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Od Autora

Od ponad dwóch stuleci jednym z najbardziej charak-
terystycznych elementów krajobrazu zagłębi górniczych 
znajdujących się w Polsce są kopalnie węgla kamienne-
go. Początkowo niewielkie, w miarę wzrostu popytu na 
węgiel stawały się coraz większymi przedsiębiorstwami 
wydobywającymi miliony ton węgla i zatrudniający-
mi tysiące robotników. Obok nich powstawały kolonie 
robotnicze, w których mieszkania otrzymywali górnicy 
z rodzinami. W najbliższym sąsiedztwie kopalni zostały 
ulokowane koksownie, huty, elektrownie, zakłady che-
miczne, fabryki maszyn i urządzeń. W ten sposób gór-
nictwo zmieniło historię obszarów, w których występo-
wał węgiel. Przekształciło je w zagłębia przemysłowe, 
w których krajobrazie dominowały wieże kopalni, wiel-
kie piece czy dymiące kominy hut i elektrowni. Ponieważ 
kopalnie istniały przez wiele dziesięcioleci, mieszkają-
cym w ich pobliżu ludziom wydawało się, że tak będzie 
zawsze. Dzisiaj, kiedy w wyniku reformy górnictwa licz-
ba kopalń węgla spadła o połowę, a liczba zatrudnionych 
w nich pracowników zmniejszyła się trzykrotnie, w wie-
lu przypadkach o dawnej historii regionu informują za-
chowane fragmenty kopalń, które zakończyły wydobycie 
węgla. W niektórych miejscach po pracujących kiedyś 
zakładach nic nie pozostało i jedynie wytrawne oko po-
trafi  dostrzec ich ślady. Maleje też liczba górników, a to 
właśnie w ich środowisku kopalnie węgla zajmowały za-
wsze centralne miejsce.

Przygotowana publikacja jest formą upamiętnienia 
fenomenu, jakim była kopalnia węgla. Przedstawia histo-
rię zmagań człowieka z żywiołami strzegącymi znajdu-
jącego się głęboko pod ziemią „czarnego złota”. Ukazuje 
nie tylko rozwój ekonomiczny, prawny, ale i techniczny 
górnictwa. Omawia wszystkie elementy tworzące kopal-
nię. Ponieważ wydobywające węgiel zakłady należały do 
różnych spółek, gwarectw, zjednoczeń i zrzeszeń, publi-
kacja prezentuje dawne i współczesne formy organizacyj-
ne górnictwa. Jej osobną część stanowi syntetyczny opis 
historii najważniejszych i największych kopalni węgla 
kamiennego w Polsce. Jego uzupełnieniem jest prezen-
tacja zabytkowych kopalni oraz wykaz kopalni uwzględ-
niający zmiany nazewnictwa niektórych z nich. Całość 
dopełnia słownik terminów górniczych, który wszystkim 
niemającym związków z górnictwem pozwoli zrozumieć 
skomplikowany górniczy świat.

Mam nadzieję, że lektura tej książki przybliży miesz-
kańcom Polski górniczą kulturę. Aby zapoznać się z pod-
ziemnym światem strzeżonym przez Skarbnika oraz ota-
czanym opieką przez św. Barbarę patronkę górników, 
można wybrać się do jednej z wielu zabytkowych kopalni 
węgla. Wtedy, gdy znikną promienie słoneczne, a pędzą-
ca w dół klatka zatrzyma się głęboko pod ziemią, bę-
dzie można zrozumieć, czym tak naprawdę jest kopalnia 
i górnictwo.
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Wprowadzenie

Według Ilustrowanego, górniczego słownika ency-
klopedycznego Stanisława Gismana kopalnia to zakład 
górniczy zajmujący się wydobywaniem z ziemi kopalin 
użytecznych, rozróżnia się kopalnie podziemne i nad-
ziemne, czyli odkrywkowe. W tym samym słowniku ko-
palnię podziemną zdefi niowano jako: kopalnię prowa-
dzącą roboty górnicze w głębi ziemi z udostępnieniem 
złoża szybem lub sztolnią. Te krótkie, techniczne opisy 
nie są w stanie oddać jednak całego zakresu znaczenia 
słowa kopalnia, które oprócz funkcji związanych wyłącz-
nie z wydobyciem minerałów odnosi się do wielu innych 
zagadnień związanych z górnictwem, jego tradycją, wie-
rzeniami i kulturą. Już sam wygląd kopalni ewoluował 
w ciągu ostatnich dwóch stuleci. W XVIII w. podróżu-
jąc przez rejony górnicze, trudno było umiejscowić ko-
palnię w krajobrazie Dolnośląskiego lub Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. To początkowo niewielkie pole, 
na powierzchni którego nad prowadzącymi w głąb ziemi 
płytkimi szybami zostały ustawione zwykłe kołowroty. 
Sytuacja uległa zmianie, gdy w kopalniach pojawiły się 
parowe maszyny odwadniające i wyciągowe. Były one 
ustawiane w budynkach o konstrukcji drewnianej lub 
murowanej, przez co kopalnia zyskała najważniejszy 
symbol – wieżę szybową. W XIX w. powstały wierze 
stalowe z umieszczonymi na szczycie kołami linowymi, 
które stały się najbardziej charakterystycznym symbolem 
górnictwa, umieszczanym również w herbach wielu po-
wstających wówczas miast.

Wieże szybowe były połączone z nadszybiem, a obok 
nich stał budynek z zamontowaną parową lub elektrycz-
ną maszyną wyciągową. Na terenie kopalni znajdowały 
się również kotłownie, a ulokowane obok nich wysokie 
dymiące kominy były kolejnym ważnym elementem wy-
różniającym kopalnie w krajobrazie. Na obszarze kopalń 
działały także elektrownie dostarczające prąd elektrycz-
ny i kompresorownie. Zainstalowane w nich kompreso-
ry wytwarzały sprężone powietrze używane później do 
poruszania wielu zamontowanych w zakładzie maszyn. 
Nieodzownym elementem każdej kopalni była sortownia 
węgla, w której nie tylko oczyszczano go ze wszystkich 
zanieczyszczeń, ale dzielono także na kilka rodzajów. 

Zepsute maszyny i narzędzia reperowano w kopalnianych 
elektrycznych warsztatach mechanicznych. Każda kopal-
nia posiadała szyby wentylacyjne, w których zamontowa-
ne były potężne wentylatory usuwające z podziemnych 
wyrobisk zużyte, przepełnione niebezpiecznymi gaza-
mi kopalniane powietrze. Dzięki temu innymi szybami 
w głąb ziemi napływało świeże powietrze umożliwiają-
ce górnikom pracę. Budowano też szyby podsadzkowe, 
za pośrednictwem których transportowano w głąb ziemi 
płynną podsadzkę wypełniającą pustki po wybranych po-
kładach węgla. Gdyby tego nie robiono, znajdujące się na 
powierzchni zabudowania uległyby zniszczeniu, a powsta-
łe zapadliska wypełniły się wodą. Górnicy przychodzący 
do kopalni pobierali specjalne znaczki w markowni, a na-
stępnie zbierali się w cechowni, gdzie przed rozpoczęciem 
pracy modlili się do swojej patronki św. Barbary, prosząc 
o opiekę podczas pracy. Dlatego nieodzownym elemen-
tem każdej cechowni był ołtarz św. Barbary, przed któ-
rym odbywały się najważniejsze górnicze uroczysto-
ści. Po zakończeniu pracy górnicy udawali się do łaźni, 
a przy wyjściu z kopalni oddawali marki, co świadczyło, 
że szczęśliwie wrócili z dołu. Każda kopalnia posiadała 
też własną bocznicę kolejową, na której formowano po-
ciągi z węglem jadącym dalej w świat. Przy wydobyciu 
węgla zużywano duże ilości drewna, dlatego kopalnie 
posiadały place drzewne, na których było ono magazy-
nowane i przygotowywane w niewielkim tartaku.

W głąb ziemi prowadziły pionowe, mające czasem 
ponad 1 km głębokości szyby. Na kilku poziomach po-
wstawały przy nich podszybia, od których prowadziła 
dalej skomplikowana sieć przekopów głównych, pochyl-
ni, upadowych, chodników pośrednich i wybierkowych 
prowadzących do pokładów węgla. Pod ziemią były 
ulokowane komory mieszczące pompy odwadniające, 
bez których kopalnia nie mogłaby pracować, ponieważ 
zalałaby ją woda sącząca się ze skał. Istniały też komo-
ry, w których przechowywano materiały wybuchowe. 
W podziemnych przekopach kursowały pociągi, który-
mi przewożono urobiony węgiel, a górnicy dojeżdżali 
do miejsca pracy. Sieć podziemnych wyrobisk była bar-
dzo skomplikowana i miejscami dochodziła do 400 km 



10

długości. W miarę wybierania złoża porzucano najstarsze 
wyrobiska. Istniały one jednak nadal, a w ciemnościach 
było słychać jedynie kapanie wody, skrzypienie starego 
drewna i trzask pękających skał.

Kopalnia to także tradycja, zwyczaje i wierzenia lo-
kalnej społeczności. Otaczano ją szacunkiem, była sym-
bolem wysokiego statusu cywilizacyjnego rejonu, w któ-
rym została zbudowana. Zatrudnieni w niej pracownicy 
mogli spokojnie planować przyszłość, co wpływało na 
wysoki stopień identyfi kacji z zakładem, tym bardziej że 
w wielu wypadkach górnicy żyli w okolicy kopalni. Obok 
niej dorastali, potem w niej pracowali, na emeryturze 

codziennie przechodzili obok. Kopalnia była ośrodkiem 
codziennego życia, tematem rozmów w domu, szkole 
i kościele. Na trwałe wpisała się w lokalny krajobraz, 
w cieniu szybów żyło wiele pokoleń górników dumnych 
z wykonywanego zawodu, mimo trudnych warunków 
pracy. Kopalnia zapewniała stałe zatrudnienie oraz speł-
niała funkcję opiekuńczą (mieszkania, obiekty socjalne 
i kulturalne, szkoły, ośrodki wczasowe).

W zakładach pracowały całe pokolenia rodzin, co 
sprzyjało uwzględnianiu indywidualnych potrzeb pracow-
ników. Wiązało się z nią życie lokalnej społeczności, do-
świadczenia zdobywane w trakcie pracy przekazywano 

Przekrój kopalni węgla
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sobie m.in. w formie opowieści. Kopalnia wpływała tak-
że na sposób pojmowania pracy. Była to zawsze czyn-
ność szczególna. Szanowano ciężką i niebezpieczną pra-
cę górników.

W podziemiach obowiązywał zakaz przeklinania. Mo-
zolna i wyczerpująca praca stała się symbolem górniczej 
profesji, o której nie wolno było mówić źle. Z kopal-
nią związane były górnicze osiedla, w których koncen-
trowało się życie lokalnej wspólnoty. Szczególną rolę 
odgrywały w nich wielopokoleniowe górnicze rodzi-
ny, niektóre z nich miały w tym środowisku niekwe-
stionowany autorytet. W osiedlach oraz w kopalniach 

wykształciła się tradycyjna kultura górnicza obejmują-
ca sposób pojmowania świata, wierzenia, folklor, lite-
raturę, dawne zwyczaje i obyczaje. Jej nosicielem było 
najstarsze pokolenie przekazujące opowieści o duchu 
podziemi – Skarbniku będącym nie tylko strażnikiem 
podziemnych skarbów, ale także obrońcą norm i oby-
czajów, których musieli przestrzegać górnicy. W pie-
śniach opisywano nie tylko górniczy fach, ale i sposo-
by zachowania górników. Zwyczaje górnicze związane 
z pracą i świętowaniem miały decydujący wpływ na 
rytm życia rodzinnego i domowe zwyczaje rodzin 
górniczych.
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Z górnictwem łączył się kult św. Barbary, patron-
ki wszystkich górników. Informacje o życiu i śmierci 
św. Barbary znalazły się w licznych tekstach liturgicz-
nych, a najważniejsze momenty jej życia stały się atrybu-
tami w ikonografi i górniczej. Św. Barbara w rękach trzy-
ma miecz i palmę (symbole męczeństwa) oraz kielich, 
z którego wyłania się hostia. Według górniczych wierzeń 
to ona przynosi znajdującym się w beznadziejnej sytu-
acji górnikom ostatnią w ich życiu komunię świętą. Na 
jej głowie spoczywa korona świadcząca o tym, że osią-
gnęła Królestwo Niebieskie. W kalendarzu liturgicznym 
wspomnienie św. Barbary przypadało na 4 grudnia, dla-
tego dzień ten został uznany za górnicze święto. Zamie-
rała wówczas praca we wszystkich kopalniach. Ubrani 

w galowe mundury robotnicy zbierali się na placu ko-
palnianym, gdzie formował się pochód, utworzony przez 
górników uszeregowanych według stopni górniczych. 
Następnie robotnicy poprzedzeni przez górniczą orkie-
strę udawali się do najbliższego kościoła, gdzie uczest-
niczyli w mszy świętej. Po odprawieniu nabożeństwa 
wracano do kopalni, gdzie wypłacano górnikom premie, 
wręczano awanse, a górnicy, którzy przepracowali 25 lat, 
otrzymywali srebrne zegarki. W tym dniu młodych adep-
tów przyjmowano do stanu górniczego. Po zakończeniu 
ofi cjalnych uroczystości dyrekcje kopalni gościły zało-
gi, organizując na swój koszt trwające do białego rana 
zabawy taneczne. W Polsce Ludowej obchodzono gór-
nicze święto, ale usunięto z niego wszystkie elementy 
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religijne, zastępując świeckimi akademiami, spotkaniami 
i pochodami. 4 grudnia otwierano nowe kopalnie i po-
dejmowano zobowiązania produkcyjne. W czasie Bar-
bórki organizowano w kopalniach tzw. karczmy piwne. 
W ich trakcie górnicy podzieleni byli na dwie ławy niż-
szą i wyższą, a biesiadą kierowało Wysokie Prezydium. 
Prowadzący imprezę miał dwóch pomocników – kontra-
punktów. Karczmę rozpoczynano od odśpiewania gór-
niczego hymnu. Potem śpiewano inne piosenki, nieraz 
bardzo frywolne. Oprawę muzyczną zapewniał kantor 
grający na akordeonie. Piwo pito ze specjalnie przygo-
towanych kufl i, a górnicy zwani fuksami dbali, by tego 
napoju nikomu nie brakowało. W karczmie górniczej 
mogli brać udział wyłącznie mężczyźni. Ponieważ w ko-
palniach pracowały także kobiety, organizowano dla nich 
„babskie combry”. Górnicza tradycja jest tak silna, że 
wolno, ale skutecznie wciąga w swoje tryby wszystkich 
górników niezależnie od miejsca pochodzenia. Dlatego 
w kopalniach nadal obowiązuje niepisany nakaz pozdra-
wiania się górniczym „Szczęść Boże”, znak krzyża przed 
zjazdem na dół kopalni, a także szacunek i cześć odda-
wane św. Barbarze.

Św. Barbara, patronka górników, oleodruk, początek XX w. Św. Barbara, staloryt, koniec XIX w.
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Modlitwa przed zjazdem na dół kopalni
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Zawód górnika obrósł w różnego typu legendy. Mówią 
one o podziemnym duchu kopalni – Skarbniku – który nie 
tylko chronił podziemne skarby, ale i pomagał je zdobyć. 
Dbał też o sprawiedliwość, gdyż wspierał ubogich i praco-
witych, a karał chciwych i zachłannych. Pilnował również 
porządku w podziemnym świecie. Skarbnik czasami poka-
zywał się górnikom pod postacią człowieka. Ubrany był 
wtedy w mundur, a w ręce trzymał laskę sztygarską. Gdy 
poprosił o ogień, podawano go na łopacie, gdyż Skarbnik 
nieznoszący dotyku człowieka mógł urwać mu rękę. Skarb-
nik wielokrotnie pojawiał się jako mysz uciekająca w stro-
nę szybu, co miało świadczyć o nadciągającej katastrofi e.

Jednym z najważniejszych znaków stanu górniczego 
był specjalny uroczysty strój odróżniający górników od in-
nych zawodów. Powstał on z dawnego ubioru roboczego 

używanego podczas pracy w kopalni. Był dostosowa-
ny do potrzeb górnika i składał się z obszernej bluzy 
i spodni, które nie krępowały swobody ruchu, a liczne 
kieszenie umożliwiały ukrycie różnych przedmiotów 
potrzebnych podczas pracy. W wyrobiskach, gdzie ze 
stropu padała woda, głowę górnika chronił kaptur, po-
łączony z osłaniającą ramiona peleryną. W miejsce kap-
tura mogła być używana sztywna, szpiczasta, wykonana 
ze skóry czapka chroniąca przed sypiącym się ze stropu 
skalnym gruzem. Stała się ona pierwowzorem hełmu gór-
niczego. Nieodzownym elementem górniczego stroju był 
skórzany fartuch nazywany skórą, łatą, bergledrem lub 
oślędrą. Przypinano go z tyłu na biodrach, a w mokrych 
wyrobiskach wykorzystywano jako podkładkę pod sie-
dzenie. Jeżeli na spągu było dużo gruzu, skóra chroniła 
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Barbórkowa biesiada 
ze Skarbnikiem, 1983 r.

Aut. Paweł Wróbel 
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kolana przed pokaleczeniem. W XVIII w. oparty na kroju 
wojskowym mundur górniczy pojawił się w Królestwie 
Pruskim. Mundur pruski składał się z czarnej, sięgają-
cej z przodu do pasa kurtki, którą zaokrąglony dłuższy 
tył upodabniał do fraka. Zapinano ją na haftki, natomiast 
dwa rzędy guzików stanowiły jedynie ozdobę. Znajdo-
wał się na nich herb górniczy, który był wyhaftowany 
też na stojącym kołnierzu. W 1817 r. prawo do noszenia 

munduru otrzymali członkowie Korpusu Górniczego Kró-
lestwa Polskiego. Mundur urzędniczy składał się z kurtki 
o kroju frakowym, obcisłych granatowych spodni (w dni 
świąteczne białych), wysokich do kolan butów, kapelu-
sza w kształcie pieroga i szpady. Były one ozdobione 
naszywkami symbolizującymi stopnie górnicze. Mundur 
górniczy tworzyły: krótka kurtka, wpuszczone w buty 
spodnie, ozdobiony górniczym godłem pas z klamrą, wy-
sokie czarne czako z daszkiem. Według pruskiej ustawy 
z 1859 r. mundur górniczy składał się z kitla (bluza typu 
freiberskiego) zapinanego z przodu na osiem lub dzie-
więć guzików, spodni wykładanych na buty, okrągłego 
fi lcowego czaka z przymocowanym metalowym herbem 
górniczym. Do bluzy przypinano zębatą pelerynkę, a na 
kołnierzu przyszywano dwa guziki (rębacze) lub jeden 
guzik (ładowacze). W kopalniach państwowych nad her-
bem została umieszczona dodatkowo korona królewska, 
górnicy w kopalniach księcia pszczyńskiego nad godłem 
nosili mitrę książęcą. Górna tylna część kitla była nakryta 
pelerynką, natomiast z przodu były przyszyte dwie pat-
ki ozdobione pięcioma guzikami każda. Symbolizowały 
one znajdujące się w stroju roboczym zaszywki, w które 
wkładano nasiarkowane lonty, chroniąc je w ten sposób 
przed zawilgoceniem. Mundur urzędników górniczych 
uzupełniała szpada, a stopnie górnicze były wyhaftowa-
ne srebrną nicią na specjalnych naszywkach. Przyczepio-
ny do czaka pióropusz noszono początkowo w Austrii, 
dopiero potem rozpowszechnił się w krajach sąsied-
nich. Tam też pióropusz górniczy został pofarbowany 
na cztery kolory symbolizujące różne grupy górników. 

Praca w kopalni, drzeworyt
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Pióropusz czarny noszą zwykli górnicy, biały – dozór 
górniczy (sztygarzy, nadsztygarzy, dyrektor kopalni), 
zielony – wyższy dozór górniczy (generał górnictwa), 
czerwony – członek orkiestry górniczej. Nowy wzór 
munduru został przygotowany w 1949 r. przez zespół 
pracujący pod przewodnictwem inżyniera Stanisława 
Majewskiego. Zachowano w nim krój freiberski z jedno-
rzędową czarną marynarką i spodniami nakładanymi na 
buty wraz z symbolizującymi prace górników dodatkami: 
pelerynką, naszywkami szmuklerskimi, patkami i ozdob-
nymi guzikami. Zachowano okrągłe czako z pióropu-
szem w hierarchicznie zróżnicowanych kolorach (czarny, 
biały, zielony, czerwony). W 1966 r. podczas obchodów 

150-lecia szkoły w Dąbrowie Górniczej po raz pierwszy 
wręczono wyróżniającym się górnikom szpady górnicze 
traktowane jako honorowa odznaka.

Kopalnie i górnictwo były też tematem sztuki ama-
torskiej tworzonej przez górników. Na obrazach Teofi la 
Ociepki, Pawła Wróbla, Ewalda Gawlika, Erwina Sówki 
została uwieczniona nie tylko praca górników, ale i pod-
ziemny świat, górnicze osiedla, kopalnie, wierzenia, tra-
dycje i zwyczaje.

Podsumowując, dopiero łącząc opis techniczny ko-
palni z kontekstem kulturowym, można przedstawić peł-
ny obraz skomplikowanego przedsięwzięcia nazywane-
go kopalnią węgla kamiennego.

 

Karczma górnicza, 
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