne Czern. Tow. Wêgl. Od 1 stycznia do 31 grudnia 1938, odpis E. Markiewka.
44 Plan ruchu na lata 1838-39, skrócony odpis E. Markiewk.
45 Sprawozdanie roczne Czern. Tow. Wêgl od 1 stycznia do 31 grudnia 1938, odpis E. Markiewka;

Jaros J.: Tajemnice górnoœl¹skich koncernów, Katowice 1988 s. 173.
46 Relacja ojca autora Boles³awa Adamczyka.

67



OKUPACJA NIEMIECKA
1939 – 1945

HOYMGRUBE

Kopalnia zosta³a zajêta 1 wrzeœnia 1939 roku w godzinach rannych bez zniszczeñ. Dy-
rektor kopalni Marian Wojciechowski zdo³a³ opuœciæ Niewiadom i przez to nie podzieli³
losu dyrektorów s¹siednich kopalñ: Wojciecha Hardta z kopalni „Anna” i Wac³awa Szy-
mañskiego z kopalni „Rymer”, którzy zostali ujêci przez niemców i zamordowani1. Los
pozosta³ych cz³onków œcis³ego zarz¹du kopalni, nie jest znany.

Okupant przywróci³ poprzednie nazwy kopalni i szybów. Czernickie Towarzystwo
Wêglowe zosta³o podporz¹dkowane G³ównemu Urzêdowi Powierniczemu Wschód Haupt-
treuhandstelle Ost z powiernikiem Treuhänder dyr. I A Czabainsky’m2 na czele. W grudniu
1939 roku Urz¹d przekaza³ kopalniê pod zarz¹d komisaryczny pañstwowemu koncernowi
Reichswerke A.G. für Berg- und Hüttenbetriebe Hermann Göring w Berlinie. Przedsiê-
biorstwo to dla administrowania zak³adami na Górnym Œl¹sku, w 1940 roku utworzy³o fi-
liê o nazwie Bergwerksverwaltung Oberschlesien G.m.b.H. der Reichswerke Hermann
Göring z siedzib¹ w Katowicach, która 13 stycznia 1941 roku przejê³a kopalniê na
w³asnoœæ. Znalaz³a siê ona w Grupie II Rybnik, razem z kopalniami: „Anna”, „Emma”
(Marcel), „Rymer” i „Charlotte” (Rydu³towy). Siedziba Zarz¹du Grupy mieœci³a w Radli-
nie przy kopalni „Emma”3.

Kierownikiem zak³adu zosta³ inspektor górniczy Richard Roeder z Bytomia4, a stano-
wisko kierownika ruchu górniczego powierzono nadsztygarowi Franzowi Horag5. Kopal-
nia niezw³ocznie podjê³a produkcjê. Wkrótce rozpoczê³y siê zwolnienia robotników uwa-
¿anych za polskich patriotów. By praca mog³a przebiegaæ bez zak³óceñ, pozostawiono jed-
nak wiêkszoœæ dozoru technicznego, z sztygarami oddzia³owymi i zmianowymi w³¹cznie.
Kierownikiem ruchu maszynowego ponownie zosta³ Gotfryd Lippa. Z emerytury œci¹gniê-
to by³ego kierownika ruchu kopalni nadsztygara Huberta Himmla, któremu powierzono
stanowisko zawiadowcy kopalni6. Dopiero z pocz¹tkiem drugiego kwarta³u 1940 roku wy-
rzucono z pracy pracowników dozoru uwa¿anych za Polaków. Ci którzy zajmowali miesz-
kania zak³adowe, musieli je opuœciæ by zrobiæ miejsce pracownikom przyby³ym z Nie-
miec. Od paŸdziernika 1940 roku kierownikiem zak³adu Werksleiter zosta³ asesor górniczy
Erich Fritz, a jego zastêpc¹ i kierownikiem ruchu górniczego Grubenbetriebsfuhrer Fritz
Zeppenfeld7. Nadsztygar Hubert Himmel odszed³ z powrotem na emeryturê.

G³ównym zadaniem kopalni by³o uzyskanie jak najwiêkszego wydobycia, gdy¿ wê-
giel by³ potrzebnym surowcem dla gospodarki III Rzeszy. Rozpoczêto od zwiêkszenia za-
trudnienia. Nie by³o problemu z naborem nowych robotników na miejsce zwolnionych.
W krótkim czasie wiêkszoœæ dotychczasowych bezrobotnych znalaz³o pracê na kopalni.

Bez trudu podjêto wydobycie, gdy¿ kopalnia posiada³a na poziomie 400 m przygoto-
wane do eksploatacji pok³ady „Emma Górna – ³awa dolna” o mi¹¿szoœci 0,8 – 1,2 m
i „Emma Dolna – ³awa górna” 0,8 – 1,3 m. Rozpoczêto tak¿e prace udostêpniaj¹ce
w pok³adzie „Emma Górna – ³awa dolna” poni¿ej poziomu 400 m (eksploatacja podpozio-
mowa) gdzie wkrótce podjêto wydobycie8. W 1940 roku wydobyto 545.088 t, przy zatrud-
nieniu 1210 pracowników9.
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Na podstawie zezwoleñ Urzêdu Górniczego w Rybniku, eksploatacjê prowadzono
równie¿ w polach s¹siednich kopalñ: „Reden”, „Charlotte” (Rydu³towy) i w polu „Neu
Oeynhausen” by³ej kopalni „Beatensglück”10.

Wydobycie odbywa³o siê przy wykorzystaniu dotychczasowych urz¹dzeñ technicz-
nych. Wkrótce kopalniê zaczêto modernizowaæ, oraz podjêto inwestycje maj¹ce na celu
zwiêkszenie efektywnoœci produkcji. Ju¿ w 1940 roku do odstawy wêgla spod œcian zasto-
sowano przenoœniki taœmowe. W 1941 roku uruchomiono pierwsz¹ œcianê z obudow¹ sta-
low¹ ze stojakami „Gerlach” i stropnicami z szyn11, a w chodnikach zaczêto stosowaæ obu-
dowê stalow¹ z ³uków podatnych. Jednak wiêkszoœæ wyrobisk nadal posiada³a obudowê
drewnian¹. W tym te¿ 1941 roku przy kot³owni zbudowano wyci¹g skoœny do transportu
¿u¿la na ha³dê12, a w Niedobczycach rozebrano wie¿ê nieczynnego szybu „Vera”13. W na-
stêpnym roku rozpoczêto rozbiórkê komina starej kot³owni przy szybie „Oppurg”
(G³owacki) by przebudowaæ go na wie¿ê ciœnieñ14, a sam budynek kot³owni zaadaptowano
na magazyn. Od 1942 roku dr¹¿ono szybik z poziomu 400 m do 240 m, celem dotarcia do
zaniechanego przed wojn¹ pok³adu „Laura” o mi¹¿szoœci 0,8 – 1 m15. Jednak do koñca
wojny nie podjêto eksploatacji tego pok³adu. W 1943 roku oddano szybik wentylacyjny
87,6 m, ³¹cz¹cy pok³ad „Emma Dolna” z przekopem na poziomie 300 m. Usprawni³o to
wentylacjê kopalni16.

Produkcja wzrasta³a nie tylko przez
wdra¿anie postêpu technicznego i wzrostu
zatrudnienia, ale tak¿e przez wyd³u¿enie
czasu dniówek i pracê w niedzielê. Po napa-
œci na Zwi¹zek Sowiecki górnicy mieli tylko
jedn¹ woln¹ niedzielê w miesi¹cu17. W 1942
roku przekroczono produkcjê przedwojenn¹
z 1929 roku. Wydobyto wtedy 694.549 t,
przy zatrudnieniu 1412 pracowników i 26
robotników przymusowych18. Od tego bo-
wiem roku na kopalni zatrudniano robotni-
ków przymusowych. Pocz¹tkowo byli oni
ulokowani w baraku na terenie kopalni, a na-
stêpnie poza zak³adem, w baraku przy obec-
nej ulicy Morcinka. Robotnicy przymusowi
nie byli pilnowani i po pracy mieli swobodê
poruszania siê po okolicy. Czêsto najmowali
siê do pracy w pobliskich gospodarstwach za ¿ywnoœæ. Niektórzy po wojnie pozostali,
po¿enili siê i przepracowali na kopalni do emerytury19. W paŸdzierniku 1943 roku na ko-
palniê sprowadzono jeñców sowieckich w liczbie 433 osoby. Osadzono ich w obozie ozna-
czonym „Komando R 218”20 mieszcz¹cym siê przy skrzy¿owaniu obecnych ulic Sporto-
wej i Szymanowskiego. Jeñcy byli zatrudnieni nie tylko przy robotach pomocniczych na
powierzchni i pod ziemi¹, ale równie¿ w przodkach. W pok³adzie „Emma Dolna – ³awa
górna” zachód, czynna by³a œciana ob³o¿ona przez jeñców sowieckich. Nazywano j¹ Rus-
senstreb (ruska œciana). Dla podniesienia wydajnoœci wœród jeñców, podporz¹dkowano ich
wziêtym do niewoli in¿ynierom górniczym, którzy zostali zatwierdzeni przez Urz¹d
Górniczy i mieli uprawnienia sztygarów oddzia³owych, ale tylko wobec Rosjan21.

69

48. Stojak stalowo-cz³onowy Gerlach.



Maksymalne wydobycie okresu okupacji kopalnia osi¹gnê³a w 1943 roku. Wynios³o
ono 831.207 t, przy zatrudnieniu 1669 pracowników zwyczajnych i liczbie pracowników
przymusowych miêdzy 247 a 44522.

Celem zabezpieczenia wzrastaj¹cego poboru energii elektrycznej, w 1943 roku zabu-
dowano w centrali elektrycznej sprowadzony z kopalni „Emma” turbogenerator AEG
o mocy 1000 kW, a zlikwidowano stary, t³okowy. Oddano równie¿ do ruchu stacjê transfor-
matorow¹ dla 3000 kW23. Pod szybem Grundmann” na poziomie 400 m za³o¿ono rozdziel-
niê g³ówn¹ 6 kV z dwoma transformatorami. Dla obs³ugi coraz wiêkszej liczby maszyn
i urz¹dzeñ elektrycznych po ziemi¹, utworzono specjalny do³owy oddzia³ maszynowo
elektryczny. W tym te¿ roku, na poziomie 400 m rozpoczêto roboty przygotowawcze
w pok³adzie „Emma Dolna – ³awa dolna” o mi¹¿szoœci 1,2 – 1,5 m, w którym od nastêpne-
go roku podjêto wydobycie24.

Z pocz¹tkiem 1944 roku ruszy³y dwie powa¿ne inwestycje. Rozpoczêto pog³êbianie
szybu „Oppurg” (G³owacki) z poziomu 300 m do 400 m25, a na powierzchni dla odstawy
urobku przyst¹piono do dr¹¿enia sztolni od sortowni w kierunku szybu wydobywczego
„Grundmann” (Koœciuszko), z którym mia³a siê po³¹czyæ na g³êbokoœci 30 m26. W ten spo-
sób chciano zapobiec awariom, które wystêpowa³y przy opuszczaniu wozów kolejk¹ na
powierzchni. Najwiêcej k³opotów kolejka nastrêcza³a zim¹, gdy oblodzone kliny mocu-
j¹ce wozy do liny transportowej luzowa³y siê powoduj¹c samoczynne staczanie siê wozów.
Za³o¿enie takiej sztolni planowano ju¿ w 1921 roku.

Od wrzeœnia 1944 roku kopalnie „Hoym” i „Charlotte” (Rydu³towy) otrzyma³y wspól-
ny zarz¹d Verwaltung der Charlotte und Hoymgrube reprezentowany przez Jürgena27. By³
to pierwszy krok do po³¹czenia tych kopalñ w jeden zak³ad. Rozpoczêto te¿ dr¹¿enie prze-
kopu na poziomie 400 m w kierunku zachodnim do kopalni „Charlotte”, którego jednak nie
ukoñczono28.

Ze wzglêdu na trudnoœci z dostaw¹ karbidu, w grudniu 1944 roku, do oœwietlenia oso-
bistego pracowników do³owych wprowadzono lampy elektryczne akumulatorowe29.

W 1944 roku wydobyto 824.568 t, z za³og¹ 1848 osób, oraz 129 – 390 pracowników
przymusowych30. Wydobycie odbywa³o siê z poziomu 400 m. Pok³ady wybierano syste-
mem œcianowym na zawa³ z obudow¹ drewnian¹, z zabezpieczeniem od strony zawa³u
przenoœnymi kasztami z dêbowych kantówek lub szyn kolejowych. By³y te¿ œciany z obu-
dow¹ stalow¹. Urabianie calizny wêglowej odbywa³o siê wrêbiarkami ¿erdziowymi lub
³añcuchowymi na sprê¿one powietrze „Eickhoff”, oraz m³otkami odbudowy. Od 1943 roku
zaczêto wprowadzaæ wrêbiarki elektryczne. Odstawa urobku w œcianach odbywa³a siê ryn-
nami wstrz¹sanymi, nastêpnie taœmoci¹gami do ³adowni oddzia³owych. Stamt¹d urobek
w wozach za pomoc¹ linoci¹gów dociera³ pod szyb. Wybierano pok³ady: „Emma Górna –
³awa dolna” o mi¹¿szoœci 1,1 m i „Emma Dolna – ³awa dolna” 1,5 m z poziomu 400 m,
a z upadu (poni¿ej tego poziomu) wspomniany ju¿ pok³ad „Emma Górna – ³awa dolna”,
oraz „Emma Dolna – ³awa górna” o mi¹¿szoœci 1,2 m. G³êbienie szybu „Oppurg” by³o na
ukoñczeniu. Sztolniê od strony sortowni wydr¹¿ono oko³o 200 m, a pod szybem na g³êbo-
koœci 30 m wykonano czêœæ objazdów dla wozów31.

Mimo surowej dyscypliny i terroru, gdy ka¿dy akt niesubordynacji ze strony pracow-
ników podlega³ surowej karze, dokonano na kopalni aktu sabota¿u. Otó¿ 20 grudnia 1944
roku zosta³ podpalony sk³ad drewna na poziomie 400 m w pok³adzie „Emma Górna – ³awa
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dolna. Ogieñ by³ tak sprytnie pod³o¿ony ¿e nie zagra¿a³ za³odze, ale spowodowa³ niema³e
zak³ócenie w ruchu zak³adu. Po¿ar gasi³y dwa zastêpy ratowników w liczbie 10 osób32.
Sprawcê albo sprawców nie wykryto. By³ to prawdopodobnie odwet za wcielania pracow-
ników do Wehrmachtu.

Z pocz¹tkiem 1945 roku produkcja za³ama³a siê. Przyczyni³ siê do tego szybki postêp
wojsk sowieckich, które ruszaj¹c 12 stycznia znad Wis³y, ju¿ 27 stycznia zatrzyma³y siê na
przedpolach Rybnika i w s¹siednich Jejkowicach. Niemieckie kierownictwo opuœci³o ko-
palniê, lecz po ustabilizowaniu siê frontu, powróci³o. Kopalnia nadal pracowa³a dla
III Rzeszy, jednak wydobycie by³o ma³e. W styczniu wynios³o 44.783 t, co stanowi³o zaled-
wie 65% œredniego miesiêcznego wydobycia poprzedniego roku. W miesi¹cach lutym
i marcu wydobyto jeszcze mniej, bo tylko 17.642 i 28.801 t33.

Kolejne natarcie wojsk sowieckich ruszy³o 26 marca. Zarz¹d niemiecki opuœci³ kopal-
niê prawie w ostatniej chwili, gdy¿ jeszcze 23 marca tygodniowa rewizja szybu by³a prze-
prowadzona przez dozór niemiecki34. Z wy¿szego dozoru pozosta³ jedynie d³ugoletni kie-
rownik dzia³u maszynowego Gotfryd Lippa, który utrzymywa³ w ruchu kot³owniê i elek-
trowniê dla zapewnienia odwadniania kopalni. Zak³ad zosta³ zajêty przez wojsko sowiec-
kie 27 marca bez zniszczeñ. Wkrótce Gotfryd Lippa jako „Niemiec” zosta³ aresztowany35.
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POWOJENNY ROZWÓJ
1945 – 1958

KOPALNIA IGNACY

Kopalnia, jak wspomniano zosta³a oswobodzona 27 marca 1945 roku i przekazana
polskiej za³odze. Pocz¹tkowo zak³adem kierowa³ wybrany przez pracowników, przedwo-
jenny sztygar Dominik Adamczyk1. Dla utrzymania porz¹dku i zabezpieczenia mienia
powo³ano stra¿ przemys³ow¹, czêœæ za³ogi skierowano do prac porz¹dkowych, oraz ³ado-
wania wêgla ze zwa³ów dla zasilania kot³owni by utrzymaæ w ruchu elektrowniê i odwad-
nianie2. Przejêcie kopalni przez Rybnickie Zjednoczenie Przemys³u Wêglowego nast¹pi³o
31 marca. Wtedy te¿ przywrócono przedwojenne nazwy zak³adowi i szybom3. Zjednocze-
nie sprawowa³o nadzór techniczno-organizacyjny oraz finansowo-ekonomiczny nad ko-
palniami. W zwi¹zku z tym zak³ad mia³ ograniczon¹ samodzielnoœæ i osobowoœæ prawn¹4.
Z dniem 19 kwietnia kierownictwo kopalni obj¹³ in¿. W³adys³aw Koczurkiewicz, pocz¹t-
kowo jako zawiadowca kopalni i kierownik ruchu zak³adu górniczego, a od 4 grudnia 1947
roku jako dyrektor.

W³adys³aw Koczurkiewicz urodzi³ siê w 1892 roku w miejscowoœci Zator obok Oœwiê-
cimia. Ukoñczy³ renomowan¹ austriack¹ uczelniê górnicz¹ w Leoben Montanistische
Hochschule Leoben. Obecnie uczelnia nosi nazwê Montanuniversität Leoben. Pe³ni³ nastêp-
nie odpowiedzialne funkcje na ró¿nych kopalniach, w tym Skarbofermu, Henckel-Donners-
marcka i Ksiêcia Pszczyñskiego. W czasie okupacji by³ bez sta³ego zajêcia.

Powrócili te¿ przedwojenni pracownicy dozoru. Wœród nich in¿. Alojzy Hejnar, daw-
ny in¿ynier wentylacji, który przyby³ 31 marca i z dniem 2 kwietnia obj¹³ stanowisko kie-
rownika robót górniczych5. Kolejni to: nadsztygar Florian Mandrysz, który wróci³ na swo-
je stanowisko; sztygar oddzia³owy Franciszek Bugla zosta³ sztygarem objazdowym; szty-
gar Dominik Adamczyk pocz¹tkowo by³ sztygarem zmianowym a nastêpnie kierownikiem
oddzia³u wydobywczego. Z dozoru œredniego i ni¿szego wielu pozosta³o, gdy¿ byli to lu-
dzie miejscowi. Niektórzy pracowali nieprzerwanie od okresu przedwojennego. Ze wzglê-
du na braki kadrowe, czêœæ z nich awansowano na wy¿sze stanowiska.

W miejsce aresztowanego kierownika ruchu maszynowego Gotfryda Lippy zatrudnio-
no in¿. Teodora Urbañca6.

Miesi¹c kwiecieñ poœwiêcono przygotowaniu zak³adu do ruchu i kompletowaniu za³ogi.
Dla utrzymania w ruchu kot³owni prowadzono tylko szcz¹tkowe wydobycie, które wynios³o
215 t. Pe³ne uruchomienie zak³adu nast¹pi³o 2 maja z za³og¹ licz¹c¹ 770 robotników i 56 pra-
cowników umys³owych7. W tym miesi¹cu wydobyto 13.900 t. Najwiêksze miesiêczne wy-
dobycie w 1945 roku wynosz¹ce 32.523 t osi¹gniêto w paŸdzierniku. Do koñca roku wydo-
byto 213.324 t, a liczba pracowników wzros³a do 1399 osób. Ca³oroczne wydobycie, ³¹cznie
z wydobyciem niemieckim wynios³o 304.550 t8. Nieprzerwanie by³a czynna dru¿yna ratow-
nicza, która w tym czasie sk³ada³a siê z 24 ratowników i 6 przodowników, wyposa¿ona w 12
aparatów systemu „Draeger 160A”9.

W sierpniu 1945 roku, na ¿yczenie za³ogi, przywrócono oœwietlenie lampami karbido-
wymi, do których pracownicy byli przyzwyczajeni, a przepisy nie zabrania³y ich u¿ywania10.
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Pierwsze miesi¹ce to okres borykania siê z niedoborem „wszystkiego”. Brakowa³o
przede wszystkim ludzi do pracy. By uzupe³niæ niedobór pracowników, zatrudniono na ko-
palni niemieckich jeñców wojennych. Zostali ulokowani w tych samych barakach, w któ-
rych poprzednio przebywali jeñcy sowieccy. Pierwszy transport 100 jeñców przyby³ 13 paŸ-
dziernika 1945 roku. W nastêpnych miesi¹cach dosz³y kolejne transporty. Najwiêksz¹ licz-
bê, 280 jeñców odnotowano na pocz¹tku lutego 1946. Z tej liczby 10 lutego 104 jeñców
przekazano do Bytomskiego ZPW, a w marcu pozosta³ych przekazano na kopalnie „Dêbieñ-
sko” i „Emma” (Marcel), tak ¿e z dniem 12 marca 1946 roku obóz przy kopalni „Ignacy”
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49. Obszar kopalni z g³ównymi wyrobiskami w latach 1939 – 57. Szar¹ obwódk¹ oznaczono „grani-
cê ruchu kopalni” z 1948 roku. Plan jest naniesiony na mapê powierzchni. Dla lepszej orientacji
podano obecne nazwy ulic.

— chodniki g³ówne,
— przekopy na poziomie 400 m,
— przekopy pochy³e,
— przekopy na innych poziomach.



zosta³ zlikwidowany. Jeñcy przydzielani byli do prac na powierzchni, nie wymagaj¹cych
kwalifikacji11.

Wydobycie prowadzono w pok³adach przygotowanych jeszcze przez zarz¹d niemiec-
ki. Poziomem wydobywczym by³ poziom 400 m, z którego wybierano pok³ady „Ema Dol-
na – ³awa górna” o mi¹¿szoœci 1 m i „Ema Dolna – ³awa dolna” 1,1 – 1,7 m. Dla zapewnie-
nia wentylacji w pok³adzie „Ema Dolna – ³awa dolna”, którego eksploatacja przesuwa³a
siê na po³udnie, w 1947 roku przebito szybik 41 m, ³¹cz¹cy ten pok³ad z przekopem wenty-
lacyjnym na poziomie 300 m12. Prowadzono równie¿ zapocz¹tkowane przez Niemców
wybieranie pok³adu „Ema Górna – ³awa dolna” 0,7 – 0,8 m poni¿ej poziomu wydobywcze-
go i odwadniania (tak zwana eksploatacja podpoziomowa). Od 1947 roku podjêto równie¿
podpoziomow¹ eksploatacjê pok³adu „Ema Dolna – ³awa górna”. Ten sposób eksploatacji
wymaga³ u¿ycia licznych pomp, by zapobiec zalaniu wyrobisk13.

Pok³ady nadal wybierano systemem œcianowym z obudow¹ stalow¹ na zawa³. Stoso-
wano te¿ obudowê mieszan¹ ze stalowymi stojakami i drewnianymi stropnicami. W tym
przypadku, od strony zawa³u stawiano przenoœne kaszty (stosy) z szyn kolejowych. Caliz-
nê wêglow¹ podcinano wrêbiarkami, a nastêpnie urabiano za pomoc¹ materia³ów wybu-
chowych i m³otków odbudowy. Urz¹dzenia te by³y mocno ju¿ wyeksploatowane. Wrêbiar-
ki na sprê¿one powietrze pochodz¹ce z 1930 roku by³y zu¿yte w 40%, a m³odsze, elektrycz-
ne z 1940 roku posiada³y 20% zu¿ycie. Wiertarki powietrzne obrotowe i obrotowo-udaro-
we równie¿ by³y zu¿yte w stopniu 30 – 40%, a z m³otków odbudowy czêœæ by³a niespraw-
na, a reszta mia³a 40% zu¿ycie. Do tego odczuwa³o siê brak czêœci zamiennych. Urobek
w œcianach odstawiano rynnami wstrz¹sanymi do chodników podœcianowych, sk¹d taœmo-
ci¹gami transportowano do za³adowni w chodnikach g³ównych. Stamt¹d urobek prze-
wo¿ono w wozach pod szyb wydobywczy za pomoc¹ linoci¹gów z lin¹ bez koñca14.

Dla udostêpnienia nowych pok³adów, kontynuowano prace zapocz¹tkowane przez
zarz¹d niemiecki. Na poziomie 240 m prowadzono roboty przygotowawcze w udostêpnio-
nych szybikiem 208 m pok³adach „Laura” i „Elly”, które mia³y mi¹¿szoœæ 0,8 m. Pod szy-
bem „G³owacki”, który zosta³ przez Niemców zg³êbiony do 400 m wykonano podszybie
i przyst¹piono do dr¹¿enia rz¹pia. Ostateczna g³êbokoœæ szybu wynios³a 426,6 m15. Na-
stêpnie przeprowadzono gruntowny remont maszyny wyci¹gowej. By zmieœciæ liny dla
zwiêkszonej g³êbokoœci szybu, dwuczêœciowy bêben linowy z³¹czono w jedn¹ ca³oœæ i po-
wiêkszono jego œrednicê z 4500 mm do 4650 mm. Po wzmocnieniu konstrukcji wie¿y szy-
bowej w 1948 roku przed³u¿ono urz¹dzenie wyci¹gowe do poziomu 400 m i od 15 wrzeœ-
nia 1948 uruchomiono jazdê ludzi do tej g³êbokoœci16.

Z nowych prac, to dr¹¿enie na poziomie 400 m przekopu od szybu „Koœciuszko”
w kierunku pó³nocno zachodnim, nazwanego „Pó³nocnym”. Z koñcem 1948 roku w od-
leg³oœci 700 m od szybu przekop osi¹gn¹³ granicê filaru ochronnego kolei. Z tego miejsca
wybito w górê 126 metrowy szybik do pok³adu „Reden” i w pok³adzie po³¹czono pochyl-
ni¹ z poziomem 240 m. Po uzyskaniu obiegu powietrza, w pok³adzie tym przyst¹piono do
robót przygotowawczych. Szybik udostêpni³ te¿ ni¿ej le¿¹ce pok³ady „Laura” i „Elly”,
w których na razie nie podjêto prac17.

Prowadzono równie¿ roboty na powierzchni. W 1948 roku uruchomiono elektryczny
kompresor „Borsig” o wydajnoœci 6000 m3/h, sprowadzony jeszcze w czasie okupacji18.
W nastêpnym roku sprowadzono z kopalni „Barbara-Wyzwolenie” w Chorzowie u¿ywany
parowy turbogenerator pr¹du o mocy 1500 kW, który uruchomiono z pocz¹tkiem 1951
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roku. Pokry³o to 60% zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Resztê pr¹du kopalnia po-
biera³a z sieci RZPW19. Celem usprawnienia wywozu ¿u¿la i kamienia, w 1950 roku uru-
chomiono nowy dwutorowy wyci¹g na sto¿ek.

Oprócz spraw czysto produkcyjnych, kopalnia jako zak³ad dzia³aj¹cy w nowych wa-
runkach ustrojowych, zajmowa³a siê te¿ innymi dziedzinami, miêdzy innymi kultur¹
i oœwiat¹, oraz opiek¹ medyczn¹ pracowników i ich rodzin. Ju¿ 8 lipca 1945 roku otwarto
przy kopalni œwietlicê. Zajmowa³a ona dwa pomieszczenia w budynku szybu „Sobieski”
(Graf Reden). Pocz¹tkowo dzia³alnoœæ ogranicza³a siê do gier œwietlicowych i wypo¿y-
czalni ksi¹¿ek. W kolejnych latach dzia³a³y ju¿: zespó³ teatralny, chór mêski, oraz dzieciê-
cy zespó³ taneczny i szachowy. Prowadzono naukê gry na skrzypcach i pianinie. W 1953

roku œwietlicê przeniesiono do wy-
remontowanego budynku restaura-
cji „Musiolik”, przekazanego ko-
palni jako mienie poniemieckie.
Nastêpnie zbudowano salê wido-
wiskow¹ ze scen¹ i w 1955 roku
nast¹pi³o oficjalnie otwarcie Zak³a-
dowego Domu Kultury KWK Igna-
cy. W 1957 roku w domu kultury
za³o¿ono kino, nazwane póŸniej
„Marzenie”, pocz¹tkowo z projek-
torem w¹skotaœmowym, a od 1958
roku szerokotaœmowym. Pierwsze
ambulatorium z gabinetem lekar-
skim za³o¿ono przy kopalni w 1951
roku. Po podwy¿szeniu budynku
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o piêtro, od 1953 roku w ambulatorium przyjmowa³o dwóch lekarzy, a dla chorych za³o-
¿ono izbê chorych, zwan¹ popularnie „¿³obkiem”. W 1958 roku ambulatorium prze-
kszta³cono w Zak³adowy Oœrodek Zdrowia, z punktem aptecznym i gabinetem dentystycz-
nym, a pacjentów przyjmowa³o trzech lekarzy20.

Kopalnia prowadzi³a wydobycie w dawnych, przedwojennych granicach. Z obszaru
wy³¹czono, nabyte przez Czernickie Towarzystwo Wêglowe pola „Seppi IV”, „Eduard A”
i „Emil Carl”. Ogólna powierzchnia obszaru górniczego kopalni wynosi³a 5,077 km2. Na-
zwano go nastêpnie Parti¹ Macierzyst¹21. Wed³ug za³o¿eñ Rybnickiego Zjednoczenia
Przemys³u Wêglowego, po wyczerpaniu zasobów w tym obszarze do poziomu 400 m, ko-
palnia mia³a ulec likwidacji. By³a bowiem od samego pocz¹tku zaliczona do zak³adów za-
nikaj¹cych. Jednak tak siê nie sta³o. Ogromne potrzeby gospodarki przyczyni³y siê do
przed³u¿enia ¿ywotnoœci kopalni przez przydzielanie zezwoleñ na prowadzenie eksploata-
cji w obszarach s¹siednich kopalñ.

Pierwszy rejon przydzielono w 1946 roku z obszaru kopalni „Marcel”. Przylega³ on do
po³udniowej granicy kopalni „Ignacy”. Przecina³y go dwa uskoki o kierunku równole¿-
nikowym: „Rydu³towski III” oddalony od kilkadziesi¹t do 200 m od po³udniowej granicy
kopalni, oraz „Rydu³towski I” w œredniej odleg³oœci oko³o 1100 m od niej. Od wschodu ob-
szar ten ogranicza³ uskok „Radliñski I” o kierunku po³udnikowym22. Do zbadania tego re-
jonu przyst¹piono oko³o 1950 roku przez dr¹¿enie przekopów w kierunku po³udniowym.
Na poziomie 400 m z chodnika g³ównego pok³adu „Ema Dolna”, a na poziomie 240 m od
szybów g³ównych23. W 1947 roku nast¹pi³a zamiana obszaru górniczego z kopalni¹ „Ry-
mer”, której przekazano czêœæ pola „Pasza Omar” za uskokiem „Kolejowym” przebie-
gaj¹cym oko³o 600 m na pó³noc od granicy kopalni, a uzyskano pole eksploatacyjne na
po³udnie od tego uskoku24. Pocz¹tkowo nie podjêto tam ¿adnej eksploatacji. W 1948 roku
udostêpniono kopalni od strony zachodniej fragmenty pól kopalni „Rydu³towy”25. W tym
te¿ roku Wy¿szy Urz¹d Górniczy wyznaczy³ tak zwan¹ „granicê ruchu kopalni Ignacy”,
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która oprócz poprzednich zezwoleñ, dopuszcza³a eksploatacjê na pó³nocy a¿ do wspom-
nianego uskoku „Kolejowego”26.

W 1948 roku w³adze górnicze wprowadzi³y nowe oznaczenia pok³adów dla ca³ego gór-
noœl¹skiego zag³êbia wêglowego. Dotychczas ka¿da kopalnia u¿ywa³a w³asnych nazw lub
numerów eksploatowanych pok³adów. Pok³ady podzielono na grupy. Kopalnia „Igna-
cy” eksploatowa³a pok³ady grupy brze¿nej warstw porêbskich, oznaczonej liczb¹ 600. Po-
szczególne pok³ady otrzyma³y nastêpuj¹c¹ numeracjê:

Hoym 602

Hoym Nieder (Dolny), Carolus 603

Osten 604

Sylvester 605

Reden 606

Laura 607

Elly 608

Emma Fund 612

Emma Górna 613

³awa dolna 613/3

Emma Dolna 615

³awa górna 615/1

³awa dolna 615/2

Odt¹d w dokumentach kopalnianych pomijane s¹ stare nazwy, a stosowane nowe nu-
mery27.

Wydobycie i zatrudnienie stopniowo ros³o. W 1947 roku wydobyto 535.463 t28, przy
zatrudnieniu 1806 pracowników, w tym 1175 pod ziemi¹29, a w 1950 wydobyto 717.496 t30

przy zatrudnieniu 2056 pracowników31.
W 1950 roku kopalniana posiada³a nastêpuj¹ce wyposa¿enie. W kot³owni znajdowa³o

siê 6 kot³ów, w tym 3 kot³y skoœnorurkowe „Linke Hofmann” z lat 1914 – 15, 2 kot³y stro-
morurkowe „Linke Hofmann” z roku 1921 i kocio³ stromorurkowy „Fitzner i Gamper”
z 1928 roku. Par¹ zasilane by³y dwie maszyny wyci¹gowe, generatory pr¹du i czêœæ sprê-
¿arek powietrza. W elektrowni kopalnianej znajdowa³ siê turbogenerator AEG z 1915 roku
o mocy 1000 kW, oraz turbogenerator BBC o mocy 1500 kW w próbnym rozruchu. Niedo-
bór energii elektrycznej uzupe³niany by³ z sieci napowietrznej o napiêciu 20 kV z kopalni
„Rydu³towy”, oraz kopalni „Marcel” z rozdzielni przy szybie „Reden”. Sprê¿onego powie-
trza dostarcza³o 5 kompresorów. Parowe: „Linke Hofmann” o wydajnoœci 10.000 m3/h
z 1917 roku i 2000 m3/h z 1911 roku. Elektryczne: „Linke Hofmann” — 6000 m3/h z 1923,
„Borsig” — 6000 m3/h z 1941 i „Ingersoll” — 6400 m3/h z roku 194732.

Mimo rozleg³ych prac udostêpniaj¹cych i przygotowawczych, do 1950 roku nie podjê-
to eksploatacji pok³adów w nowych rejonach.

Z dniem 1 stycznia 1951 roku kopalnia uzyska³a osobowoœæ prawn¹ i sta³a siê jednostk¹
samodzieln¹, na pe³nym rozrachunku gospodarczym. Dyrekcja Zjednoczenia pozosta³a jed-
nostk¹ administracyjn¹, wykonuj¹ca funkcje kierownictwa, koordynacji i nadzoru33.
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Pierwsza po³owa lat 50. to okres wzmo¿onego rozwoju kopalni. £¹czy³o siê to z zada-
niami planu 6-letniego (1950 – 55). Zaczê³o nap³ywaæ nowe wyposa¿enie. Nie mo¿na mó-
wiæ o jakimœ znacz¹cym postêpie technicznym, gdy¿ by³y to wprawdzie urz¹dzenia nowe,
ale nie najnowoczeœniejsze. Wœród nich wrêbiarki elektryczne i powietrzne, rynny wstrz¹-
sane, wiertarki i m³otki odbudowy. Jednak ju¿ w 1954 roku zainstalowano pierwszy przenoœ-
nik zgrzeb³owy pancerny. W kolejnych latach przybywa³o przenoœników zgrzeb³owych
ró¿nego typu, pancernych i lekkich, tak ¿e do 1963 roku wypar³y przenoœniki wstrz¹sane.

Od 1951 roku ruszy³y œciany w pok³adzie 607 o mi¹¿szoœci 0,6 – 0,9 m, a od nastêpne-
go w zalegaj¹cym oko³o 7 m ni¿ej pok³adzie 608 o gruboœci 0,7 – 1,0 m. Pok³ady udostêp-
niono przekopem na poziomie 240 m i szybikiem 208 m, którego dr¹¿enie zosta³o rozpo-
czête za administracji niemieckiej. Na poziom wydobywczy urobek spuszczano umiesz-
czon¹ w szybiku rurow¹ zsuwni¹ spiraln¹. Pok³ad 607 w latach 1954 – 56 eksploatowano
tak¿e w polu otrzymanym od kopalni „Rymer”. W polu tym krótkimi przekopami osi¹gniê-
to pok³ad 606, w którym w roku 1956 wybrano dwie œciany. Po zejœciu z eksploatacj¹
pok³adów 607 i 608 poni¿ej poziomu 240 m, urobek kierowano do szybika 126 m.
W pó³nocno zachodnim rejonie partii macierzystej kopalni pok³ady te ³¹czy³y siê i w latach
1954 – 59 eksploatowano je wspólnie jako 607/8. Mi¹¿szoœæ po³¹czonych pok³adów do-
chodzi³a do 2,9 m. W s¹siedztwie filaru ochronnego p³uczki wybierano je systemem filaro-
wo zabierkowym z obudow¹ drewnian¹, a na zachód od p³uczki systemem œcianowym na
zawa³, równie¿ z obudow¹ drewnian¹. W latach 1952 – 54 prowadzono wydobycie
w pok³adzie 606 o mi¹¿szoœci 0,5 – 0,7 m, którego eksploatacjê jako „Reden” ukoñczono
w 1929 roku na poziomie 240 m. Pok³ad wybierano poni¿ej tego poziomu w kierunku
pó³nocno zachodnim do szybika 126 m. W 1955 roku podjêto eksploatacjê pok³adu 612/2
o mi¹¿szoœci 0,7 – 1,0 m udostêpnionego przekopem pó³nocnym na poziomie 400 m. By³
to od dawna znany pok³ad „Ema Fund” lecz dotychczas nie eksploatowany. Pok³ad wybie-
rano w kierunku po³udniowym po wzniosie. Przecina³ on szyb „G³owacki” na g³êbokoœci
350 m, na tym poziomie za³o¿ono nowe podszybie s³u¿¹ce do wentylacji i dostawy mate-
ria³ów eksploatacyjnych dla tego pok³adu. Urobek pocz¹tkowo kierowano taœmoci¹gami
na poziom 400 m, a powy¿ej poziomu 350 m opuszczano za³o¿onym w tym celu z poziomu
400 m szybikiem 90 m ze spiraln¹ zsuwni¹. Dla poprawienia wentylacji, z pocz¹tkiem
1958 roku, pok³ad 612/2 po³¹czono pochylni¹ i chodnikiem z szybikiem 87 m, którym po-
wietrze kierowano na poziom wentylacyjny 300 m. Mimo rozleg³ych prac przygotowaw-
czych, eksploatacjê pok³adu 612/2 zatrzymano w po³owie 1958 roku, ze wzglêdu na du¿e
zanieczyszczenie wêgla. Podjêto natomiast z pocz¹tkiem 1958 roku podpoziomow¹ eks-
ploatacjê tego pok³adu, poni¿ej poziomu 400 m34.

W latach 1951 – 57 zatrudniano pod ziemi¹ kobiety. By³ to efekt szeroko zakrojonej
przez w³adze „akcji aktywizacji zawodowej kobiet”. Najwiêcej, bo 47 kobiet pracowa³o
pod ziemi¹ w 1955 roku. By³y zatrudnione przy obs³udze taœmoci¹gów i jako pomoc cieœli
przy budowie tam wentylacyjnych. W 1957 roku zaczêto przenosiæ pracownice na po-
wierzchniê i do koñca roku wszystkie zosta³y z do³u wycofane35.

W 1953 roku zosta³o obsadzone stanowisko naczelnego in¿yniera, który by³ równie¿
pierwszym zastêpc¹ dyrektora. Zosta³ nim in¿. Stanis³aw Bonczek, dawniejszy inspektor
dzia³u górniczego Rybnickiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego.

Na powierzchni, w 1951 roku wybudowano now¹ ch³odniê kominow¹, a poprzednie
dwie drewniane zdemontowano. W 1953 roku na trzonie komina, który ju¿ w czasie wojny
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zosta³ skrócony do 40 m zabudowano zbiornik wody o pojemnoœci 300 m3 dla zasilania
wodoci¹gów w Niewiadomiu. Wodê czerpano z do³u kopalni. W tym te¿ roku zosta³ zasy-
pany nieczynny ju¿ od dawna szyb „Weronika” w Niedobczycach36. Przy szybie „G³owacki”
w 1954 roku zainstalowano nowy wentylator typu WOK II/2 o wydajnoœci 4000 m3/min.
Stary wys³u¿ony wentylator „Mortier”, który pracowa³ jeszcze na szybie „Weronika” po-
zosta³ jako rezerwowy.

W 1955 roku wydobyto 948.630 t przy zatrudnieniu 2576 pracowników37.
W trakcie prac badawczych w pok³adach 607/8 przy zachodniej granicy kopalni, oka-

za³o siê ¿e pok³ad 607 nie nadaje siê do eksploatacji i od 1955 wybierano sam pok³ad 608
o mi¹¿szoœci 0,6 – 09 m. Jego eksploatacjê prowadzono równie¿ w obszarze kopalni „Ry-
du³towy” na podstawie zezwolenia OUG z 4 marca 1958 roku38. Pok³ad wybierano po
wzniosie na po³udnie a¿ do poziomu 240 m, gdzie dla wentylacji i dostawy materia³ów
w 1957 roku po³¹czono go odrêbnym przekopem z przekopem po³udniowym 240 m.

Od 1954 roku w pó³nocnej czêœci partii macierzystej przygotowywano do eksploatacji
pok³ad 604. By³ on jako „Osten” wybierany poni¿ej ówczesnego poziomu wydobywczego
200 m (podpoziomowo) i ukoñczony w 1918 roku oko³o 30 m poni¿ej tego poziomu. Udo-
stêpniono go szybikiem wydr¹¿onym w górê z pok³adu 607/8 (szybik 110 m), oraz przeko-
pem poprowadzonym od szybu „G³owacki” na poziomie 240 m w kierunku pó³nocno za-
chodnim. Pok³ad w tym rejonie mia³ mi¹¿szoœæ 0,9 m. Jego eksploatacja, poni¿ej poziomu
240 m prowadzona by³a w latach 1957 – 64.

Przekopy na poziomach 400 m i 240 m dr¹¿one w kierunku po³udniowym poza uskok
Rydu³towski III, w tak zwanej partii Redenowskiej, osi¹gnê³y po³udniow¹ granicê przy-
znanego obszaru. W roku 1955 przekopy po³¹czono szybikiem wentylacyjnym „Re-
den III”. W tym samym czasie podjêto w tym rejonie prace przygotowawcze w pok³adzie
613/3 o mi¹¿szoœci 0,8 – 1,3 m, którego eksploatacjê œcianow¹ podjêto w roku 1956 i pro-
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wadzono do 1958 poni¿ej poziomu 400 m, a od 1957 roku powy¿ej tego poziomu w kierun-
ku szybika „Reden III”. Eksploatacjê pok³adu zakoñczono w 1964 roku przy uskoku Ry-
du³towskim I, przy którym dla wentylacji, pok³ad po³¹czono krótkim przekopem po-
chy³ym z przekopem po³udniowym 240 m39.

Na fali buntów spo³ecznych zapocz¹tkowanych wyst¹pieniami czerwcowymi w Poz-
naniu, na kopalni równie¿ dosz³o do niepokojów. Aktywnoœæ za³ogi osi¹gnê³a punkt kul-
minacyjny na zebraniu pracowniczym odbytym 30 paŸdziernika 1956 roku. Wtedy to
wœród wysuniêtych postulatów dotycz¹cych warunków pracy, p³acy i bytowych, za¿¹dano
równie¿ ust¹pienia dyrektora W³adys³awa Koczurkiewicza. Na skutek tego, dyrektor zre-
zygnowa³ z funkcji i wkrótce zosta³ przeniesiony na stanowisko inspektora górniczego
w RZPW. Do czasu powo³ania nowego dyrektora, zak³adem kierowa³ naczelny in¿ynier
Stanis³aw Bonczek, a od 1 marca 1957 roku rozpocz¹³ urzêdowanie nowy dyrektor in¿. Lud-
wik Kotula40.

Pod ziemi¹ od 1956 roku zastêpowano linoci¹gowy transport urobku przewozem lo-
komotywami elektrycznymi akumulatorowymi i trakcyjnymi. W œcianach czyniono próby
z zastosowaniem kombajnów maj¹cych zast¹piæ rêczne urabianie i ³adowanie urobku.
W 1956 roku w pok³adzie 608 uruchomiono radziecki kombajn œcianowy UKT-2 z g³owic¹
wiruj¹c¹ przystosowany do bardzo cienkich pok³adów, jednak siê nie sprawdzi³ i w nastêp-
nym roku wycofano go z ruchu41. Kolejny kombajn, równie¿ radziecki Gorniak-1 u¿yty
w 1957 roku, wkrótce uleg³ awarii i ze wzglêdu na brak czêœci zamiennych, równie¿ zosta³
wycofany.

Na powierzchni prowadzono inwestycje, ale tylko niezbêdne dla utrzymania ruchu
zak³adu. Nie op³aca³a siê modernizacja przestarza³ej elektrowni, któr¹ wy³¹czono z ruchu
w 1956 roku. Odt¹d kopalnia czerpa³a energiê elektryczn¹ wy³¹cznie z sieci RZPW. Przy
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p³uczce w 1956 roku za³o¿ono nowy zwa³ ska³y odpadowej z dwutorowym wyci¹giem
skoœnym i kolebami (sto¿ek nr 3)42. W kot³owni w roku 1958 uruchomiono nowy kocio³
OSR produkcji Sosnowieckich Zak³adów Budowy Kot³ów w Sosnowcu o wydajnoœci 16 t/h
i ciœnieniu 25 atn. Zast¹pi³ on wycofane z ruchu kot³y: skoœnorurkowy „Linke Hofmann”
z 1914 roku i stromorurkowy systemu „Grabe” z roku 1921. W tym samym roku oddano do
ruchu elektryczn¹ sprê¿arkê powietrza TK-175 o wydajnoœci 8000 m3/h, a odstawiono pa-
row¹ o wyd 10.000 m3/h Linke Hofmann43. Odlewnia metali zosta³a zlikwidowana w 1957
roku, a w jej pomieszczeniu za³o¿ono „maskowniê”, gdzie przechowywano poch³aniacze
ucieczkowe, chroni¹ce za³ogê przed zatruciem tlenkiem wêgla, przy wycofywaniu siê z re-
jonu objêtego po¿arem. W tym bowiem roku pracowników do³owych wyposa¿ono w taki
sprzêt44. W nied³ugim czasie rozebrano stary 40-to metrowy komin45.

Kopalnia od pierwszych lat powojennych boryka³a siê z niedoborem mieszkañ. Liczba
budynków mieszkalnych od czasu I Wojny Œwiatowej i z pierwszych lat powojennych nie-
wiele wzros³a. PóŸniejszy kryzys a nastêpnie okupacja nie sprzyja³y rozwojowi budownic-
twa mieszkaniowego. Kopalnia jako zak³ad nierozwojowy, nie otrzyma³a funduszy na bu-
downictwo mieszkaniowe. W zwi¹zku z tym od samego pocz¹tku starano siê adaptowaæ na
te cele wszelkie budynki bêd¹ce w³asnoœci¹ kopalni. By³y wœród nich dawne baraki dla jeñ-
ców i pracowników przymusowych, niepotrzebne magazyny, budynek nieczynnego szybu
„Zygmunt” (Thürnagel), dawna sypialnia, oraz przejête domy tak zwane poniemieckie. Je-
dynie w 1956 roku zbudowano szeœciorodzinny dom dla ratowników. Sytuacja poprawi³a
siê gdy w 1957 roku rozpoczêto budowê osiedla mieszkaniowego. Bloki by³y budowane
z funduszy pañstwowych, oraz przez za³o¿on¹ w 1958 roku spó³dzielniê pod nazw¹ Robot-
nicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jednoœæ” w Niewiadomiu. Do 1965 roku osiedle sk³a-
da³o siê z 14 bloków mieszkalnych46.

Wielkie utrudnienie w prawid³owym funkcjonowa-
niu zak³adu stanowi³a wspomniana ju¿ droga gminna
przebiegaj¹ca miêdzy szybami i przecinaj¹ca kopalniê na
dwie czêœci. Ostatecznie problem ten rozwi¹zano przez
za³o¿enie nowej drogi omijaj¹cej zak³ad, któr¹ oddano
do ruchu wiosn¹ 1958 roku47.

Podstawowym oœwietleniem górników pod ziemi¹
by³y lampy karbidowe z otwartym ogniem, zwane kar-
bidkami. Ten rodzaj oœwietlenia stanowi³ zagro¿enie po-
¿arowe. By czêœciowo problem rozwi¹zaæ, 1 listopada
1958 roku za³o¿ono prowizoryczn¹ lampiarniê na 800
lamp akumulatorowych R-21, w które wyposa¿ono gór-
ników oddzia³ów podpoziomowych i technicznych.

Zasoby rozpoznane na obszarze przydzielonym ko-
palni nie zapewnia³y d³u¿szego bytu zak³adu. By zapew-
niæ dalsze jego istnienie, starano siê o przy³¹czenie le-
¿¹cego na pó³nocy pola nieczynnej kopalni „Szczêœcie
Beaty”. Kopalnia otrzyma³a to pole na podstawie decyzji
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 10 stycznia
1958 roku. Powsta³ w ten sposób obszar górniczy „Nie-
wiadom” o powierzchni 9,291 km2 48.
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33 MR, Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój Techniczny Kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792 –

1967 Tom IV, Rybnik 2003.
34 Mapy pok³adowe, zbiory w³asne.
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Kotula L.: dz. cyt., odpis E. Markiewka.
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WALKA O PRZETRWANIE
1957 – 1967

Nowo przydzielon¹ partiê „Beata” oddziela³ od partii „Macierzystej” uskok „Kolejo-
wy” o kierunku wschód – zachód, który zrzuca³ warstwy na pó³noc o 100 m. Równolegle
do niego, w œredniej odleg³oœci 500 m przebiega³ uskok „B”, o zrzucie warstw w kierunku
po³udniowym oko³o 60 – 80 m. Partiê miêdzy tymi uskokami tworzy³ rów tektoniczny po-
trzaskany licznymi uskokami, silnie zawodniony, zwany „Rowem Uskoku Kolejowego”,
nie nadaj¹cym siê do eksploatacji. Dalsza partia, nazwana „Beata I” o szerokoœci oko³o
900 m ograniczona by³a od pó³nocy uskokiem „Beackim” o zrzucie po³udniowym oko³o
60 m. Nastêpna partia „Beata II” o szerokoœci 700 – 900 m by³a zaburzona i posiekana
mniejszymi uskokami. Od pó³nocy ogranicza³ j¹ uskok „Piecowski” silnie zawodniony,
o zrzucie pó³nocnym 180 m. Tym uskokiem przebiega³a pó³nocna granica kopalni1.

Do robót udostêpniaj¹cych w partii „Beata” przyst¹piono ju¿ w drugiej po³owie 1956
roku. Wtedy to z przekopów pó³nocnych na poziomach 400 m i 240 m rozpoczêto dr¹¿enie
przekopów poza uskok „Kolejowy” nazwanymi „Beackimi”. Przekop na poziomie 400 m
z pocz¹tkiem 1957 roku przekroczy³ „Rów Uskoku Kolejowego” a z koñcem tego roku do-
tar³ do uskoku „Beackiego”. W po³owie odleg³oœci miêdzy tymi uskokami, przekop przeci-
na³ pok³ad 607, w którym za³o¿ono chodniki podstawowe na wschód i zachód. Przekop na
poziomie 240 m dr¹¿ono pocz¹tkowo poziomo, a w po³owie wspomnianego rowu jako po-
chy³y celem po³¹czenia z pok³adem 604 za uskokiem „B”. Za tym uskokiem w 1958 roku
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55. Widok kopalni. Pocz¹tek lat 60.
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56. Obszar górniczy kopalni w 1960 roku. Oznaczenia jak na rys. 49.



z poziomu 400 m wydr¹¿ono 110 m szybik
„Beata I”. Po oddaniu szybika podjêto pra-
ce przygotowawcze w pok³adzie 607
o mi¹¿szoœci 0,6 – 1,0 m, w którym w 1960
roku uruchomiono pierwsz¹ œcianê.

Celem dalszego zapewnienia frontu
robót, w 1959 roku przydzielono kopalni
kolejny rejon eksploatacji, le¿¹cy na po³ud-
nie od uskoku Rydu³towskiego I. Tak zwa-
n¹ partiê Marcelowska, która od wschodu
ograniczona by³a uskokiem Radliñskim I,
od zachodu Radliñskim III, a od po³udnia
przypuszczaln¹ wychodni¹ pok³adu 6202.
Do nowego rejonu przed³u¿ono przekopy.
Na poziomie 400 m osi¹gniêto pok³ad 620
o gruboœci 1,1 – 1,4 m z przerostem 0,3 m.
W pok³adzie tym przyst¹piono do dr¹¿enia
chodnika podstawowego na zachód, gdy¿
po stronie wschodniej natrafiono na wykli-
nienie pok³adu. Dla wentylacji za³o¿ono
szybik wentylacyjny „Reden IV” ³¹cz¹cy
poziomy 400 i 240 m. Od 1959 roku
w pok³adzie 620 ruszy³o wydobycie3.

W 1960 roku wydobyto 926.440 t przy
zatrudnieniu 2689 pracowników4. Kopal-
nia posiada³a kot³owniê z nastêpuj¹cym
wyposa¿eniem: dwa kot³y skoœnorurkowe
„Linke Hofmann” z lat 1914 i 15, kocio³
stromorurkowy systemu „Stirling” firmy
„Fitzner i Gamper” Sosnowiec z 1926 ro-
ku, oraz kocio³ OSR Sosnowieckich Zak³a-
dów Budowy Kot³ów z 1955 roku. Par¹ za-
silane by³y dwie maszyny wyci¹gowe oraz
sprê¿arka „Linke Hofmann” o wydajnoœci
10.000 m3/min z 1917 roku. Pozosta³e sprê-
¿arki „Linke Hofmann” — 6000 m3/min
z 1923 roku, „Borsig” — 6000 m3/min
z 1943 roku „Ingersoll Rand-Kanadian —
6400 m3/min z 1945 roku i TK 175 —
8000 m3/min z 1958 roku mia³y napêd elek-
tryczny. Do przewietrzania s³u¿y³ wentyla-
tor g³ówny WOK-II-4d o wydajnoœci
4300 m3/min, a rezerwê stanowi³ wentyla-
tor „Mortier”. Kopalnia zasilana by³a
w energiê elektryczn¹ z trzech linii 20 kV.
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Stacja ratownicza wyposa¿ona by³a w 12 aparatów tlenowych „Draeger 160 A” oraz 12
aparatów „FSR-M 51”5.

Pok³ady wybierano systemem œcianowym na zawa³. Wêgiel urabiano przy u¿yciu
elektrycznych wrêbiarek œcianowych ³añcuchowych, materia³ów wybuchowych, oraz
m³otków odbudowy. £adowano rêcznie ³opatami do przenoœników wstrz¹sanych, lub
zgrzeb³owych. Obudowy œcian sk³ada³y siê ze stalowych stojaków typu „Gerlach”, strop-
nic drewnianych, lub stalowych z szyn d³ugoœci 2,2 m. U¿ywano równie¿ stropnic z ³¹czo-
nych cz³onów stalowych d³ugoœci 1,2 m (obudowa stalowo-cz³onowa). Wyj¹tek stanowi³y
pok³ady 604 i 620, gdzie w stropie zalega³a gruba warstwa piaskowca i wystêpowa³o za-
gro¿enie t¹paniami. W œcianach tych stosowano obudowê ca³kowicie drewnian¹, której
nie rabowano. Dla utrzymania stropu, wybran¹ przestrzeñ za œcian¹ zabezpieczano pasami
podsadzkowymi uk³adanymi z kamienia. Pasy mia³y szerokoœæ 5 m i uk³adane by³y w od-
stêpach co 5 m wzd³u¿ ca³ej œciany. Kamieñ do podsadzki pozyskiwano z przybierki stropu
miêdzy pasami6.

Wobec szybko malej¹cych zasobów, kopalniê kolejny raz zaliczono do zanikowych.
Z punktu widzenia spo³eczno-gospodarczego, likwidacja kopalni by³aby niekorzystna, co
sk³oni³o kierownictwo do poszukiwania nowych zasobów poza obszarem górniczym „Nie-
wiadom”. Takim terenem le¿¹cym bezpoœrednio za pó³nocn¹ granic¹ kopalni, by³a partia
pok³adów grupy siod³owej w osi niecki jejkowickiej, stanowi¹cej pole rezerwowe RZPW.
Podjêto zatem starania o pozyskanie tego obszaru.

Wczesne lata 60. nie wró¿y³y jeszcze bliskiego koñca kopalni. Dziêki przydzielanym
obszarom eksploatacji, zak³ad móg³ siê nadal rozwijaæ. Prowadzono inwestycje na po-
wierzchni. Po gruntownej przebudowie jednego z domów urzêdniczych, w 1961 roku uru-
chomiono w nim Zak³ad Leczniczo-Zapobiegawczy Górniczej S³u¿by Zdrowia, gdzie
pacjentów przyjmowali dwaj lekarze i dentysta, oraz czynna by³a fizykoterapia i laborato-
rium analityczne7. (Ten oœrodek zdrowia jako ZOS istnieje do dnia dzisiejszego). Samo-
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58. Widok kopalni z nieczynnej ha³dy, 1961 rok. Przed szybem G³owacki – lampownia. Z prawej
strony widaæ ch³odniê kominow¹ i dawn¹ sypialniê.



obs³ugow¹ lampiarniê z akumulatorowymi
lampami nahe³mowymi Rc-12 dla ca³ej
za³ogi oddano do ruchu 4 kwietnia 1961
roku8. Z pocz¹tkiem 1962 roku zmieniono
sposób odstawy urobku z szybu Koœciuszko
do zak³adu przeróbczego. Odt¹d wyci¹gniê-
te szybem wózki z wêglem kierowano na
wywrót. Spod wywrotu w przykrytym wy-
kopie wêgiel taœmoci¹giem transportowano
do szybika, w którym poprzez zsuwniê spi-
raln¹ spada³ na taœmoci¹g w sztolni pro-
wadz¹cej do sortowni. Dr¹¿enie sztolni roz-
poczêto jeszcze podczas okupacji. Dotych-
czasowy dwutorowy linoci¹g z lin¹ bez koñ-
ca pozostawiono dla dostawy wêgla do kot³owni. Rozwi¹zany zosta³ ostatecznie problem
z urywaniem siê wózków, szczególnie zim¹, z którym kopalnia boryka³a siê od ponad stu
lat9. W 1963 w kot³owni zabudowano nowy kocio³ OR-16 Raciborskiej Fabryki Kot³ów
o wydajnoœci 16 t/h i ciœnieniu 40 atn, a kocio³ stromorurkowy systemu „Garbe”z 1921
roku zosta³ zez³omowany10. W tym te¿ (1963) roku osi¹gniêto najwiêksze wydobycie, któ-
re wynios³o 966.400 ton (3059 t/dobê), przy zatrudnieniu 2795 pracowników. By³o to rów-
noczeœnie najwy¿sze roczne wydobycie w historii kopalni. Wprawdzie w nastêpnych la-
tach wydobycie spada³o, ale du¿¹ nadzieje pok³adano w polu Jejkowice, które planowano
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60. Stacja kruszarek z estakad¹ biegn¹c¹ od p³uczki.

59. Lampa akumulatorowa nahe³mowa RC-12.



uruchomiæ w 1968 roku i kopalniê nadal rozbudowywano. W 1964 roku oddano now¹
³aŸniê za³ogow¹ dla 1080 osób. Stanowi³a ona jeden ci¹g z wybudowan¹ ju¿ lampiarni¹
przy szybie „G³owacki”11. Od 1958 roku zaczêto dowoziæ pracowników autobusami12.
Przy kopalni nie by³o odpowiedniego miejsca, dla ich postoju. Dopiero w 1964 roku
za³o¿ono dworzec autobusowy, w którego s¹siedztwie rozpoczêto budowê kompleksu
us³ugowego. Dla uczczenia XX-lecia Polski Ludowej, pracê przy nim prowadzi³a za³oga
kopalni w czynie spo³ecznym, w którym ka¿dy pracownik zobowi¹zany by³ do przepraco-
wania okreœlonej liczby dniówek. Kompleks oddano do u¿ytku z koñcem tego roku.
W przyziemiu mieœci³a siê motocyklownia i gara¿e. Na pietrze znajdowa³a siê elegancka
kawiarnia, bar piwny, w którym serwowano równie¿ typowe dania barowe, oraz kiosk Ru-
chu. Z przodu budynku by³y nakryte tarasy, mog¹ce s³u¿yæ za poczekalnie. Obiekt otrzy-
ma³ nazwê „CZYN XX LECIA PRL”, popularnie nazywany „Czynem”13. W 1967 roku
oddano do ruchu kolejny kocio³ OR-16 Raciborskiej Fabryki Kot³ów, a zlikwidowano ko-
cio³ z 1915 roku14.

W tym okresie doœæ czêsto zmienia³a siê kadra techniczna kopalni. W latach 1961 – 62
naczelnym in¿ynierem by³ mgr in¿. Tadeusz Oczko, po nim w latach 1962 – 65 mgr in¿. Piotr
Fr¹œ. Od 1 stycznia 1966 roku stanowisko to obj¹³ mgr in¿. Józef Barteczko, który ju¿ od
1964 roku by³ kierownikiem robót górniczych. G³ównym mechanikiem by³ Kazimierz K³o-
sowski do 1962 roku, a po nim stanowisko obj¹³ in¿. Alfred Francuz15.

Wydobycie prowadzono w czterech odrêbnych rejonach kopalni. Zasoby w partii ma-
cierzystej, definitywnie siê koñczy³y. Stopniowo koñczono podpoziomow¹ eksploatacjê
pok³adów. Wybieranie pok³adu 613/3 zakoñczono z pocz¹tkiem 1953 roku, które prowa-
dzono do uskoku „Kolejowego”, równie¿ w filarze ochronnym kolei, pozostawiaj¹c tyko
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61. P³uczka i sortownia. Na pierwszym planie boisko sportowe.



filar ochronny p³uczki. Pok³ad 615/1 ukoñczono z pocz¹tkiem 1954 roku, a 615/2, którego
podpoziomow¹ eksploatacjê rozpoczêto w 1951 roku, ukoñczono z pocz¹tkiem roku 1956.
Wybieranie pok³adu 612/2 w czêœci pó³nocno-zachodniej zakoñczono w 1962 roku,
a pó³nocno-wschodniej w roku nastêpnym. Najni¿sze wyrobiska pok³adów znajdowa³y siê
oko³o 90 m poni¿ej poziomu odwadniania 400 m. Powy¿ej tego poziomu, z koñcem 1963
roku wybrano ostatni¹ œcianê w pok³adzie 608 ponad poziomem 240 m w po³udniowej czêœci
kopalni. Pozosta³ do wybrania wêgiel z filaru oporowego w rejonie likwidowanych szybi-
ków 110 m i 126 m w po³¹czonym pok³adzie 607/8 o mi¹¿szoœci 2,4 – 2,8 m, co zrealizo-
wano w latach 1964 – 65. Pok³ad 604 wybierany by³ w zachodniej czêœci kopalni poni¿ej
poziomu 240 m do 1963 roku. W tym te¿ roku udostêpniono ten pok³ad powy¿ej poziomu
240 m. Dla usprawnienia odstawy po³¹czono go przekopem pochy³ym z poziomem 400 m,
a dla wentylacji, przekopem pochy³ym z poziomem 150 m. Eksploatacjê œcianow¹ prowa-
dzono od 1964 roku, ale w obszarze kopalni Rydu³towy, w polu przyznanym decyzj¹ OUG
w Rybniku ju¿ 24 marca 1958 roku16, a powiêkszonym 20 kwietnia 1965 roku17. Pok³ad
mia³ mi¹¿szoœæ 1,0 m, wybierany by³ z zastosowaniem pasów podsadzkowych z obudow¹
drewnian¹.

W partii Redenowskiej eksploatowano pok³ad 613/3 o mi¹¿szoœci 0,8 – 1,0 m. Odbu-
dowê œcianow¹ prowadzono poni¿ej poziomu 240 m pomiêdzy I i II uskokiem Rydu³tow-
skim. W tym samym rejonie przekopem z tego pok³adu udostêpniono pok³ad 615/2
o mi¹¿szoœæ 1,2 m i w latach 1962 – 63 wybrano dwie œciany. Celem przesuniêcia eksplo-
atacji na zachód, 3 wrzeœnia 1962 roku przydzielono kopalni kolejny rejon eksploatacyjny,
wydzielony z obszaru kopalñ „Rydu³towy” i „Anna” pomiêdzy uskokami Rydu³towskimi I
i III, a od zachodu ograniczony uskokiem „Kokoszyckim II”, nazwany Rowem Rydu³tow-
skim. Dla udostêpnienia pok³adów w tym rejonie, z przekopu Po³udniowego poziom
400 m w latach 1962 – 63 dr¹¿ono na zachód metod¹ szybkoœciow¹ przekop „Rydu³tow-
ski”. Po robotach przygotowawczych w pok³adach 613/3 i 615/1, ruszy³y w tym rejonie
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62. Kawiarnia „Czyn”. Po prawej widaæ fragment baru piwnego.



œciany w pok³adzie 613/3 o mi¹¿szoœci 0,9 m, od 1964 roku po stronie po³udniowej przeko-
pu, powy¿ej poziomu 400 m, a w nastêpnym po stronie pó³nocnej poni¿ej tego poziomu.
W pok³adzie 615/1 prowadzono jedynie prace badawcze i przygotowawcze18.

W partii Marcelowskiej pok³ad 620 zosta³ wybrany. Dla jego dalszej eksploatacji, ze-
zwoleniem OUG z 21 lutego 1961 roku przydzielono kopalni nowy obszar eksploatacji po
zachodniej stronie uskoku Radliñskiego III do uskoku Kokoszyckiego III. Po przebiciu
uskoku Radliñskiego III przekopem na poziomie 400 m przyst¹piono w pok³adzie do prac
przygotowawczych i w tym samym roku ruszy³y w tym rejonie œciany poni¿ej poziomu
400 m. Pok³ad 620 mia³ mi¹¿szoœæ 1,4 – 1,8 m i by³ wybierany z zastosowaniem pasów
podsadzkowych z obudow¹ drewnian¹. W pó³nocno zachodniej czêœci pola gruboœæ pok³a-
du ³¹cznie z przerostami dochodzi³a do 3,0 m i od 1967 roku wybierano tê partiê systemem
filarowo-zabierkowym z obudow¹ drewnian¹ z ca³kowitym zawa³em ska³ stropowych19.

W partii Beata I na poziomie 400 m prowadzono eksploatacjê pok³adu 607 o mi¹¿szoœ-
ci 0,7 – 1,0 m. Od 1960 roku wybierano œciany po wschodniej stronie przekopu Beata, a od
nastêpnego roku po stronie zachodniej20. W tej czêœci, w 1961 roku zastosowano polski
kombajn wêglowy konturowy KW-1. Ze wzglêdu na zaburzenia spowodowane uskokiem
przechodz¹cym przek¹tnie przez œcianê, w nastêpnym roku kombajn wycofano z ruchu.
By³a to ostatnia próba u¿ycia kombajnu na kopalni „Ignacy”21. Z kolei w po³owie 1964
roku zainstalowano w pok³adzie prototypowy polski strug wêglowy SWS-2 produkcji
Rybnickiej Fabryki Maszyn. To urz¹dzenie sprawdzi³o siê do tego stopnia, ¿e za³oga posta-
nowi³a pobiæ rekord Polski w miesiêcznym postêpie œciany wydobywczej. Od 1 do 30
wrzeœnia, w ci¹gu 26 dni roboczych osi¹gniêto rekordowy 192 m postêp œciany, co dawa³o
7,38 m na dobê. W tym czasie œciany wrêbiarkowe, zale¿nie od systemu pracy, mia³y po-
stêp dobowy 1,8 lub 2,4 m. Trzeba jednak zaznaczyæ ¿e by³a to œciana krótka, d³ugoœci 60 –
100 m. Przeciêtna œciana wtedy mia³a d³ugoœæ 150 – 200 m. Nie by³ to jednak jednostkowy
wyczyn. Gdy¿ w latach 1965 i 66 w kolejnych œcianach tego pok³adu (o normalnej d³ugo-
œci), przy pomocy struga tego samego typu, osi¹gano równie wysokie wyniki, z postêpem
dobowym dochodz¹cym do 8,3 m22. By przed³u¿yæ czas eksploatacji pok³adu, 9 czerwca
1964 roku kopalnia otrzyma³a zezwolenie OUG w Rybniku na przejœcie z eksploatacj¹ na
zachód, w g³¹b obszaru górniczego kopalni „Rydu³towy”23. Podjêto tak¿e w 1966 roku
podpoziomow¹ eksploatacjê pok³adu, gdzie u¿yto struga SWS-3. Wybieranie pok³adu 607
w partii Beata I zakoñczono w 1967 roku. Pozosta³ jeszcze w s¹siedztwie szybika „Beata I”
fragment pok³adu po³¹czonego z pok³adem 608 o ³¹cznej mi¹¿szoœci 2,2 m, jednak jego
eksploatacjê podjêto w latach póŸniejszych. W 1962 roku przekopem pochy³ym z pozio-
mu 400 m i szybikiem „Beata II” udostêpniono pok³ad 604 o mi¹¿szoœci 0,9 m, zalegaj¹cy
oko³o 50 m powy¿ej pok³adu 607. Od nastêpnego roku ruszy³a w nim eksploatacja œciano-
wa. Pocz¹tkowo po zachodniej stronie przekopu „Beata”, któr¹ ukoñczono w 1966 roku,
a rozpoczêto wybieranie œcian po wschodniej stronie, gdzie urobek kierowano do szybika
zsypowego „Beata III” za³o¿onego w 1963 roku. W tym rejonie, dla usprawnienia dostawy
materia³u do przodków, pok³ad dodatkowo po³¹czono przekopem wznosz¹cym z chodnika
g³ównego 607 na poziomie 400 m24.

Pok³ady, poza osobno wymienionymi, wybierane by³y systemem œcianowym z zawa-
³em stropu. Caliznê wêglow¹ urabiano za pomoc¹ wrêbiarek, robót strza³owych i m³otków
odbudowy (pikoli). Do obudowy u¿ywano stojaków „Gerlach” i stropnic ³¹czonych d³ugo-
œci 1,2 m. Tak zwana obudowa stalowo-cz³onowa. Odstawa urobku w œcianach odbywa³a
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63. Obszar kopalni, wraz z do³¹czonymi polami, koniec lat 60. Oznaczenia jak na rys. 49.



siê przenoœnikami zgrzeb³owymi pancernymi i rynnami wstrz¹sanymi, a od 1963 roku
wy³¹cznie przenoœnikami zgrzeb³owymi. W chodnikach podœcianowych urobek transpor-
towano przenoœnikami taœmowymi do za³adowni oddzia³owych, sk¹d poci¹gami z loko-
motywami elektrycznymi trakcyjnymi dostarczany by³ pod szyb wydobywczy. W 1967
roku uruchomiono kolejne œciany strugowe w pok³adzie 604 w partii „Beata I” i pok³adzie
613/3 w Rowie Rydu³towskim.

Decyzj¹ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 30 stycznia 1962 roku przy³¹czo-
no do kopalni czêœæ pola rezerwowego RZPW o powierzchni 6,48 km2, tak zwan¹ partiê
Jejkowick¹. Ogranicza³ j¹ od pó³nocy uskok o przebiegu równole¿nikowym zrzucaj¹cy
warstwy na po³udnie o oko³o 120 m, a od wschodu i zachodu wychodnie pok³adu 508. Ob-
szar górniczy „Niewiadom” powiêkszy³ siê do 15,77 km2 25. Do przejêcia tej partii przygo-
towywano siê ju¿ od 1960 roku. Przede wszystkim prowadzono badania geologiczne, ce-
lem rozpoznania z³o¿a. Oparto siê na dwóch odwiertach „Jejkowice” i „Jejkowice I” wy-
konanych jeszcze przed I Wojn¹ Œwiatow¹. W latach 1960 – 61 odwiercono cztery otwory
„Zebrzydowice I – IV”, a w nastêpnym roku otwory „Zebrzydowice V – VII”. Pozwoli³o to
na dostateczne rozpoznanie tej partii26. Do g³êbokoœci 400 m stwierdzono wystêpowanie
pok³adów grupy siod³owej: 505 o mi¹¿szoœci 2,2 – 3,7 m, 506 — 3,8 – 4,5 m, 507 — 3,0 m
i 508 — 1,2 m. Obszar dzieli³y uskoki o kierunku po³udnikowym na trzy partie eksploata-
cyjne, nazwane Z — zachodnia, C — centralna i W — wschodnia. Po³udniowo-wschodni¹
czêœæ obszaru stanowi³y zaburzenia strefy uskoku Piecowskiego. W 1963 roku wykonano
odwiert pod szyb peryferyjny, materia³owo-zjazdowy „Jejkowice”. By ograniczyæ straty
wêgla w filarze ochronnym szybu, zlokalizowano go w zachodniej czêœci partii, przy wy-
chodni najni¿szego pok³adu (508). Nastêpnie przyst¹piono do wiercenia pierœcienia otwo-
rów mro¿eniowych, gdy¿ na skutek silnego zawodnienia górotworu, szyb postanowiono
g³êbiæ metod¹ mro¿eniow¹27. G³êbienie rozpoczêto w sierpniu 1964 roku i bez wiêkszych
przeszkód w 1966 roku osi¹gniêto w zamro¿onych ska³ach g³êbokoœæ 255 m. Szyb mia³
œrednicê wewnêtrzn¹ 6 m i podwójn¹ obudowê murow¹ z dodatkow¹ cementow¹ „foli¹”
uszczelniaj¹c¹. Na g³êbokoœci 251 m przyst¹piono do wykonania w³omu dla podszybia. Po
kolejnym odpaleniu z powierzchni otworów strza³owych, nast¹pi³o wdarcie siê wody,
która w ci¹gu kilku godzin wype³ni³a szyb do wysokoœci 15 m poni¿ej zrêbu. Po zasypaniu
dna szybu zapraw¹ betonow¹ i wypompowaniu wody, przyst¹piono do kolejnego wykona-
nia podszybia. W dniu 10 listopada 1966 roku nast¹pi³o powtórne wdarcie siê wody. W tej
sytuacji, decyzj¹ w³adz resortu, z dniem 20 listopada 1966 roku wstrzymano roboty w szy-
bie „Jejkowice”. Jak ¿artowali górnicy, w Jejkowicach wykopano najg³êbsz¹ studniê w Eu-
ropie.

Poza g³êbieniem szybu, prowadzono w jego rejonie inwestycje budowlane. Doprowa-
dzono energiê elektryczn¹ i za³o¿ono stacjê transformatorów. W 1966 roku rozpoczêto bu-
dowê kot³owni centralnego ogrzewania, oraz przyst¹piono do monta¿u maszyny wyci¹go-
wej. By³a to elektryczna maszyna wyci¹gowa typu K-5000 produkcji ZUT „Zgoda”
w Œwiêtoch³owicach o mocy 1100 KW i udŸwigu 6000 kg28. W nastêpnym roku budowano
nadszybie. Grube pok³ady zamierzano eksploatowaæ z podsadzk¹. Po przeanalizowaniu
ró¿nych metod, ostatecznie zdecydowano siê na podsadzkê such¹ pneumatyczn¹, skruszo-
nym kamieniem do³owym. Dostarczany mia³ byæ na miejsce kolejk¹ linow¹ wisz¹c¹.
W tym celu w latach 1966 – 67 przy zak³adzie macierzystym za³o¿ono kruszarniê kamienia
i stacjê za³adowcz¹ wraz z krytymi pomostami od zak³adu przeróbczego i ha³dy, a przez las
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wykarczowano przesiekê dla trasy kolejki linowej29. Po niepowodzeniu przy szybie „Jej-
kowice”, wszystkie te prace wstrzymano Jedynie kruszarnia pozosta³a i przez wiele lat do-
starcza³a kamienia do podsadzania pok³adu 620.

Pod ziemi¹, z pocz¹tkiem 1960 roku rozpoczêto dr¹¿enie przekopu „Beata” na pó³noc
za uskok „Beacki”. W partii Beata II przebijano siê przez zawodnione drobne uskoki.
W odleg³oœci 400 m od uskoku osi¹gniêto pok³ad 606 w którym wykonano krótka przecin-
kê na wschód, a przekop dr¹¿ono dalej. Jednak po przebyciu kolejnych 200 m w marcu
1961 w przodku natrafiono na tak silny dop³yw wody, ¿e prace musiano wstrzymaæ, a przo-
dek zaczopowaæ tam¹ wodn¹. Po wykonaniu obejœcia zagro¿onego rejonu, dr¹¿enie prze-
kopu nadal kontynuowano. Dla poprawienia wentylacji, a nastêpnie usprawnienia trans-
portu urobku z partii Jejkowickiej, od 1962 roku zaczêto dr¹¿yæ przekop równoleg³y.
Za³o¿ono go ze wspomnianej ju¿ przecinki i prowadzono na pó³noc, oraz po³udnie. Odt¹d
przekopy dr¹¿one na pó³noc nazwano „Jejkowice I”, i „Jejkowice II”30. Gdy w III kwartale
1962 roku przodki przekopów zbli¿y³y siê w pobli¿e uskoku Piecowskiego, prace wstrzy-
mano. Przekopy po³¹czono przecink¹, w której zainstalowano agregaty mro¿eniowe, gdy¿
dalszy postêp zamierzano prowadziæ systemem mro¿eniowym. W trakcie prowadzenia
prac mro¿eniowych w przekopie „Jejkowice I”, kontynuowano dr¹¿enie przekopu „Jejko-
wice II”. Wkrótce jednak natrafiono na szczelinê uskoku zape³nion¹ druzgotem skalnym
i mimo zagêszczenia obudowy i innych œrodków zaradczych, przodek zagniot³o do wyso-
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koœci 1 metra. Wobec tego 28 grudnia
1962 roku dr¹¿enie przekopu „Jejko-
wice II” wstrzymano. Mro¿enie góro-
tworu przed czo³em przekopu „Jejko-
wice I” trwa³o do drugiej po³owy 1964
roku31. W tym czasie dr¹¿ono przekop
równoleg³y „Beata” w kierunku szybi-
ka „Beata I”, od którego zmieniono
kierunek by omin¹æ szyby g³ówne
i dotarto do chodnika g³ównego 615/1.
W partii „Beata II” przygotowywano
do eksploatacji pok³ad 607 o mi¹¿szo-
œci 1,0 m. Udostêpniono go z przecinki
pochylni¹ w pok³adzie 606 i krótkim
przekopem. Dla wentylacji, pok³ad
607 po³¹czono z pok³adem 604 krótkim
przekopem przebitym przez uskok
„Beacki”. Po robotach przygotowaw-
czych, od po³owy 1967 roku ruszy³y
w pok³adzie œciany strugowe32.

Po dostatecznym zamro¿eniu gó-
rotworu. Z dniem 1 wrzeœnia 1964
roku wznowiono dr¹¿enie przekopu
„Jejkowice I”, utrzymuj¹c nadal in-
stalacjê mro¿eniow¹. Roboty prowa-
dzono z wielk¹ ostro¿noœci¹, stosuj¹c
potrójn¹ obudowê, sk³adaj¹c¹ siê
z ³uków stalowych, szczelnej obudo-
wy murowej, wzmocnionej dodatko-
wo od wewn¹trz kolejnymi ³ukami
stalowymi. Po przebiciu siê przez
uskok „Piecowski”, dowiercono siê
w stropie do pok³adu wêgla (505).
Roboty przyspieszono, jednak wkrót-
ce w przodku nast¹pi³ silny wyp³yw
wody z druzgotem skalnym. Wybiera-
nie mas skalnych powodowa³o po-
wiêkszanie siê kawerny (pustej prze-
strzeni nad przodkiem). Zmusi³o to
kopalniê do zatrzymania robót w dniu
10 maja 1966 roku i zamurowania
czo³a przekopu „Jejkowice I” tam¹
wodn¹. Tak zakoñczy³y siê podziem-
ne prace maj¹ce udostêpniæ partiê
„Jejkowice”33.
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Zaistnia³e niepowodzenia w udostêpnieniu nowego pola postawi³y kopalniê przed
widmem likwidacji. Stan zasobów na dotychczas eksploatowanym obszarze móg³ zapew-
niæ produkcjê kopalni na oko³o 6 lat. Najprostszym i najkorzystniejszym sposobem
przed³u¿enia jej ¿ywotnoœci, by³o przy³¹czenie kopalni „Ignacy” do s¹siedniej kopalni
„Rydu³towy”. Na mocy decyzji Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 29 grudnia 1967
roku, z dniem 1 stycznia 1968 roku kopalniê przy³¹czono do Kopalni Wêgla Kamiennego
Rydu³towy w Rydu³towach jako Ruch II. Tego samego dnia plac budowy przy szybie „Jej-
kowice” przekazano „Zak³adom Remontowo-Budowlanym w Rybniku” na produkcjê pre-
fabrykatów betonowych34.

W ostatnim roku samodzielnego istnienia, wydobycie wynios³o 750.578 t przy za³odze
licz¹cej 2295 osób. Kopalnia posiada³a dwa szyby o g³êbokoœci 400 m z parowymi maszy-
nami wyci¹gowymi, sortowniê i p³uczkê. W kot³owni znajdowa³y siê kot³y: „Linke
Hofmann” z 1915 roku, w z³ym stanie technicznym, stanowi¹cy rezerwê eksploatacyjn¹;
„Stirling” firmy „Fitzner i Gamper” z Sosnowca wyprodukowany w 1926 roku; OSR 16/25
Sosnowieckich Zak³adów Budowy Kot³ów z 1958 roku; OR 16/pp Raciborskiej Fabryki
Kot³ów z 1966 roku. Sprê¿onego powietrza dostarcza³y kompresory elektryczne: „Linke
Hofmann” z 1923 roku, „Borsig” z 1941 roku, „Ingersoll” z 1947 roku, TK-175 z 1958
roku. Kompresor parowy „Linke Hofmann” odstawiony do zimnej rezerwy i przeznaczony
do z³omowania.

Stacja ratownicza wyposa¿ona by³a w 12 tlenowych aparatów ratowniczych typu
„Draeger 160A, 12 tlenowych aparatów ratowniczych typu FSR M51, oraz inny sprzêt po-
trzebny do prowadzenia akcji. Dru¿yna ratownicza liczy³a ogó³em 70 – 80 osób.

Eksploatowano pok³ady: w partii Macierzystej, pok³ad 604 o mi¹¿szoœci 0,8 – 1,0 m,
powy¿ej poziomu 240 m w zachodniej czêœci kopalni w obszarze przydzielonym z kopalni
„Rydu³towy”, który ze wzglêdu na zagro¿enie t¹paniami wybierano z zastosowaniem pa-
sów podsadzkowych uk³adanych rêcznie; w partii Beata I, pok³ad 604 o mi¹¿szoœci 0,8 –
1,0 m; w partii Beata II, pok³ad 607 o mi¹¿szoœci 0,9 – 1,1 m; w Rowie Rydu³towskim,
pok³ad 613/3 o mi¹¿szoœci 0,8 – 1,0 m powy¿ej i poni¿ej przekopu Rydu³towskiego; w Par-
tii Marcelowskiej, pok³ad 620 o zmiennej mi¹¿szoœci 1,2 – 3,2 m eksploatowany poni¿ej
poziomu 400 m. By³ to pok³ad t¹pi¹cy i wybierany systemem filarowym. Pozosta³e, nie
wymienione osobno pok³ady, wybierano systemem œcianowym na zawa³35.

Z takim „baga¿em” kopalnia przesz³a pod skrzyd³a kopalni „Rydu³towy”.

Przypisy
1 Plan Ruchu na 1960 rok, odpis E. Markiewka.
2 Uchwa³a OUG z 5.1.59 L.dz. 455/7902/58 (plany kopalniane i Plan ruchu na 1962).
3 Mapy pok³adowe, zbiory w³asne; Kotula L.: Sprawozdanie na uroczyste zebranie za³ogi w dniu

6.11.1960 z okazji wykonania planu 5-letniego, odpis E. Markiewka.
4 Statystyka Przemys³u Wêglowego w Polsce za lata 1948 – 1960, Warszawa 1961; Muzeum w Ryb-

niku (dalej MR), Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój Techniczny Kopalni „Ignacy”
(„Hoym) Tom III  Rybnik 2003.

5 Plan ruchu na 1962.
6 Plany ruchu na 1958 i 1962.
7 MR, Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój techniczny kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792 –

1967 Tom VIII.
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8 Plan ruchu na 1962.
9 Archiwum Pañstwowe w Katowicach, Oddzia³ w Raciborzu (dalej APR), 210/0/1311 plan ruchu

na 1963.
10 Plan ruchu na rok 1967 odpis E. Markiewki.
11 Tam¿e.
12 Kotula L.: dz. cyt., odpis E. Markiewka.
13 NOWINY Nr 42 (406) z 14 paŸdziernika 1964; z w³asnej pamiêci.
14 Plan ruchu na rok 1967 odpis E. Markiewka.
15 MR, Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój techniczny kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792 –

1967 tom IV Rybnik 2003.
16 Uchwa³a OUG z 24.3.1958 L.dz. 5367-455/1800/58/N (plan ruchu na rok 1962 i plany kopalniane).
17 Uchwa³a OUG z 20.4.1965 L.dz. 5365-453-6/2378/65 (plan ruchu na 1967).
18 Mapy pok³adowe, zbiory w³asne.
19 Plan ruchu na 1967 odpis E. Markiewki; mapy pok³adowe, zbiory w³asne.
20 Mapy pok³adowe, zbiory w³asne.
21 MR, Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój techniczny kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792 –

1967 tom V Rybnik 2003.
22 NOWINY Nr 42 (406) z 14 paŸdziernika 1964; Józef Barteczko (ówczesny kierownik robót gór-

niczych) „Rekord postêpu na prototypowym strugu wêglowym SWS-2” maszynopis w posiadaniu
autora.

23 Uchwa³a OUG z 9.6.1964 L.dz. 5365-442/3962/64 (plan ruchu na 1967, odpis E. Markiewki).
24 Mapy pok³adowe, zbiory w³asne.
25 Plan ruchu na 1967 odpis E. Markiewki.
26 Plan ruchu na 1962, kopia w posiadaniu autora.
27 Plan ruchu na 1964, skrócony odpis E. Markiewki.
28 Plan ruchu na 1968 – 69, kopia w posiadaniu E. Markiewki.
29 MR, Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój techniczny kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792 –

1967 Tom IX; NOWINY Nr 18 (498) 5.V.1965.
30 Mapy pok³adowe, zbiory w³asne.
31 MR, Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój techniczny kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792 –

1967 Tom IX.
32 Mapy pok³adowe, zbiory w³asne.
33 MR, Mry/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój techniczny kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792 –

1967 Tom IX.
34 Plan ruchu na 1968 – 69, kopia w posiadaniu E. Markiewki.
35 Tam¿e.



KOPALNIA RYDU£TOWY RUCH II
(RUCH IGNACY) 1968 – 2011

Po po³¹czeniu kopalñ w jeden zak³ad, dla pracowników „Ruchu II” prawie nic siê nie
zmieni³o. Odszed³ jedynie dyrektor Kotula, którego stanowisko zosta³o zlikwidowane. Stop-
niowo przenoszono komórki administracji zak³adu do dyrekcji przy kopalni „Rydu³towy”.
Na miejscu pozosta³y biura zajmuj¹ce siê sprawami pracowniczymi. Na kopalni prowadzo-
no odrêbny ruch górniczy, z kierownikiem ruchu, dyspozytorem i wszystkimi oddzia³ami
pod ziemi¹ i na powierzchni, potrzebnymi do samodzielnego funkcjonowania przedsiêbior-
stwa. Ca³oœci¹ kierowa³ Zawiadowca Ruchu II in¿. J. Szulc. Okres ³¹czenia kopalñ w jeden
organizm, a nastêpnie likwidacji Ruchu Ignacy trwa³ ponad dwadzieœcia lat.

KALENDARIUM

1970 Przekopem pochy³ym w partii Beata I z poziomu 400 m (Pie-
kie³ko) uzyskano pierwsze po³¹czenie z poziomem 600 m kopalni
„Rydu³towy”, udostêpniaj¹c do eksploatacji pok³ady pomiêdzy
tymi poziomami.

1973 Zasypano nieczynne szyby: Zygmunt (Thürnagel), Marian (Pfeif-
fer) i Sobieski (Graf Reden).

1975 Przebudowano tunel odstawy urobku od szybu Koœciuszko i zli-
kwidowano szybik zsypowy.

12.04.1977 Zakoñczono zg³êbianie szybu G³owacki do poziomu 600 m oraz
przed³u¿ono urz¹dzenia wyci¹gowego szybu.

1 – 3.09.1980 Strajk. W Ruchu II rozpocz¹³ siê na trzeciej zmianie. Ze wzglêdu
na koniecznoœæ zasilania dwóch kot³owni w Rydu³towach i na
Ignacy, w ka¿dym dniu strajku jedna zmiana prowadzi³a wydoby-
cie.

07.1981 Remont kapitalny maszyny wyci¹gowej szybu Koœciuszko z wy-
mian¹ bêbna linowego.

1985 Pog³êbiono szyb „Koœciuszko” do 600 m.
1988 Uruchomiono wydobycia szybem Koœciuszko z poziomu 600 m.

04.12.1991 Ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ z okazji 200-lecia kopalni oraz
zmieniono Ruchowi II nazwê na „Ruch Ignacy”.

01.01.1992 Wprowadzono komputerowy system rejestracji czasu pracy (tzw.
dyskietki). Pracownicy przestali pobieraæ marki.

06.1992 Zlikwidowano bocznicê przy stacji Niewiadom, sprzeda¿ wêgla
tylko drobnicowa (do samochodów).

09.1992 Uroczyste obchody jubileuszu 200-lecia kopalni na rynku w Ry-
du³towach.

14.04.1994 Wyp³ata pensji na konto bankowe.
1995 Wy³¹czono z sieci wodoci¹gowej wie¿ê ciœnieñ.

04.1995 Zasypano szyb „Jejkowice”.
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11.08.1995 Wyci¹gniêto ostatni wózek wêgla i zatrzymano wydobycie na szy-
bie „Koœciuszko”. Zakoñczono zjazdy za³ogi górniczej i zlikwi-
dowano odrêbny ruch górniczy na „Ruchu Ignacy”.

27.11.1996, godz. 1100 Dokonano wysadzenia (implozji) p³uczki.
02.1999 Rozebrano budynek szybu „Pfeiffer” (Marian) i Sokolniê.

19.09.1999 Za³o¿ono Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.
6.01.2000 Zdemontowano wiadukt linoci¹gu nad ulic¹ Sportow¹.

20.04.2001 Zlikwidowano przyczó³ki mostowe kolejki przy ulicy Sportowej.
1.03.2004 Nast¹pi³o po³¹czenie kopalñ Rydu³towy i Anna w jeden zak³ad

o nazwie KWK Rydu³towy-Anna.
2005 Wyburzono budynki starej ³aŸni pracowniczej z pocz¹tku XX wie-

ku.
30.12.2005 Wpisano do Rejestru Zabytków „A” Województwa Œl¹skiego zes-

pó³ zabudowy dawnej kopalni Hoym-Ignacy.
2006 Rozebrano zdewastowany budynek biurowy ruchu górniczego

„sztygarowniê”.
13.10.2006 Unieruchomiono szyb „Koœciuszko”. Likwidacja naczyñ szybo-

wych, upalenie lin i nawiniêcie na bêben maszyny wyci¹gowej.
16.11.2006 Rozpoczêto zasypywanie szybu „Koœciuszko” ska³¹ granitow¹

przez firmê Grani-Tec i Szymar.
11.2006 – 09.2007 Staraniem Urzêdu Miasta Rybnika prowadzono remont i adapta-

cjê wie¿y wodnej na punkt widokowy.
2007 Rozebrano budynki przyszybowe szybu „Graf Reden” (Sobieski).

1.01.2008 Udostêpniono do zwiedzania wie¿ê widokow¹.
24.08.2008, godz. 1020 Ostatni wyjazd pracowników szybem „G³owacki”.
29.08.2008, godz. 1020 Wy³¹czono z ruchu zak³adu urz¹dzenie wyci¹gowe szybu „G³o-

wacki”.
3.09.2008 Zlikwidowano liny noœne szybu „G³owacki”.

10.09.2008 Odciêto parê do maszyn wyci¹gowych szybów „G³owacki” i „Koœ-
ciuszko”.

05.10.2008 Zakoñczono zasypywanie szybu „Koœciuszko”.
31.10.2008, godz. 1000 Wy³¹czono wentylatory g³ówne przy szybie „G³owacki”.

09.2009 Prace rozbiórkowe ³aŸni i lampowni przy szybie „G³owacki”.
02.07.2010 Rozpoczêto budowê nowej kot³owni wêglowej przez Przedsiê-

biorstwo Energetyki Cieplnej SA w Jastrzêbiu Zdroju dla ogrze-
wania osiedla mieszkaniowego.

03 – 09.2010 Remont budynku nadszybia szybu „G³owacki”.
31.03.2011 Wygaszono star¹ kot³owniê, pozostawiono jeden kocio³ jako re-

zerwê do 1 czerwca, na wypadek awarii nowej kot³owni.
01.04.2011 Uruchomiono now¹ kot³owniê PEC SA Jastrzêbie dla ogrzewania

osiedla mieszkaniowego.

�ród³a: Markiewka E.: Kalendarium Kopalni „IGNACY” (HOYM) 1792 – 1967 uzu-
pe³nione do 2008 r., Rybnik 2009; notatki w³asne autora.
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STRUKTURY POLITYCZNO-GOSPODARCZE
ZARZ¥DZAJ¥CE RYBNICKIM GÓRNICTWEM

OD ROKU 1945

31.12.1944 Ministerstwo Przemys³u1

24.02.1945 Centralny Zarz¹d Przemys³u Wêglowego z siedzib¹ w Katowicach2

02.03.1945 Rybnickie Zjednoczenie Przemys³u Wêglowego w Katowicach3

23.04.1945 siedziba w Radlinie przy kopalni „Ema” (Marcel)4

06.1945 siedziba w Rybniku w wydzier¿awionym gmachu OO Misjonarzy5

05.02.1946 Przejêcie na w³asnoœæ Pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki narodo-
wej6.

27.03.1947 Ministerstwo Przemys³u i Handlu7

12.05.1948 Centralny Zarz¹d Przemys³u Wêglowego8

12.05.1948 Rybnickie Zak³ady Przemys³u Wêglowego – przedsiêbiorstwo pañ-
stwowe wyodrêbnione9

16.02.1949 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki z siedzib¹ w Katowicach i Warsza-
wie10

30.03.1950 Ministerstwo Górnictwa11

01.01.1951 Rybnickie Zjednoczenie Przemys³u Wêglowego12

29.04.1955 Ministerstwo Górnictwa Wêglowego13

05.04.1957 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki14

27.03.1976 Ministerstwo Górnictwa15

1978 siedzibê RZPW przeniesiono do Jastrzêbia Zdroju16

10.07.1981 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki17

02.08.1982 Rybnickie Zrzeszenie Kopalñ Wêgla Kamiennego w Jastrzêbiu Zdroju18

01.10.1984 Rybnicko-Jastrzêbskie Gwarectwo Wêglowe w Jastrzêbiu Zdroju19

24.10.1987 Ministerstwo Przemys³u20

24.10.1987 Wspólnota Wêgla Kamiennego w Katowicach21

1988 Przedsiêbiorstwo Eksploatacji Wêgla „Po³udnie” w Jastrzêbiu
Zdroju22

13.03.1990 Likwidacja Wspólnoty Wêgla Kamiennego23

31.07.1990 Ostateczna likwidacja Przedsiêbiorstwa Eksploatacji Wêgla „Po-
³udnie”24

04.1990 Kopalnie przekszta³cono w samodzielne, samowystarczalne przedsiê-
biorstwa25

29.07.1991 Ministerstwo Przemys³u i Handlu26

01.04.1993 Rybnicka Spó³ka Wêglowa w Rybniku-Boguszowicach. Jednoosobowa
Spó³ka Skarbu Pañstwa27

01.01.1997 Ministerstwo Gospodarki28

30.12.2002 Kompania Wêglowa Spó³ka Akcyjna w Katowicach. Jednoosobowa
Spó³ka Skarbu Pañstwa29

30.12.2002 Centrum Wydobywcze „Po³udnie” w Rybniku-Boguszowicach30
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08.01.2003 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej31

04.05.2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy32

02.11.2005 Ministerstwo Gospodarki33

Przypisy
1 Dziennik Ustaw nr 19 poz. 99 z 31.12.1944.
2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Polskiego Przemys³u Wêglowego za rok 1945, Katowice 1946.
3 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Polskiego Przemys³u Wêglowego za rok 1945, Katowice 1946.
4 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Polskiego Przemys³u Wêglowego za rok 1945, Katowice 1946.
5 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Polskiego Przemys³u Wêglowego za rok 1945, Katowice 1946.
6 Dziennik Ustaw nr 3 poz. 17 z 3.1 1946.
7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_rz¹d_Józefa_Cyrankiewicza
8 Monitor Polski nr 47 poz. 236 z 20.4.1948.
9 Monitor Polski nr 47 poz. 236 z 20.4.1948.

10 Dziennik Ustaw nr 7 poz. 43 z 10.2.1949.
11 Dziennik Ustaw nr 10 poz. 102 z 7.3.1950.
12 Muzeum w Rybniku, MRy/ADG/617/1-9, Markiewka E.: Rozwój Techniczny Kopalni „Ignacy”

(„Hoym”) Tom IV, Rybnik 2003.
13 Dziennik Ustaw nr 18  Dekret poz. 105 z 18.4.1955.
14 Dziennik Ustaw nr 17 poz. 86 z 22.3.1957.
15 Dziennik Ustaw nr 12 poz 68 z 27.3.76.
16 Stobiñski J.: Rybnickie Zjednoczenie Przemys³u Wêglowego w latach 1945 – 1990, na tle prze-

mys³u wêglowego w Polsce [w:] XVII Konferencja Naukowo-Techniczna, NOT SITG Oddzia³
Rybnik, Rudy 2010, materia³y.

17 Dziennik Ustaw nr 17 poz. 77 z 3.7.1981.
18 Uchwa³a Rady Ministrów nr 164/82 z 2.8.1982; Bednorz J.: Wêgiel gwarancj¹ bezpieczeñstwa po-

litycznego Polski. http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE1222/04-bednorz.pdf.
19 Bednorz J.: Wêgiel gwarancj¹ bezpieczeñstwa politycznego Polski. http://www.min-pan.kra-

kow.pl/Wydawnictwa/PE1222/04-bednorz.pdf . Stobiñski J.: Rybnickie Zjednoczenie Przemys³u
Wêglowego w latach 1945 – 1990, na tle przemys³u wêglowego w Polsce [w:] XVII Konferencja
Naukowo-Techniczna, NOT SITG Oddzia³ Rybnik, Rudy 2010, materia³y.

20 Dziennik Ustaw nr 33 poz. 172 z 23.10.1987.
21 Dziennik Ustaw nr 33 poz. 183 z 23.10.1987.
22 Bednorz J.: Wêgiel gwarancj¹ bezpieczeñstwa politycznego Polski. http://www.min-pan.kra-

kow.pl/Wydawnictwa/PE1222/04-bednorz.pdf.
23 Dziennik Ustaw nr 14 poz. 89 z 24.1.1990.
24 Stobiñski J.: Rybnickie Zjednoczenie Przemys³u Wêglowego w latach 1945 – 1990, na tle prze-

mys³u wêglowego w Polsce [w:] XVII Konferencja Naukowo-Techniczna, NOT SITG Oddzia³
Rybnik, Rudy 2010, materia³y.

25 Bednorz J.: Wêgiel gwarancj¹ bezpieczeñstwa politycznego Polski. http://www.min-pan.kra-
kow.pl/Wydawnictwa/PE1222/04-bednorz.pdf.

26 Dziennik Ustaw nr 66 poz. 286 z 28.6.1991.
27 Rybnicka Spó³ka Wêglowa, folder reklamowy (bez daty).
28 Dziennik Ustaw nr 106 poz. 497 z 8.8.1996.
29 Biuletyn Informacji Publicznej, Kompania Wêglowa S.A. http://bip.kwsa.pl.
30 Biuletyn Informacji Publicznej, Kompania Wêglowa S.A. http://bip.kwsa.pl.
31 Dziennik Ustaw nr 1 poz. 2 z 7.1.2003.
32 Dziennik Ustaw nr 106 poz. 1115 z 2.5.2004.
33 Dziennik Ustaw nr 220 poz. 1880 z 31.10.2005.
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1 — Sinapius: Schlesien in merkantilischer, geo-
graphischer und statischer Hinsicht, Sorau
und Leipzig 1803

2 — Internet
3 — Muzeum w Rybniku, Situationsriss von

den südöstlichen Steink. Gruben im Rati-
borer Revier 1894

4 — Archiwum Pañstwowe w Katowicach,
sygn. OBB II 23

5 — Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zab-
rzu, sygn. 316-1005

6 — Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zab-
rzu, sygn. 318-1005

7 — Muzeum w Rybniku, Bau auf dem Hoym
Flötz 1821 – 1834

8 — Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zab-
rzu, sygn. 317-1005

9 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy
10 — fot. Pawe³ Sto³tny
11 — Archiwum Pañstwowe w Katowicach

sygn. OBB II 24
12 — Archiwum Pañstwowe w Katowicach,

sygn. OBB II 310
13 — fot. autor

14 — Wojewódzki Oœrodek Geodezji i Karto-
grafii, Katowice. (opracowanie w³asne)

15 — pocztówka „Gruss aus Birtultau O. S.”
wyd.  Ogrysek B. (zbiory w³asne autora)

16 — Oberschlesisches Landesmuseum Ratin-
gen, litografia

17 — Gruszczyk M.: Zatrzymane w pamiêci.
Dawny powiat rybnicki na pocztówce.
Rybnik 2004

18 — Eryk Markiewka
19 — Archiwum Pañstw. we Wroc³awiu, sygn. I/72
20 — Archiwum Pañstwowe w Katowicach,

sygn. OBB II 24
21 — Profil von Niewiadom bis Loslau 1886, Zeit-

schrift des Oberschlesischen Berg- und
Hüttenmännischen Vereins 1891

22 — Gruszczyk M.: Zatrzymane w pamiêci.
Dawny powiat rybnicki na pocztówce.
Rybnik 2004

23 — fot. Andrzej Janusiewicz
24 — Wojewódzki Oœrodek Geodezji i Karto-

grafii, Katowice (opracowanie w³asne)
25 — Archiwum Pañstwowe w Raciborzu, 87/0

sygn. 396
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�ród³a

Instytucje, które udostêpni³y materia³y

Archiwum Pañstwowe w Katowicach
Archiwum Pañstwowe w Katowicach Oddzia³ w Raciborzu
Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu
Biblioteka Jagielloñska w Krakowie
Biblioteka Œl¹ska w Katowicach
Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu
Gabinet Œl¹sko-£u¿ycki, biblioteka Uniwersytetu Wroc³awskiego
G³ówny Instytut Górnictwa w Katowicach, biblioteka
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc³awskiego, biblioteka
Izba Pamiêci KWK Rydu³towy-Anna
Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zabrzu
Muzeum Historii Katowic
Muzeum w Rybniku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, biblioteka

�ród³a ilustracji



26 — opracowanie w³asne na podstawie map ar-
chiwalnych

27 — Archiwum Pañstwowe w Raciborzu, 87/0
sygn. 301

28 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy
29 — fot. autor
30 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy, fot. autor
31 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy, fot. autor
32 — Archiwum Pañstwowe w Katowicach,

sygn. OBB III 172
33 — materia³y w³asne autora
34 — dziennik Polska Zachodnia nr 313

z 11.11.1928
35 — fot. Henryk Stok³osa
36 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy
37 — zbiory w³asne Zygmunta Szymiczka
38 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy
39 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy
40 — opracowanie w³asne
41 — Izba pamiêci KWK Rydu³towy
42 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy
43 — zbiory w³asne Zygmunta Szymiczka
44 — zbiory w³asne autora
45 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy
46 — opracowanie w³asne
47 — fot. autor
48 — fot. autor
49 — opracowanie w³asne
50 — opracowanie w³asne
51 — fot. Józef Lorens
52 — Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zab-

rzu, sygn. Mgw/F: 6643, autor Jan Bu³hak
53 — Libura I.: Przewodnik po ziemi Rybnic-

ko-Wodzis³awskiej, Katowice 1965
54 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy, fot. autor
55 — fot. Augustyn Wawrzyñczyk
56 — opracowanie w³asne
57 — opracowanie w³asne
58 — fot. Henryk Stok³osa
59 — Izba Pamiêci KWK Rydu³towy, fot. autor
60 — fot. Augustyn Wawrzyñczyk
61 — fot. Augustyn Wawrzyñczyk
62 — fot. Eryk Markiewka
63 — opracowanie w³asne
64 — Nowiny Nr 37 (401) 9  wrzeœnia 1964
65 — opracowanie w³asne
66 — materia³y w³asne autora
67 — fot. autor
68 — fot. Tomasz Kurek
69 — fot. Aleksandra Kucharczak

70 — zasoby Ko³a Seniora SITG „Ignacy”
71 — fot. autor
72 — fot. autor
73 — zasoby Stowarzyszenia Zabytkowej Ko-

palni „Ignacy”
74 — fot. autor
75 — zasoby Stowarzyszenia Zabytkowej Ko-

palni „Ignacy” (1, 2), fot. Boles³aw Dy-
miñski (3)

76 — zasoby Stowarzyszenia Zabytkowej Ko-
palni „Ignacy”

77 — fot. autor
78 — fot. autor
79 — fot. autor
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EPILOG

66. Obraz œw. Barbary z cechowni kopalni „Hoym-Ignacy”. Obecnie eksponat Muzeum w Rybniku.
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67. Budynek dawnego szybu „Thürnagel” (Maszyniok – Zygmunt) obecnie zamieszka³y. Porównaj
ilustracjê nr 15 na s. 29.

68. Zr¹b zasypanego szybu „Jejkowice”.
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69. P³uczka i ha³dy, widok sielsko-industrialny (1994 rok).

70. Wysadzenie p³uczki (1996 rok).
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71. Rozbiórka budynku szybu „Pfeiffer” (Marian) i Sokolni (1999 rok).

72. Zdemontowany wiadukt linoci¹gu (2000 rok).
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73. Likwidacja (upalanie) lin szybu „Koœciuszko” (2006 rok).

74. Szyb „Graf Reden” z budynkami przyszybowymi i po likwidacji budynków (2007 rok).

75. Wie¿a ciœnieñ, adaptacja na punkt widokowy.
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76. Likwidacja lin szybu „G³owacki” (2008 rok).

77. Nadszybie szybu „G³owacki”, przed i po remoncie w 2010 roku.
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78. Szyb „Koœciuszko”, z lewej budynek maszyny wyci¹gowej (2010 rok).

79. Stara kot³ownia, póŸniej magazyn, obecnie Hala Gwarek oczekuj¹ca na rewitalizacjê.
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STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”

W RYBNIKU-NIEWIADOMIU

Grupa zapaleñców, którym le¿a³o na sercu zachowanie dla po-
tomnych tradycji górniczych, a szczególnie pami¹tek po kopalni
„Hoym” (Ignacy), jednej z najstarszych na Górnym Œl¹sku, postano-
wi³a dzia³aæ. W tym celu 19 wrzeœnia 1999 roku za³o¿ono stowarzy-
szenie, które 3 listopada zarejestrowano w S¹dzie Okrêgowym
w Katowicach pod nazw¹ STOWARZYSZENE ZABYTKOWEJ
KOPALNI „IGNACY” w RYBNIKU-NIEWIADOMIU.

Dzia³alnoœæ statutowa stowarzyszenia, jak wspomniano, ma na celu uchronienie od
zapomnienia techniki i tradycji górniczej, ochronê kultury i dziedzictwa górniczego minio-
nych wieków. Unikatowo zbudowany kompleks kopalniany mo¿e byæ pokazywany m³o-
dym pokoleniom oraz turystom chc¹cym poznaæ jeden z obiektów na Szlaku Zabytków
Techniki. Wykorzystanie zabytkowego kompleksu odpowiednio przygotowanego dla ce-
lów turystycznych, mo¿e przynieœæ wszystkim zainteresowanym korzyœci edukacyjne
i kulturalne, pokazuj¹c ¿e restrukturyzacja œl¹skich kopalñ, oraz ich likwidacje mo¿e przy-
nosiæ obopólne korzyœci. Stowarzyszenie utrzymuje wiêŸ z by³ymi górnikami ró¿nych ko-
palñ, organizuj¹c wystawy malarstwa i rzeŸby twórców amatorów wywodz¹cych siê z tego
œrodowiska. Wspó³pracuje równie¿ ze Stowarzyszeniem In¿ynierów i Techników Górnic-
twa w Rybniku.

Osi¹gniêcia Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”:
1. Certyfikat za najlepszy produkt turystyczny 2004 roku, przyznany przez Ogólnopolsk¹

Organizacjê Turystyczn¹.
2. Wyró¿nienie za Najlepsz¹ Inicjatywê Obywatelsk¹ Pro Publico Bono 2004.
3. Wpis do Rejestru Zabytków „A” Województwa Œl¹skiego XII/2005 A165/03.
4. Wpis do rejestru Przedsiêbiorstw.
5. Wpis do rejestru Organizacji Po¿ytku Publicznego.
6. Wejœcie na Szlak Zabytków Techniki, atrakcji turystycznej województwa œl¹skiego

utworzonej przez Urz¹d Marsza³kowski.
7. Adaptacja wie¿y ciœnieñ na punkt widokowy, przy pomocy œrodków finansowych Unii

Europejskiej, Urzêdu Miasta Rybnika i Skarbu Pañstwa. Obiekt oddano do u¿ytku
1 stycznia 2008.

8. Wydanie przez Pocztê Polsk¹ widokówki z wizerunkiem kopalni „Ignacy” w iloœ-
ci 29.500 sztuk.
Pora¿k¹ niezale¿n¹ Od Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” by³o odciêcie

dop³ywu pary do maszyn wyci¹gowych w dniu 10 wrzeœnia 2008 roku przez w³aœciciela —
Kompaniê Wêglow¹, co na zawsze unieruchomi³o dwie czynne jeszcze w Polsce parowe
maszyny wyci¹gowe.

Pozyskiwanie pieniêdzy z Unii Europejskiej lub innych instytucji jest do tej pory nie-
mo¿liwe ze wzglêdu na kilku w³aœcicieli i dotychczas nie zdo³ano wy³oniæ jednego gospo-
darza, którego zadaniem by³oby odrestaurowanie kompleksu zabytkowego.

Przewodnicz¹cy
Alojzy Szwachu³a
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