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1. Wstêp

W 1961 roku z przyczyn ekonomicznych zaprzestano eksploatacji w ostatniej polskiej
kopalni z³ota i arsenu w Z³otym Stoku. By³ to najstarszy oœrodek górniczo-hutniczy
w Polsce.

W momencie jego unieruchomienia zamkniêta zosta³a ca³a epoka w polskim górnic-
twie z³ota. Po II wojnie œwiatowej a¿ do chwili zamkniêcia polscy górnicy pracuj¹cy w tej
starej kopalni eksploatowali to samo z³o¿e, które dr¹¿yli i wybierali ich poprzednicy wiele
wieków wczeœniej. Wed³ug wielu badaczy z³otostocki kruszec wydobywano prawdopodob-
nie du¿o wczeœniej ni¿ podaj¹ to XIII-wieczne kroniki.

Pocz¹wszy od XVIII wieku do koñca istnienia kopalni kolejne kopalnie i huty nasta-
wione by³y na eksploatacjê rudy arsenowej do produkcji arszeniku, z³oto natomiast stano-
wi³o produkt uboczny.

Wielowiekowe wzajemne przenikania siê kultur i tradycji górniczych s³owackich,
czeskich, niemieckich i polskich zaowocowa³y d³ugimi okresami œwietnoœci górnictwa
tych ziem. W skali europejskiej górnictwo i hutnictwo Z³otego Stoku odgrywa³o znaczn¹
rolê, a miasto posiada³o du¿e znaczenie jako wiod¹cy oœrodek myœli technicznej [7].

Po przestawieniu siê kopalñ na wydobycie rud arsenu, technologie metalurgii arsenu
i produktów poarsenowych stosowane w Z³otym Stoku sta³y siê jednym z g³ównych wzo-
rów, na których opar³ siê rozwój tej dziedziny hutnictwa w Europie i na œwiecie.

W dowód uznania dla osi¹gniêæ górniczych we wprowadzeniu postêpu technicznego
powo³ano w Z³otym Stoku w 1769 roku Urz¹d Górniczy, podniesiony nastêpnie do rangi
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Pierwszego Wy¿szego Urzêdu Górniczego dla Œl¹ska. Mieœci³ siê on w budynku dawnej
mennicy ksi¹¿êcej bij¹cej w XVII wieku z³ote dukaty.

Przez wiele lat Z³oty Stok by³ równie¿ najwiêkszym œwiatowym producentem arsze-
niku. By³ równie¿ prekursorem wielu nowatorskich rozwi¹zañ technologicznych w zakre-
sie odzysku z³ota z niezwykle ubogiej rudy.

Szacuje siê, ¿e ca³kowita produkcja z³ota z tamtejszych z³ó¿ wynios³a 10–18 ton, a ar-
szeniku 126 000 ton [7].

Dok³adna, ca³kowita wielkoœæ wydobycia rud na przestrzeni wieków nie jest znana.
Ma to zwi¹zek z brakiem danych z wielu okresów historycznych, gdy¿ w czasie wojen
husyckich w XV wieku i w czasie II wojny œwiatowej zniszczonych zosta³o wiele doku-
mentów.

Wielkoœæ liczbow¹ wydobycia rudy oszacowano, opieraj¹c siê na dostêpnych infor-
macjach o wydobytej rudzie oraz produkcji: z³ota, koncentratu arsenowego i arszeniku [6].
Okreœlona tym sposobem iloœæ wydobytej rudy wynios³a ponad 4 mln ton. Wartoœæ ta jest
zbli¿ona do wielkoœci wydobycia podawanej przez Budzyñsk¹ [1], która na podstawie sta-
rych zapisów i prac naukowych badaczy niemieckich podaje, ¿e w okresie od 1481 do
1944 roku wydobyto w Z³otym Stoku ponad 3,8 mln ton rudy. £¹cznie z produkcj¹ powo-
jenn¹ wydobyto zatem oko³o 4,27 ton rudy. Rudê tê przerobiono w hutach Z³otego Stoku.

W 1959 roku wstrzymano wydobycie rud w z³otostockiej kopalni, a z dniem
01.04.1960 roku zaprzestano produkcji arsenu i z³ota.

Wyci¹gi szybowe zosta³y zlikwidowane, szyby odstrzelono, a wejœcia do wiêkszoœci
sztolni i starych szybów zabezpieczono. Zaprzestanie mechanicznego odwadniania wyro-
bisk spowodowa³o, ¿e wody podziemne zatopi³y ich wiêkszoœæ. S¹ one nadal niedostêpne.
Czêœæ nadziemna kopalni Arsen popad³a w ruinê. W ten sposób kopalnia jako zak³ad pro-
dukcyjny przesta³a istnieæ.

Po zamkniêciu kopalni i huty miasto podupad³o gospodarczo i znacznie wyludni³o siê.
Jeszcze raz potwierdzi³a siê teza, ¿e dobrobyt Z³otego Stoku zawsze zwi¹zany by³ z gór-
nictwem, a upadek górnictwa z regu³y by³ przyczyn¹ upadku miasta.

Nieczynna od 47 lat kopalnia po kilkunastoletnim procesie zagospodarowania pe³ni
dziœ funkcjê kopalni turystycznej, któr¹ odwiedza rocznie ponad 120 tys. turystów. Jest
ona dobrym przyk³adem prawid³owo przeprowadzonej rewitalizacji oraz wykorzystania
technik górniczych do udostêpniania zabytkowych wyrobisk podziemnych.

2. Dane ogólne o z³o¿ach, model kopalni
i systemy eksploatacji

Z³o¿a rudy arsenowej w okolicach Z³otego Stoku stanowi¹ ¿y³y, soczewki, gniazda
wapieni dolomitycznych, serpentynitów w ³upkach ³yszczykowych, które s¹ zmineralizo-
wane lelingitem (FeAs2) i arsenopirytem (FeAsS). ¯y³y i soczewki otoczone s¹ ³upkami
³yszczykowymi. Upad cia³ rudnych wynosi oko³o 55°–80°, mi¹¿szoœæ jest bardzo zmienna
i waha siê w granicach od 0 do 25 m, przy czym jedna z soczewek osi¹ga mi¹¿szoœæ 50 m.
Usytuowanie z³ó¿ pokazano na rysunku 1.

Model kopalni, na przestrzeni dziejów by³ zawsze szybikowo-sztolniowy, typowy dla
rejonów górskich. Z³o¿e rudy arsenowej udostêpnione by³o g³ównie sztolniami b¹dŸ kom-
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binacj¹ sztolni i szybów. W dawnych wiekach poszczególne pola górnicze by³y udostêp-
niane oddzielnie, dopiero póŸniej po³¹czono je ze sob¹ (np. rejony góry Haniak i Góry
Krzy¿owej), natomiast rejon pola Góry So³tysiej nigdy nie zosta³ po³¹czony pod ziemi¹
z pozosta³ymi rejonami kopalni, choæ w wieku XIX i XX stanowi³ jej integraln¹ czêœæ.

Górska lokalizacja wyrobisk udostêpniaj¹cych dawa³a szansê taniego rozwi¹zania
problemu wentylacji i odwodnienia grawitacyjnego wyrobisk.

Odwadnianie i przewietrzanie mechaniczne stosowane by³y dopiero w ostatnich la-
tach wydobycia i mia³y charakter lokalny oraz dotyczy³y niewielkich obszarów kopalni.

Pocz¹tkowo rudy zawieraj¹ce z³oto wydobywano p³ytkimi szybikami (duklami) z po-
wierzchni terenu zlokalizowanymi na wychodniach p³ytko zalegaj¹cych z³ó¿, a nastêpnie
poddawano je rozdrabnianiu i obróbce termicznej. W procesie wytapiania z³ota towa-
rzysz¹cy mu arsen ulatnia³ siê i zatruwa³ okolicê, w zwi¹zku z czym ca³a ludnoœæ miejsco-
wa opuszcza³a teren na kilkudniowy okres wytopu.
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Rys. 1. Plan usytuowania z³ó¿ arsenu w Z³otym Stoku wg planu ruchu kopalni, 1953



W XIII wieku Z³oty Stok eksploatowa³ ju¿ metod¹ podziemn¹ swoje bogate rudy,
przetapia³ je oraz sprowadza³ do wytopu w istniej¹cych hutach rudy z³ota pochodz¹ce ze
Z³otoryi [2, 5].

W XV i XVI wieku eksploatacja odbywa³a siê wy³¹cznie pod ziemi¹, gdy¿ p³ytkie
wychodnie mocno okruszcowanych rud uleg³y ju¿ wyczerpaniu. W dalszym ci¹gu wybie-
rano jedynie rudy zawieraj¹ce du¿¹ iloœæ arsenu (powy¿ej 30%), z których bezpoœrednio
wytapiano z³oto. W XVI wieku wielki rozkwit kopalni zapewnia³y rêcznie wydr¹¿one
sztolnie odwadniaj¹ce (Ksi¹¿êca, Emanuel itp.), które s¹ do dziœ czêœciowo zachowane.
Wielkoœæ ówczesnego wydobycia kopalni zwi¹zana by³a z natrafieniem wyrobiskami po-
szukiwawczymi na bogate gniazda lub soczewy rudne. Po ich wybraniu nastêpowa³ okres
spadku wydobycia i ponownych prac poszukiwawczych. Z analiz literatury historycznej
wiadomo, ¿e niejednokrotnie przyczyn¹ zastoju z³otostockich kopalñ w XV i XVI wieku
by³o równie¿ ca³kowite zu¿ycie zapasów drewna, którego gigantyczne iloœci zu¿ywano: do
wytopu z³ota w hutach, do urabiania ska³ (metod¹ termiczno-ogniow¹) i na obudowy wy-
robisk.

Z ww. okresów eksploatacji pochodz¹ – tak charakterystyczne dla Z³otego Stoku – ty-
si¹ce lejów, do³ów, zasypanych dukli, zawalonych chodników i komór oraz ha³dy ska³y
p³onnej i liczne ha³dy szlaki. Ha³dy p³onnego urobku zawieraj¹ czêsto domieszkê bardzo
bogatych rud. Wybieranie prowadzono wówczas metod¹ zstêpuj¹c¹ (z góry na coraz ni¿-
sze poziomy), pozostawiaj¹c po wybranych soczewkach czy gniazdach rudnych rozleg³e
komory. Komór tych nie podsadzano wtedy podsadzk¹ such¹ kamienn¹, a soczewy
i gniazda rudne wybierano wówczas „do czysta”, pozostawiaj¹c pustki niepodsadzone.
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Rys. 2. Szyb „Z³otego Os³a” – rejon katastrofy górniczej w 1565 r.
(rycina z czasów pruskich) (archiwum w³asne Autorów)



Istniej¹ przypuszczenia, ¿e ten w³aœnie sposób kierowania stropem by³ przyczyn¹ za-
wa³u w 1565 roku komory eksploatacyjnej w rejonie szybu Z³oty Osio³ (Golden Esel),
póŸniej nazwanego Polem Zachodnim (rys. 2). Zginê³o wówczas 90 górników (niektóre
Ÿród³a podaj¹, ¿e 99) [2, 14]. Œwiadczy to o skali prowadzonej ju¿ wtedy eksploatacji
(roczne wydobycie rudy w 1565 roku przekracza³o 30 tys. ton!). Katastrofa górnicza na
d³ugo zahamowa³a wydobycie i rozwój z³otostockiego górnictwa.

Do koñca XVIII wieku przedmiotem zainteresowania w³aœcicieli kopalñ by³o
wy³¹cznie z³oto. Ska³y p³onne b¹dŸ zawieraj¹ce – wg ówczesnych eksploatatorów – ma³e
iloœci tego kruszcu pozostawiano po selekcji w pustkach poeksploatacyjnych. Z miejsc
tych – ju¿ pod zarz¹dem polskim – pozyskiwano znaczne iloœci rudy arsenu z tzw. eksplo-
atacji wtórnej. Oznacza³o to, ¿e wybierano urobion¹ w dawnych wiekach rudê pochodz¹c¹
ze starych zrobów.

Po ostatniej wojnie w wielu rejonach eksploatacji pozostawione resztki œredniowiecz-
nych filarów i obszary zawa³owe poszczególnych, dawnych kopalenek uniemo¿liwia³y na-
wet stosowanie systemu eksploatacji „z góry w dó³”. Nasilaj¹ce siê przejawy ciœnienia gó-
rotworu powoduj¹ce ³amanie stropnic i ca³ych odrzwi oraz zaciskanie chodników w Polu
Zachodnim by³y powodem zmiany systemu eksploatacji.

Od pocz¹tku XVIII wieku (1701) g³ównym produktem wydobycia i przerobu rudy
w Z³otym Stoku sta³ siê arszenik i jego pochodne, a malej¹cy uzysk z³ota mia³ ju¿ charak-
ter produkcji ubocznej [6].

3. Przebieg i zakres prac górniczych
podczas rewitalizacji, inwentaryzacji
i wstêpnego zagospodarowywania sztolni Czarnej

Idea utworzenia Podziemnej Trasy Turystycznej w Z³otym Stoku wysuniêta zosta³a
przez mieszkañców i innych mi³oœników œredniowiecznego górnictwa i historii w 1964 ro-
ku. Pomys³ polega³ na rewitalizacji i adaptacji czêœci wyrobisk nieczynnej kopalni. Z bra-
ku pieniêdzy i fachowego nadzoru idea rewaloryzacji kopalni upad³a.

Okres opuszczenia, zapomnienia, dewastacji i samoistnego niszczenia tej s³ynnej nie-
gdyœ kopalni trwa³ 35 lat. W koñcu postanowiono, ¿e niektóre wyrobiska tej unikalnej ko-
palni, nale¿¹cej na przestrzeni dziejów do kilku pañstw, nale¿y zinwentaryzowaæ, zabez-
pieczyæ, zagospodarowaæ i udostêpniæ zwiedzaj¹cym. Po piêciu latach rewitalizacji
w 1996 roku udostêpniono Podziemn¹ Trasê Turystyczn¹ „Kopalnia Z³ota”.

Z olbrzymiego labiryntu, licz¹cego ponad 250 km wyrobisk podziemnych rozmiesz-
czonych na wielu poziomach, udostêpniono dot¹d do zwiedzania kilka odcinków. Jednym
z ciekawszych odcinków trasy jest zespó³ XV–XVI-wiecznych wyrobisk zwanych sztolni¹
Czarn¹ Górn¹. Istniej¹ce tam cia³a rudne w postaci z³ó¿ soczewkowych i wielu ma³ych
skupieñ mineralogicznych eksploatowano pocz¹tkowo na wychodniach (w pobli¿u oma-
wianej sztolni) metod¹ p³ytkich szybików (dukli) z powierzchni i krótkich sztolni. S¹dz¹c
z licznych zapadlisk, obsuniêæ i szczelin widocznych do dziœ w rejonie sztolni Czarnej,
b¹dŸ ukrytych pod zwa³ami ska³ p³onnych i ha³d poros³ych lasem, musia³o tam istnieæ
w ubieg³ych wiekach wiele dawnych wyrobisk zarówno pionowych, jak i poziomych. Roz-
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poczête w 1991 roku prace inwentaryzacyjne w wyrobiskach tej kopalni zmierza³y do
wskazania miejsc i zakresu robót zabezpieczaj¹cych, penetracyjnych i wy³omowych, tak
aby mo¿na by³o wytypowane wyrobiska zagospodarowaæ na trasê turystyczn¹. Obejmo-
wa³y one rejon wówczas czêœciowo niedostêpnej sztolni Czarnej Górnej i kilkunastu in-
nych starych wyrobisk znajduj¹cych siê w obrêbie trzech poziomów wydobywczych
o doœæ skomplikowanym usytuowaniu przestrzennym. W chwili inwentaryzacji wlot do
sztolni by³ zasypany ró¿nej gruboœci warstw¹ rumoszu skalnego pochodz¹cego z obwa³ów,
przy czym czas powstania tych obwa³ów pozostawa³ nieznany (rys. 3). Lokalne spiêtrzenia
rumoszu skalnego pod wysokimi sklepieniami, w postaci g³azów o wymiarach powy¿ej
1 m, wskazywa³y na zawa³y naturalne. Wygl¹d wielu wyrobisk poszukiwawczych, wenty-
lacyjnych i transportowych takich jak: chodniki, poziome lub nachylone b¹dŸ œlepe szybiki
wskazywa³, ¿e zosta³y wykonane w bardzo odleg³ych czasach, przy u¿yciu rêcznych na-
rzêdzi.

Sztolnia Czarna Górna (zwana Star¹) udostêpnia kilka poziomów wyrobisk po-
chodz¹cych jeszcze z XVI wieku oraz wyrobisk z okresu wznowienia w niej prac w XVIII
wieku. Pierwszy przyk³ad robót górniczych z tych okresów jest widoczny ju¿ u wylotu
sztolni, gdzie nad przestronnym nowym wejœciem znajduje siê niskie i w¹skie okno daw-
nej XVI-wiecznej sztolni. Tu¿ za wejœciem znajduje siê wysoka komora powsta³a w wyni-
ku zawalenia siê stropu rozdzielaj¹cego poziomy starych i nowych wyrobisk. W dalszej
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Rys. 3. Pierwotny wygl¹d udostêpnianego wyrobiska w rejonie sztolni Czarnej Dolnej
(fot. J. GruŸlewski)



czêœci ze sztolni odchodzi kilka bocznych chodników zarówno XVI-wiecznych (niskich
i w¹skich z charakterystycznymi œladami pracy przy u¿yciu ówczesnych narzêdzi), jak
i póŸniejszych, bardziej przestronnych, na ogó³ za³o¿onych dok³adnie u³o¿on¹ posadzk¹.
W sztolni znajduje siê równie¿ œlepy szybik ³¹cz¹cy j¹ z ni¿szymi poziomami wyrobisk
i przekopem sztolni Czarna Dolna. Jedno z tych wyrobisk prowadzi do komory z wodo-
spadem, znajduj¹cym siê oko³o 10 m powy¿ej dna komory XVI-wiecznego wyrobiska
(rys. 4).

Sztolnia Czarna Dolna (zwana Now¹) powsta³a przypuszczalnie na prze³omie XIX
i XX wieku. Byæ mo¿e jednak wykorzystuje ona za³o¿enia jakiegoœ wczeœniejszego wyro-
biska. Jest to przestronna sztolnia o wymiarach 2,5 m wysoka i 2,5 m szeroka, o prostym
przebiegu z jednym przekopem biegn¹cym w kierunku kamienio³omu i doœæ regularnym
uk³adem wyrobisk na koñcu. Poprzez œlepy szybik ³¹czy siê ona z przebiegaj¹c¹ 27 m po-
wy¿ej sztolni¹ Czarn¹ Górn¹. Przez wiele lat by³a ona dostêpna tylko na d³ugoœci oko³o
380 m. Dalej znajdowa³a siê du¿a strefa zawa³owa. Druga strefa zawa³owa, której rozmia-
ry, na tym etapie rozpoznania wyrobiska, trudne by³y do okreœlenia, przebiega³a w pobli¿u
szybika ³¹cz¹cego obie sztolnie.
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Rys. 4. Wodospad w rejonie sztolni Czarnej Dolnej (fot. J. GruŸlewski)



Kilkusetletnia eksploatacja górnicza pozostawi³a skomplikowan¹ sieæ wyrobisk górni-
czych, których mapy zaginê³y podczas wielu wojen przetaczaj¹cych siê w tym regionie
ziem polskich.

Inwentaryzacja udostêpnianych odcinków trasy wymaga³a sporz¹dzenia prowizorycz-
nych map geodezyjnych w postaci planów sytuacyjno-wysokoœciowych oraz wykonania
przekrojów poprzecznych istniej¹cych wyrobisk. Mapy te, obejmuj¹ce dostêpne wyrobi-
ska, zosta³y sporz¹dzone dla trzech poziomów [3].

W obrêbie tych poziomów wykonano pomiary geodezyjne i przeprowadzono ich in-
wentaryzacjê. Szczegó³owa inwentaryzacja poszczególnych wyrobisk przedstawiona zo-
sta³a w pracy [10].

Inwentaryzacja wyrobisk górniczych kopalni trwa i nie zosta³a jeszcze zakoñczona.
Dzia³alnoœæ górnicza, licz¹ca sobie ponad osiemset lat, w rozpatrywanym rejonie sztolni
Czarnej pozostawi³a niezwykle rozbudowany przestrzenny labirynt podziemnych wyrobisk
górniczych. Ten niezbadany do koñca system wyrobisk, ze wzglêdu na rozleg³oœæ, konfi-
guracjê i atrakcyjnoœæ, daje du¿e mo¿liwoœci wytyczania tras turystycznych o zró¿nicowa-
nym charakterze i przebiegu.

Powstanie trasy turystycznej, a dok³adnie rewitalizacja i adaptacja do ruchu turystycz-
nego wybranych odcinków istniej¹cych wyrobisk podziemnych oraz wyposa¿enie ich
w eksponaty muzealne, zapocz¹tkowa³o proces stopniowego zagospodarowywania tych
niezwykle atrakcyjnych kilkusetletnich podziemi.

W trakcie inwentaryzacji i zabezpieczania ci¹gle s¹ odkrywane kolejne wyrobiska,
które w przysz³oœci zostan¹ wykorzystane w celu dalszej rozbudowy turystycznej trasy
podziemnej [10]. Utworzenie Muzeum Kopalnia Z³ota, a raczej adaptacja do ruchu tury-
stycznego odcinków istniej¹cych wyrobisk podziemnych wyposa¿onych w muzealne eks-
ponaty, polega³o na odpowiednim przygotowaniu trasy od strony górniczo-budowlanej.
Prace te mia³y zagwarantowaæ ca³kowite bezpieczeñstwo przebywaj¹cych w podziemiach
turystów. Sama trasa – z za³o¿enia – powinna byæ atrakcyjna pod wzglêdem turystycznym,
dydaktycznym i naukowym oraz zapewniaæ odpowiedni komfort zwiedzania. Zagospoda-
rowanie turystyczne obiektów naziemnych i podziemnych nieistniej¹cej ju¿ kopalni stwa-
rza³o jedyn¹ szansê na uratowanie zarówno wyrobisk podziemnych, jak i zabytkowych
obiektów architektury przemys³owej. Powstanie muzeum mia³o równie¿ wp³yn¹æ na akty-
wizacjê ruchu turystycznego w regionie, a wiêc spowodowaæ wymierne korzyœci gospo-
darcze dla miasta. Dalsza rozbudowa trasy turystycznej (naziemnej i podziemnej) zwi¹za-
na z tzw. „górnictwem sentymentalnym” ma umo¿liwiæ w przysz³oœci podniesienie rangi
miasta i przywrócenie mu nale¿nego presti¿u (Z³oty Stok by³ ju¿ Wolnym Miastem Górni-
czym od 1491 roku). Wieloletnie prace górnicze zmierza³y w kierunku udostêpnienia ko-
lejnych wyrobisk w celu utworzenia jednej du¿ej trasy turystycznej o obiegu zamkniêtym.

4. Modernizacja podziemnej trasy turystycznej

Prowadzona modernizacja istniej¹cej trasy turystycznej w Kopalni Z³ota w Z³otym
Stoku polegaj¹ca na permanentnych zmianach i ulepszeniach ma za zadanie jak najlepsze
dostosowanie jej do wspó³czesnych standardów, które powinien spe³niaæ markowy produkt
turystyczny. Zmiany te maj¹ na celu zarówno zwiêkszenie bezpieczeñstwa i komfortu
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zwiedzania lub przebywania w podziemiach, jak te¿ podniesienie estetyki i atrakcyjnoœci
obiektu podziemnego. Równolegle z pracami modernizacyjnymi prowadzone s¹ równie¿
prace nad stworzeniem komputerowej wizualizacji trasy podziemnej (rys. 5) [8].

Zwiêkszaj¹ca siê z roku na rok liczba zwiedzaj¹cych (ponad 140 tys. turystów rocznie
przy 2,3 tys. mieszkañców Z³otego Stoku) wymog³a na w³aœcicielach obiektu koniecznoœæ
usprawnienia ruchu turystycznego. O ile przepustowoœæ turystów w 500-metrowej sztolni
Gertruda by³a zadowalaj¹ca, to w sztolni Czarnej powstawa³y problemy w przypadku rów-
noczesnego przebywania pod ziemi¹ kilku grup zwiedzaj¹cych. „W¹skim gard³em” prze-
pustowoœci turystycznej by³ fakt, ¿e jedyny dostêpny wlot sztolni by³ równoczeœnie wejœ-
ciem i wyjœciem dla zwiedzaj¹cych.

Stan taki budzi³ te¿ obawy prawne, co do bezpieczeñstwa przebywaj¹cych pod ziemi¹
turystów, poniewa¿ nie zabezpiecza³ mo¿liwoœci awaryjnej ich ewakuacji. Jedynym wyjœ-
ciem by³o zaprojektowanie i wykonanie po³¹czenia podziemnego sztolni Czarnej Dolnej ze
sztolni¹ Czarn¹ Górn¹ przy ró¿nicy w pionie ponad 25 m. Omawiana sztolnia Czarna nie
zosta³a do 2004 roku przez inwestora w pe³ni rozpoznana i zinwentaryzowana ze wzglêdu
na istniej¹ce w niej dwa zawa³y. Pierwszy z nich (zawa³ I) wystêpowa³ w odleg³oœci oko³o
350 m od wlotu sztolni Czarnej Dolnej, drugi (zawa³ II) po³o¿ony dalej uniemo¿liwia³ doj-
œcie do wyrobisk usytuowanych pod wodospadem w Czarnej Górnej. D³ugoœci zawa³ów
przed przyst¹pieniem do ich likwidacji nie by³y znane. Przeprowadzone prace penetracyjne
i pomiary geodezyjne umo¿liwi³y inwentaryzacjê obu zawa³ów oraz podjêcie kilkuletnich
prac zwi¹zanych z udro¿nieniem i adaptacj¹ wyrobiska na odcinkach wyst¹pienia zawa³ów.
Zak³adano, ¿e po usuniêciu obu zawa³ów wraz ze wzrostem bezpieczeñstwa turystów zo-
stanie utworzona kolejna atrakcja turystyczna kopalni. Rozwa¿ane by³y dwa warianty prze-
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Rys. 5. Pogl¹dowy model przestrzenny wyrobisk w rejonie sztolni Czarnej
(opracowa³ O. Komenda, 2004)



wozu turystów z wykorzystaniem udro¿nionego wyrobiska: albo podziemny sp³yw ³odzi¹,
albo przewóz podziemn¹ kolejk¹ szynow¹ przystosowan¹ do przewozu osób. Linia pod-
ziemnej kolejki by³aby przed³u¿eniem czêœciowo istniej¹cego torowiska w¹skotorowego
o rozstawie 500 mm, s³u¿¹cego niegdyœ do transportu rudy arsenu. Prace zwi¹zane z reali-
zacj¹ projektu likwidacji obu zawa³ów i modernizacj¹ trasy turystycznej trwa³y blisko czte-
ry lata (rys. 6). Na prze³omie 2004/2005 roku przyst¹piono do uporz¹dkowania sztolni, gro-
madzenia materia³ów i uk³adania torowiska. Wykorzystano przy tym szyny S18
(PN-H/-93409) o wysokoœci szyjki szyny h = 93 mm, u³o¿one w rozstawie 500 mm, odpo-
wiadaj¹ce rozstawowi torów poniemieckich. Pasowa³ on równoczeœnie do rozstawu kó³
posiadanego przez kopalniê taboru (koleb przemys³owych do transportu materia³ów), po-
chodz¹cego z czasów funkcjonowania kolejki zak³adowej. Po u³o¿eniu oko³o 120 m torów
wyst¹pi³y problemy z odprowadzaniem nadmiaru wody, pochodz¹cej z wodospadu sztolni
Czarnej Górnej i spêkanego, zawodnionego górotworu. Podjêto decyzjê o budowie œcieku
z koryt betonowych. Po siedmiu miesi¹cach prac zwi¹zanych z przebierk¹ sp¹gu i czêœcio-
wo odprê¿onych ociosów oraz po u³o¿eniu torowiska i wybudowaniu œcieku dotarto do
pierwszego zawa³u. Prace nad jego likwidacj¹ polega³y na wyrabowaniu starej obudowy
oraz wykonaniu przebudowy istniej¹cego chodnika. Wymiary wyrobiska w strefie zawa³u
pozwala³y jedynie na zabudowanie obudowy stalowej podatnej o wielkoœci £P-2. Ze wzglê-
du na przewidywane obci¹¿enie obudowy ze strony odprê¿onych ska³ ustalono ¿e odleg³oœæ
pomiêdzy odrzwiami obudowy bêdzie wynosi³a 0,7–0,8 m. Do opinki obudowy zastosowa-
no elementy stalowe i ¿elbetowe. Opinkê na odcinku ociosowym tj. od sp¹gu do wysokoœci
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Rys. 6. Roboty górnicze przy przebudowie sztolni Czarnej Dolnej (fot. J. GruŸlewski, 2006)



zabudowy strzemion wykonano z ok³adzin ¿elbetowych, natomiast czêœæ stropow¹ wykona-
no z szyn S18 pociêtych na wymiar. Na obwodzie obudowy rozmieszczono trzy rozpory
stalowe i cztery rozpory drewniane. Postêp chodnika w zawale uzyskano przez zastosowa-
nie obudowy wbijanej wykonanej z zaostrzonych szyn S18 o d³ugoœci 2,5 m. W ten sposób,
podtrzymuj¹c ciê¿ar ska³ zawa³owych w stropie i wybieraj¹c urobek w obrêbie wbitych
szyn, zabudowywano odrzwia obudowy oraz opinkê ¿elbetow¹ od strony ociosów. Ewen-
tualne pustki pomiêdzy opink¹ a wy³omem wype³niano wyk³adk¹ kamienn¹. Cykl taki po-
wtarzano wielokrotnie na ca³ej d³ugoœci odcinka zawa³u.

W ten sposób w 2006 roku zakoñczono przejœcie zawa³u I o d³ugoœci oko³o 38 mb. Po
wybraniu rumowiska skalnego i przybraniu sp¹gu nowo k³adzione tory po³¹czy³y siê
z u³o¿onym prawie 100 lat wczeœniej starym, niemieckim torowiskiem. Oba odcinki toro-
wiska wykorzystane zosta³y do transportu urobku z przodka do miejsca sk³adowania. Aby
uzyskaæ przejœcie do wodospadu, na sztolni Czarnej Dolnej nale¿a³o usun¹æ kolejny zawa³
II o d³ugoœci ponad 10 m. Po zabudowaniu dwóch odrzwi obudowy £P-2 w rozstawie
0,5 m okaza³o siê, ¿e w sp¹gu wyrobiska znajduje siê du¿a pustka (szybik po starej eksplo-
atacji), któr¹ zlikwidowano przez podsadzenie urobkiem z przebranego zawa³u. Z tego po-
wodu kolejne odrzwia obudowy £P zabudowano na pod³u¿nicach z szyn w liczbie siedmiu
sztuk. Oprócz wymienionej pustki du¿e utrudnienie podczas likwidacji zawa³u II stanowi³y
rozleg³e skrzy¿owanie wyrobisk oraz czêœciowo odprê¿ona i zawodniona podsadzka
w stropie chodnika, u³o¿ona niegdyœ ze ska³ p³onnych. Po piêciu kolejnych miesi¹cach
przebudowy, w sierpniu 2006 roku dokonano pierwszego przejœcia od strony wodospadu
(sztolni Czarnej Górnej) do wyrobisk sztolni Czarnej Dolnej. W ten sposób nast¹pi³o
po³¹czenie obu sztolni. Podczas wykonywania prac przetransportowano rêcznie, w wozach
typu koleba, urobek o masie ponad 2600 ton.

5. Reaktywacja kolejki podziemnej

Projektowane usprawnienie ruchu turystycznego przez adaptacjê przebudowanych
wyrobisk do funkcji podziemnego sp³ywu ³odziami okaza³o siê niemo¿liwe w realizacji
z powodu trzypromilowego i wiêkszego nachylenia sp¹gu. Przy takim nachyleniu projek-
towana kilkusetmetrowa trasa sp³ywu ³odziami w sztolni wymaga³aby du¿ego spiêtrzenia
wody, a tym samym znacznej przybierki stropu sztolni.

Rezygnacja z tego kosztownego i trudnego technicznie wariantu wymusi³a koniecz-
noœæ zastosowania innego rozwi¹zania problemu transportu turystów w sztolni. Podjêto
decyzjê o przyjêciu wariantu, w którym zwiêkszenie przepustowoœci turystów mia³a za-
gwarantowaæ reaktywacja kolejki w¹skotorowej w sztolni Czarnej Dolnej. W ten sposób
powsta³ projekt uruchomienia kolejki podziemnej przeznaczonej do przewozu zorganizo-
wanych grup turystycznych. W górniczym Z³otym Stoku kolejka podziemna posiada wci¹¿
¿ywe tradycje. Historia transportu kolejowego w by³ej kopalni z³ota i arsenu liczy ponad
100 lat, kiedy to w 1907 roku uruchomiony zosta³ (pocz¹tkowo naziemny) odcinek kolejki
elektrycznej, a nastêpnie w 1921 roku – odcinek podziemny zasilany stropow¹ trakcj¹
elektryczn¹. Wozi³a ona urobek z Pola Zachodniego i Wschodniego (Wniebowziêcia) do
³amacza rudy. W drodze powrotnej kolejk¹ transportowano materia³y niezbêdne do prowa-
dzenia eksploatacji i wznoszenia obudowy. £¹czna d³ugoœæ podziemnego przekopu wypo-
sa¿onego w trakcjê elektryczn¹ wynosi³a ponad 1,5 km.
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Przeprowadzona rewitalizacja podziemnej kolejki turystycznej wymaga³a dostosowa-
nia istniej¹cego 500 mm rozstawu szyn do mo¿liwoœci zakupu, w obrocie wtórnym, bez-
piecznego zestawu trakcyjnego sk³adaj¹cego siê z lokomotywy i wagoników osobowych.
Poniewa¿ gwarancjê wiêkszej stabilnoœci przewozu oraz mo¿liwoœci zakupu zapewnia³ ta-
bor kolejowy o rozstawie 600 mm, zarz¹d kopalni z³ota podj¹³ decyzjê o zmianie rozstawu
torów z 500 mm na wiêkszy (600 mm). Wymaga³o to operacji prze³o¿enia torów. Ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo zwiedzaj¹cych zakupiono lokomotywê akumulatorow¹ Ldag05,
rezygnuj¹c z zabudowy niebezpiecznej stropowej sieci trakcyjnej. Obecnie lokomotywa
ci¹gnie specjalnie dostosowane do niej prototypowe wagoniki osobowe o a¿urowej kon-
strukcji [12] – rysunek 7.

Inauguracja pierwszego, 300-metrowego odcinka kolejki podziemnej w rejonie sztolni
Czarnej Dolnej mia³a miejsce 30 marca 2008 roku. W ten sposób do istniej¹cego ju¿ tabo-
ru kolejowego w trzech Podziemnych Trasach Turystycznych w: Zabrzu (Skansen Górni-
czy Królowa Luiza), Bochni (Uzdrowisko – Kopalnia Soli) i Nowej Rudzie (Kopalnia
Wêgla) do³¹czy³a z³otostocka kolejka podziemna. Od chwili uruchomienia podziemnej ko-
lejki wjazd do kopalni i powrót odbywa siê ruchem wahad³owym. W dalszych planach
zarz¹du kopalni pozostaje rekonstrukcja kolejnych odcinków torowiska wraz z budow¹
mijanki i restauracji podziemnej. Obecnie prowadzone s¹ prace zwi¹zane z zabezpiecze-
niem podtorza i udro¿nieniem systemu odwadniaj¹cego nastêpnych odcinków trasy.
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Rys. 7. Podziemna kolejka w wyrobiskach kopalni z³ota (fot. J. GruŸlewski)



Po zakoñczeniu „pe³nego zakresu rewitalizacji” turyœci zwiedzaj¹cy kopalniê z³ota
wyjad¹ sztolni¹ na powierzchniê tradycyjn¹ kolejk¹ w¹skotorow¹, dziêki odtworzeniu
i przywróceniu do ¿ycia czêœci podziemnej tej starej kopalni. W przysz³oœci planowane
jest równie¿ udro¿nienie œlepego szybika ³¹cz¹cego sztolniê Ksi¹¿êc¹ ze sztolni¹ Gertruda.
W ten sposób po przebraniu i zabezpieczeniu zawalonego szybika uzyska siê bezpoœrednie
po³¹czenie tych wyrobisk, co usprawni ruch turystyczny i polepszy wentylacjê.
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