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Treœæ: W Polsce obecnie nie wydobywa siê soli potasowej. Jednak¿e w latach miêdzywojennych,
miêdzy 1921 a 1939 rokiem, na terenach polskich w Ma³opolsce wschodniej rozpoczêto na skalê
przemys³ow¹ wydobycie i przeróbkê soli potasowych i potasowo-magnezowych – g³ównie sylwinitu,
langbeinitu i kainitu w kopalniach w Ka³uszu, Stebniku i Ho³yniu, nale¿¹cych do spó³ki Towarzystwo
Eksploatacji Soli Potasowych (TESP). Eksploatacjê prowadzono systemami komorowymi w kilku
odmianach dostosowanych do budowy geologicznej z³ó¿, z urabianiem ska³ materia³ami wybucho-
wymi, w niektórych przypadkach z podsadzk¹ such¹ lub p³ynn¹, pochodz¹c¹ z odpadów z zak³adu
przeróbki. W 1938 r. wydobycie ³¹czne z kopalñ osi¹gnê³o 567 000 ton, przy zatrudnieniu 2300 osób.
Wybuch II wojny zakoñczy³ ten epizod w historii polskiego górnictwa solnego.

S³owa kluczowe: kopalnia soli, sole potasowe, Ka³usz, Stebnik, Ho³yñ, TESP

Abstract: Potash deposits are not presently extracted in Poland. However, during the interwar period
(1921–1939), the extraction and processing of potassium and magnesium salts – mainly sylvinite,
langbeinitite and kainitite – took place in eastern Ma³opolska. The potash mines, operated by Society
for the Exploitation of Potassium Salt (TESP), existed in Ka³usz, Stebnik and Ho³yñ. Salt was extract-
ed by a method of chamber mining with the use of drilling and blasting techniques, sometimes with
rock or hydraulic fill transported from the processing plant. In 1938 the total output of the mines
reached 567 000 tonnes of salt, with 2300 people employed. The outbreak of World War II put a defi-
nite end to this episode of Polish potash mining.
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WPROWADZENIE

Górnictwo solne w Polsce od czasów zakoñczenia II wojny zwi¹zane jest jedynie
z eksploatacj¹ soli kamiennej. W Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce,
oprócz 19 obecnie udokumentowanych z³ó¿ soli kamiennej figuruj¹ równie¿ z³o¿a soli po-
tasowych. S¹ to z³o¿a le¿¹ce w rejonie Zatoki Puckiej: Ch³apowo, Mieroszyno, Swarzewo
i Zdrada, oraz z³o¿e w k³odawskim wysadzie solnym. Z³o¿a soli potasowych nie s¹ eksploa-
towane, z wyj¹tkiem znikomego i okazjonalnego wydobycia prowadzonego w kilku komo-
rach w Kopalni Soli „K³odawa”. Jednak¿e w okresie miêdzywojennym w historii krajowe-
go górnictwa solnego mia³ miejsce zapomniany 18-letni epizod eksploatacji soli potasowych
we wschodniej Ma³opolsce. W latach 1921–1939 rozpoczêto wydobycie soli potasowych
i potasowo-magnezowych na skalê przemys³ow¹ najpierw w kopalniach w Ka³uszu i Steb-
niku, potem w Ho³yniu oraz zbudowano zak³ad przeróbczy w Ka³uszu. Przypomnienie tego
pionierskiego okresu, a zw³aszcza stosowanych wówczas technik górniczych daje pe³niejszy
pogl¹d na historiê i rozwój polskiego górnictwa solnego.

Z HISTORII PRZEMYS£U POTASOWEGO W MA£OPOLSCE
W LATACH MIÊDZYWOJENNYCH (Fig. 1)

Pocz¹tki eksploatacji soli potasowej w Ma³opolsce wschodniej w czasach II Rzeczy-
pospolitej datuj¹ siê na 1921 rok, kiedy to spó³ka akcyjna Towarzystwo Eksploatacji Soli
Potasowych (TESP) (Fig. 2) podjê³a dzia³alnoœæ przemys³ow¹ na z³o¿ach soli w Ka³uszu
i Stebniku (Windakiewicz 1930, Platowski 1932, Æwiêk 2009). Spó³ka TESP pocz¹tkowo
dzier¿awi³a tereny salin pañstwowych w Ka³uszu i Stebniku, produkuj¹c zarówno sól jadaln¹,
jak i potasow¹, ale na prze³omie lat 20. i 30. ubieg³ego wieku uzyska³a w³asne nadania
i w roku 1932 rozpoczê³a wy³¹czn¹ eksploatacjê soli potasowych. Udzia³ Skarbu Pañstwa
w spó³ce siêga³ wówczas 94% i znajdowa³ siê w posiadaniu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydobycie soli potasowych w kopalni w Ka³uszu rozpoczêto w 1921 r., rok póŸniej –
w Stebniku. W ci¹gu pierwszego dziesiêciolecia dzia³alnoœci spó³ka napotyka³a na powa¿-
ne trudnoœci (Platowski 1932). Wkrótce po rozpoczêciu wydobycia okaza³o siê, ¿e zasoby
soli potasowych o wysokiej zawartoœci K2O i niewymagaj¹cych przeróbki s¹ w Ka³uszu
niewielkie, tote¿ w 1925 r. rozpoczêto budowê i w 1927 r. oddano do u¿ytku zak³ad przerób-
czy wytwarzaj¹cy koncentrat chlorku potasu z wydobywanej soli potasowej (Ma³y rocznik
statystyczny 1939). Uruchamianie zak³adu spotka³o siê z szeregiem trudnoœci: zak³ad zbu-
dowany wg wzorów niemieckich dla przeróbki surowca bogatszego i o bardziej jednolitym
sk³adzie mineralnym ni¿ wydobywany w z³o¿u ka³uskim pocz¹tkowo nie tylko nie dawa³
oczekiwanej produkcji, ale wymaga³ gruntownych zmian i ulepszeñ. Trudnoœci te po³¹czo-
ne z wyczerpaniem bogatszych zasobów z³o¿a ka³uskiego i brakiem p³ynnoœci finansowej
zagrozi³y pod koniec 1927 r. bankructwem przedsiêbiorstwa (Platowski 1932). Przedsiê-
wziêto dzia³ania naprawcze, m.in. dostosowanie procesu przeróbki do lokalnego surowca
i intensywne wiertnicze roboty poszukiwawcze (Rokita 1932). Ich rezultatem by³o rozpoz-
nanie bogatych zasobów soli potasowych w okolicy Ka³usza w Turzy Wielkiej, w wyniku
czego w 1929 roku w Ho³yniu przyst¹piono do g³êbienia szybów, a w 1931 uruchomiono
now¹ kopalniê. Tak wiêc groŸba braku zasobów surowca zosta³a za¿egnana.
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Kolejnym wyzwaniem by³a walka o rynek prowadzona – w dobie œwiatowego kryzysu
na prze³omie lat 20. i 30. – z siln¹ konkurencj¹ niemieckiego przemys³u potasowego, g³ównie
na terenach Œl¹ska, Wielkopolski i Pomorza. Zakoñczy³o j¹ przyst¹pienie przedsiêbiorstwa
TESP do œwiatowego porozumienia potasowego w 1932 r. (Platowski 1932).
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Fig. 1. Fragment „Mapy morza mioceñskiego na terenie Ma³opolski Wschodniej”
z miejscowoœciami: Ka³usz i Stebnik (Windakiewicz 1927)

Fig. 1. Fragment of the „Map of Miocene sea in the eastern Ma³opolska region”
with Ka³usz and Stebnik (Windakiewicz 1927)

Fig. 2. Akcja spó³ki akcyjnej Eksploatacji Soli Potasowych we Lwowie

Fig. 2. A share of Society for the Exploitation of Potassium Salt



W kolejnych latach nast¹pi³ rozwój spó³ki: ros³o wydobycie i przeróbka soli potas-
owych, zatrudnienie i poszerza³ siê kr¹g odbiorców. Rozkwit przedsiêbiorstwa zaznaczy³
siê w historii regionu dzia³alnoœci¹ klubów sportowych TESP w Ka³uszu, a nawet zmian¹
nazwy wsi Ugartsthal (obecnie: Siwka Ka³uska) le¿¹cej 7 km na zachód od Ka³usza na –
Tespowo, dokonan¹ pod koniec lat 30. XX wieku.

Wybuch II wojny œwiatowej po³o¿y³ kres historii polskiego górnictwa solnego w Ma³o-
polsce wschodniej.

KOPALNIE SOLI POTASOWYCH I SYSTEMY EKSPLOATACJI

Kopalnie soli w Ka³uszu, Stebniku i Ho³yniu by³y zak³adane w ró¿nych czasach, na
z³o¿ach ró¿ni¹cych siê budow¹ geologiczn¹ i w ró¿nych celach: dla eksploatacji soli ka-
miennej, produkcji solanki oraz dla wydobycia soli potasowych lub potasowo-magnezowych.
Ró¿ne te¿ stosowano w nich metody i techniki eksploatacji. W tym rozdziale przedstawio-
no charakterystykê komorowych systemów eksploatacji z urabianiem soli materia³ami wy-
buchowymi, jakie stosowano w latach 30. ubieg³ego wieku.

Kopalnia soli w Ka³uszu (Fig. 3)

Sole potasowe w Ka³uszu odkryto na pocz¹tku XIX w. podczas pog³êbiania szybu w ko-
palni istniej¹cej tu od dawnych czasów. Jak pisze Bukowski w 1926 r., „(…) ju¿ w r. 1469
salina by³a w stanie czynnym stanowi¹c w³asnoœæ Pañstwa”. Sole potasowe by³y eksploa-
towane od 1869 roku na niewielk¹ skalê przez w³adze austriackie oraz przez firmy, które
dzier¿awi³y kopalniê (m.in. Akcyjne Towarzystwo „Ka³usz”) (Windakiewicz 1939).

276 K. Poborska-M³ynarska & W. Andrusikiewicz

Fig. 3. Ka³usz, widok na kopalniê TESP – pocztówka

Fig. 3. Ka³usz, the view on the TESP mine – postcard



W 1921 r. Pañstwowa ¯upa Solna w Ka³uszu zosta³a wydzier¿awiona na 40 lat (po-
dobnie jak salina w Stebniku) spó³ce Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowych. Jak pisze
Bukowski w 1926 r., „(…) Salina sk³ada siê z kopalni i warzelni. Zasadniczym zadaniem
kopalni jest eksploatacja soli potasowych, uboczne zaœ – dostarczanie sztucznej solanki dla
warzelni. (…) Na drugim poziomie kopalni znajduje siê 9 ³ugowni dla produkcji solanki
sztucznej, z których czynnych jest 50”. Kopalnia posiada³a wówczas cztery szyby: zjaz-
dowy i jednoczeœnie solankowy, solankowy, wydobywczy i wentylacyjny, o g³êbokoœciach
od 85 m do 249 m. Jednak¿e pod koniec lat 30. z³o¿e udostêpnione by³o g³êbiej i rozciête
szeœcioma poziomami od g³êbokoœci 48 m do 370 m (Windakiewicz 1939) (Fig. 4). G³ów-
nym surowcem wydobywanym w kopalni by³ sylwinit.

System eksploatacji

W kopalni w Ka³uszu wybierano w systemie komorowym soczewki i pok³ady sylwini-
tu o ró¿nej mi¹¿szoœci: od kilku do 12 m i o zmiennym upadzie. Roboty przygotowawcze
w z³o¿ach grubszych i o upadzie oko³o 30° polega³y na dr¹¿eniu na ka¿dym poziomie
dwóch chodników podstawowych przy stropie pok³adu i przy sp¹gu. Pomiêdzy poziomami
co 15 m w pionie dr¹¿ono przystropowe i przysp¹gowe chodniki rozdzielcze (Windakiewicz
1930, Wietrzny 1936) (Fig. 5).
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Fig. 4. Przekrój œrodkowej czêœci kopalni w Ka³uszu (Windakiewicz 1932)

Fig. 4. Cross-section of the central part of the mine in Ka³usz (Windakiewicz 1932)



Roboty przygotowawcze w pok³adach cieñszych polega³y na wydr¹¿eniu na ka¿dym
poziomie tylko jednego chodnika podstawowego przy stropie lub przy sp¹gu z³o¿a i w od-
powiedniej odleg³oœci pionowej chodników rozdzielczych przystropowych lub przysp¹go-
wych. W tak wydzielonej czêœci z³o¿a zawieraj¹cej siê pomiêdzy chodnikami na s¹siednich
poziomach wyznaczano poprzecznie do rozci¹g³oœci warstw pasy: o szerokoœci 10–12 m
przeznaczone na komory i o szerokoœci 4–6 m przeznaczone na filary miêdzykomorowe.
Wybieranie komory rozpoczynano z chodnika podstawowego dolnego, przebijaj¹c siê
przecink¹ przez filar pozostawiony wzd³u¿ chodnika do obszaru przysz³ej komory. Nastê-
pnie poszerzano przecinkê do szerokoœci ca³ej komory i wybierano nisk¹ komorê o wy-
sokoœci 2–3 m (w pok³adach cieñszych na ca³¹ gruboœæ z³o¿a), posuwaj¹c siê po wzniosie
a¿ do po³¹czenia z chodnikiem rozdzielczym. Urobek usuwano w miarê postêpu robót do
chodnika podstawowego (Wietrzny 1932).

W pok³adach grubszych po wybraniu tej warstwy wykonywano wdzierkê w strop ko-
mory na 2–3 m od strony chodnika podstawowego i wybierano kolejn¹ warstwê, przy czym
urobek nie by³ ca³kowicie usuwany z komory, aby górnicy stoj¹c na nim, mogli wykony-
waæ roboty strza³owe w stropie. W ten sposób, tzn. warstwami w stropie, wybierano komorê
na ca³¹ jej wysokoœæ, tzn. na gruboœæ z³o¿a. W stropie pozostawiano 30–40-centymetrow¹
warstwê sylwinitu dla ochrony przed zawa³em le¿¹cych wy¿ej ³upków. System ten pozwa-
la³ na magazynowanie urobku w komorze (Windakiewicz 1930, Wietrzny 1936).
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Fig. 5. Schemat eksploatacji komorowej w kopalni w Ka³uszu (Wietrzny 1932)

Fig. 5. Scheme of chamber exploitation in the Ka³usz mine (Wietrzny 1932)



Podsadzka p³ynna

W kopalni w Ka³uszu – po raz pierwszy w krajowym górnictwie solnym – zastosowano
podsadzkê p³ynn¹. Nie wynika³o to z przyjêtego systemu eksploatacji ani te¿ z koniecz-
noœci ochrony powierzchni przed rozwojem zapadlisk, ale by³o sposobem lokowania odpa-
dów pochodz¹cych z zak³adu przeróbczego wytwarzaj¹cego koncentrat chlorku potasu
z sylwinitu (Wietrzny 1936). Proces uznawano jednak za podsadzanie, a nie lokowanie od-
padów, poniewa¿ jego skutkiem by³o zmniejszenie ruchów górotworu i pozwala³ jedno-
czeœnie na wybieranie z³o¿a z mniejszymi stratami (czêœciowe wybieranie filarów miêdzy-
komorowych). Odpady z zak³adu przeróbczego sk³ada³y siê z czêœci sta³ych i ³ugów, których
proporcja w podsadzce wynosi³a 1:2. Materia³em sta³ym w podsadzce by³y: halit, nieroz-
puszczony sylwin, anhydryt, kizeryt, polihalit oraz du¿a iloœæ i³ów dochodz¹ca do 35% po-
zosta³oœci sta³ej. £ugi transportuj¹ce by³y roztworami zawieraj¹cymi g³ównie NaCl, KCl
i MgCl2. Gor¹ce odpady z procesu przeróbki sch³adzano zwykle do temperatury 30°C, od-
dzielano z nich grubsze frakcje sk³adowane na ha³dzie i dopiero wówczas jako podsadzka
by³y kierowane ruroci¹gami do kopalni, a tam – rozdzielane do poszczególnych pól, a na-
stêpnie komór (Wietrzny 1936). Komory przeznaczone do podsadzenia wygradzano beto-
nowymi tamami, ³¹cz¹c po dwie s¹siednie komory w zespó³ przeznaczony do jednoczesne-
go podsadzania. Podsadzka do komór wprowadzana by³a ruroci¹giem od górnego chodnika
rozdzielczego, który by³ skracany w miarê wype³niania komory. Osadzanie siê materia³u
podsadzkowego i oddzielanie siê (klarowanie) ³ugu trwa³o d³ugo – nawet dobê, ze wzglêdu
na powolne opadanie zawiesiny ilastej. £ug sczerpywano z lustra podsadzki ruchomym ru-
roci¹giem odp³ywowym, przeprowadzonym przez tamê w dolnym chodniku rozdzielczym,
którego wlot unosi³ siê na powierzchni dziêki zastosowaniu p³ywaka. Przed³u¿anie ruro-
ci¹gu odp³ywowego odbywa³o siê z tratwy p³ywaj¹cej po powierzchni podsadzki. W koñ-
cowej fazie podsadzania ruroci¹g odp³ywowy zak³adano w chodniku górnym.

Objêtoœæ dostarczanej podsadzki zale¿a³a od wielkoœci produkcji w zak³adzie przerób-
czym, ale by³a wiêksza ni¿ objêtoœæ wybranego surowca. W 1936 roku opuszczano do ko-
palni przeciêtnie 25 000 m3 podsadzki na miesi¹c (Wietrzny 1936).

Kopalnia soli w Ho³yniu

Kopalniê za³o¿ono w 1931 r. po rozpoznaniu wiertniczym z³o¿a soli potasowych w re-
jonie Turzy Wielkiej po³o¿onej 14 km na NW od Ka³usza (Rokita 1932). Surowcem wy-
dobywanym w kopalni by³ g³ównie sylwinit.

System eksploatacji

W kopalni w Ho³yniu, z³o¿e o upadzie warstw 25–30° wybierano komorami w trochê
odmienny sposób ni¿ w Ka³uszu, chocia¿ roboty przygotowawcze przebiega³y podobnie
(Wietrzny 1932) (Fig. 6). Na ka¿dym poziomie dr¹¿ono chodniki rozdzielcze poprowadzo-
ne przy sp¹gu lub przy stropie z³o¿a, w odleg³oœci pionowej oko³o 20 m. Podobnie jak
w Ka³uszu dokonywano podzia³u z³o¿a pomiêdzy chodnikami na poprzeczne pasy, przezna-
czane na komory i filary miêdzykomorowe. Wybieranie komory rozpoczynano z dolnego
chodnika rozdzielczego poprzez wykonanie przecinki poprzez filar wyznaczony wzd³u¿
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chodnika. Przecinkê poszerzano na szerokoœæ ca³ej komory i wybierano nisk¹ komorê do
chodnika rozdzielczego wy¿szego. W po³owie d³ugoœci komory przebijano siê przez filar
do s¹siedniej wybranej wczeœniej komory dla usprawnienia wentylacji. Dalsza eksploatacja
odbywa³a siê w dwóch etapach: najpierw wybierano odcinek od dolnego chodnika roz-
dzielczego do przebitki, analogicznie jak w kopalni w Ka³uszu, tzn. po wzniosie warstwami
wybieranymi w stropie, po czym tê czêœæ komory wype³niano podsadzk¹ such¹; dopiero po
podsadzeniu przystêpowano do wybierania drugiej czêœci komory, zaczynaj¹c od chodnika
rozdzielczego górnego, wdzieraj¹c siê do stropu komory i przemieszczaj¹c siê po upadzie
do przebitki. Komory osi¹ga³y tu szerokoœæ 12 m, wysokoœæ ok. 8 m (na ca³¹ gruboœæ z³o¿a)
i d³ugoœæ 40–50 m (Wietrzny 1936).

Kopalnia soli w Stebniku (Fig. 7)

Kopalniê soli w Stebniku za³o¿ono w drugiej po³owie XIX w. dla produkcji solanki.
Ju¿ wtedy podczas badañ sk³adu chemicznego solanek z ³ugowni stwierdzono wystêpowanie
soli potasowych w z³o¿u. Dalsze badania potwierdzi³y obecnoœæ z³o¿a soli potasowych. Po
I wojnie kopalnia przesz³a z r¹k austriackich pod zarz¹d w³adz polskich w maju 1919 r.
i w 1922 r. jako Pañstwowa ¯upa Solna w Stebniku zosta³a oddana w dzier¿awê na 40 lat
Towarzystwu Eksploatacji Soli Potasowych (Bukowski & Jackiewicz 1926, Platowski 1932,
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Fig. 6. Schemat eksploatacji komorowej w kopalni w Ho³yniu (Wietrzny 1932)

Fig. 6. Scheme of chamber exploitation in the Ho³yñ mine (Wietrzny 1932)



Wietrzny 1932). Jak pisze Bukowski w 1926 r., salina sk³ada³a siê „(…) z warzelni soli
oraz kopalni eksploatuj¹cej obecnie sole potasowe oraz górotwór solny za pomoc¹ mokrej
odbudowy, czyli ³ugowania”. Kopalnia posiada³a wówczas cztery szyby: dwa kopalniane
do g³êbokoœci oko³o 150 m i dwa solankowe. Wydobycie prowadzono na trzech poziomach,
przy czym na trzecim produkowano solankê w szeœciu komorach ³ugowniczych (Bukowski
& Jackiewicz 1926) (Fig. 8).
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Fig. 7. Widok na budynki kopalni w Stebniku (ze zbiorów prof. J. Poborskiego)

Fig. 7. The view on the buildings of the Stebnik mine (from the records of prof. J. Poborski)

Fig. 8. Przekrój poprzeczny kopalni soli w Stebniku (Windakiewicz 1927)

Fig. 8. Cross-section of the of the mine in Stebnik (Windakiewicz 1927)



W kopalni wydobywano g³ównie sole potasowo-magnezowe siarczanowe (kainitowiec,
langbajnitowiec) (KuŸniar 1936), a tu¿ przed II wojn¹ zaczêto budowê zak³adu przeróbcze-
go (Windakiewicz 1939).

System eksploatacji

Z powodu stromego zapadania z³o¿a (ponad 40°) sposób wybierania komór w Steb-
niku ró¿ni³ siê wyraŸnie od eksploatacji w Ka³uszu i Ho³yniu (Wietrzny 1932) (Fig. 9). Ro-
boty przygotowawcze polega³y tu na podziale z³o¿a na poziomy chodnikami poprowadzo-
nymi po sp¹gu w odleg³oœci co 30 m w pionie. Rozmieszczenie poprzeczne komór i filarów
miêdzykomorowych o szerokoœciach 12 m i 6 m by³o takie samo jak w opisanych przypad-
kach. Jednak¿e w tym z³o¿u wybieranie komory poprzedzano wykonaniem w jej osi do-
wierzchni ³¹cz¹cej obydwa chodniki. Wybieranie komory rozpoczynano z chodnika górne-
go poprzez wdarcie siê do stropu komory na ca³¹ jej wysokoœæ i szerokoœæ. Po wykonaniu
wdzierki formowano ustêpliwy przodek sp¹gowo-schodowy, w którym otwory strza³owe
odwiercano w sp¹gu schodów, a urobek zsypywa³ siê dowierzchni¹ do chodnika pod³u¿ne-
go dolnego. W ten sposób urobek móg³ byæ w miarê urabiania odstawiany poprzez samo-
czynne staczanie siê dowierzchni¹ lub – przy mniejszym upadzie z³o¿a – w rynnach wstrz¹-
sanych wprost do wozów kopalnianych (Windakiewicz 1930, Wietrzny 1932).
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Fig. 9. Schemat eksploatacji komorowej w kopalni w Stebniku (Wietrzny 1932)

Fig. 9. Scheme of chamber exploitation in the Stebnik mine (Wietrzny 1932)



WYDOBYCIE SOLI POTASOWYCH
W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM

W ci¹gu dwudziestolecia miêdzywojennego kopalnie soli potasowych w Ma³opolsce
sta³y siê producentem zaspokajaj¹cym znaczn¹ czêœæ zapotrzebowania krajowego, a tak¿e
na niewielka skalê – eksporterem. W tym czasie kopalnie w Ka³uszu i Stebniku rozwinê³y
eksploatacjê soli potasowych, zbudowana zosta³a nowa kopalnia soli potasowych w Ho³y-
niu oraz zbudowano zak³ady przeróbki sylwinitu w Ka³uszu, a pod koniec lat 30. rozpoczê-
to budowê zak³adu przeróbki langbajnitu w Stebniku. Rozwój przemys³u potasowego w la-
tach miêdzywojennych wyra¿ony wielkoœci¹ wydobycia oraz zatrudnienia przedstawiono
w tabeli 1.

Tabela (Table) 1

Wydobycie i zatrudnienie w kopalniach soli potasowych w Polsce w latach 1923–1938
(Ma³y rocznik statystyczny 1939)

The output and employment in potash mines in Poland between 1923 and 1938
(Ma³y rocznik statystyczny 1939)

Lata / Years 1923 1926 1928 1929 1932 1934 1936 1937 1938

Zak³ady czynne / Active mines 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Robotnicy [tys.]
Workers [in thousands]

0.5 0.7 1.3 1.2 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3

Produkcja [tys. ton]
Production [in thousand tonnes]

62 208 342 359 299 302 434 521 567

PODSUMOWANIE

Historia polskiego przemys³u potasowego w Ma³opolsce wschodniej skoñczy³a siê we
wrzeœniu 1939 r. wraz z rozpoczêciem II wojny. Wzmiankê o tych czasach znaleŸæ mo¿na
u T. Chlebowskiego, który pisze: „Jako pracownik Instytutu Przemys³u Naftowego w Kroœ-
nie by³em ewakuowany we wrzeœniu 1939 r. na wschód. We Lwowie prof. Rogala zapro-
ponowa³ mi objêcie posady geologa w kopalniach soli potasowych TESP w Ka³uszu. Posa-
dê tê przyj¹³em i pracowa³em do marca 1944 r. W tym czasie okupacyjne w³adze niemiec-
kie ewakuowa³y TESP, ówczesny Kali- u. Siedesalzwerk do Bochni, gdzie przydzielono
mnie do kopalni soli” (Chlebowski 1947).

Nadzieje na powojenn¹ budowê przemys³u potasowego w Polsce od¿y³y na krótko na
pocz¹tku lat 50., kiedy to wierceniami na wysadzie solnym w K³odawie napotkano sole po-
tasowe. Wkrótce po tym odkryciu zapad³a decyzja o g³êbieniu szybów dla kopalni i pow-
sta³a Dyrekcja Budowy Zak³adów Soli Potasowych, gdzie zaanga¿owali siê niektórzy pra-
cownicy z kopalñ w Ka³uszu, Stebniku i Ho³yniu. Jednak¿e ju¿ na prze³omie lat 1953
i 1954 okaza³o siê, ¿e w wysadzie k³odawskim nie ma wykazanych w pierwszej dokumen-
tacji geologicznej zasobów soli potasowych, a kopalnia z czasem sta³a siê producentem soli
kamiennej (Poborski 1966). W ten sposób historia eksploatacji soli potasowych w Polsce
zamknê³a siê i taka pozostaje a¿ do dzisiejszych czasów.
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Summary

Since World War II, salt mining in Poland has been limited to the exploitation of rock
salt. However, before the war, potash was extracted for a short time from mines of Ka³usz,
Stebnik and Ho³yñ that were located at the territory of Poland (Fig. 1). During the first de-
cade of salt exploitation (1921–1931), the potash company – Society for the Exploitation of
Potassium Salt (TESP) – had to overcome serious problems both with maintaining the out-
put of the ore and processing technology (Fig. 2). The economic condition of the company
got better at the beginning of the 1930s, as a result of discovering new deposits and im-
proving the processing technology.

At the end of 1930s, the salt mine in Ka³usz (Fig. 3) had four shafts and six mining
levels at a depth range of 48 m to 370 m (Fig. 4). The main ore was sylvinite. The salt was
extracted by method of chamber mining with the use of drilling and blasting techniques and
hydraulic filling from the processing plant (Fig. 5). The Ho³yñ salt mine was built in 1931
at a sylvinite deposit. Salt extraction method was similar to that used in the Ka³usz mine:
chambers were made by drilling and blasting technique, with rock fill (Fig. 6). In the
Stebnik mine (Fig. 7), the main ores were potassium-magnesium salts, such as kainitite and
langbeinitite. In 1926 the mine had four shafts and three levels at a depth of 91 m to 150 m
(Fig. 8). Because the salt was steep dipping in chambers, it was extracted downward (Fig. 9).

From 1923 to 1938 the total output of potash in Poland increased from 62 000 to
567 000 tonnes while employment rose from 500 to 2300 people (Tab. 1).

The history of the Polish potash industry ended with the outburst of World War II. The
hope for rebirth of potash exploitation in our country emerged for a while in 1950 when the
K³odawa salt dome was explored. Soon it occurred that there were no commercial reserves
of potash there. Thus, for the time being, the history of potash industry in Poland comes to
an end.

Praca zosta³a wykonana w ramach badañ statutowych AGH nr 11.11.100.370.
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