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1. WSTĘP

Historyczny przegląd aktywności gospodarczej regionów przemysłowych do
wodzi, że częstym powodem upadku, a nawet zaniku działalności produkcyjnej 
było wyczerpanie miejscowych zasobów kopalnych. Śląsk przeżywał już kilka
krotnie okresy gwałtownego rozwoju związane z wydobyciem surowców natural
nych, między innymi wydobywano tu szlachetne kruszce: złoto w XIV wieku, 
srebro w XV-XVII wieku, a później kopaliny użyteczne: rudę żelaza, cynku 
i ołowiu, a po ich wyczerpaniu węgiel kamienny.

Dzisiaj kończą się zasoby węgla w najwcześniej i najintensywniej eks
ploatowanej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Północna część GZW 
posiada charakter zanikowy. Przewidziana w tej części województwa katowi
ckiego stopniowa likwidacja wydobycia w kopalniach wywołuje liczne problemy 
społeczne, przestrzenne, ekologiczne, ekonomiczne. Problemy te ogromnie 
komplikuje nadmierna koncentracja szkodliwych dla otoczenia zakładów prze
mysłowych na zurbanizowanym obszarze GOP-u. Szkodliwe oddziaływanie prze
mysłu degraduje środowisko naturalne i pogarsza jakość życia mieszkańców 
aglomeracji górnośląskiej. Nieodzowna jest zatem zmiana dotychczasowej 
struktury przemysłu i podjęcie działań, których celem byłaby poprawa warun
ków środowiskowych Górnego Śląska. Konieczne dla Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego przekształcenie przestarzałego przemysłu uwzględniające 
swoistość górnictwa śląskiego wymaga opracowań naukowych zarówno teoretycz
nych, metodycznych, jak i operacyjnych. Koncepcje restrukturyzacji, powsta
łe na podstawie studiów naukowych, powinny posiadać walor skuteczności za
stosowań także w dalszych procesach modernizacji i ewolucji form stale roz
wijającego się przemysłu.

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES TEMATYCZNY PRACY

Przemysł do niedawna uważany był za główny czynnik miastotwórczy. Jego 
rozwój przyczynił się do powstania społeczeństwa industrialnego. Wielkość 
zatrudnienia w przemyśle dzieliła kraje na bardzo rozwinięte lub gospodar
czo nierozwinięte. Do pewnego momentu w rozwoju miasta uprzemysłowienie po
budzało urbanizację. Później jednak zdecydowana dominacja funkcji przemy
słowej wypaczała struktury miejskie. Znamienną cechą miast przemysłowych 
jest brak dostatecznie wykształconego sektora usług. Ostatnio coraz wyraź
niej widoczny jest proces zmniejszania się liczby pracowników przemysłu 
i zatrudniania ich w szeroko pojętych usługach. Być może jest to również
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następstwem kryzysu społecznych wartości i przyjmowania nowych postaw w st 
sunku do pracy i otoczenia^.

Na zarysowanie problemu badawczego niniejszej pracy wywarły wpływ dwie 
tendencje: dążność do zmiany struktury przemysłu w intensywnie zurbanizowa 
nych aglomeracjach oraz konieczność poprawy warunków środowiskowych w mia
stach przemysłowych.

W pracy starano się uzasadnić, że przemiany funkcjonalno-przestrzenne ni 
terenach ustępujących zakładów przemysłowych dają szansę odnowy miast po
przez :

- zaprzestanie szkodliwej dla otoczenia produkcji przemysłowej,
- społecznie pożądane wykorzystanie zwalnianych terenów, a zwłaszcza wpro

wadzenie na tereny śródmiejskie działalności usługowej, szczególnie ubo
giej w miastach przemysłowych,

- zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej,
- zachowanie kulturowego dziedzictwa, jakim jest architektura starych za

kładów przemysłowych, tworzących tradycję autonomicznych dzielnic miasta,
- przygotowanie nowych miejsc pracy dla zwalnianych górników w nieuciążli

wych zakładach produkcyjnych powstałych na terenach zanikających kopalń.

Rozwój przemysłowych miast Górnego Śląska wiąże się z przekształceniem 
historycznie uformowanych układów osadniczych. Na miejscu starych, często 
unikalnych zespołów miejskich, charakteryzujących się niewielką skalą obiek 
tów, powstaje współczesna zabudowa zazwyczaj złożona z wysokich, jednako
wych budynków. Monotonne, przytłaczające swą wielkością osiedla mieszkanio
we zajmują tereny po wyburzonych, przyfabrycznych osiedlach patronackich. 
Giną lub są deformowane niepowtarzalne, wrosłe w tradycję regionu obiekty 
i układy urbanistyczne o dużych walorach kulturowych.

Jeszcze szybciej zmienia się zagospodarowanie w rozbudowywanych i moder
nizowanych zakładach przemysłowych. Obiekty kopalniane wybudowane przed 
wojną mają niewielką kubaturę i niewystarczającą powierzchnię, aby można 
je przystosować do nowych funkcji. Zajmując cenny teren, zazwyczaj przesz
kadzają w rozwoju zakładu, są więc wyburzane bez względu na wartość este
tyczną oraz oddziaływanie emocjonalne. Wprawdzie Wojewódzki Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Katowicach sporządza opis najbardziej wartościo
wych kulturowo obiektów przemysłowych, ale nawet zakwalifikowanie do trwa
łych zabytków kultury materialnej nie chroni ich przed wyburzeniem. Względy 
produkcyjne są ważniejsze niż argumenty wojewódzkiego konserwatora zabytków
0 konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego. Nierzadko jedynym dowodem 
istnienia pięknego w swej formie obiektu jest dokumentacja fotograficzna
1 opisowa wykonana przed jego zniszczeniem. Zdarza się, że dokumentacji 
takiej nie można dokończyć, gdyż w trakcie jej przygotowania obiekt został 
rozebrany. Ponieważ jednak na obszarach zagęszczonej zabudowy przemysł ma 
ograniczone możliwości pozyskiwania terenów, konflikty odnośnie do istnie
jących budynków przemysłowych, czy je zachować czy burzyć, są nieuniknione. 
Niszcząc dziedzictwo kulturowe, do jakiego wypada zaliczyć starą zabudowę
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zakładów przemysłowych, zubożamy miasta, odzieramy z tożsamości jego dziel
nice, pozbawiamy tradycji społeczność sąsiedzką, przeciwdziałamy integracji 
kulturowej i społecznej. Zatem przekształcanie sposobu użytkowania terenów 
przemysłu uwzględniające ochroną zabytkowej substancji budowlanej i orygi
nalnych układów przestrzennych w celu wzbogacenia przestrzeni miasta i jej 
strukturalnej przebudowy jest głównym tematem pracy.

Metoda poszukiwań właściwego programu przeobrażającego zakłady przemysło
we z możliwie wszechstronną adaptacją zabytkowej substancji budowlanej zo
stała opracowana na przykładzie przekształceń użytkowania terenów kopalnia
nych położonych w województwie katowickim. Za reprezentatywny uznano Górno
śląski Okrąg Przemysłowy,. Wiąkszość kopalń przewidzianych do unieruchomie
nia w najbliższym czasie znajduje sią na obszarze centralnych miast GOP-u.
Są to stare zakłady niegdyś inspirujące rozwój przemysłowy Górnego Śląska.

1.2. STAN BADAŃ

Rozwój i kształtowanie przestrzeni miejskiej ma bardzo bogatą literatu
rą. W historycznym ująciu rozwój miast przedstawił W. Czarnecki . Teorie
kształtowania układów osadniczych omówił w swej pracy M. Malisz . Ekonomiką

4miasta badał J, Regulski . Elementami kompozycji urbanistycznej zajmował 
sią K. Wejchert5. Czytelność układów przestrzennych miasta starał sią scha
rakteryzować K. Lynch6 .

Podstawy projektowania miast znalazły swój wyraz w oryginalnie sformu-
7

łowanej pracy Ch. Aleksandra . Proces przemiany podejścia do sposobów kształ-O
towania miast opisał J. Jencks . Konieczność przebudowy struktury prze-

9 10strzennej i społecznej miast uzasadniali J. Jacobs , L. Mumford , B. Ma
lisz11, J. Kozłowski12, w. Ostrowski12.

O potrzebie nowego spojrzenia na: techniką, wzrost gospodarczy i przy-
14 15 1 fiszłość narodów przekonywali: A. Toffler , F. Capra , E.F. Schumacher .

Na zmianą przekonań społeczeństwa industrialnego wywarły wpływ publikacje 
Klubu Rzymskiego, przestrzegające przed dalszym wzrostem cywilizacji prze
mysłowej. Na zatrważającą degradacją środowiska zwracali uwagą: D.H.

17 18 19Meadows , M. Mesarowicz, E. Pestel , A. Peccei .
Krytyczną oceną strategii uprzemysłowienia Polski przedstawili; D. Jało

wiecki20, T. Lijewski21, W. Rakowski22, A. Kukliński23, J. Pietrucha24. Pod
stawy polityki hamowania nadmiernej koncentracji na obszarze zagrożenia 
ekologicznego sformułowali: A. Barteczek, L. Cichy, Z. Gądek, J. Janik,
A. Klasik, W. Pańko, S. Tomaszek25. Pojawiły sią prace prezentujące sposoby 
zapobieżenia szkodliwym oddziaływaniom tradycyjnych technologii, wiązały 
sią one ze zmianą struktury przemysłu i likwidacją zanieczyszczających oto
czenie zakładów produkcyjnych. Rozwój gospodarczy opierał sią odtąd na pro-

26dukcji nieuciążliwych zakładów przemysłowych. T. Dziągielowski postulował
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przemieszanie nieuciążliwej funkcji przemysłu z pozostałymi funkcjami mia- 
27sta. J. Dumnicki zachęcał do większej integracji przemysłu z miastem.

Koncepcja przebudowy struktury przestrzennej Górnośląskiego Okręgu Prze-
28 29mysłowego zaproponowana została przez J.T. Gawłowskiego , S. Tomaszka 

oraz zamieszczona w opracowaniach Biura Planowania Przestrzennego^, przede 
wszystkim w planach zagospodarowania przestrzennego Pracowni Planu Rozwoju 
Województwa"^ w Katowicach.

3 2Problemy społeczne aglomeracji górnośląskiej omawiała L. Frąckiewicz . 
Prognostyczne ujecie sieci transportu przedstawił M. Rościszewski"*^. Prze
obrażenia środowiska przyrodniczego w tym regionie scharakteryzował S. Zmu-

34 3 5da . Historię górnictwa węglowego wyczerpująco opisali J. Piernikarczyk
i J. Jaros^. Na potrzebę ochrony zabytków przemysłowych zwracali uwagę 

3 7 3fiJ. Dobesz , J. Białostocki
Problemem przekształceń użytkowania terenów przemysłowych zajmowano się wy
cinkowo i brak opracowań o charakterze kompleksowym dotyczących zanikowych 
okręgów wydobywczych. Niniejsza praca zmierza do częściowego uzupełnienia 
tej luki.

1.3. CEL I METODY PRACY

Celem pracy jest określenie sposobu postępowania przy przekształcaniu 
użytkowania terenów przemysłowych, tak aby umożliwić harmonijny rozwój 
przestrzenny, społeczny i ekologiczny miast przemysłowych. Zmiany użytkowa
nia terenu wywołane restrukturyzacją gospodarki narodowej będą szczególnie 
widoczne w przemyśle górniczym, w którym likwidację zdekapitalizowanych 
kopalń przyspieszy dodatkowo wyczerpywanie się zasobów węgla.

Wybór optymalnego programu funkcjonalno-przestrzennego może nastąpić do
piero po przeprowadzeniu analizy wymagań najbliższego otoczenia, do czego 
konieczny jest opis sposobu użytkowania terenów sąsiadujących z zakładem 
oraz po zbadaniu sposobu wykorzystania powierzchni kopalni i inwentaryzacji 
jej zabudowy. Ważnym zadaniem podjętej pracy jest uwypuklenie-kulturowych 
inspiracji i integracyjnej funkcji, jaką w wielu sytuacjach przestrzennych 
spełniał zakład przemysłowy. Szczególnie istotne dla atmosfery miasta i bu
dowy jego przestrzeni jest zachowanie zabytkowych zespołów przemysłowych. 
Przystosowanie historycznych zabudowań do współczesnych potrzeb będzie sta
nowić o kulturowej ciągłości miasta.

Postępowanie badawcze polegało na:

- zbieraniu danych charakteryzujących wybrane zakłady przemysłowe i ich 
urbanistycznej inwentaryzacji,

- analizie porównawczej wyodrębnionych sytuacji przestrzennych,
- weryfikowaniu postawionych hipotez,
- uogólnianiu wyników.
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Przy kolejnych krokach postępowania badawczego zastosowano metody:

- ankietowe, wywiadu i autopsji,
- opisowe i współczynników,
- kartograficzne i inwentaryzacji,
- analiz wzajemnego oddziaływania,
- analiz typologicznych,
- analiz opracowań projektowych,
- scenariuszy działań.

Metoda ankietowa, wywiadu i autopsji pozwoliła dokonać wyboru wyodrębniają
cych się zakładów przemysłowych oraz ustalić ich parametry technologiczne, 
przestrzenne, społeczne, kulturowe, ekologiczne.

Metody opisowe struktury przemysłu opierały się na porównaniu przestrzen
nym i czasowym badanych zjawisk i procesów. Pozwalały usystematyzować kopal
nie według przyjętych kryteriów i wyodrębnić jednorodne grupy zakładów. 
Obliczenie charakterystycznych wskaźników powierzchniowych i przestrzennych 
ułatwiło porównanie i zróżnicowanie typologiczne.

Metody kartograficzne i inwentaryzacji wykorzystano przy przedstawieniu 
rozmieszczenia zakładów wraz z wydzielonym obszarem i oznaczeniu na mapie 
zasięgów występowania danych zjawisk (metoda izolinii).

Metody analiz wzajemnego oddziaływania dotyczyły związków przemysłu z 
miastem, badanych na różnych poziomach planów oraz z różnych dystansów (za
sięgów) . W ten sposób analizowana była korelacja zakładu i jego najbliższe
go otoczenia, jak również pozycja zakładu w strukturze przestrzennej i gałę
ziowej przemysłu.

Metody analiz typologicznych pozwalały dokonać klasyfikacji jednostek 
przestrzennych i stosowane były w odniesieniu do planów zagospodarowania 
kopalni. Według tej metody przeprowadzono próbę wyróżnienia swoistych cech 
architektury obiektów kopalnianych.

Metody analiz opracowań projektowych i scenariuszy działań wykorzystano 
przy określeniu możliwości przekształceń użytkowania terenów przemysłu.

Powyższe postępowanie badawcze przy zmianach zagospodarowania przestrzen
nego ustępujących kopalń jest uniwersalne i może być zastosowane do prze
kształceń innych zakładów produkcyjnych oraz intensywnie zurbanizowanych 
okręgów przemysłowych.

J



2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO 
NA PRZYKŁADZIE GÓRNEGO ŚLĄSKA

2.1. HISTORYCZNY ZARYS ROZWOJU GÓRNICTWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Węgiel kamienny zaczęto eksploatować w Zagłębiu Dolnośląskim w XV wieku, 
natomiast na terenie Zagłębia Górnośląskiego w XVIII a nawet już XVII wie
ku. Aż do drugiej połowy XVIII wieku uważano go jednak z reguły za kopalinę 
przynależną do gruntu, przy czym wobec prymitywnych jeszcze metod eksplo
atacji właściciele ziemscy często pozwalali samym odbiorcom za określoną 
opłatą kopać węgiel, tak jak na przykład glinę. Dopiero prąwo górnicze dla 
Śląska i hrabstwa kłodzkiego, wydane przez Fryderyka II w 1769 roku, zali
czało węgiel kamienny do minerałów podlegających przepisom prawa górniczego
Od tej pory zarówno prowadzenie robót poszukiwawczych, jak i eksploatowanie

3 9węgla wymagało uprzedniego uzyskania zezwolenia władz górniczych
Przeniesione na teren Górnego śląska angielskie rozwiązania techniczne 

umożliwiły zastosowanie węgla do poruszania pomp oraz do wytapiania metali. 
Już w 1788 roku uruchomiono koło Tarnowskich Gór pierwszą maszynę parową do 
odwadniania miejscowej kopalni rud srebrno-ołowiowych, a w 1796 roku w Gli
wicach pierwszy wielki piec opalany koksem. Głównymi odbiorcami węgla stały 
się jednak wkrótce huty cynku, które w pierwszej połowie XIX stulecia po
wstawały licznie zarówno na Górnym Śląsku, jak i w sąsiednich okręgach dą
browskim i krakowskim. W połowie XIX wieku doprowadzono do Górnego Śląska 
pierwsze linie kolei żelaznych. Koleje stały się poważnymi konsumentami 
węgla, a ponadto umożliwiły jego wywóz na odległe rynki, co wpłynęło na dal
szy, wielokrotny wzrost produkcji. Węgiel kamienny przekształcił się w głów
ne bogactwo Górnego śląska, zwłaszcza że miejscowe zasoby rud zaczęły się

^40wyczerpywać
Rozwój górnictwa i hutnictwa spowodował szybki wzrost ludności. Do naj

większych miast zachodniej części Górnego śląska należały wówczas: Bytom 
(10400 osób) i Tarnowskie Góry(5400 osób). W 1865 roku prawa miejskie uzy
skały Katowice, w 1866 roku - Królewska Huta (Chorzów), w 1902 roku - Sos
nowiec, w 1916 roku - Dąbrowa Górnicza. O ile jeszcze w 1855 roku żadne 
z miast tego obszaru nie przekraczało 10000 mieszkańców, to w 1910 roku 
Sosnowiec liczył 99000 osób, Królewska Huta 73000 osób, Bytom 68000 osób,
Gliwice 67000 osób, Będzin 49000 osób, Katowice 43000 osób. Do najgęściej

ozaludnionych miast należały Katowice (gęstość zaludnienia 7700 osób/km )
2i Królewska Huta (10700 osób/km ). Również na obszarze rolniczym silnie 

rozwijające się kopalnie przekształcały typowe układy wiejskie na osiedla
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przyzakładowe. Tak powstały miejscowości Klimontów, Kazimierz, Porąbka,
41Ostrowy Górnicze, Maczki .

Rozbiory Polski podzieliły Zagłębie Górnośląskie na 3 okręgi: górnoślą
ski, dąbrowski, krakowski. Okręg górnośląski znajdował się w granicach

2 2 Rzeszy Niemieckiej i obejmował 2750 Ifm , okręg dąbrowski zajmował 200 km
w  obrębie granic Rosji carskiej, okręg krakowski należał do monarchii au-

2striackiej i zajmował 245 km . W okręgach tych obowiązywały różne prawa 
górnicze: na Górnym Śląsku prawo górnicze z 1769 roku, w okręgu dąbrowskim
- tymczasowe postanowienie namiestnika królewskiego z 1817 roku, a w okręgu 
krakowskim - krakowska ustawa górnicza z 1844 roku. Dwie ostatnie ustawy 
wprowadzały zasadę akcesji gruntowej. Późniejsze zniesienie pańszczyzny
w zaborze rosyjskim (1864 rok) niż w zaborze pruskim (1806 rok) wpłynęło
na rozwój pos?czególnych okręgów. Mimo różnic ustrojowych we wszystkich
trzech okręgach następował szybki wzrost wydobycia węgla dla hutnictwa,

4 2a kopalnie państwowe były największe i najbardziej nowoczesne .
W pierwszym okresie rozwoju okręgu górnośląskiego Prusy wybudowały ko

palnię oraz hutę srebra i ołowiu w okolicach Tarnowskich Gór, huty żelaza 
w  Gliwicach, hutę żelaza i kopalnię węgla kamiennego (Król) w Królewskiej 
Hucie (Chorzów) oraz kopalnię węgla (Królowa Luiza) w okolicach Zabrza.
W latach 1851-1873 w okręgu górnośląskim zanotowano szybki wzrost produk
cji. W następnym okresie (1874-1889) wydobycie węgla kamiennego zmalało 
wskutek kryzysu, a wiele drobnych kopalń (53 kopalnie) zostało unierucho
mionych. Po tym okresie stopniowy wzrost wydobycia trwał aż do 1913 roku.

W okręgu dąbrowskim górnictwo węglowe zaczęło się rozwijać później niż 
na Górnym Śląsku. Okręg ten nie posiadał wodociągów, kanalizacji, transpor
tu miejskiego. Dla'kopalń okręgu dąbrowskiego głównym rynkiem zbytu było 
Królestwo Polskie. Pod względem technicznym okręg krakowski był jeszcze 
bardziej opóźniony w rozwoju od okręgu dąbrowskiego. Dopiero zbudowanie w 
latach 1904-1906 kopalni w Brzeszczach oraz kopalni Silesia w Czechowicach 
(1902—1903) zwiększyło rejon eksploatacji górniczej okręgu krakowskiego.

Granice polityczne i celne utrudniały rozwój przemysłu w Zagłębiu Górno
śląskim. Wysokie cło ograniczało wywóz węgla do Królestwa Polskiego i hamo
wało przywóz rudy żelaznej. Również Galicja - zacofana gospodarczo nie była 
chłonnym rynkiem zbytu dla górnośląskiego węgla. Tak więc w Zagłębiu Górno
śląskim na rozwój górnictwa wywierały wpływ następujące niekorzystne czyn
niki:

- peryferyjne położenie Zagłębia w granicach trzech mocarstw zaborczych,
- brak większych dróg wodnych,
- wyczerpywanie się miejscowych rud, co hamowało rozwój hutnictwa będącego 

jednym z najważniejszych konsumentów węgla.

Wpływu tych czynników, nie potrafiły zrównoważyć dogodne warunki geologicz-
43ne ani stosunkowo niskie koszty robocizny . Kopalnie stopniowo przechodzi

ły w ręce prywatne. W okręgu górnośląskim, dąbrowskim i krakowskim duże ko
palnie były przeważnie własnością spółek akcyjnych. Wzrost produkcji łączył
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się z koncentracją i centralizacją kapitałów. Zwiększały się rozmiary ko
palń, ich wydobycie i zatrudnienie. Podczas gdy w 1818 roku w górnośląskich 
kopalniach pracowało ponad tysiąc osób, a w 1850 roku - 5517 górników, to
już w 1913 roku największe kopalnie miały załogę złożoną z 6-7 tysięcy ro- 

44botników
Wyposażenie techniczne dużych zakładów w okręgu górnośląskim nie ustępowało 
wyposażeniu zakładów w zagłębiach zachodnio-europejskich, natomiast sytua
cja górników była gorsza niż w Europie Zachodniej, co należy przypisań za
równo dużej podaży rąk roboczych, jak i niedostatecznemu rozwojowi ustawo
dawstwa socjalnego.

Po I wojnie światowej Polska w swoich granicach utrzymała Zagłębie Dą
browskie. Dopiero po plebiscycie i III Powstaniu Śląskim przyznano Polsce 
część Zagłębia Górnośląskiego, która przed I wojną światową należała do 
Niemiec. Zagłębie Górnośląskie podzielono pomiędzy Polskę i Niemcy: po stro
nie polskiej znalazły się 53 kopalnie, po stronie niemieckiej 14 kopalń.
Aby zapobiec szkodliwym skutkom podziału okręgu przemysłowego, przepisy kon
wencji genewskiej z 1922 roku zezwoliły na wywożenie bez cła przez trzy ia- 
ta do Niemiec produktów wytworzonych na polskim Górnym Śląsku, przede wszy
stkim węgla. Termin ten okazał się za krótki na przeprowadzenie zmiany do
tychczasowych powiązań ekonomicznych. Po tym okresie rozpoczęła się wojna 
celna, która zahamowała rozwój zagłębia węglowego w Polsce i zmusiła pol
skich eksporterów do szukania nowych rynków zbytu. Dla ułatwienia wywozu 
węgla rozpoczęto budowę magistrali węglowej ze śląska do portu w Gdyni. 
Przyłączenie w 1922 roku większej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe
go zmieniło radykalnie sytuację ekonomiczną Polski. Na nowo uzyskany rejon 
przypadało 73% polskiej produkcji węgla kamiennego, 78% surówki żelaza,
77% stali, 88% cynku i prawie 100% ołowiu. Z importera Polska przekształci
ła się nagle w eksportera większości tych produktów, dla których w kraju 
nie było dostatecznego zbytu. Mała chłonność polskiego rynku wynikała ze 
słabego rozwoju przemysłu przetwórczego i ogólnego ubóstwa zniszczonego 
przez wojnę kraju. Linia graniczna przerywały dotychczasowe powiązania ko
operacyjne. Za granicą niemiecką znalazła się większość zakładów przetwór
czych. Linia graniczna przecinała również istniejące połączenia kolejowe, 
co utrudniało wysyłkę górnośląskiego węgla do zachodnich dzielnic Polski,
a nawet komunikację między południową i północną częścią województwa ślą- 

4 5skiego . Integracja obszaru należącego do Polski następowała wolno. Wielo
letni podział polityczny zagłębia wpłynął na formowane od drugiej połowy 
XVIII wieku układy przemysłowo-osiedleńcze. Immobilność, długotrwałość 
i kapitałochłonność zabudowy przemysłowej utrudniały przekształcenie i włą
czenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w organizm gospodarczy Polski.
W 1923 roku w Polsce na obszarze zagłębia dąbrowskiego, krakowskiego, gór
nośląskiego i śląska Cieszyńskiego było 125 kopalń, w okresie światowego 
kryzysu gospodarczego część kopalń została zamknięta, pozostałe skupiały 
się w większe jednostki eksploatujące wspólny obszar górniczy. Zbyt w kraju
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zmalał w latach 1929-1933 z 21,2 min ton do 15,2 min ton, eksport zaś z 
14,4 min ton do 9,7 min ton. Niektóre kopalnie eksploatowały węgiel, mimo 
że sprzedawały go za granicą poniżej kosztów wydobycia. Dla innych nie
sprzyjająca koniunktura gospodarcza była przyczyną zaprzestania produkcji. 
Jeszcze inne grupowały się w konsolidacje tworząc silniejsze zespoły prze
mysłowe. W rezultacie liczba kopalń zmniejszyła się do sześćdziesięciu w 

461938 roku .
W wyniku zmiany granic po II wojnie światowej nowo powołany Centralny 

Zarząd Przemysłu Węglowego z siedzibą w Katowicach.skupiał 81 kopalń węgla 
kamiennego. W porównaniu z innymi regionami kraju działania wojenne nie 
spowodowały wielkich zniszczeń na terenach górniczych. Kopalnie jednak 
były zaniedbane i wymagały modernizacji zwłaszcza we wschodniej części Za
głębia Górnośląskiego. Początkowo plany gospodarcze (plan 3-letni w latach 
1947-1949) zakładały ograniczenie rozwoju dużych okręgów przemysłowych, 
takich jak górnośląski i łódzki ze względu na stan środowiska i deficyt 
wody występujący na tych terenach. Propagowano aktywizację regionów gospo
darczo zacofanych w celu bardziej równomiernego rozmieszczenia przemysłu. 
Jednak już w kilka lat później skoncentrowano nakłady inwestycyjne w kilku
dziesięciu ośrodkach rozwojowych. Zgodnie z polityką uprzemysłowienia,

47która wzrost gospodarczy kraju opierała na rozwoju przemysłu , zakładano:

- przewagę przemysłu ciężkiego i surowcowego nad przemysłem środków spoży
cia,

- przewagę industrializacji nad urbanizacją,
- lokalizacje inwestycji przemysłowych w regionach z już poprzednio rozwi

niętym przemysłem,
- koncentrację produkcji i zatrudnienia w zakładach największych,
- przewagę inwestycji produkcyjnych nad inwestycjami w zakresie infrastruk

tury technicznej i społecznej,
- prymat zatrudnienia w przemyśle jako środka zapewnienia miejsc pracy dla 

roczników ludności wchodzących w wiek produkcyjny i przechwytywania czę
ści ludności zbędnej w rolnictwie,

- pracę w przemyśle jako czynnika klasotwórczego prowadzącego do przekształ
ceń politycznych.

Charakterystyczną cechą powojennego rozwoju przemysłu województwa kato
wickiego była wysoka dynamika wzrostu produkcji przemysłowej. Średnie rocz
ne tempo wzrostu produkcji przemysłowej w latach 1950-1974 wynosiło 7,6%. 
Najwyższe wskaźniki (14,5%) zanotowano w latach 1950-1955. Wzrosło wówczas 
wydobycie kopalń, sięgnięto również po węgiel uwięziony w filarach ochron
nych. W następnym okresie rozpoczęto budowę kilku nowych kopalń węgla ka
miennego na obrzeżu okręgu przemysłowego. Nowe kopalnie rozszerzyły prze
strzenny zasięg górnictwa węglowego GOP, które poprzednio było skoncentro
wane w środkowej części tego okręgu, w równoleżnikowym pasie od Gliwic po 
Dąbrowę Górniczą. Zrekonstruowano istniejące kopalnie uzyskując większą wy
dajność pracy. W latach 1966-1970 spadek cen na rynku światowym i zastępo-
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wanie węgla ropą naftową wpłynęły na ograniczenie wydatków na dalsze inwe
stycje w górnictwie węglowym. Ponowny rozwój przemysłu nastąpił w 1971 roku

48w wielkich miastach i aglomeracjach przemysłowych

2.2. PROCESY URBANIZACJI

Pod wpływem procesów demograficznych, gospodarczych, społecznych i kul
turowych miasta stale się rozwijają i przekształcają. Jak pisze J. Regulski 
"Miasto nie może osiągnąć stanu trwałej równowagi wewnętrznej, lecz najwy
żej równowagę chwilową, po której zaraz wystąpią stany napięć wewnętrznych. 
Sterowanie rozwojem miast powinno odbywać się w ten sposób, aby w żadnym
momencie dynamicznego procesu rozwoju nieuniknione napięcia wewnętrzne nie

4 9przekroczyły granic niebezpiecznych dla funkcjonowania miasta" . Zmienia
jące się potrzeby i możliwość ich realizacji wymuszają tempo i kierunek 
rozwoju miasta, doprowadzają do przeobrażeń struktury miasta i do wzrostu 
zajmowanej przez miasto powierzchni. Przekształcanie sposobu użytkowania 
terenów miejskich towarzyszy miastu od jego powstania. "Ogólna prawidłowość 
polega na wypieraniu z obrębu określonej przestrzeni funkcji mniej inten
sywnych przez funkcje bardziej intensywne. Tak z biegiem czasu wyparte zo
stały z Europy lasy..."^®. Tak obecnie wypierane jest rolnictwo z obszarówj 
na których rozwija się górnictwo, przemysł. Rozwój przemysłu stanowił naj
istotniejszy czynnik wzrostu sieci osadniczej.

Na Górnym Śląsku kopalnie lokalizowano na terenach zasobnych w łatwo do
stępne surowce mineralne. Tereny te znajdowały się na obszarze wyznaczonym 
przez średniowieczne miasta: Gliwice, Bytom, Będzin, Mysłowice. Wokół hut 
i kopalń powstawały osiedla mieszkaniowe, które z czasem stały się zaląż
kiem formowania dużych organizmów miejskich. Niektóre z nich do dzisiaj 
nie mają wykształconego miejskiego centrum, lecz składają się z kilku równo
rzędnych zespołów przemysłowo-osiedleńczych. Przemysł wydobywczy "przycią
gał" przemysł przetwórczy nasilając urbanizację. Rozbudowana sieć infra
struktury technicznej ułatwiała sytuowanie nowych zakładów przemysłowych 
(. zacieśniała związki kooperacyjne. Miasta śląskie rozrastały się coraz 
bardziej, łącząc się ze sobą i tworząc aglomerację miejsko-przemysłową.

Polityka Polski Ludowej sprzyjała dalszemu uprzemysłowieniu Górnego ślą- 
51ska zakładając, że:

- przemysł jest głównym, jeżeli nie jedynym czynnikiem rozwoju kraju, a za
razem podstawowym czynnikiem miastotwórczym,

- należy rozbudowywać głównie przemysł surowcowy i ciężki, ponieważ są to 
przemysły industrializujące,

- przemysł, jest. bazą kształtowania się klasy robotniczej, która jest główną 
siłą społeczną ustroju socjalistycznego.

Przemysł ciężki i surowcowy charakteryzował się wysoką kapitałochłonnoś- 
cią i energochłonnością. Dostatek energii wydawał się zapewniony, śmiałe
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plany rozwoju energetyki stanowiły tego gwarancję, wszak wydobycie węgla 
energetycznego systematycznie rosło. Wzrost produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej traktowany był jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego. 
Większą część wytwarzanej w kraju energii nieefektywnie zużywał przemysł 
(wskutek preferencji przemysłu ciężkiego i surowcowego). Spośród krajów 
RWPG polski przemysł wyróżniał się najwyższym wskaźnikiem elektrochłonności 
(1987) .

Miasta GOP-u posiadające liczne zakłady przemysłowe, wyposażone w bogatą
infrastrukturę techniczną były atrakcyjne dla lokalizacji przemysłu. W re-

52zultacie nastąpiła niespotykana w innych regionach Polski koncentracja 
osadnictwa i działalności gospodarczej. Ta ostatnia przejawiała się głównie 
w budowie nowych, dużych zakładów przemysłowych lub znacznej rozbudowie 
istniejących zespołów. Uzasadnieniem budowy ogromnych fabryk były korzyści, 
jakie dawała wielka skala przedsiębiorstw. Im większa była skala produkcji, 
tym bardziej obniżały się koszty jednostkowe, a więc przy masowej produk
cji zwiększał się zysk. Koncentracja przemysłu pozwalała również racjonal
nie wykorzystać tereny przemysłowe dzięki wzajemnym powiązaniom produkcyj- 
no-usługowym i wspólnym użytkowaniu urządzeń infrastrukturalnych. Także 
koncentracja organizacyjna polegająca na łączeniu mniejszych jednostek w 
duże przedsiębiorstwa dawała korzyści i szczególnie chętnie była stosowana

iprzez; kopalnie węgla kamiennego.
Korzyści skali prowadziły do powstawania przedsiębiorstw-gigantów. Ich 

skupienie na małym terenie przeciążało infrastrukturę techniczną i społecz
ną. Duża liczba ogromnych zakładów przemysłowych potęgowała negatywne od
działywanie na środowisko. Ujemnie wpływała również na psychikę mieszkańców 
aglomeracji, bowiem "wszystko, co uważamy za zbyt szybkie, wielkie i zatło
czone, jest za duże. Ludzie zmuszeni do działania w strukturach, organiza
cjach czy przedsiębiorstwach niewspółmiernie dla nich wielkich będą się
zawsze czuli zagrożeni, wyobcowani, odarci ze swej indywidualności, a to

53z kolei odbije się na jakości ich życia"
T. Lijewski (1978) do negatywnych skutków koncentracji w Polsce zalicza:

- dysproporcje w zagospodarowaniu kraju,
- rozmieszczenie ludności, migracje, dojazdy do pracy,
- zanieczyszczenie powietrza,
-nierównomierne obciążenie infrastruktury technicznej, zwłaszcza transpor
tu,

- zakłócenia w gospodarce wodno-ściekowej,
- obronność, której wymogi nakazują rozpraszać przemysł.

Uprzemysłowienie pobudza urbanizację, lecz przy nadmiernej koncentracji 
przemysłu zniekształca ją powodując nieharmonijny i nieproporcjonalny roz
wój regionalny. Ułomna urbanizacja, brak dostatecznie rozwiniętych' usług 
doprowadza do zachwiania równowagi funkcjonalnej miasta. Regiony o nadmier
nym uprzemysłowieniu nie zaspokajają potrzeb miejscowej społeczności, a 
szkodliwe oddziaływanie przemysłu obniża .poziom życia mieszkańców i zaburza
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funkcjonowanie układu osadniczego. W aglomeracji śląskiej, która nazywana 
jest regionem "wzrostu bez rozwoju"(rozbudowa przemysłu przekroczyła "po
jemność" środowiska zagrażając zdrowiu i życiu ludzi. "Zgodnie z normalną 
koleją narodzin, kulminacji, schyłku i rozpadu - etapami ewolucji kulturo
wej - schyłek zaczyna się wtedy, gdy dana kultura ulega zbytniemu usztyw
nieniu pod wzglądem technologii, idei czy organizacji społecznej i nie możs 
już sprostać zagrożeniom ze strony zmieniających się warunków. Brakowi ela
styczności towarzyszy ogólna utrata harmonii, prowadząca do wybuchu, roz-

54dźwięków i rozprzężenia społecznego" . Nieharmonijny rozwój miast śląskie) 
był przyczyną narastających sytuacji konfliktowych widocznych w zakłóce
niach funkcjonowania jednostek gospodarczych. Przede wszystkim jednak obni
żył jakość życia społeczności lokalnej komplikując warunki bytowe i utrud
niając korzystanie z infrastruktury społecznej.

Zdominowane przez przemysł miasta śląskie zaniedbywały rozwój funkcji 
społeczno-kulturowych. Dysproporcje w nakładach na przemysł i infrastruktu
rę miast, w tym gospodarczo przodującym województwie powodowały, że wyposa
żenie w sieć usługową było gorsze niż przeciętnie w kraju. Stan ten doku
mentują liczby bibliotek, kin i teatrów znajdujących się w województwie ka
towickim"^.
Tak więc proces kulturalnej alienacji trwał nadal, a oddziaływanie kultury 
na rozwój osobowości było ograniczone. A przecież im wyższa kultura społe
czeństwa, tym aktywniejszy i wrażliwszy staje się człowiek we własnym życiu 
i środowisku. "Realizacja kulturowych wartości wymaga od społeczeństwa 
sprawności intelektualnych i estetycznych, a owe kulturowe nawyki nie są 
wrodzone, muszą być przez każde pokolenie nabywane na drodze właściwej so
cjalizacji, tworzenia bazy materialnej, kształtującej rozwiniętą świadomość 
kulturalną jednostek i całych społeczności (...) Podstawowe grupy społecz
ne - robotnicy i chłopi - zostali nastawieni na materialność i utylitarność 
z pominięciem sfery humanistycznych walorów kulturalnych, co wytworzyło w 
nich poczucie deprymacji kulturalnej"®®. A. Wallis wskazuje na koszty spo
łeczne wynikające z opóźnienia kulturowego, jakie ponoszą przybysze do 
miejskiego lub podmiejskiego środowiska aglomeracji. A więc na ograniczone 
możliwości korzystania z instytucji kulturalnych wpływa obok ich niedoroz
woju duży stopień migracji ludności i związana z przemysłem wydobywczym 
i ciężkim niekorzystna struktura społeczna miast.

Niekorzystnie kształtowała się również struktura zatrudnienia w miastach 
województwa katowickiego. Przemysł ciężki i wydobywczy przy niskim poziomie 
mechanizacji i automatyzacji zatrudniał głównie pracowników z podstawowym 
wykształceniem w przeciwieństwie do przemysłów przetwórczych zazwyczaj wy
magających wyższych kwalifikacji. Negatywne skutki nadmiernej koncentracji, 
obniżając atrakcyjność obszaru, hamowały napływ wysoko kwalifikowanych kadr 
lub skłaniały je do ucieczki poza region bądź co najmniej obniżały ich ak
tywność'. Tym samym osłabiały intelektualny, naukowy i kulturowy potencjał 
regionu. System preferencji i zachęt w znikomym stopniu przeciwdziałał temu



- 21 -

zjawisku®^. Brak elastyczności technicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw 
razem z utratą witalności społeczeństwa prowadzi do upadku regionów prze
mysłowych. Województwo katowickie znajduje się w granicznej sytuacji ekolo
gicznej i społecznej. Granice wzrostu działalności przemysłowej wyznacza:

- zanieczyszczenie środowiska województwa,
- przeludnienie GOP-u,
- przeciążona infrastruktura,
- przestarzałe i uciążliwe technologie,
- deficyt wody.

"Istnieją jeszcze granice "wewnętrzne" raczej niż "zewnętrzne", granice 
wewnątrz samego człowieka. I nie są one mniej realne od poprzednich, ponie
waż właśnie człowiek jest sprawcą zmian i stróżem pilnującym, żeby nie wym
knęły się spod jego władzy. Lekceważymy zwykle te granice, bo są nieuchwyt
ne i dotyczą sfery intelektu, rozumu, sfery pojmowania samego siebie i świa-cr p
ta . Nadmierna, uciążliwa industrializacja i urbanizacja jest powodem nie
zadowolenia mieszkańców i negatywnych ocen jakości życia w mieście.
Kryzys wartości społecznych wyraża się:

- zmianą postaw w stosunku do pracy:
. odrzuceniem skoszarowania charakterystycznego dla wielkich fabryk i kla

sycznej formy pracy najemnej,
. rozwojem zjawiska pracy w niepełnym wymiarze godzin, rozpowszechnieniem 

się hasła "zrób to sam",

- nowymi postawami w stosunku do otoczenia, w którym się żyje:
. nasila się odrzucanie miasta i alienacji, jaką powoduje życie w wiel
kich zespołach mieszkaniowych,

59. pragnienie życia "bliżej natury" znamienne dla społeczności wiejskiej

Aktywny wpływ cywilizacji industrialnej przekształcał coraz większą prze
strzeń w strefę miejską. "Miejski tryb życia zamknął człowieka w ciasnym 
kręgu nowego środowiska (...). Z humanistycznego punktu widzenia w nowych 
warunkach urbanistycznych niemożliwa jest sytuacja zaspokajająca wymagania 
wszystkich odrębnych osobowości, odpowiadających wszystkim różnorodnym 
ludzkim zamierzeniom. Wprost przeciwnie, nowe środowisko ogranicza ekspan
sję osobowości ludzkich. Coraz trudniejsza staje się możliwość oderwania 
się człowieka od własnego środowiska"®®. Nie ulega wątpliwości, że współ
czesne, zbyt zagęszczone miasto już zaczyna zagrażać poczuciu bezpieczeń
stwa, rozrywa konieczne dla znalezienia związków emocjonalnych struktury 
rodzinne i społeczne. Możemy to wyrazić słowami J. Bańki: "Człowiek musi 
raczej mieć możność przebywania samemu i wśród swoich najbliższych, w prze
strzeni, zdała od ludzi obcych, ale przecież nie w zupełnej izolacji od 
nich. Musi mieć świadomość, że zamieszkuje swoje dzielnice, ojczyznę, dom. 
Jeżeli ten porządek ulega zakłóceniu, zignorowane zostają naturalne para
metry jakości życia ludzkiego. Zignorowana zostanie naturalna dążność do 
piękna" . P. Zaremba uważa, że "W odczuciu społecznym pojęcie harmonijnej
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kompozycji, przestrzennego ładu i piękna jest nieodłącznie związane z odczt 
ciem zadowolenia, spokoju, przyjaźni i bezpieczeństwa. Tego właśnie potrze
buje człowiek współczesny, który wtłoczywszy swe życie w skomplikowane for
my przegąszczonej koncentracji - pragnie dla przeciwwagi mieó obok siebie 
otoczenie spokojne i bliskie jego osobowości. Są to często dążenia podświa
dome, przeważnie nie zdefiniowane, ale mimo to trwale oddziałujące na czło
wieka. Jeśli nie zostaną one spełnione, to wówczas konsekwencją tego będą 
wzmagające się stany chorobowe, stresy nie do pokonania, emocjonalne napię
cia, wywołane niemożliwością zaspokojenia dążenia do choć chwilowego oderwą

6 2nia się od naporu technicznego otoczenia" . Wszystkie te zjawiska skłoniły 
do poszukiwań środków zaradczych.

Zależnie od poziomu cywilizacji przemysłowej stosowano odmienne metody 
niwelowania zagrożeń urbanizacyjnych. Pojawiły się koncepcje przebudowy 
istniejącego układu przestrzennego w celu zmniejszenia koncentracji przemy
słu. W Polsce koncepcja równomiernego zagospodarowania kraju wiązała się 
z deglomeracją tradycyjnych ośrodków przemysłowych i aktywizacją regionów 
gospodarczo zacofanych. Plany deglomeracji GOP-u proponowane już pod koniec 
lat czterdziestych miały przeciwdziałać tendencjom nadmiernej koncentracji. 
Deglomeracja polegać miała na niedopuszczeniu do tworzenia nowych zakładów 
wytwórczych nie związanych z miejscową bazą surowcową, a także ograniczeniu 
liczby urzędów, instytucji i osiedli mieszkaniowych. Do celów deglomeracji 
należała również nieskrępowana eksploatacja węgla, której dotąd przeszka
dzała zabudowa powierzchni. Koncepcja taka nie była nowa. Jeszcze w końcu 
XIX wieku pruski polityk Bernardi wystąpił z projektem Zagłębia Górnoślą
skiego przez wyłączenie z zabudowy terenów najdogodniejszych do eksploata
cji węgla i przeznaczenie pod zabudowę obszarów położonych na jego krań
cach. Powstały w ten sposób pierścień osiedli mieszkaniowych połączony był
by szybkobieżną kolejką obwodową, linie zaś w kierunku promienistym dowo
ziłyby górników do ich miejsc pracy. Projekt ten nie wywarł wpływu na roz
wój Górnośląskiego Zagłębia i został zapomniany®^.
Deglomeracja GOP-u nie dała oczekiwanych korzyści, natomiast inwestycje 
przemysłowe zrealizowane na jego obrzeżu rozszerzyły obszar objęty oddzia
ływaniem przemysłu i czynników urbanizacyjnych. Potwierdza to fakt, że kon
centracja przemysłu będąca dodawaniem nowych zakładów produkcyjnych jest 
łatwiejsza niż jego dekoncentracja. Jak pisze B. Malisz (1984) "Im większe 
i bardziej aktywne jest dane skupisko, tym większa bezwładność jego dalsze
go wzrostu. Dlatego nie należy się łudzić, że istniejące już aglomeracje 
uda się radykalnie powstrzymać w ich rozwoju. Na podstawie wszystkich do
tychczasowych doświadczeń w różnych krajach świata akcje deglomeracyjne

64należy ocenić jako kosztowne i mało skuteczne"
We Francji próbę zahamowania nadmiernego procesu koncentracji przemysłu 

przeprowadzono zabraniając sytuowania zakładów produkcyjnych w Paryżu. Jed
nocześnie przyznawano korzystne kredyty tym zakładom, które'zdecydowały się 
przenieść swoje siedziby do przygotowanych stref przemysłowych obok miasta.
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Okazało się, że najchętniej przenosiły się małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Duże zakłady nie potrzebowały poparcia finansowego państwa i łatwiej dosta
wały zezwolenie na rozbudowę. Powstał więc wieniec terenów przemysłowych, 
który zamiast przechwytywać uciekających ze wsi, jest etapem na drodze do 
stolicy. Wokół rozszerzającego się Paryża rośnie w ten sposób przestrzeń 
przemysłowa, której rozmiary czynią politykę równomiernego rozwoju francu
skiej prowincji czystą iluzją66.

Konsekwencje forsownej industrializacji są dwojakie. Używając terminolo
gii Francois Perroux, możemy mówić o skutkach "rozpędu" i skutkach "hamowa
nia". W początkowym okresie następuje silny wzrost gospodarczy i znaczne 
przemieszczenie siły roboczej bez tworzenia nowego adekwatnego środowiska 
społecznego (na przykład lokowanie siły roboczej w hotelach robotniczych). 
Znaczny udział akumulacji w dochodzie narodowym i przewaga inwestycji pro
dukcyjnych nad nieprodukcyjnymi utrzymująca się przez dłuższy okres prowa
dzi do szybkiej reprodukcji technicznego aparatu wytwórczego kosztem repro
dukcji siły roboczej. W warunkach "morderczej gospodarki" zmiany są dokony
wane bardziej przez wdrożenia techniczne niż przez rozwój twórczego poten
cjału ludzkiego. Po pewnym czasie wskutek tych procesów następuje zahamo-

6 6wanie wzrostu gospodarczego i blokada procesów rozwoju .
W warunkach GOP-u przestrzennemu zagęszczeniu przemysłu i wysokiej gę

stości zaludnienia towarzyszył niedorozwój sektora usług szczególnie infra
struktury społecznej i technicznej oraz nieprawidłowe zagospodarowanie prze
strzeni wynikające z braku terenów pod zabudowę przy jednoczesnym omijaniu 
dużych powierzchni zdegradowanych eksploatacją przemysłową. K. Secomski 
stwierdza: "im bardziej postępuje intensyfikacja zabudowy i jej rozwój oraz 
im bardziej natężają się procesy urbanizacyjne, tym ostrzej występują dzi
siaj zjawiska niewłaściwego użytkowania ziemi. Zjawiska te mnożą się nawet 
przy najbardziej ostrym przeciwdziałaniu, stają się w pewnym stopniu nie
uchronne"®^.

Proces ten spotęgowany jest trudnościami, jakie wynikają z naruszenia 
górotworu, na którym znajduje się GOP. Niestabilność terenu czy jego dewa
stacja uniemożliwia racjonalne użytkowanie terenu i podraża koszty realiza
cji inwestycji. "Ograniczenia występują wszędzie tam, gdzie prowadzona jest 
eksploatacja wgłębna surowców mineralnych i dotyczą właściwie około 80% 
obszaru konurbacji górnośląskiej. Ze względu na duże zróżnicowanie w czasie 
prowadzonej eksploatacji, głębokość zalegania wydobywanych pokładów i spo
sób prowadzonej obudowy, ograniczenia rozkładają się oczywiście nierówno
miernie w poszczególnych częściach regionu. Największe odkształcenia wystę
pują tam, gdzie eksploatacja prowadzona jest na zawał, pokłady mają dużą 
miąższość i zalegają na stosunkowo niedużej głębokości, a górotwór zbudo
wany jest z utworów mało odpornych na nacisk"6®.

Duża powierzchnia GOP-u zajęta jest.przez nieużytki przemysłowe. Wiel
kość powierzchni zdegradowanej w ten sposób według danych Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego (1983) zajmuje około 20000 ha. Rocznie ob
szar zwałowisk powiększa się o 300-350 ha. Uwzględniając dodatkowe deforma
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cje poeksploatacyjne terenu (około 100000 ha), zawodnienia gleb (około 
2500 ha), wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych (około 1000 ha) 
obszar terenów zdegradowanych w województwie katowickim szacuje sie na 
155000 ha69.

Zasada najmniejszego wysiłku powoduje, że nowe inwestycje przemysłowe 
i mieszkaniowe powstają na terenach zielonych (tereny zieleni nieurządzo- 
nej i upraw polowych), które są najłatwiej dostępne. Inwestycje unikają 
terenów zdegradowanych przez przemysł, bo tereny te wymagają dodatkowych 
nakładów na przystosowanie powierzchni do zabudowy. Z tych samych powodów 
unika sie przekształceń zastanej zabudowy miejskiej, chociaż należałoby ją 
przystosować do współczesnych potrzeb. Problem ten dotyczy szczególnie sta
rych zakładów przemysłowych budowanych w XIX wieku lub na początku XX wieku 
na obrzeżu miasta, a które dziś znajdują sie w jego śródmieściu. Zabytkowe 
obiekty tych zakładów przebudowywane są na kluby, pasaże handlowe, obiekty 
muzealne a nawet mieszkania (Francja, Anglia, RFN). Zagadnienie rewaloryza
cji starych dzielnic wiąże sie ze zmianami strukturalnymi miasta i porząd
kowaniem przemysłu. W rejonach ekologicznego zagrożenia należy dodatkowo 
rozwiązać problem zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych. Odnowa miast 
to nie tylko sanacja zabytkowych śródmieść miast czy wprowadzenie większych 
powierzchni zazielenionych, ale przede wszystkim traktowanie przestrzeni 
miejskiej jako "zorganizowanej złożoności", która bedzie harmonijnie rozwi
jać każdą funkcje na zasadzie społecznego wyboru a nie narzuconego podziału 
Rzecz w tym, aby charakter i skala tych funkcji nadawała sie do współżycia. 
A barwność miasta, jego atmosfera i życie publiczne zależy od nawarstwienia 
różnych rodzajów działalności dających swobodę zachowań i poczucie wolności 
tak jak różnorodna architektura poszczególnych dzielnic daje różne doznania 
estetyczne. Ta różnorodność i przemieszanie funkcji jest możliwe pod warun
kiem, że zastane funkcje nawzajem sobie nie bedą przeszkadzać. Niestety, 
trudno w rejonie tak zniszczonym konfliktogennymi funkcjami jak GOP propa
gować koegzystencje przemysłu z tkanką osadniczą, bo trudno sobie tutaj 
wyobrazić, że przemysł może być nieuciążliwy, komunikacja sprawna, a sieć 
usług wystarczająca.

2.3. PROBLEMY SPOŁECZNE

Urbanizacja i nadmierna koncentracja przemysłu w GOP-ie wywoływała nowe 
problemy społeczne. Wiązały sie one z procesem migracji, z sytuacją demo
graf iczną-zatrudnieniową jak również niekorzystnymi warunkami środowiskowy
mi aglomeracji przemysłowej.

Decydujący wpływ na nasilenie procesów urbanizacyjnych miał ruch wędrów
kowy ludności. Migracja pozostaje w ścisłym związku z dynamiką gospodarki, 
przeobrażeniami w przestrzennym rozmieszczeniu sił wytwórczych oraz silnym 
natężeniem urbanizacji kraju. Pierwszy najliczniejszy napływ migracyjny na
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stąpił po 1945 roku w związku z przesiedleniem mieszkańców terenów wschod
nich należących przed wojną do Polski. Jednocześnie industrializacja wzbu
dzała migracje między wsią i miastem oraz miedzy poszczególnymi regionami 
i miastami. Rozwijający się przemysł, po wchłonięciu istniejących miejskich 
i podmiejskich rezerw siły roboczej, sięgał coraz częściej do wiejskich za
sobów pracy. W pierwszym okresie Polski Ludowej było to pozytywne zjawisko, 
gdyż na wsi nie wszyscy pracownicy byli wykorzystani. Po pewnym czasie re
zerwy te zostały wyczerpane. W dalszym ciągu jednak wielkie inwestycje 
przemysłowe przyciągały pracowników z mniej uprzemysłowionych regionów kra
ju. Trudności z pozyskiwaniem załogi dla nowych inwestycji były szczególnie 
duże wówczas, gdy w wiek produkcyjny wchodziły roczniki niżu demograficzne
go.

Migracja kształtowała strukturę społeczną. Liczba ludności miejskiej 
rosła szybciej niż ludności kraju ogółem. Nastąpiły również znaczne przesu
nięcia w obrąbie ludności wiejskiej, większa liczba osób utrzymywała sie z 
zajęć pozarolniczych7®. Konsekwencje ruchu wędrówkowego ludności są wielo
rakie i znajdują odzwierciedlenie w różnych sferach działalności. Migracja 
wewnątrzregionalna jest zmianą miejsca zamieszkania i pozwala na zachowanie 
wielu z dotychczasowych kontaktów społeczno-ekonomicznych, międzyregionalna 
jest odległą przeprowadzką na ogół całkowicie zrywającą poprzednie więzi. 
Badając w regionie wewnętrzny ruch migracyjny zwraca uwagę przemieszczanie 
sie ludności miedzy centralną częścią aglomeracji a jej obrzeżem. W tych 
wędrówkach uczestniczą osoby w różnym wieku. W krajach wysoko uprzemysło
wionych stwierdzono zwiększone nateżenie przepływu do centralnego obszaru 
miejskiego osób młodszych i równocześnie odpływ osób starszych, co powoduje 
pewne odmładzanie rdzenia osadniczego aglomeracji7 .̂

Urbanizacji, czyli przenoszeniu się ludności ze wsi do miasta zaczyna 
towarzyszyć ruch odwrotny, przenoszenie się z miast do osiedli na terenach 
produkcji rolnej. Rzecz charakterystyczna przy tym osiedla satelitarne nie 
zdają egzaminu; ludzie żądają sytuacji zdecydowanych - albo naprawdę mia
sto, albo wieś. Występuje tu pewna typologia żądań, zgodnie z którą do mo-

72mentu zrobienia kariery preferuje się miasto, a po jej zdobyciu wieś . 
Tendencję tę na Górnym Śląsku pogłębia stan środowiska przyrodniczego wymu
szając ucieczkę z zatrutego ekologicznie regionu.

Zasięg oddziaływania miast województwa katowickiego, określany na pod
stawie stałych migracji ludności, obejmuje cały kraj. Na Górny Śląsk werbo
wani są głównie młodzi mężczyźni w wieku 20-24 lat73. Część 'z nich mieszka 
w hotelach robotniczych. Najczęściej są to pracownicy o niskich kwalifika
cjach zawodowych, liczna jest również grupa chłoporobotników. Społeczność 
ta ma trudności z przystosowaniem się do miejskiego środowiska i nierzadko 
jest źródłem problemów z pogranicza patologii społecznej.

Problemy społeczne nasila niekorzystna struktura zatrudnienia w aglome
racji górnośląskiej. W województwie katowickim w 1986 roku zatrudnionych 
w górnictwie było 555 tysięcy osób, co stanowi 34% ogółu zatrudnionych w 
województwie i 60% zatrudnionych w przemyśle. Ponadto z 414 tysięcy osób
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zatrudnionych w usługach około 140 tysięcy osób obsługuje zatrudnionych w 
przemyśle węglowym. Daje to liczbę 695 tysięcy osób zatrudnionych w prze
myśle węglowym, co stanowi 42% ogółu zatrudnionych w województwie katowic- 

74kim . Wśród ludności GOP-u zdecydowanie przeważa wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, a dominującym kierunkiem wykształcenia wyższego jest kierunek 
techniczny.

Dominacja zatrudnienia w przemyśle ciężkim jest charakterystyczną cechą 
Górnego Śląska. Już bowiem w 1913 roku na 228 tysięcy robotników zatrudnio
nych w rejencji opolskiej na górnictwo i hutnictwo przypadało 199 tysięcy 
osób, czyli 87,3%. Województwo śląskie było najsilniej uprzemysłowionym 
rejonem Polski międzywojennej: według danych z 1928 roku na 185 tysięcy 
robotników pracujących w przemyśle na górnictwo i hutnictwo przypadało 121, 
tysięcy, czyli 65,7%, natomiast według spisu ludności z 1941 roku spośród 
323 tysięcy zatrudnionych w nim robotników najemnych, na przemysł i górni
ctwo przypadało 232 tysięcy, czyli 71,6%, podczas gdy średnia dla całego 
kraju wynosiła tylko 39,7%^.

Wyraźnie widoczny jest wzrost zatrudnionych w Rybnickim Okręgu Węglowym, 
gdzie procesy urbanizacji i migracji towarzyszą rozwojowi kopalń węgla ka
miennego. W latach 1970-1980 zatrudnienie w Row-ie wzrosło z 58,7 tysięcy 
osób do 282.1 tysięcy osób. Nie powinno się jednak forsować aktywizacji 
zawodowej ludności poza określone optimum, wyznaczone warunkami społecznymi 
i ekonomicznymi poszczególnych aglomeracji gospodarczych. W dotychczasowych 
studiach nad rozmieszczeniem sił wytwórczych ludność była traktowana jako 
czynnik mobilny podążający za rozwojem przemysłu. Zakładano, że ludzie 
przystosowują się do nowych warunków^®. Tymczasem jedną z barier najsilniej 
ograniczających funkcjonowanie i dalszy rozwój województwa jest sytuacja 
demograficzno-zatrudnieniowa, którą cechują:

- przekroczenie racjonalnego pułapu zaludnienia i zatrudnienia;
- zdeformowana struktura zatrudnienia, wyrażająca się bardzo niskim udzia

łem sfery usług;
- trwała nierównowaga między podażą własnych zasobów pracy i zapotrzebowa

niem gospodarki.

Czynniki demograficzne wywierać będą wpływ na przyszłą ewolucję regionu 
katowickiego. Należy się liczyć z koniecznością zahamowania napływu ludno
ści do regionu mimo strukturalnej nadwyżki miejsc pracy nad podażą zasobów 
pracy^, albowiem popieranie wzrostu gospodarczego opartego głównie na du
żym przyroście zatrudnienia i inwestycjach typu ekstensywnego wywołuje:

- chroniczną i pogłębiającą się lukę między podażą a popytem na męską siłę 
roboczą;

- duże nąsilenie procesów migracyjnych;
78- stały wzrost ludności miast

Przesuwanie się obszarów eksploatacji górniczej w kierunku z północy na po
łudnie i południowy wschód GZW spowoduje zmianę w strukturze zatrudnienia
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mieszkańców. Górnictwo zwolni łącznie około 100.000 pracowników. Zmiany te 
wystąpią w okresie najbliższych 15-30 lat, czyli jeszcze w okresie produk
cyjnym obecnych pracowników przemysłu. Oznacza to konieczność podjęcia dzia
łań na rzecz konwersji zatrudnienia. Nadal jeszcze występująca w tym rejo
nie migracja do pracy w górnictwie spowodować może sytuacje silnego ruchu 
w kierunku przeciwnym, gdy zacznie sie wyczerpywanie zasobów. Przy czym 
przenoszenie znacznej liczby osób do nowych' obszarów eksploatacji górniczej 
lub co gorsza, ich codzienny przewóz wywołują dalsze pogorszenie jakości 
życia i znaczne marnotrawstwo społeczne.

2.4. ZMIANY STRUKTURALNE PRZEMYSŁU

Strukturalnie niezrównoważony rozwój, jaki miał miejsce w Polsce powojen
nej, był czynnikiem deformującym zagospodarowanie przestrzenne kraju. Cecho
wał go model gospodarki ekstensywnej i zasobochłonnej. Ten charakter rozwo
ju doprowadził do:

- dysproporcji w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, które 
osiągnęły obecnie postać barier,

- nadmiernej koncentracji sił wytwórczych wraz ze wszystkimi tego negatyw
nymi skutkami,

- zagrożenia ekologicznego wynikającego z niedoinwestowania i nadkoncentra- 
cji,

- luki remontowej w całej sferze gospodarki przestrzennej, w tym głównie 
miejskiej, *

- nadmiernego wyczerpywania zasobów surowcowych oraz najkorzystniejszych 
lokalizacji^®.

Historyczne doświadczenia regionów intensywnie zurbanizowanych przekonu
ją, że przeciwdziałanie koncentracji przemysłu jest nieskuteczne. Jednym 
z negatywnych rezultatów akcji deglomeracji GOP-u było ograniczenie nakła
dów na modernizację przemysłu i infrastruktury regionu. Spowodowało to po
gorszenie warunków życia lokalnych społeczności. Nie zachęciło również do 
przekształceń struktury wytwórczej GOP-u. Przestrzenna stabilizacja prze
mysłu surowcowego i wstępnego przetwórstwa oraz nieracjonalne zagospodaro
wanie terenu stanowiły kryzysogenną strukturę przemysłową regionu wrażliwą 
na gwałtowne zmiany w warunkach podaży i popytu. Niepodatne na przebudowę 
i modernizację pomniejszały efektywność produkcyjną całego. regionu ¡przemy
słowego. Przemysł był głównym sprawcą występowania kolizji w układzie struk
turalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. S. Tomaszek wyróżnia następu
jące sprzeczności w funkcjonowaniu regionu przemysłowego:

- sprzeczność między funkcją przemysłową a osiedleńczą,
- sprzeczność między wzrastającym zapotrzebowaniem na pracowników a możli

wością zasiedlenia ludności w zdrowych i dostępnych racjonalnie strefach,
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- sprzeczność miedzy deficytem terenów w regionie a pozostawieniem rozleg
łych obszarów w formie nieużytków,

- sprzeczność miedzy potrzebą rekonstrukcji technicznej przemysłu i jego 
struktury a wysokim ograniczeniem możliwości jego przebudowy,

- sprzeczność miedzy stałym przyrostem zadań przewozowych a wydolnością 
środków transportu i możliwością przebudowy ich układów,

- sprzeczność miedzy dużym i stale przyrastającym zapotrzebowaniem na wodą 
a deficytem wody w rejonie konurbacji,

- sprzeczność miedzy dużym zapotrzebowaniem na rozwój funkcji rekreacyjnej
w zdrowych warunkach klimatycznych a stałym ograniczaniem wartości rekre-

80acyjnych środowiska naturalnego ,

Akty prawne, których celem jest ochrona mieszkańców przed ujemnymi wpły
wami sąsiedztwa przemysłowego, nie są w stanie zlikwidować lub co najmniej 
złagodzić sprzeczności występujących w regionie. Stosując ustawę o ochronie 
i kształtowaniu środowiska (Dz.U. nr 3, 1980), należałoby wysiedlić zurba
nizowany obszar Górnegośląskiego Okręgu Przemysłowego, ponieważ na całej 
powierzchni tego obszaru notuje sie ponadnormatywne steżenie zanieczyszczeii 
Wszelkie rewolucyjne zmiany struktury przestrzennej Górnego śląska są nie
realne. Ponadto przemieszczenie kilkuset tysięcy osób z obszarów o pełnej 
infrastrukturze oznaczałoby jednostronną restrukturyzacje województwa,
jednostronną, gdyż chroniony byłby przemysł, a osadnictwo byłoby kształto-

81wane, zmieniane i "wyrzucane” . W. Pańko przytacza argumenty krytykujące 
koncepcje strefy ochronnej zakładu przemysłowego twierdząc, że "koncepcja 
ta:

- to wyraz zaprzeczenia słusznego założenia o wielotfunkcyjności przestrze
ni, które to założenia wraz z rozwojem demograficznym i cywilizacyjnym 
nabiera szczególnego znaczenia, wykluczając możliwość monopolizowania 
działalności na określonych obszarach przez jedną tylko sfere życia gos
podarczego,

- to wyraz ciągle żywotnych - chociaż w istocie już archaicznych - prefe
rencji dla przemysłu jako rzekomej siły napędowej rozwoju, któremu należy 
podporządkować interesy innych użytkowników przestrzeni,

- to sposób na przedłużanie życia starym technologiom przemysłowym, którym 
stwarza się wolną przestrzeń, usuwając z niej bardziej wrażliwe i war
tościowe sfery i funkcje życia społeczno-gospodarczego,

- to pozorny i nazbyt uproszczony sposób dzielenia otoczenia (danego szkod
liwego źródła) na otoczenie poddane i nie poddane szczególnemu reżimowi 
"ochronnemu" (?), podczas gdy w rzeczywistości "geometryczne" wyodrębnia
nie stref ochronnych kwestionowane jest między innymi przez określone
rozwiązania techniczne(na przykład wysokie kominy przenoszące zanieczy-

82szczenią' na dalekie odległości) "

Do przemysłów, które obok górnictwa i energetyki negatywnie obciążają 
środowisko, zalicza się przemysł hutniczy. Szczególnie silnie zanieczysz
czają powietrze koksownie, wielkie piece i aglomerownie. Przeobrażenia



- 29 -

technologiczne przestarzałego hutnictwa w GOP-ie miały zapoczątkować re
strukturyzację przemysłu. Śląskie huty o uciążliwych technologiach zamie
rzano unowocześnić, a proces przerobu surówki przenieść do huty Katowice. 
Przetwórstwo hutnicze jako mniej szkodzące otoczeniu mogło odbywać się w 
modernizowanych hutach usytuowanych w miastach GOP-u. Budowę koksowni huty 
Katowice uzasadniano również koniecznością likwidacji starych szkodliwych 
koksowni śląskich. Nie nastąpiła jednak likwidacja starych hut i koksowni, 
a więc nie zanotowano poprawy warunków ekologicznych w GOP-ie. Natomiast 
odczuwalne są negatywne skutki budowy dużego, energochłonnego, wodochłon- 
nego i zanieczyszczającego otoczenie zakładu, zakładu który zmienił użytko
wanie ogromnej powierzchni terenu i katastrofalnie zaburzył rozwój miasta 
(Dąbrowa Górnicza) .

W odniesieniu do górnictwa proces przekształcania struktury przemysłu
może przynieść lepsze rezultaty, ponieważ jednocześnie likwidację starych
kopalń wymusza wyczerpywanie zasobów węgla. We wszystkich krajach wysoko
uprzemysłowionych tempo wzrostu przemysłu przetwórczego jest wyższe od
tempa wzrostu produkcji górniczej. Czynnikiem skłaniającym do zmniejszenia
roli górnictwa w produkcji przemysłowej jest kapitałochłonność i względna
niska wydajność pracy w większości jego zakładów uzależniona od warunków

83geologicznych i jakości surowców
Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej można określić prawdopodobne 

a także pożądane cechy określające relacje przemysłu z gospodarką prze
strzenną:

- niższa niż dotychczas materiałochłonność, co wpływać będzie na mniejsze 
obciążenie transportu i minimalizowanie ilości odpadów poprodukcyjnych,

- niższa niż dotychczas wodochłonność,
- mniejsza, a niekiedy minimalna uciążliwość dla otoczenia jako wynik po
stępu technicznego wymuszonego między innymi presją opinii społecznej na 
uwzględnianie ochrony środowiska,

-mniejsza niż w ostatnim 15-leciu skala (zatrudnienie, terenochłonność bu
dowanych zakładów)®4.

W regionach przemysłowych intensywnie zurbanizowanych polityka prze
kształceń strukturalnych prowadzić musi do zmian jakościowych a nie ilościo
wych. Do głównych przemian strukturalnych w przemyśle krajów gospodarczo 
rozwiniętych można zaliczyć:

- zmniejszenie udziału produkcji przemysłu wydobywczego w porównaniu z ga
łęziami przetwórczymi,

-zmniejszenie znaczenia podstawowych gałęzi surowcowych, a więc gałęzi, 
których produkcja charakteryzuje się niskim stopniem przetworzenia, na 
rzecz przemysłów o wysokim stopniu przetwórstwa,

- zmniejszenie udziału w ogólnej produkcji przemysłu tradycyjnych gałęzi,
Q Ctakich jak przemysły: tekstylny, odzieżowy, skórzany i spożywczy .
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Zmiany te widoczne są w polityce gospodarczej państw jak również w prze
kształceniach struktury dużych miast i aglomeracji przemysłowych. Wraz z 
koncepcją nowego układu w przemyśle analizowane są problemy związane z kon
centracją działalności gospodarczej w miastach ze szczególnym uwzględnie
niem uciążliwej wielkości zakładów produkcyjnych. Modernizacja starych za
kładów przemysłowych była niepopularna wówczas, gdy uważano, że jedynie in
westycje wielkiej skali są opłacalne. We wszystkich krajach w ciągu ostat
nich stu lat rosła wielkość zakładów produkcyjnych. Dopiero ostatnio dyna
micznie rozwijające się małe przedsiębiorstwa oferują konkurencyjne miejsca 
pracy, co przyspiesza procesy innowacyjne i sprzyja odnowie miast. Następu
je ewolucja układów funkcjonalno-przestrzennych zakładów przemysłowych, 
która w krańcowych przypadkach może je uniezależniać od struktury początko
wej przemysłu. W tradycyjnych regionach przemysłowych Europy można zauwa
żyć, że przemysł, który pozostaje w regionie, staje się coraz bardziej 
działalnością usługową i z tego względu mniej skłonny jest do opuszczenia 
centrów miast. Uwzględniając lokalne układy produkcyjno-osadnicze można 
sterując procesami urbanizacji dążyć do integracji drobnego nieuciążliwego 
przemysłu z miastem. Do tego konieczne jest jednak opracowanie modelu ładu 
przestrzennego jako wzorca kontrolnego służącego ocenie i dyskwalifikacji 
projektów lub poczynań zagrażających podstawowym kierunkom polityki prze-O C
strzennej i powodujących degradację środowiska . Modelem takim dla Górnego 
Śląska może być koncepcja rozwoju zgodnie realizująca cele lokalnych spo
łeczności i otoczenia regionu przy:

- zapewnieniu efektywności społecznej i ekonomicznej działalności na tym 
obszarze,

- tworzeniu podstaw rozwoju endogenicznćgo, w tym również rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych,O *7

- zapewnieniu wysokiego poziomu atrakcyjności obszaru

Tak zarysowany rozwój możliwy jest przy ograniczeniu uciążliwych przemysłów 
i jednoczesnym pobudzeniu preferowanych działalności gospodarczych. Przed
siębiorstwom przestarzałym i zużywającym zbyt wiele zasobów trzeba będzie 
pozwolić na całkowite przekształcenie się, a w niektórych przypadkach w 
ogóle na likwidację. Funkcje, jakie zostaną wprowadzone na zwolnione tereny 
kopalniane, powinny uzupełnić struktury przestrzeni zurbanizowanej. Aby cel 
ten osiągnąć, w planowaniu regionów przemysłowych musi być uwzględniona:

- zasada współdziałania podmiotów gospodarujących i osadniczych (stosunek 
do środowiska społecznego i naturalnego),

- zasada uzgadniania w układzie pionowym i poziomym dla uzyskania równowagi 
i eliminacji konfliktowych różnic cech technicznych i warunków geograficz
nych oraz sytuacji wynikających z różnic położenia jednostek gospodarczych 
i osadniczych,

- zasada koniecznej spójności zespołów gospodarczych i osadniczych - łącz
ności infrastruktury przepływów rzeczowych i finansowych oraz kontaktów

88.międzyludzkich
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Przygotowany z wyprzedzeniem program wariantowego przekształcania terenów 
kopalnianych pozwoli uniknąć przypadkowych i nieprzemyślanych decyzji za
twierdzających nowy sposób użytkowania powierzchni kopalń.

W miarą wyczerpywania się zasobów naturalnych staje się coraz bardziej
oczywiste, że powinniśmy więcej inwestować w ludzi, nasze jedyne bogactwo,

89którego mamy pod. dostatkiem . Problemy społeczne, jakie powstają wskutek 
zaniku przemysłów o dużym zatrudnieniu, wymagają rozwiązania za pomocą me
tod planistycznych. "Trzeba w planowaniu przestrzennym - poza przestrzenią 
uwzględniać czynnik czasu. Należy rozszerzyć bazę poznawczą tego planowania 
obejmując nią nie tylko formy materialne zagospodarowania przestrzennego, 
ale i procesy społeczno-gospodarcze i motywacje ludzkie, jakie się na to
zagospodarowanie składają; trzeba zmienić podejście do planu ze statystycz-

9 0nego na dynamiczne, odpowiadające zmieniającej się wciąż rzeczywistości"

2.5. ZAMIERZENIA ROZWOJOWE KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

W Polsce węgiel kamienny występuje w trzech zagłębiach: Górnośląskim, 
Dolnośląskim oraz Lubelskim. Ponieważ złoża dolnośląskie wyczerpują się, 
a Lubelskie Zagłębie Węglowe znajduje się w fazie górniczego zagospodaro
wania, największym ośrodkiem górnictwa węgla kamiennego w kraju jest Górno
śląskie Zagłębie Węglowe (GZW), które obejmuje obszar prawie całego woje
wództwa katowickiego. Zasoby operatywne 67 kopalń GZW stanowią 95% zasobów 
wszystkich czynnych kopalń w Polsce.

Na obszarze województwa katowickiego eksploatowane są 62 kopalnie, 
a pięć kopalń jest budowanych: kwk Morcinek, kwk Krupiński, kwk Budryk, 
kwk Czeczott, kwk Warszowice. Organizacyjnie obszar podzielony jest między 
cztery Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla: PEW "Zachód" (14 kopalń), PEW 
"Północ" (19 kopalń), PEW "Wschód" (18 kopalń), PEW "Południe" (16 kopalń).
W użytkowaniu prawnym przemysłu węgla kamiennego w województwie katowic

kim znajdowało się około 15 tysięcy ha (1987 rok), w tym powierzchnia kopalń 
wynosiła około 5 tysięcy ha, co stanowi 28% całej powierzchni zainwestowa
nia przemysłowego województwa.
Dominacja górnictwa sprawiła, że w praktyce planistycznej wyróżniano dwa 
główne obszary funkcjonalne: Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) i Rybnicki 
Okręg Przemysłowy (ROW) . Przeprowadzona według kryterium wewnętrznego podo
bieństwa strukturalnego delimitacja regionu zweryfikowała ten podział i wy
odrębniła:

- Górnośląski Okręg Przemysłowy, do którego zaliczono obszar węzłowy (cen
tralny, północny i południowy) oraz obszar obrzeżny,

-subregiony: rybnicki, zawierciański, wolbromski, chrzanowski, olkuski,
91pszczyński, raciborski

Na zurbanizowanym terenie GOP-u położonych jest 40 kopalń węgla kamien
nego. Do miast, w których obrębie znajduje się najwięcej kopalń, można za-
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liczyć: Bytom (6 kopalń), Katowice (6 kopalń), Rudę Śląską. (5 kopalń), Sos
nowiec (5 kopalń), Zabrze (3 kopalnie). Największa koncentracja starych ko
palń i przemysłu z nim związanego występuje w północnej i środkowej części 
GOP-u.

Dalszy rozwój przemysłu węglowego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym jest
ograniczony uwarunkowaniami ekologicznymi, technicznymi, komunikacyjnymi 

92i demograficznymi
Większość starych kopalń wydobywa węgiel z filarów ochronnych miast.

‘ -tylnio stosowania podsadzki i skoordynowania prac na poszczególnych poziomach 
wydobywczych odkształcenia powierzchni zagrażają budynkom i budowlom, uszka
dzają sieć ciepłowniczą, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, telekomunika
cyjną, drogową i kolejową. Zaburzają stosunki wodne zmuszając do regulacji 
rzek, odwodnienia zalewisk i korekty spadków cieków powierzchniowych. Obni
żenia terenu w miastach i osiedlach mogą powodować zmiany (odwrócenie) 
spadków ciągów kanalizacyjnych i kolektorów. Ochrona obiektów budowlanych 
niedostatecznie zabezpieczonych przed wpływami deformacji terenu jest skom
plikowana i kosztowna. A większość starej zabudowy miejskiej nie została 
przystosowana do przejęcia odkształceń terenu. Skupienie przemysłu, a zwła
szcza przemysłu uciążliwego na małym obszarze prowadzi do konfliktów pomię
dzy sferą zagadnień społecznych i ekologicznych a sferą produkcji. Poprawa 
istniejącej struktury użytkowania terenu oraz zmiana struktury zatrudnienia 
w celu zwiększenia funkcji obsługowej w znacznym stopniu uzależniona jest 
od prognoz resortowych i programu rozwoju przemysłu węglowego.

W północnej części województwa katowickiego zmiana sposobu użytkowania 
terenu wymuszona zostaje wyeksploatowaniem złóż surowcowych. Ustalenie do
kładnej daty wyczerpania pokładów węgla jest praktycznie niemożliwe. Przy
jęty podział klasyfikujący rozwojowość kopalń ulega częstym zmianom, a po
dawane w kolejnych prognozach daty likwidacji kopalń traktowane są jako 
przybliżone. Zwłaszcza zmieniają się przewidywania dotyczące kopalń o wy
dobyciu zanikającym i ustabilizowanym. Niemniej, kolejne branżowe prognozy 
rozwoju potwierdzają nieuchronność przesuwania obszarów eksploatacji górni
czej w kierunku z północy na południe i południowy wschód województwa, 
rys. 1. Prognoza rozwoju kopalń opracowana przez GBSiPG Katówice w 1987 ro
ku przewiduje, że:

- w 16 kopalniach wydobycie będzie maleć aż do wyczerpania zasobów węgla,
- w 30 kopalniach wydobycie utrzyma się na obecnym poziomie,

93- w 16 kopalniach rozwojowych nastąpi wzrost wydobycia węgla

W wielu przypadkach kopalnie wymuszają przedłużenie okresu zdolności wy
dobywczej przez eksploatację filarów ochronnych miast. Przykładem skutków 
jest niszczenie środowiska przestrzennego Bytomia. Eksploatacja węgla w fi
larach ochronnych wymaga skoordynowania postępu frontów eksploatacyjnych 
kilku kopalń i określana jest przez górników jako eksploatacja skrępowana 
(dotyczy 35% ogólnego wydobycia).
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Rys. 1. Przewidywana kolejność eksploatacji obszarów górniczych w Górnoślą
skim Zagłębiu Węglowym. Obszary górnicze kopalni o wydobyciu zanikającym (a), 
ustabilizowanym (b), wzrastającym (c), obszary perspektywiczne (d). Granice: 
GZW (e), województwa katowickiego (f), państwa (g). Opr. aut. wg [125]

Fig. 1. A predicted succession in exploitation of coal mine areas in the 
Upper Silesian Coal Basin. Mine areas of: decreasing (a), stable (b), in
creasing output (c), areas for future exploitation (d). Boundaries of: Upper 

Silesian Coal Basin (e), Province of Katowice (f), the State (g)

W południowej części GOP-u oraz wschodniej części ROW-u kopalnie będą 
się rozwijać, zwiększając wydobycie. Eksploatacja węgla będzie przesuwać 
się na wschód, zagospodarowując perspektywiczne obszary górnicze. W pierw
szej kolejności przewidziano do zagospodarowania obszary górnicze: Paruszo- 
wiec, Pawłowice, Mikołów I i II, Brzezinka, Lędziny Głębokie, Czeczott II, 
położone w środkowej i południowej części województwa katowickiego oraz 
Janina III, Wisła, Spytkowice, Zator położone w województwach katowickim 
i krakowskim. Spowoduje to budowę nowych kopalń w południowo-wschodniej 
części GZW i powstanie nowego Nadwiślańskiego Okręgu Węglowego, rys. 2.

Powierzchnia perspektywicznych obszarów górniczych jest większa niż po
wierzchnia obecnie eksploatowanych obszarów górniczych. Można przewidywać,
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że tereny te zostaną zurbanizowane w wyniku rozwoju przemysłu węglowego. 
Wiąże sie to z tworzeniem nowych obszarów problemowych, na których wystą
pią trudne do rozwiązania konflikty funkcjonalno-przestrzenne.



3. UKŁADY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE KOPALI?

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 
KOPALNI WąGLA KAMIENNEGO

Z punktu widzenia architekta projektowanie obiektów zabudowy powierzch
ni kopalni podobne jest do projektowania innych obiektów przemysłowych. 
Jednocześnie istnieje wiele elementów, które wskazują na specyfikę tej ga
łęzi przemysłu i które w istotny sposób wpływają na rozwiązania i przyjęte 
metody projektowe. Porównawczo, podstawowym elementem planowania jakiejkol
wiek inwestycji przemysłowej jest określenie wielkości produkcji (rocznej 
lub dobowej) oraz odpowiadająca tym wymogom technologia. Przy czym wielkość 
produkcji jest rezultatem potrzeb gospodarczych, a wybór lokalizacji deter
minantą potrzeb i możliwości regionu. Pod tym względem kopalnia bardzo róż
ni się od pozostałych zakładów przemysłowych. W kopalni udostępnia się i 
eksploatuje istniejące złoże węgla. A więc zakład górniczy (kopalnia) nie 
produkuje, lecz wydobywa na powierzchnię produkt już istniejący w skorupie 
ziemskiej i co najwyżej go wzbogaca. Nie otrzymuje surowców lub materiałów 
tak jak w innych zakładach przemysłowych, z których wytwarzałby produkt 
końcowy. A zatem głównymi czynnikami, które decydują o wyborze lokalizacji 
oraz sposobie planowania i projektowania inwestycji kopalnianych, są:

- złoża węglowe, rozciągające się głęboko pod powierzchnią teirenu,
- eksploatacja urobku, jego przeróbka bądź uszlachetnienie i transport,
- niewspółmiernie duża w stosunku do innych gałęzi przemysłu liczba pracow

ników, niezbędna dla obsłużenia wszystkich procesów technologicznych.

W zakładzie górniczym wydobycie rozlokowane jest w bryle, której obję-
3

tośó dochodzi do 50 km . Powierzchnia przemysłowa kopalni jest przestrzen
nie niewielką jej częścią. Fronty eksploatacyjne rozmieszczone w tej bryle 
zmieniają się w przestrzeni i w czasie, a razem z nimi skracają się lub 
wydłużają drogi transportowe, dojścia, sieci kabli i rurociągów. W obszarze 
górniczym złoża należy udostępnić w sposób, który zapewniłby:

- wystarczający front eksploatacyjny dla osiągnięcia planowanego wydobycia,
- minimum dróg przewozowych i wentylacyjnych,
- dużą koncentrację robót i małą pracochłonność poszczególnych procesów 

p’»5dukcy jnych.
Szkielet strukturalny kopalni tworzą poziomy i piętra złoża, które udo

stępnia się za pomocą wyrobisk (szyby, szybiki, przekopy, pochylnie). Jak 
pisze W. Sztwiertnia: "Stopień rozeznania geologicznego, wystarczający do
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rozpoczęcia prac projektowych, z reguły nie odzwierciedla w pełni rzeczywi
stych warunków zalegania złoża. Znana jest powszechnie opinia fachowców mó
wiąca, że zaleganie pokładu jest w pełni rozeznane dopiero po jego całkowi
tym wyeksploatowaniu. Projektant musi więc uwzględniać w projektowaniu sto
pień niepewności rozeznania tektoniki złoża i przewidywać możliwość lub ko
nieczność zmian, oczywiście w granicach rozsądnego ryzyka. W czasie eksploa
tacji kopalni niezbędne jest kontynuowanie badań geologicznych, wnoszenie 
korekt do dokumentacji geologicznej i ciągłe aktualizowanie projektu wybie
rania złoża. Projektowanie trwa więc przez cały okres istnienia kopalni. 
Większość kopalń głębinowych eksploatowana jest już od stukilkudziesięciu 
lat. Wydobywając węgiel wciąż z tego samego obszaru górniczego, kopalnie te 
musiały kilkakrotnie zmieniać podstawowy szkielet głównych wyrobisk udostęp
niających. Taka gruntowna rekonstrukcja kopalni na tym samym obszarze, w tym 
samym złożu przeprowadzana jest nawet w nowych kopalniach, które nie osiąg
nęły jeszcze projektowanej zdolności produkcyjnej (ROW). Natomiast podobnie 
jak w innych zakładach przemysłowych co pewien czas dokonywana jest wymiana 
maszyn i urządzeń jako rezultat postępu technicznego. Przy projektowaniu
nowej kopalni, której złoże będzie eksploatowane przez dwa lub więcej poko-

94leń, trzeba więc pamiętać, że będzie ona rekonstruowana"
Kopalnie dzieli się na części:

- podziemną,
- nadziemną (obiekty przeróbczo-usługowe powierzchni).

W przemyśle wydobywczym występują zagrożenia i uciążliwości niespotykane 
w innych zakładach przemysłowych. Pochodzą one stąd, że stanowiska pracy 
znajdują się głęboko pod powierzchnią ziemi i że górnik pomimo wielkiego 
postępu technicznego nieustannie narażony jest na niebezpieczeństwo. W gór
nictwie ciągle jeszcze miejsce pracy nie jest dostosowane do wymagań czło
wieka, lecz człowiek musi się dostosować do warunków miejsca pracy. Wymaga 
to. wielkiego wysiłku fizycznego, a także relatywnie dużej odporności psy
chicznej. Duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura, kurz, prymitywne 
warunki sanitarne wpływają na szybkie zmęczenie oraz zmniejszają ogólną od
porność organizmu. Architekt i projektant obiektów powierzchniowych musi 
uwzględnić te okoliczności. Jego zadaniem jest kompensacja uciążliwości 
środowiska miejsca pracy przez działanie humanizacyjne. Działania te wystę
pują przede wszystkim w rozwiązaniach urządzeń technicznych (służących do 
wentylacji i odgazowania), a także rozbudowie stacji ratownictwa górnicze
go, zespołów socjalno-sanitarnych. Generalnie działania humanizacyjne w 
projektowaniu kopalń wiążą się z zagadnieniem ergonomicznej optymalizacji 
środowiska miejsca pracy i wysokiego standardu szeroko pojętych urządzeń 
socjalnych.

Kopalnia jest to zatem zespół urządzeń budowli i obiektów inżynieryjnych 
o różnym przeznaczeniu oraz poddany eksploatacji wyodrębniony obszar górni
czy znajdujący się pod powierzchnią terenu. Projektowanie takiego zespołu 
przestrzennego wymaga skoordynowanej współpracy projektantów i specjalistów
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różnych branż. Optymalizację rozwiązań projektowych osiąga się przez warian
towanie i porównanie koncepcji części nadziemnej i części podziemnej, którą 
można traktować jako wielki obiekt produkcyjny, działający w sprzężeniu z 
obiektami części nadziemnej.

Proces technologiczny kopalni głębinowej w porównaniu z technologią in
nych zakładów przemysłowych jest właściwie prosty. Można wyróżnić trzy pod
stawowe działania:

- urabianie węgla,
- transport (załadunek, przeładunek, wyładunek),
- wzbogacanie urobku.

Spośród tych podstawowych elementów procesu technologicznego transport zu-
95żywa około 90% energii pobieranej przez kopalnię . A więc głównym stymula

torem rozwiązań projektowych zagospodarowania przestrzennego kopalni jest 
transport: 1

- dużych mas, tysięcy ton węgla,
- materiałów pomocniczych, mediów energetycznych, wody, powietrza,
- ludzi, którzy przejść muszą przez cykl czynności pomocniczych i sanitar

nych przed zjazdem na poziom wydobywczy i przemieszczeniem ich do stano
wisk pracy.

Projektując kopalnię należy przede wszystkim szukać możliwości rozwiązań dla 
głównych kierunków przepływu:

- załogi (od strefy wejścia na teren zakładu, poprzez zespół sanitarny do 
szybu materiałowo-zjazdowego),

- węgla (od szybu wydobywczego poprzez zakład przeróbczy do wagonów i na 
zwały),

- kamienia (od szybu wydobywczego i od zakładu przeróbczego na hałdy),
- materiałów (ze składów, magazynów i warsztatów do szybów),
- mediów energetycznych.

Dla tematu pracy najbardziej istotne są obiekty i urządzenia rozmieszczo
ne na powierzchni terenu oraz ich funkcja w ogólnym procesie produkcyjnym. 
Procesy technologiczne występujące na powierzchni kopalni dzielą się na:

- podstawowe,
- pomocnicze.

Procesy podstawowe obejmują takie czynności, jak wydobywanie, klasyfika
cja, uszlachetnianie i transport urobku. Procesy pomocnicze obejmują remon
ty urządzeń, wytwarzanie i dystrybucję narzędzi^ energii i inne, ponieważ 
ich zadaniem jest utrzymanie w stanie gotowości roboczej wszystkich czynni
ków systemu zarówno pracowników, jak i narzędzi pracy.
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3.2. ROZWÓJ UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH KOPALŃ W UJĘCIU HISTORYCZNYM

W województwie katowickim czynnych jest 67 kopalń węgla kamiennego, z 
których większość to zakłady pracujące już od stukilkudziesięciu lat. (
Z eksploatowanych współcześnie kopalń 43 zakłady powstało przed I wojną 
światową, a 2 kopalnie rozpoczęły wydobycie w okresie międzywojennym.
Po 1945 roku wybudowano 22 kopalnie węgla kamiennego.

Kopalnia jest to zakład wydobywczy eksploatujący wyodrębniony obszar 
górniczy. Na powierzchni tego obszaru rozmieszczone są szyby główne i pery
feryjne często w dużych od siebie odległościach tak, aby zapewnić właściwe 
przewietrzanie wszystkich wyrobisk. Każda kopalnia posiada więc kilka szy
bów głównych i peryferyjnych położonych na oddzielonych terytorialnie 
działkach. Stare kopalnie składają się z dwóch lub trzech (nawet czterech)
terenów zagospodarowania szybów głównych, które w przeszłości stanowiły sa-

9 6modzielne zakłady górnicze . W rezultacie liczba terenów kopalnianych roz
mieszczonych na obszarze województwa jest kilkakrotnie większa, niż wynika 
to z zestawienia jednostek organizacyjnych. Tym samym zasięg oddziaływania 
obiektów kopalnianych na miejskie otoczenie jest bardziej rozległy i obej
muje wszystkie miasta aglomeracji górnośląskiej. Szczególnie duża koncen
tracja kopalń występuje w północnym i środkowym rejonie GOP-u. Właśnie na 
tym terenie złoża charakteryzują się największą grubością i niewielką głę
bokością zalegania. W tej części województwa katowickiego najwcześniej i 
najintensywniej eksploatowane pokłady węgla stopniowo się wyczerpują, a 
więc większość istniejących tu kopalń zakończy wydobycie na przełomie XX 
i XXI wieku.

Intensywny rozwój górnictwa na Górnym Śląsku nastąpił na przełomie XVIII 
i XIX wieku po zastosowaniu maszyny parowej do napędu urządzeń wyciągowych 
i odwadniania wyrobisk kopalnianych. Popyt na węgiel kamienny, którego za
częto używać do wytopu żelaza, ołowiu i cynku, spowodował przyspieszenie 
budowy nowych kopalń. Prymitywne górnictwo, dotąd eksploatujące pokłady 
węgla z niewielkiej głębokości, ustąpiło miejsca nowocześnie zorganizowanym 
zakładom wydobywczym, działającym na kilku połączonych polach górniczych.

Najstarszą kopalnią w Zagłębiu Górnośląskim, której budowę rozpoczęto 
w 1769 roku, jest kopalnia Murcki (Emanuelssegen). Już wcześniej, bo w 1740 
roku wydobywano tu węgiel sposobem odkrywkowym i rozwożono go wozami konny
mi do Gliwic, Bytomia, Bielska, Oświęcimia. Pierwsze kopalnie sytuowano tan 
gdzie pokłady węgla wychodziły na powierzchnię lub leżały na niewielkiej 
głębokości. Z czynnych do dziś zakładów górniczych wybudowanych w XVIII wie 
ku można wymienić następujące kopalnie:

Wawel (Brandenburg) z 1770 roku w Rudzie Śląskiej,
Siemianowice (Eugeniensgluck) z 1787 roku w Siemianowicach, 
Barbara-Chorzów (Król) z 1791 roku w Chorzowie,
Zabrze (Królowa Luiza) z 1791 roku w Zabrzu,
Rydułtowy (Ignacy, Hoym, Laura) z 1792 roku w Rydułtowach.
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Nie wszystkie kopalnie powstałe w tym okresie przetrwały do naszych czasów. 
Wiele szybów peryferyjnych zlikwidowano, chociaż do rzadkości należało za
kończenie wydobycia w całej kopalni, tak jak to uczyniono w kopalni Reden 
z 1795 roku, którą unieruchomiono w 1925 roku. W obronie przed konkurencją 
w zdobywaniu rynków zbytu drobne kopalnie łączyły się w silne zakłady gór
nicze. Duże kopalnie lepiej wykorzystywały głębokie szyby i kosztowne wypo
sażenie. Zatrudniały kilkaset a nawet kilka tysięcy górników. Komasacja ko
palń pod wspólną nazwą obejmowała czynne kopalnie i nieeksploatowane pola 
górnicze. W efekcie zmalała liczba kopalń, lecz wzrosła wielkość poszczegól
nych jednostek produkcyjnych i ich wydobycie.

Zagospodarowanie powierzchni kopalń przechodziło ewolucją od najprost
szych koncentrycznych, zblokowanych zespołów do pasmowego układu zabudowy, 
wyznaczonego przebiegiem torów kolejowych.

Z dawnych kopalń wągiel wywożono transportem konnym. Po wybudowaniu w 
1901 roku Kanału Gliwickiego węgiel transportowano również drogą wodną. 
Dopiero jednak transport kolejowy umożliwił masowy przewóz węgla na znaczne 
odległości. Wywóz dużej ilości węgla wymagał doprowadzenia torów kolejowych 
do wszystkich zakładów wydobywczych. Wprowadzenie bocznicy kolejowej wywar
ło decydujący wpływ na sposób zagospodarowania powierzchni zakładu. Anali
zując plany powierzchni kopalń z tego okresu, można zauważyć dwa charaktery
styczne położenia bocznicy kolejowej w stosunku do głównych obiektów szybo
wych. Bocznica kolejowa przebiegała (rys. 3):

- równolegle do budynków szybowych,
- prostopadle do czoła budynków szybowych.

Z biegiem lat układy czołowe zostały zastąpione przez układy, w których to
ry kolejowe prowadzone były równolegle do budynków szybowych. I tak z 12
kopalń wybudowanych w drugiej połowie XIX wieku równoległy układ bocznicy

97kolejowej zastosowano w 10 kopalniach
W początkowym okresie powstawania kopalń wyróżnienie równoległego czy 

czołowego układu bocznicy kolejowej mogło nastręczać trudności, ponieważ 
na powierzchni kopalni znajdował się jeden budynek przyszybowy, do którego 
dochodziły tory kolejowe. Przy małym wydobyciu i szczupłej załodze ten bu
dynek wystarczał dla obsługi całągo zakładu górniczego, zwłaszcza że urobek 
sortowany był na dole kopalni, a na powierzchni brak było pomieszczeń so
cjalnych. W najstarszych kopalniach wieże szybowe z maszyną wyciągową, urzą
dzeniami odwadniającymi i kotłami wytwarzającymi parę umieszczano w jednym 
rozczłonkowanym budynku szybowym, rys. 4. W skrzydłach tego budynku sytuo
wano biura a nawet mieszkania urzędników. Scalanie urządzeń technologicz
nych w jednym budynku skracało drogę przesyłu pary z kotłów do maszyn pa
rowych. Jednakże w pomieszczeniach o różnych funkcjach zlokalizowanych wo
kół szybu często dochodziło do pożaru, który rozprzestrzeniał się szybko w 
całym budynku oraz przedostawał się do szybu i części podziemnej. W trosce 
o bezpieczną pracę zakładu w nowych kopalniach oddzielano wieże szybowe od
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Rys. 3. Położenie torów bocznicy kolejowej: równoległe (a) i prostopadłe (b) 
do głównych obiektów szybowych. Obiekty: nadszybie (1), budynek maszyny wy
ciągowej (2), sortownia (3), kotłownia (4), łaźnia (5), elektrownia (6)

Opr. aut.
Fig. 3. Arrangement of shaft siding in parallel (a) and vertically (b) to 
main shaft objects. Objects: shaft top (1)', winding engine house (2), sorting 

plant (3), boiler house (4), bath house (5), power plant (6)
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Rys. 4. Budynek przyszybowy w najstarszych kopalniach węgla: New Essen (a), 
Herkules (b) , Eintracht Tiefbau (c) , Murcki szyb Jan Henryk (d) . Przeznacze
nie pomieszczeń: szyb (1), maszyna wyciągowa (2), kotłownia (3), pompownii 
(4), cechownia (5), biura (6), załadunek (7) , sortownia (8). Opr. wg [3l]

i [l70j
Fig. 4. Shaft houses at oldest coal mines» New Essen (a), Herkules (b), 
Eintracht Tiefbau (c) , Murcki - the Jan Henryk shaft (d) . Application of tht 
houses: shaft (1), winching engine (2), boiler house (3), pumping station (4| 

counting house (5), offices (6), loading station (7), sorting plant (8)
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Rys. 5. Dwa rzędy zabudowań kopalni Eminencja (ob. Gottwald) w 1905 roku: 
wieża szybowa (1) i sortownia (2) oraz kotłownia (3) i budynek maszyny wy

ciągowej (4) . Opr. wg [99j
Fig. 5. Two rows of buildings at Gottwald Mine (formerly Eminencja) frcm 1905 
headframe (1), sorting plant (2), boiler house (3) and winching engine house

(4)
pozostałych budynków. Ponadto odsunięcie budynku maszyny wyciągowej wynika
ło z konieczności utrzymania właściwego kąta odchylenia liny, gdyż rosnąca 
głębokość szybu powodowała wzrost wymiarów bębna maszyny wyciągowej, co z 
kolei miało wpływ na wzrost kąta odchylenia liny.
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Plany zagospodarowania powierzchni głównej kopalni grupowały obiekty w 
dwa rzędy zabudowań równoległych do torów kolejowych, rys. 5. Zabudowania 
te obejmowały:

- wieże szybowe, sortownie,
- maszyny wyciągowe, urządzenia odwadniające, kotłownie.

Powyższy układ zastosowano w kopalniach westfalskich i wzorowanych na nich 
kopalniach Górnego śląska. Cechą charakterystyczną zagospodarowania kopalń 
w tym okresie było stosowanie układów symetrycznych inspirowanych stylowy
mi budowlami epoki. Założenia symetryczne wynikały również z uwarunkowań 
technologicznych. W XIX wieku dążono do wyposażenia kopalń w bliźniacze 
szyby, które umożliwiały bezpieczną ewakuacje ludzi w razie awarii jednego 
z szybów. Wieże szybowe, budynki maszyn wyciągowych i kotłownia tworzyły 
układ symetryczny upraszczający połączenia między współpracującymi urządze
niami. Symetrię układu podkreślał komin stojący w centralnym punkcie zespo
łu budynków, rys. 6.

Wielkość wydobycia i warunki eksploatacji kopalń zmieniały się w stosun
ku do tych, dla których urządzenia powierzchniowe zostały swego czasu zapro
jektowane. Pierwotne ustawienie głównych obiektów kopalni nie przewidywało 
jej powiększenia, a ceny gruntów ograniczały wielkość parceli. W granicach 
ogrodzenia nie można już było rozbudowywać kopalni, więc grunty, które naj
łatwiej było uzyskać ukierunkowały rozbudowę kopalni nie zawsze zgodnie 
z wymaganiami technologii. Nieprawidłowe doprowadzenie bocznicy kolejowej 
(pod kątem lub z kilku kierunków) czy gęsta zabudowa otaczającego terenu 
również utrudniała rozprzestrzenianie'się kopalni. Rosnące powierzchnie 
hałd pochłaniały wolne dotąd tereny kopalniane. Starano się je odzyskać, 
zużywając odpady kopalniane do podsadzki lub do produkcji materiałów budo
wlanych. Istniejące budowle przemysłowe nadal stanowiły rdzeń układu prze
strzennego i wywierały decydujący wpływ na późniejszy kształt rozbudowywa
nego zakładu. Na powierzchni kopalni przybywało urządzeń technologicznych 
w miarę wzrostu wydobycia i stopnia mechanizacji. Liczne nowe lecz dopiero 
stopniowo wprowadzane maszyny, jak sprężarki, wentylatory, urządzenia elek
tryczne stawiano tam, gdzie akurat znalazło się miejsce. Rosła gęstość za
budowy kopalni, utrudniając jej pracę. Do sporadycznych należy zaliczyć 
przypadki zwalniania terenu dzięki zastosowaniu innej technologii, na przy
kład lokalizacja pomp głównego odwadniania w podszybiu kopalni umożliwiła 
likwidację pompowni na powierzchni i odzyskanie przestrzeni obok szybu. 
Rozwój techniki górniczej pozwolił na zwiększenie wydobycia węgla. W związ
ku z tym głęboko położone i coraz dłuższe wyrobiska wymagały większej ilo
ści powietrza do przewietrzania, co było często powodem głębienia dodatko- 

9 8wych szybów . Powstawały one przeważnie obok już istniejących, aby nie po
większać filara ochronnego i nie rozpraszać obiektów na powierzchni. Z cza
sem nastąpił podział funkcjonalny szybów. Szyby wydobywcze wyposażone w ski
py służyły wyłącznie do ciągnienia urobku. Szyby zjazdowe oprócz przewozu 
górników służyły również do opuszczania drewna i materiałów oraz przygoto-



- 44 -

Lru 01 01
□2 | 02

b
or" i
□ i ___im

Rys. 6. Symetryczny układ głównych obiektów przemysłowych kopalń: Bobrek z
1900 roku (a), Boże Dary z 1905 roku (b). Obiekty: wieża szybowa (1), ma

szyna wyciągowa (2), przetwornice (3), kotłownia (4). Opr. wg [l70j
Fig. 6. A symmetric arrangement of main industrial objects at the mines: 
Bobrek from 1900 (a), Boże,Dary from 1905 (b). Objects: headframe (1),

winching engine (2), converters (3), boiler house (4)
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wania nowych poziomów. Szyby wentylacyjne z zabudowanymi obok nich wentyla
torami, lokalizowane na lub poza powierzchnią główną kopalni, przewietrzały 
podziemne wyrobiska.

Rozwój zakładów wydobywczych był ograniczony dotychczasowym układem za
gospodarowania niepodatnym na powiększenie i zmianę funkcji. Skłoniło to do 
poszukiwań systemu zabudowy, który pozwalałby na etapową rozbudowę kopalni,' 
nie komplikując procesu technologicznego. Powstał wówczas, stosowany do 
dziś, pasmowy układ zabudowy terenu przyległego do torów kolejowych. Na po
wierzchni kopalni formowały się dwa lub trzy pasma zabudowy równoległe do 
stacji kopalnianej. Zasadniczy wpływ na liczbę pasm miało usytuowanie maszy
n y  wyciągowe j . Przy równoległym do torów kolejowych ustawieniu maszyny wy
ciągowej wykształcały się trzy rzędy zabudowań:

- obiekty przeróbki węgla,
- wieże szybowe, budynki maszyn wyciągowych,
- kotłownie, warsztaty, łaźnie.

Przy prostopadłym do torów kolejowych ustawieniu maszyny wyciągowej zabu
dowane były dwa pasma:

■ - obiekty przeróbki węgla, wieże szybowe,
■ - kotłownie, warsztaty, budynki maszyn wyciągowych, łaźnie.

i Na powierzchni kopalni budowano coraz więcej obiektów. W najwcześniejszych 
; kopalniach był to jeden budynek lub kilka budynków zgrupowanych wokół szy- 
: bu. Na przełomie XIX i XX wieku wolno stojących obiektów było już ponad 20,
i natomiast w kopalniach powojennych budowano 40 i więcej obiektów, rys. 7.

99i Rozwój kopalni wiązał się z bardziej złożonym procesem wzbogacania węgla 
: obok sortowni pojawiła się płuczka. Ekspedycja różnych sortymentów węgla 
potrzebowała dodatkowych torów załadowczych, a więc wyraźnie zwiększyła po
wierzchnię stacji kopalnianej.

W kopalniach węgla kamiennego stosowano poprzeczny i podłużny układ za
ładunku węgla. Układ poprzeczny załadunku występował przy prostopadłym do 
torów kolejowych ustawieniu przenośników transportujących węgiel. Końcowa 
część przenośników była nachylona i węgiel zsypywał się do przetaczanych 
wagonów, rys. 8a. Układ podłużny załadunku występował przy równoległym do 
torów kolejowych ustawieniu przenośników załadowczych. Taśmociąg przebiegał 
wzdłuż osi podłużnej wagonu, zsypując równomiernie węgiel z obu jego stron. 
Okład podłużny był chętniej stosowany, lecz wiązał się z koniecznością 
wprowadzenia dodatkowego, prostopadłego do torów taśmociągu przewożącego 
węgiel z nadszybia do hali załadowczej. Wobec tego trzeba było węgiel prze
sypywać z taśmociągu przebierczego na taśmociąg załadowczy, co powodowało 
niepożądane kruszenie węgla. Toteż radzono sobie inaczej. Wózki z węglem 
kierowano do wywrotów ustawionych bezpośrednio nad torami i przesypywano 
na taśmociągi, które nie zmieniając kierunku, ładowały węgiel do wagonów, 
rys. 8b.



Rys. 7. Rozbudowa kopalni Kleofas: plan zabudowy z 1892 roku (a), z 1930 roku 
(b), z 1986 roku (c). Obiekty: wieża wyciągowa (1), budynek maszyny wycią
gowej (2), sortownia (3), kotłownia (4), stajnia (5), rozdzielnia elektrycz
na (6), stodoła (7), cechownia (8), warsztaty (9), łaźnia (10), stolarnia 
(11), stacja ratownictwa (12), markownia (13)> magazyn (14). Oprać. aut.
Fig. 7. Development of Kleofas mine: development plans from 1892' (a), from 
1930 (b) and from 1986 (c) . Objects: headframe (1), winching engine house (2), 
sorting plant (3), boiler house (4), stable (5), switching station (6),barn 
(7), codnting house (8), workshops (9), bath house (10), joinery (11), res

cue station (12), control room (13), store house (14)
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Układ załadunku miał wpływ na usytuowanie obiektów przeróbki węgla. Przy 
załadunku poprzecznym płuczka lokalizowana była obok torów, a przy załadun

ku podłużnym nad torami. Murowane 
płuczki sytuowane były obok torów, 
natomiast nad torami wznoszono wą
skie, wysokie płuczki w konstruk
cji stalowej. Niemal wszystkie 
kopalnie wprowadziły podłużny za
ładunek węgla. Z reguły obiekty 
przeróbki węgla sytuowano nad to
rami kolejowymi jako bezpośrednio 
związane z załadunkiem. Zdolność 
przeróbcza zakładu zwiększała się 
w miarę wzrostu wydobycia i coraz 
trudniej było wyposażyć w ciężkie 
urządzenia budynki stojące nad to
rami. Zatem w powojennych kopal
niach zaczęto obiekty przeróbcze 
lokować poza obrysem stacji kopal
nianej. Kopalnie w dalszym ciągu 
zagospodarowywano pasmowo, ale 
pasma te były strefami funkcjonal
nymi. W dużych kopalniach podobny 
schemat zagospodarowania usztyw
niał układ przestrzenny i ostatecz
nie doprowadził do zabudowy po
wierzchni w strefach szybowych. 
Podział terenu kopalni na strefy 
szybowe ułatwił przestrzenną kom
pozycję zakładów wydobywczych.

o.

L3l35SSi

mu

Rys. 8. Poprzeczny (a) i podłużny (b) 
uicład załadunku węgla. Urządzenia: szyb 

(1), wywrót (2), przenośniki (3) 
Opr. wg L31]

Fig. 8. Transverse (a) and longitudi
nal (b) coal loading arrangement. 
Equipment: shaft (1), dumper (2),

conveyors (3)

W prezentowanych pianach kopalń 
pasmowy układ zabudowy został za
burzony przez nowe obiekty, których 
nie udało się dopasować do istnie
jącego układu. Stopień wykorzysta
nia terenu w starych kopalniach 

ilustrują wskaźniki zabudowy zestawione w tabeli 1. Wskaźniki te są zaniżo
ne, ponieważ w granicach ogrodzenia kopalni znajdują się duże powierzchnie 
składów węgla, placów drzewnych, zwałowisk oraz terenów zarezerwowanych pod 
rozbudowę, które otaczają niewielki stosunkowo obszar właściwej kopalni 
ciasno zabudowany obiektami. Większość kopalń rozbudowując się zatarła ory
ginalny układ przestrzenny i robi wrażenie przypadkowo zaprojektowanych. 
Wrażenie chaosu powiększa niedostosowanie przestrzenne i materiałowe nowych 
budynków wciśniętych w starą zabudowę. Porównując kubaturę obiektów wybudo
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wanych przed i po 1945 roku, można zauważyć, jak bardzo zmieniło się zago
spodarowanie kopalni. I tak w kopalni Kleofas kubatura nowych inwestycji 
jest prawie trzykrotnie większa od kubatury obiektów wybudowanych przed 
wojną. Podobnie przedstawia się proporcja starej i nowej zabudowy w kopal
ni Bielszowice. W kopalniach Gottwald, Murcki i Bobrek dominuje stara za
budowa .

Tabela 1

Kopalnia

t

Powierzch
nia kopal

ni

ha

Powierzch
nia zabu

dowy

2m

Wskaźnik
zabudowy

%

Kubatura obiektów 
wybudowanych

przed 1945 r. 
3m

po 1945 r. 
m 3

Kleofas 28,8 38500 14,4 75443 206567
Gottwald 8,1 10200 12,6 70357 41717
Boże Dary 23,2 53700 23,1 37044 62032
Murcki 5,2 52000 46,8 38000 10148
Bobrek 16,7 58500 35,0 130250 75550
Bielszowice 40,0 40120 10,0 80407 202435

3.3. SYSTEMY ZABUDOWY POWIERZCHNI KOPALŃ I OKRĘGÓW WYDOBYWCZYCH

Trudności eksploatacyjne w historycznie uformowanych kopalniach skłoniły 
do modyfikacji stosowanego przed wojną, pasmowego systemu zabudowy powierz
chni kopalń. System pasmowy miał gwarantować możliwość etapowej budowy, 
uprościć uzbrojenie terenu i układ dróg wewnątrzzakładowych oraz ułatwić 
decyzje lokalizacyjne poszczególnych obiektów. System pasmowy dzielił przy
legły do stacji kopalnianej teren na równoległe do niej, funkcjonalne pasma 
i lokalizował obiekty tylko na właściwych pasmach. Rozbudowa następowała 
wzdłuż osi stacji w obu kierunkach (rys. 9). Kolejność pasm wynikała ze 
schematu technologicznego zakładu górniczego. Na powierzchni kopalni wydzie
lono pasma:

- administracyjno-socjalne,
- obiektów i urządzeń szybowych, 
r warsztatowo-magazynowe,
- przeróbczo-odstawcze,
- pomocnicze dla przeróbki mechanicznej.

Pasma te zajmowały teren o szerokości 250 do 800 m i długości 900 m. Taki 
teren był wystarczający dla programu kopalni o wydobyciu do 20000 t/dobę. 
Pasma grupowały urządzenia i obiekty o wspólnych zależnościach technologicz
nych. Były jednak tak usytuowane, że obiekty mogły bez przeszkód rozbudowy
wać się w przyszłości, nie zakłócając pracy pozostałych części funkcjonał-
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nych kopalni. A więc schemat pasmowego podziału terenu kopalni upraszczał 
plan zakładu i pozwalał na racjonalne wykorzystanie terenu100.

900

-----------

Rys. 9. Schemat pasmowego podziału powierzchni kopalni. Pasma: administra-
cyjnó-socjalne (1), obiektów i urządzeń szybowych (2), warsztatowo-magazy- 
nowe (3), przeróbczo-odstawcze (4), pomocnicze dla przeróbki mechanicznej

(5). Opr. wg [177]
Fig. 9. A scheme of dividing the mine area into ribbons. Ribbons covering: 
administration and social facilities (1), shaft objects and equipment (2), 
workshops and stores (3), processing and handling systems (4), auxiliary equip

ment for mechanical cleaning (5)

Na początku lat sześćdziesiątych wprowadzono do praktyki projektowej 
strefowy system zabudowy powierzchni kopalni. Powierzchnie projektowanych 
kopalń dzielono na strefy, w których lokalizowano obiekty o podobnym prze
znaczeniu lub technologicznie z sobą powiązane. I tak powstały strefy obiek
tów:

- administracyjno-socjalnych, obejmujących budynek administracyjny, biura 
ruchu załogi, bar szybkiej obsługi, łaźnię i lampownię,

- transportu pionowego, obejmujących szyby, nadszybia łącznie z obiegami 
wozów, odstawę węgla, kamienia itd.,

- gospodarki energetycznej obejmujących rozdzielnie, halę sprężarek, obiek
ty ciepłowni,

- gospodarki magazynowo-warsztatowej wraz z placami składowymi i wszystkimi 
magazynami,

- zakładu przeróbczego wraz ze stacją kopalnianą.

Ideą przewodnią strefowego systemu zabudowy;powierzchni było:

- zapewnienie krótkich i nie krzyżujących się tras przepływu załogi, urobku 
i materiałów oraz

- zachowanie zasad elastyczności odnoszącej się do całości układu i poszcze
gólnych zespołów funkcjonalnych.
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Rys. 10. Pasmowa zabudowa i strefowy podział powierzchni kopalni Czeczott, 
Pasma: administracyjno-socjalne (1), urządzeń szybowych (2), przeróbczo-od- 
stawcze (3) , pomocnicze dla przeróbki mechanicznej węgla (4) . Strefy: szy
bów (.a) , warsztatów i magazynów (b) , kotłowni (c) , przeróbki mechanicznej 

węgla (d), zaplecza budowy (e). Opr. aut.
Fig. 10. Ribbon development and division of the Czeczott mine area into 
zones. Ribbons: administration and social facilities (1), shaft equipment 
(2), processing and handling systems (3), auxiliary equipment for mechani
cal coal cleaning (4) . Zones: shafts (a) , workshops and stores (b) , boiler 

house (c), mechanical coal cleaning (d), construction camp (e)

Na ogół plan zagospodarowania zakładu górniczego wykorzystywał zarówno 
system pasmowej zabudowy, jak i strefowego podziału powierzchni kopalni, na 
przykład powierzchnię główną kopalni Czeczott (rys. 10) podzielono na pasma 
równoległe do torów stacji kopalnianej:

- pomocnicze dla przeróbki mechanicznej węgla,
- przeróbczo-odstawcze,
- produkcyjne,
- administracyjno-socjalne,

oraz wyróżniono strefy obiektów kopalnianych:

- szybów,
- warsztatów i magazynów,
- kotłowni,
- obiektów zaplecza budowy,
- przeróbki mechanicznej węgla.

Wymienione systemy zabudowy kopalni nawiązywały do ogólnych zasad projekto
wania zakładów przemysłowych. Jednak kopalnia jest tak specyficznym zakła
dem przemysłowym1111, że wymaga opracowania indywidualnego systemu projekto
wego. Wszystkie procesy technologiczne na powierzchni zakładu górniczego 
mają charakter usługowy dla wydobycia i związane są z szybami integrującymi
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część podziemną z częścią nadziemną kopalni. Funkcja szybów wywiera zasad
niczy wpływ na układ przestrzenny kopalni i rzutuje na powiązania techno
logiczne obiektów powierzchniowych. W kopalni wyróżnić można tyle zespołów 
budynków i budowli, ile jest szybów oraz dodatkowo zespół obiektów kontroli 
i zarządzania. Zespoły te rozwiązywane są w strefach, które M. Dobrzycki 
proponuje nazwać strefami szybowymi, rys. 11. Tak więc powierzchnię kopalni 
można podzielić na strefy szybu:

- wydobywczego,
- materiałowo-z jazdowego, ’
- wentylacyjnego.

Rys. 11. Schemat stref szybowych na powierzchni kopalni. Strefy: szybu ma
teriałowo-z jazdowego (1 12 ) ,  szybu wydobywczego (3), szybu wentylacyjne

go (4). Ópr. aut.
Fig. 11. A scheme of shaft zones on the minehead. Zońes: service-winching

shaft (1 and 2), drawing shaft (3), wentilating shaft (4)

Podział ten odzwierciedla rzeczywiste relacje funkcjonalne i technologiczne 
obiektów, a jednocześnie ułatwia projektowanie zabudowy zakładu górniczego. 
Według M. Dobrzyckiego: "Powiązanie obiektów powierzchniowych z szybami - 
przy zachowaniu minimalnych lecz koniecznych technologicznych odległości
- spełnia postulaty o charakterze optymalizacyjnym, a mianowicie:

- minimalizuje koszty transportu produktów, materiałów i pracowników,
- eliminuje punkty kolizji w potokach urobku, materiałów, ludzi, energii 
i informacji,

- pozwala na rozbudowę obiektów w ramach poszczególnych stref szybowych,
- kompozycyjnie wykorzystuje cechy powierzchni kopalni dla podkreślenia

1 02specyficznego charakteru zakładu"
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W przeciwieństwie do pasmowego i strefowego systemu zabudowy powierzchni, 
które narzucały geometryczny, obcy w krajobrazie, układ zagospodarowania 
kopalń, podział terenu kopalni na strefy szybowe pozwalał na wprowadzenie 
bardziej swobodnej kompozycji przestrzennej harmonijnie wpisanej w niezur- 
banizowane, z reguły rolniczo użytkowane otoczenie.

Na układ przestrzenny zabudowy powierzchni kopalni wywarła również wpłyv 
tendencja do blokowania funkcjonalnie ze sobą powiązanych obiektów kopal
nianych. Podobnie jak w innych gałęziach przemysłu, blokowanie pozwoliło 
wyodrębnić zwarte zespoły przestrzenne w ramach poszczególnych stref funk
cjonalnych. I tak dotąd rozproszone, wolno stojące obiekty kopalniane zaczę 
to łączyć w zespoły administracyjno-socjalne, warsztatowo-magazynowe czy 
przeróbki mechanicznej węgla. W nowych kopalniach zespół obiektów socjal
nych obejmował cechownię z biurami ruchu, łaźnię, lampownię, stację ratow
nictwa górniczego i często łączył się z portiernią, budynkiem administra
cyjnym itp. Zazwyczaj zespół ten sytuowany był przy głównym wejściu na te
ren zakładu.
Złożoną technologię wzbogacania węgla również starano się umieścić w jednyj 
zespole, blokując sortownię, płuczkę i flotację. Tak powstałe duże obiekty 
trudno było sytuować nad stacją kopalnianą. W- projektowanych w ROW-ie ko
palniach obowiązywała już zasada lokalizowania zakładu przeróbki mechanicz
nej węgla poza obrysem stacji kopalnianej. Dążność do blokowania należało 
pogodzić ze stosowanym powszechnie w kopalniach przenośnikowym transportem 
węgla z szybu do zakładu przeróbczego i dalej do stacji załadowczej. Nachy
lone pod odpowiednim kątem przenośniki węgla ograniczały możliwość zbliże
nia poszczególnych obiektów przemysłowych.
Elastyczność projektowania powierzchni kopalni wyrażająca podatność na zmia 
ny w trakcie eksploatacji zakładu była łatwiejsza do uzyskania po wprowadza 
niu zasady umieszczania instalacji na pomostach zamiast jak dotąd w podziej 
nych kanałach o dużych gabarytach.

Zagospodarowanie okręgów węglowych

W Centralnym Okręgu Węglowym położonym na obszarze GOP-u eksploatowano 
stare zakłady górnicze. Przebudowywano je i rozbudowywano w związku ze wzro 
stem wydobycia, lecz sporadycznie wyznaczano nową powierzchnię kopalni, 
ograniczając się do - co najwyżej - głębienia nowych szybów. Kopalnie zmie
niały nazwę, grupowały się w większe lub mniejsze organizmy, ale ich struk
tura przestrzenna zasadniczo ukształtowana została przed wojną. Aby podkrei 
lić odrębność górnośląskiego rejonu górniczego, wygodnie będzie przytoczyć
opis Rybnickiego Okręgu Węglowego^"* i Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

104Górnicze zagospodarowanie rejonu południoworybnickiego podzieliło re
gion na obszary przyporządkowane sąsiadującym ze sobą kopalniom. Koordyna
cja poziomów wydobywczych w poszczególnych obszarach umożliwiła przyspie
szenie budowy każdej następnej kopalni przez prowadzenie robót z kopalni 
uprzednio udostępnionej. Szyby lokalizowano na wspólnej granicy obszarów
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sąsiadujących, na terenie o najmniejszej zasobności złoża, aby nie tracić 
węgla w filarach ochronnych, w przeciwieństwie do starych kopalń śląskich 
sytuowanych zazwyczaj na grubych pokładach węgla. Dla obszarów górniczych 
sporządzono mapy przewidywanej deformacji terenu wskutek eksploatacji gór
niczej, na podstawie których określono tereny pod zabudowę miejską. Zre
zygnowano z lokalizowania osiedli pracowniczych przy kopalniach na rzecz 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego w większych jednostkach osied
leńczych. Tak wybudowano miasto Jastrzębie, które w 1960 roku liczyło 2,9 
tysięcy osób, a w 1987 roku 101,3 tysięcy osób.
Nowe kopalnie ROW-u zajmowały większą powierzchnię w porównaniu z kopalnia
mi górnośląskimi, których rozprzestrzenianie ograniczała zwarta zabudowa 
miejska. Większy był również zasięg oddziaływania kopalń, zważywszy, że po
wstawały w terenie dotąd rolniczym i niezurbanizowanym. W zagospodarowaniu 
powierzchni utrwalił się śląski typ zabudowy kopalni z własną stacją kopal
nianą i własnym zakładem przeróbczym^^.

Koncepcja zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego zakładała bu
dowę omalże jednocześnie siedmiu kopalń, każda o wydobyciu około 12000 t/d 
i obszarze górniczym o powierzchni 20 km . Wszystkie jednostki usługowe, 
techniczne i przemysłowe (warsztaty, magazyny, transport) oraz socjalne i 
kulturalno-wypoczynkowe dla kopalń i ich załóg miały być scentralizowane. 
Centralny dla wszystkich zespołów produkcyjnych miał być też zakład prze
róbki mechanicznej węgla oraz zbyt węgla. Z budynków socjalnych położonych 
poza obszarem górniczym górnicy w ubraniach roboczych mieli być dowożeni 
do szybów zjazdowych. Natomiast urobek transportowany byłby taśmociągami 
do centralnego zakładu wzbogacania zlokalizowanego w dzielnicy przemysło
wej, obsługiwanej przez stację kolejową. Powierzchnia poszczególnych kopalń 
wynosiła 60 ha, powierzchnia dzielnicy przemysłowej 120 ha106. Tereny miesz
kaniowe dla 100000 mieszkańców znajdowały się po zachodniej stronie uskoku 
•złoża, poza którym nie przewidywano eksploatacji węgla. Tereny te łączyły 
się z zespołem budynków socjalno-administracyjnych, górniczą służbą zdrowia 
i szkolnictwem zawodowym. Od centralnej dzielnicy przemysłowej oddzielała 
je zazieleniona strefa ochronna, rys. 12. Koncepcja zagospodarowania LZW 
wydawała się niepodważalna do tego stopnia, że pierwsza kopalnia została 
usytuowana w miejscu uniemożliwiającym jakąkolwiek prawidłową rozbudowę. 
Załamanie planu zagospodarowania LZW już w trakcie budowy kopalni w Bogdan
ce (K— 1) spowodowało doprowadzenie torów kolejowych wraz ze stacją kopal
nianą do szybów wydobywczych, a nieco później konieczna okazała się również 
budowa zakładu przeróbczego na terenie przyległym do kopalni. Następną ko
palnię K-2 w Stefanowie zdołano przeprojektować na wzór kopalń znajdujących 
się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kryzys gospodarczy wstrzymał prace 
projektowe pozostałych kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
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Rys. 12. Zagospodarowanie przestrzenne Centralnego Okręgu Węglowego w Lu
belskim Zagłębiu Węglowym. Obszary górnicze (a), szyby główne i peryferyj
ne (b), linia kolejowa (c), dzielnica przemysłowa (d), zieleń ochronna (e), 

centralna łaźnia (f) , tereny mieszkaniowe (g) . Opr. wg [j05j
Fig. 12. Development of the Central Coal District in the Coal Basin of Lu
blin Mine areas (a), main and counter shafts (b), railway line (c), indu
strial zone (d ) , protective green belts (e) , central bath house (f) , housing

areas (g)

3.4. ANALIZA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA BADANYCH KOPALli

Wybrane do analizy zakłady górnicze położone były w większości na tere
nie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, rys. 13. Przeważająca część kopalń 
usytuowana była w miastach, a często w intensywnie zabudowanych fragmentach
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miast. W badaniach brano pod uwagę wiek kopalń, perspektywy rozwojowe, wiel-
107kość, położenie w stosunku do zabudowy miejskiej . układy przestrzenne 

zakładów wydobywczych analizowano w ujęciu historycznym, starając się pod
kreślić walory przestrzenne i kulturowe. W niektórych kopalniach zachował 
się oryginalny układ zabudowy i te posłużyły jako ilustracje zasad stosowa
nych w projektowaniu starych kopalń (symetria, pasmowy układ zabudowy).
W innych, zmienionych według obecnie przyjętych zasad projektowych wyróż
niono strefowy podział powierzchni lub w nowych kopalniach wyodrębniono 
strefy szybowe. Porównywano stopień wykorzystania terenu zakładów wydobyw
czych, a sposób użytkowania powierzchni kopalni skłonił do wprowadzenia po
działu tej powierzchni na część intensywnie zabudowaną obiektami kopalniany
mi oraz część zagospodarowaną osadnikami, zwałami, stacją kopalnianą itp. 
Wskaźniki wykorzystania całej ogrodzonej powierzchni szybów głównych lub 
peryferyjnych i wyodrębnionej zabudowanej części (strefa A) pomogły porów
nać wybrane kopalnie.

Do szczegółowej analizy planu zagospodarowania wybrano 29 kopalń, do któ
rych należały 44 powierzchnie szybów głównych. Kopalnie te położone były w 
Bytomiu (5 kopalń), Sosnowcu (4 kopalnie), Katowicach (3 kopalnie), Rudzie 
Śląskiej (3 kopalnie), Zabrzu (2 kopalnie), Piekarach śląskich (2 kopalnie) 
oraz w Chorzowie, Siemianowicach, Świętochłowicach, Będzinie, Dąbrowie Gór
niczej, Suszcu i Kaczycach.

Z porównania wydobycia i wynikającego zeń zatrudnienia widzimy, że naj
mniej węgla wydobywano w kopalni Barbara-Chorzów (4311 t/dobę), najwięcej 
w kopalni Zabrze-Bielszowice (19070 t/dobę). Załoga kopalni Barbara-Chorzów 
liczyła 3388 osób, kopalni Zabrze-Bielszowice 10262 osoby. W pozostałych 
kopalniach również zatrudnienie było pochodną wielkości wydobycia. Nato
miast związek między wydobyciem kopalni a jej powierzchnią był tak luźny, 
że nie pozwolił na ustalenie powtarzających się prawidłowości. Wynikało to 
ze schematu organizacyjnego kopalni, która mogła eksploatować obszar górni
czy z jednej powierzchni głównej (nowsze kopalnie) bądź z kilku zakładów 
wydobywczych stanowiących w przeszłości samodzielne kopalnie. Tak więc ko
palnia Jowisz posiadająca jedną powierzchnię główną zajmowała najmniejszą 
powierzchnię (25,7 ha), a kopalnia Pstrowski, w której skład wchodziły czte
ry byłe kopalnie, miała największą powierzchnię (178,6 ha).

Aby móc porównać zagospodarowanie kopalń, trzeba rozpatrywać indywidual
nie każdy ogrodzony teren zajęty przez zakład główny. W ten sposób analizu
jąc tereny zagospodarowania kopalń zauważono, że najmniejszą powierzchnię 
miała kopalnia Murcki ruch II (10,5 ha) i kopalnia Gottwald ruch II (10,6 ha), 
Spośród opisanych kopalń największą powierzchnię zajmowała kopalnia Generał 
Zawadzki (58,7 ha) i kopalnia Czerwone Zagłębie ruch I (56,2 ha). Obydwie
kopalnie powstały pod koniec XIX wieku i łączyły w ciągu długiego okresu

108 0 eksploatacji stare kopalnie . Dla porównania wybudowana w 1985 roku ko
palnia Krupiński zajmowała 108,8 ha, a kopalnia Morcinek 86,4 ha. Każda 
z tych kopalń (usytuowanych w Rybnickim Okręgu Węglowym) posiadała jeden 
zakład główny.
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Spośród badanych zakładów wydobywczych najliczniejsza była grupa kopalń 
o powierzchni od 10 ha do 19 ha (20 powierzchni szybów głównych), powierzch
nie od 21 ha do 29 ha zajmowało 8 kopalń, natomiast powierzchnię od 30 ha 
do 39 ha - 6 kopalń. Powierzchnia szybów peryferyjnych wahała się od 0,8 ha 
(szyb Piast kopalni Polska) do 12,5 ha (szyb Maczki kopalni Kazimierz-Ju- 
liusz i szyb Pawłów Górny kopalni Zabrze-Bielszowice) . Stare, górnośląskie 
zakłady górnicze miały mniejszą powierzchnię niż kopalnie ROW-u, natomiast 
relacje wielkości wydobycia i wielkości terenu wydawały się być dowolne. 
Również analiza usytuowania wybranych kopalń górnośląskich w stosunku do 
terenów zainwestowanych udowodniła, że położenie zakładu rzadko ma wpływ na 
wielkośó zajmowanego terenu. Na ogół teren lokalizacji zakładu powiększał 
się w wyniku rozwoju poszczególnych kopalń przeistaczających się w ogromne 
przedsiębiorstwa poprzez ekspansję terytorialną lub scalenie dotychczas sa
modzielnych jednostek produkcyjnych. Historia rozwoju większości przytacza
nych kopalń jest bardzo długa i powodowała nie tylko nawarstwienie zabudowy 
kopalnianej, ale również zmiany usytuowania zakładów wydobywczych.

Badając 29 kopalń, zauważono, że 8 kopalń powstało w latach 1768-1850,
14 kopalń wybudowano w latach 1860-1902, 3 kopalnie w latach 1912-1922, 
a jedynie 4 kopalnie zrealizowano po wojnie. Do zakładów pracujących bardzo 
długo należą kopalnie: Murcki (220 lat) , Barbara-Chorzów (200 lat) , Zabrze- 
-Bielszowice (198 lat). Według prognoz górniczych określających żywotność 
kopalń o wydobyciu zanikającym kopalnia Wawel pracować będzie 234 lata, ko
palnia Siemianowice 212 lat, kopalnia Anna 194 lata, a kopalnia Nowy Wirek 
175 lat. Przewiduje się, że w latach 2000-2005 zakończy eksploatację 5 ko
palń, w latach 2010-2020 następnych 7 kopalń, a pozostałe cztery kopalnie 
o wydobyciu malejącym zanikną około 2030 roku.

3.4.1. Podział kopalń ze względu na sposób zabudowy

Zagospodarowanie powierzchni kopalń zmienia się w ciągu długiego okresu 
eksploatacji zakładu. Stare obiekty są przebudowywane, a jeżeli nie można 
ich już przystosować do nowych funkcji, są wyburzane. W wielu starych kopal
niach przebudowy zmieniły układ przestrzenny zakładu i zatarły jego pierwot
ną kompozycję. W kilku kopalniach zachował się symetryczny układ budynków 
szybowych. Elementy tego układu widoczne są w planie kopalni: Bobrek, Mie- 
chowice, Kleofas, Boże Dary, Jowisz, rys. 14. Czasem rozbudowa zakładu wpro
wadza układ symetryczny obiektów szybowych, dodając do istniejącego pojedyn
czego szybu drugi zespół szybowy, na przykład kopalnia Czerwone Zagłębie 
rejon Klimontów.
W nielicznych, historycznie uformowanych kopalniach zachował się oryginalny 
układ pasmowej zabudowy powierzchni, kopalnie: Gottwald (Eminencja), Siemia
nowice I, Andaluzja rys. .15. Z reguły-'zabudowa kopalni następowała w pasmach 
równoległych do torów kolejowych, chociaż zdarzał się układ torów kolejowych 
poprowadzonych prostopadle do budynków szybowych, kopalnie: Siemianowice 
(Michał), Zabrze-Bielszowice rejon Bielszowice (por. rys. 3). Sporadycznie
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Rys. 14. Elementy symetrycznego układu zabudowy kopalni Jowisz
Opr. aut.

Fig. 14. Elements in the symmetric arrangement of building development
at Jowisz mine

budynki szybowe i energetyczne ustawiano pod kątem do torów stacji kopal
nianej, kopalnie: Pstrowski (Ludwik), Nowy Wirek. Porównując plany zagospo
darowania starych kopalń górnośląskich, można dopatrzyć się pasmowej zabu
dowy w 20 kopalniach spośród 44 badanych powierzchni głównych. Układ ten 
był wyraźny w kopalniach Gottwald (Eminencja), Boże Dary czy Siemianowice I 
lub zaburzony przez rozbudowy w kopalni: Rozbark, Kleofas, Murcki, Andalu
zja, Kazimierz-Juliusz czy Miechowice. Cześć kopalń nie miała geometryczne
go układu kompozycyjnego, budynki skupiały sie wokół szybów w sposób upo
rządkowany (fragmenty symetrycznej zabudowy) lub swobodny. Uwagę zwraca 
bardzo ciasna zabudowa kopalni Polska w Świętochłowicach, gdzie stare obiek
ty szybowe, energetyczne, warsztatowe i socjalne omalże stykają sie ze sobą, 
rys. 16. Wrażenie stłoczenia budynków i budowli odnosi się również w kopal
ni Zabrze-Bielszowice, kopalni Kleofas, czy kopalni Nowy Wirek, to znaczy 
w kopalniach, które się rozbudowują wprowadzając duże kubaturowo obiekty. 
Kompozycje te nie wyróżniają się walorami estetycznymi, często robią wraże
nie przypadkowych. Natomiast na waloryzacje estetycznego oddziaływania ko
palni wywiera wpływ układ obiektów przylegający do zabudowy miejskiej lub 
graniczący z ruchliwymi trasami komunikacyjnymi. Obiekty obsługujące kopal
nie, a znajdujące się na jej przedpolu utożsamiane są z zakładem, stąd ich 
układ wraz z otaczającym drzewostanem był wnikliwie analizowany. Dotyczyło 
to zwłaszcza starych kopalń, przy których ze względów prestiżowych budowa
no nie tylko pomieszczenia zarządu zakładu, ale również dom właściciela ko-
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Rys. 16. Ciasna zabudowa w kopalniach Siemianowice I (A) i Polska (B) . 
Budynki o dużej (a) i bardzo dużej (b) wartości kulturowej, strefa zabudo
wana (c) i strefa wejściowa (d). Obiekty szybowe (1), warsztaty, spreżar- 
kowanie (2), łaźnie (3), kotłownie, siłownie (4), sortownie (5). Opr. aut.
Fig. 16. Compact development at the Siemianowice I (A) and Polska (B) mines. 
Buildings of high (a) and very high (b) cultural value, developed zone (c) and 
entrance zone (d). Shaft objects (1), workshops, compressor rooms (2), bath 

houses (3), boiler house, power stations (4), sorting plants (5)



Geometria układu przestrzennego wybranych kopalń

Tabela 2

Typ zabudowy 
powierzchni

IA

IB

II

III

IV

PASMOWY
UKŁAD
ZABUDOWY

PASMOWY
UKŁAD
ZA BUDOWY
Z SYMUTltYCZNĄ
KOMPOZYCJA
OBIEKTÓW
SZYBOWYCH

ZABURZONY
PASMOWY
UKŁAD
ZABUDOWY

PROSTOPADŁY 
DO BUDYNKÓW 
SZYBOWYCH , 
UKŁAD TOROw

UKOŚNY DO 
BUDYNKÓW 
SZYBOWYCH t 
UKŁAD TOROW 
STACJI 
KOPALŃIANifiJ

SKUPIONY
UKŁAD
ZABUuOWY

ROZPROSZONY
UKŁAD
ZABUUOWY

VI

VII

STRUPOWY
UKŁAD
ZABUDOWY

UKŁAD
STRUP
SZYBOWYCH

Kopalnia

Andaluzja 
Czerwona Gwardia 
Czerwone Zagłębie 
Got twaId 
Murcki
Siemianowice 1

Bobrek
Boże Dary
Kleolas
Miechowiee
Zabrze/Poręba/

Kazimierz-Juliusz 
Pstrowski 
/Mi k ule zy ee/ 

Rozbark 
Sosnowiec

Siemianowice III 
/Micha ł/ 
Bielszowice

Nowy Wirek 
Pstrowski 
/Ludwik/

Anna
Czerwona Gwardia 
/Piaski/ 

Klimontów 
Polska 
Pstrowski 
/Biskupice/

Uorbara-Chorzdw
Dymitrow
Katowice
Prezydent
Zawadzki

Julian
Morcinek

Krupiński 
Bud ryk

Schemat plonu zagospodarowania Dominujące c 
układu

Pasma
usytuowane 
równolegie 
do torów 
stacji 
kopalnianej

Tory stacji 
kopalnianej 
dochodzą do 
czoła budynków 
szybowych

Tory stacji 
kopalnianej 
usytuowane pod 
kątem względem 
budynków 
s zybowych

Główne obiekty 
kopalniane 
skupione 
wokół szybu

Nie można wy
różnić zwartego, 
charakterystycz
nego zespołu 
budynków 
kopalnianych

Podział 
powierzchni 
kopalni na 
strely
f u n k c j o n a l n e

Podział po
wierzchni kopalni 
na strely szybowe

Krupiński

Sosnowiec

Julian

Zawadzki

Wirek

Siemianowice III
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palni z rozległym parkiem (kopalnie: Murcki, Siemianowice III, Saturn ob. 
Czerwona Gwardia). Zieleń ta przenikała na teren kopalń tworząc założenia 
kompozycyjne części wejściowej zakładu.

Podział kopalń ze względu na sposób zabudowy wyodrębnił 8 grup swoistych 
układów przestrzennych (tabela 2). Kryterium podziału stanowiły dominujące 
cechy układu przestrzennego wyróżniające kopalnię od pozostałych zakładów 
wydobywczych. Układy przestrzenne wybranych kopalń objęto analizą porównaw
czą, przyjmując, że podstawową cechą struktury przestrzennej kopalni jest
"jakość kompozycyjna ujmowana w kategoriach wartości przestrzennych i kul-

109turowych, takich jak: unikatowość, atrakcyjność, odrębność, czytelność" . 
Najliczniej reprezentowana była grupa kopalń (I, IA, IB) o pasmowym ukła
dzie zabudowy. W tej grupie znalazły się kopalnie z historycznie wykształ
conym układem, równoległych do torów stacji kopalnianej pasm zabudowanych 
kolejno:

- sortowniami,
- wieżami szybowymi,
- budynkami maszyn wyciągowych,

\
- kotłownią,

jak również później wprowadzone układy pasmowej zabudowy grupujące kilka 
funkcji w długich pasmach biegnących wzdłuż stacji kopalnianej. Pierwszy 
typ (IA) pasmowej zabudowy grupował najczęściej kopalnie z symetrycznym 
układem budynków szybowych, charakterystycznym dla założeń kompozycyjnych 
kopalń dziewiętnastowiecznych, drugi pojawił się w wielu kopalniach rozbudo
wywanych w pasmach wyznaczonych przebiegiem torów kolejowych i równoległych 
do nich dróg wewnątrzzakładowych. Liczne przebudowy a czasem warunki topo
graficzne zaburzyły czytelny układ pasmowej zabudowy, lecz w dalszym ciągu 
był on najbardziej narzucającą się cechą osobową struktury przestrzennej 
kopalni (IB). Wobec powszechności stosowania pasmowej zabudowy kopalni wy
różniał się inny sposób sytuowania obiektów górniczych względem torów sta
cji kopalnianej. Do rzadko stosowanych kompozycji należał prostopadły układ 
torów stacji kopalnianej do budynków szybowych (II). Podobnie niewiele jest 
przykładów ukośnego względem torów stacji kopalnianej sytuowania budynków 
szybowych (III) . Typologia dotyczyła również wzajemnego położenia obiektów. 
Skoncentrowany układ budynków występował w kopalniach, w których obiekty 
skupione były wokół szybu, nie tworząc charakterystycznych pasm czy osi 
kompozycyjnych. Wprawdzie w tych kopalniach występowały zespoły symetrycz
ne, ale obejmowały one zazwyczaj kilka przylegających budynków lub częściej 
dotyczyły pojedynczych obiektów (IV). Kopalnie, w których nie można było 
wyróżnić zwartego, charakterystycznego kompleksu budynków, zaliczono do 
grupy zakładów o rozproszonym układzie zabudowy (V) . Byłą to liczna grupa 
kopalń z równomiernie zabudowaną strefą A i bardzo różnie zaprojektowanymi 
zespołami przemysłowymi. W nowszych kopalniach wyróżniono strefowy układ za
budowy, który dzielił powierzchnię na strefy funkcjonalne (VI) oraz układ
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stref szybowych, według którego zaprojektowano kopalnie: Budryk i Krupiń
ski (VII).

3.4.2. Struktura użytkowania terenu kopalni

Badaniami objęto 38 zakładów głównych należących do 25 kopalń węgla ka
miennego11®" We wszystkich wymienionych kopalniach analizowano stopień wy
korzystania terenu posługując się wskaźnikami charakteryzującymi struktur; 
użytkowania powierzchni kopalń, takimi jak:

- wskaźnik wykorzystania terenu kfc = . 100%,
7V

- wskaźnik zabudowy = p • 100®» 

gdzie:
A - powierzchnia zajęta przez wszystkie budynki,
B - powierzchnia zajęta przez składy, osadniki itp.,
C - powierzchnia zajęta przez stację kopalnianą,
D - powierzchnia całego ogrodzonego terenu kopalni.

Ponadto obliczono procentowy udział powierzchni torów stacji kopalnianej 
oraz składów, zwałowisk czy osadników w stosunku do ogrodzonego terenu ko
palni, tabela 3. Bardzo różny był stopień wykorzystania terenu w badanych 
kopalniach. Część kopalń była równomiernie zabudowana obiektami, lecz w 
większości wyraźnie można było wyodrębnić powierzchnię zajętą przez budyn
ki od terenu, na którym znajdowały się osadniki, składy otwarte, stacja ko
palniana, a również hałdy czy powierzchnie niezagospodarowane. Wskaźnik «y- 
korzystania terenu liczony jako suma powierzchni zajętej przez wszystkie 
budynki, składy, stację kopalnianą podzielona przez powierzchnię całego 
ogrodzonego terenu kopalni informował o wielkości niezagospodarowanych te
renów kopalnianych. Procentowy udział poszczególnych rodzajów użytkowania 
terenu (teren zabudowany, stacja kopalniana) służył do określenia struktu
ry użytkowania.
Przykładowo w kopalni Kazimierz-Juliusz (ruch II) powierzchnia zajęta prze; 
budynki, składy, stacje kopalnianą, drogi i place wynosiła 23% całego te
renu kopalni, podczas gdy w kopalni Rozbark 89%. Również wskaźnik zabudowy 
wahał się w dużych granicach od 3,4% (kopalnia Sosnowiec) do 46,9% (kopal
nia Murcki). Tak samo duże różnice występowały dla powierzchni zajętych 
przez składowiska i osadniki: od 1,5% (kopalnia Dymitrow) do 37,8% (kopal
nia Bobrek) . Podobnie powierzchnia torów kolejowych była różna, jej procen
towy udział w strukturze użytkowania terenu kopalni wahał się od 2,4% (ko
palnia Rozbark) do 27,6% (kopalnia Siemianowice ruch II).

Z porównania wskaźników wykorzystania terenu kopalni wynika duża dowol
ność w zagospodarowaniu terenu zakładu. Nie udało się wykryć prostej zależ
ności między położeniem kopalni w centrum czy na obrzeżu miast górnoślą
skich a gęstością zabudowy kopalni. Wiąże się to raczej z rozrzutnym, nie
gospodarnym użytkowaniem terenów rezerwowanych przez kopalnie nawet wów
czas, gdy znajduje się ona w ścisłym centrum miasta. Inaczej przedstawia
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Struktura użytkowania terenu wybranych kopalri
Tabela 3

w tym:powierzchnia 
terenów Teren szybów głównych 

zajęty przez:
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1 2 ? 4 ? 6 ? 8 9 10
ANDALUZJA 63,7 31,3 5,3 7,8 19,2 3,0 3.4 6,7 0,4
BARBARA CHORZÓW ^5,0 13,8 18,4 11,9 0,9 1,8 2.4 2.7 0,7
BOBREK l*09U 16,7 6,4 16,8 0,52 5,9 6,1 3,4 0,2
CZERWONA GWARDIA 
I Saturn 165,3 15,5 5,7 46,5 10,5 2,0 1,1 1,6 0,5II Milowice 10, 4 3,9 27,6 1,3 0,1 0,4 0,5IllCzeladź 10,9 4,9 14,3 15,1 1.3 0,4 1,4 0,1
CZERWONE ZAGŁOBIE 
Ruch I 125,3 52,2' 10,6 2,9 7,3 7,0 11,4 7,2Ruch II 8,1 3,8 16,7 1,5 1,5 0,5 1,4III Klimontów 13,6 0,8 14,5 2̂ 1 4,1 2,2 3,1 0,2
DYMITROW 132,7 63,7 7,0 53,9 8.1 5,0 3,0 7,0 8,0
GEN.ZAWADZKI 76,8 65,2 4,1 3,6 3,9 4,6 16,7 9,8 6,0
GOTTWALD
I Kleofas 69,7 26,8 5,0 15,4 7,9 3,9 4,7 5,7 3,1TI Gottwald 8,1 2,8 3,6 0,1 1,0 2,6 1,7 2,8
JULIAN 128,8 39,6 5,4 25,0 6,3 7,1 10,1 7,0 0,9
KATOWICE 31,0 22,8 6,6 - 1.6 2,8 4,5 1,5 2.5
KAZIMIERZ-JULIUSZ 
I Kazimierz 102,2 18,6 31,1 3,2 2,5 0,6 4,3 0,1II Juliusz 25,9 3,64 17,6 2,0 1,8 0,8 3,1 0,9
KRUPIŃSKI 108,8 77,0 4,7 17,3 2,2 55,0 2,7 9,5 1.5
MIECHOWICE 63,7 30,5 *.1 27,1 1.9 2,9 4,4 3,6 5,9
MORCINEK 86,47 63,2 - - 2,33 37,3 3,8 7,7 4.4
MURCKI
I Boże Dary 154,0 23,2 4,0 26,9 42,0 5,4 0,7 3,5 0,3
TI Mureki 11,1 3,8 16,8 26,2 5,2 0,5 2,4 0,3
NOWY WIREK 70,9 29,5 7,4 32,0 2,0 3,1 3,5 6,0 -
POKÓJ 64,0 15,8 17,4 - 2,2 2,7 0,9 3,3 0,5
POLSKA
Ruch I 69,0 14,8 2,7 22,7 - 2,1 2,9 3,0 0.3II Prezydent 16,1 3,2 9,5 - 2,2 1,8 2,9 1,2
POWSTAŃCÓW ŚL. 
I Bytom 132,5 37,3 4,1 46,1 3,3 2,7 5,1 7,8 4.2
TT Radzionków 25,9 3,0 16,1 0,2 2,1 0,6 3,0 1,4
PSTROWSKI 
Ruch I 
Ruch II
ROZBARK

178,6

45,0

57.0
46.0
16,6

0,6
6,0
18,6

33,7
13,6
7,0

32,5
2,8 10,0

brak danych 

4,3 0,4 0,2
SIEMIANOWICE
Ruch I 103,5 16,2 14,8 10,5 19,8 1.9 0,3 2,9 0,2
Ruch II 10,5 3,6 5,4 0,1 1,1 1.4 2,9 0,1
III Michał 15,6 3,4 3,4 0,2 1,4 1,8 2,9 0,1
SOSNOWIEC 57,9 32,2 12,0 - 1.37 1,1 3,8 4,1 6,8
WAWEL 138,5 59,0 7,0 67,3 - 2,7 1,5 2,8 -
ZABRZE BIELSZOWICE 
I Zabrze 136.2 18,6 15,0 27,0 11,2 3,7 3,0 4,5 0,2
II Bielszowice 40,0 1,2 22,0 1.1 4,0 6,1 5,1 0,6
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się sytuacja w nowo projektowanych kopalniach ROW-u, które z reguły zajmuj, 
większą powierzchnię i położone są na ogół poza terenem zurbanizowanym. 
Jednakże we wszystkich kopalniach można wyróżnić powierzchnię ciasno zabudowaną 
obiektami przemysłowymi (strefę A) powiązaną z miastem strefą wejściową 
oraz pozostałą część ogrodzonego terenu kopalni użytkowaną jako składy węg
la, osadniki, place składowe, stację kopalnianą. Toteż celowe okazało się 
wydzielenie powierzchni terenu zabudowanego jako strefy A zakładu górnicze
go, dla której podobnie jak dla powierzchni kopalni w granicach ogrodzenia 
wyliczony został wskaźnik zabudowy. A więc sposób wykorzystania terenu ko
palni charakteryzowały dwa wskaźniki:

- wskaźnik zabudowy, który uzyskano z podzielenia powierzchni zabudowy bu
dynków przez powierzchnię kopalni,

- wskaźnik zabudowy strefy A, który uzyskano z podzielenia powierzchni bu
dynków przez powierzchnie wyodrębnionego terenu zabudowanego (strefy A).

Wskaźniki te zdecydowanie się różniły. Wydaje się jednak, że o gęstości 
zabudowy więcej mówił wskaźnik uzyskany z podzielenia powierzchni budynków 
przez powierzchnie wyodrębnionego terenu zabudowanego. Oczywiście powierzcb 
nia zabudowanego terenu (strefy A) była o wiele mniejsza od powierzchni 
ogrodzonej działki szybów głównych i nie przekraczała 52,5% tej działki 
(kopalnia Barbara Chorzów) . Porównanie wielkości strefy A z całą powierzch
nią kopalni wykazało, że w 14 kopalniach ciasno zabudowana była tylko czwan 
ta lub piąta część terenu, rys. 17, natomiast w 13 kopalniach strefa A zaj
mowała trzecią część terenu, rys. 18, w pozostałych kopalniach zajęta przez 
budynki była prawie połowa terenu zakładu wydobywczego, rys. 19. Naturalnie, 
wyodrębnienie strefy zabudowanej było przybliżone. Nie chodziło o podanie 
dokładnej powierzchni terenu, na którym znajdowały się budynki a raczej o 
wydzielenie terenu intensywnie zabudowanego, stąd często pomijano pojedyn
cze obiekty znajdujące się obok dużego składu węgla czy osadników i znacz
nie oddalone od zasadniczego skupiska budynków. W kopalniach o układzie 
rozproszonym powierzchnia strefy A była odpowiednio większa i jej delimita- 
cja nastręczała więcej trudności. Porównując 40 zakładów głównych dwudzie
stu czterech kopalń zauważono, że najmniejszą powierzchnię miała zabudowa
na strefa A kopalni Gottwald ruch II (3,5 ha) i kopalni Czerwona Gwardia I 
(3,9 ha), największa strefa A występowała w kopalni Dymitrow (10,1 ha) 
i kopalni Wawel (17,5 ha).

Dla wydzielonej strefy A obliczono wskaźnik zabudowy, który w sposób 
bardziej adekwatny określał rzeczywisty stopień intensywności zabudowy.
I te wielkości należy traktować orientacyjnie, ponieważ niesposób dokład
nie wytyczyć granice terenu zabudowanego od inaczej zagospodarowanej po
wierzchni kopalnianej. Jednakże odzwierciedlają one wzajemne, relacje między 
budynkami i określają ich stłoczenie. Najluźniej zabudowana była strefa A 
kopalni-Wawel (15,3%). Stwierdzono, że strefa A w piętnastu kopalniach była 
luźno zabudowana (wskaźnik zabudowy 15-29%), zwarta zabudowa występowała w 
dziewięciu kopalniach (wskaźnik zabudowy w granicach 30-50%), a skoncentro-
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Tabela 4

Charakterystyka sposobów zagospodarowania kopalni
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1 S 3 4 5 6 8 .. 11 ' 12
A fu A LUZ JA 28,7 11,0 38,3 P 29,6 10,3 26,9 c brak danych
ANNA 58,7 10,2 17,4 t b a k d a n y c h
BARBARA CHORZÓW 1
Barbara 13,7 7,2 52,5 U 17,7 12,9

,
24,6 c 143,6 8,1 ś

sz.Wyzwolenie 12,5 5,5 44,0 u b a k a a n y o h
BOBRSK 16,2 7,0 43,2 u 58,5 36,1 83,6 s brak danych
CZ.GWARDIA
I Saturn 14,0 3,9 27,8 t 19,4 13,8 49,7 s 116,4 6,0 n
II Milowice 14,0 44,8 u 12,5 11,9 26,6 0 153,6 12,3 w
III Czeladź 13,5 4,2 31,1 p 13,3 9,6 31,7 z 58,9 4,4 n
CZERWONB ZAGŁOBIE
Zagórze 56,2 9,2 16,4 t 72,5 12,9 78,8 8 394,6 5,4 ś
Klimontów 15,0 6,2 41,3 u 40,5 27,0 65,3 O 320,2 7,9 6
DYMITROW 43,7 19,1 43,7 u 50,1 11,5 26,2 c brak danych
GENERAL ZAWADZKI 58,7 16,5 28,1 t 45,5 7,7 27,6 o 181,3 4,0 a
GOTTWALD
Kleofas 27,1 7,5 27,7 t 38,5 14,2 51,4 s 282,0 7,3 6
Gottwald 10,6 3,5 33,0 p 10,2 9,6 29,1 c 112,1 11,0 w
JULIAN 39,6 13,0 32,8 p 71,4 18,0 54,9 s 453,9 6,3 n
KATOWICE 21,2 8,0 37,7 p 28,2 13,3 35,2 z 232,7 8,3 ś
KAZIMIERZ-JULIUSZ
Kazimierz 22,7 6,0 26,8 t 25,3 11,1 42,2 z 159,9 6,3 ś
Juliusz 26,0 4,8 18,5 t 18,3 7,0 38,2 z 60,6 3,3 n
MIKCHOWICB 30,0 9,2 30,7 p 29,0 9,7 31,5 z brak danych
MURCKI
Boże Dary 21,9 6,0 27,4 t 22,1 15,7 3G,8 s 99,1 4,5 n
llurcki 10,5 4,0 38,1 p 11,2 10,7 28,0 c 48*, 1 1,3 »
NOWY WIREK 36,0 10,0 27,8 t 30,5 ' 8,5 30,5 z brak danych
POLSKA
Ruch I 15,0 7,7 51,3 u 20,8 13,9 27,0 c 195,2 9,4 ś
II Prezydent 14,0 6,0 42,8 u 21,8 15,6 36,3 c 225,5 10,3 w
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
I Bytom 36,2 15,0 41,4 u 26,7 f,4 17,8 c 147,1 5,5 n
II Radzionków 28,5 7,0 24,6 t 20,5 7,2 29,3 c 164,2 8,0 B
PSTROWSKI
Rokltnlca 31,3 11.9 38,0 p brak danych
Ludwik 15,0 5,5 36,7 p brak danych
Biskupice 13,7 5,5 40,1 u brak danych
Mlkulczyce 29,5 6,2 21,0 t brak danych
ROZBARK 17,5 5,7 32,6 p 18,9 10,8 33,2 z brak danych
SIEMIANOWICE
Ruch I 17,2 9,0 52,3 u 19,2 11,2 21,3 c brak danych
Ruch II 11,0 4,5 40,9 u 11,2 10,2 24,9 c brak danych
III Michał 17,0 6,0 35,3 p 14,5 8,5 24,2 c brak danych
SIERSZA 43,7 9,0 20,6 t brak danych
SOSNOWIEC 37,5 6,5 17,3 t 10,9 2,9 10,8 0 115,4 ' 10,6 w
WAWEL 59,0 17,5 29,7 t 26,7 4,5 15,3 c 218,8 8,2 ś
ZABRZB-BIKLSZ0WIC2
Zabrze 18,7 6,7 35,8 p 33,7 18,0 60,2 s 460,7 13,7 w
Blelszoulce 38,5 15,0 39,0 p 40,1 10,4 26,7 c 282,8 7,0 ś

1/ W zagospodarowaniu terenów kopalnianych wyodrębniono strukturę: topograficzną /t/ gdy strefa A
zajmuje od 16* do 30* powierzchni zakładu, pośrednią /p/, gdy strefa A zajmuje powyżej 30* do 40* 
powierzchni zakładu oraz urbanistyczną /u/, gdy strefa A Zajmuje powyżej 40* do 60* powierzchni 
zakładu.

2/ Rodzaj zabudowy w strefie określono Jako olasny /c/, gdy wskaźnik zabudowy strefy A wynosi
od 15* do 30*, zwarty /z/, gdy wskaźnik zabudowy strefy A wynosi powyżej 30* do 45* 1 stłoozony /*/,
gdy wskaźnik zabudowy strefy A wynosi powyżej 45* do 90*.

3/ Zabudowa terenu zakładu była niska /a/ od 4,0 a do 7,0 m, średnia /i/ od 7,1 do 10,0 m,
wysoka /w/ od 10,1 do 14,0 ■.
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wana (stłoczona o wskaźniku zabudowy od 51 do 90%) w siedmiu kopalniach. 
Wśród badanych kopalń największe stłoczenie w strefie A zaobserwowano w ko
palni Boże Dary oraz kopalni Bobrek, tabela 4.

Zestawiając wielkość strefy zabudowanej ze wskaźnikiem zabudowy i kuba
turą obiektów, możemy wybrać kopalnie, w których dominuje wysoka, zwarta 
zabudowa przemysłowa. Dane dotyczące kubatury obiektów kopalnianych mogą 
również okazać sie niepełne, albowiem pochodziły z badań ankietowych ko
palń'' ' '. Pozwalają jednak na opisanie pewnych cech charakterystycznych za
budowy górniczej. Kubatura wszystkich obiektów kopalnianych została zesta
wiona dla 14 kopalń obejmujących 21 powierzchni szybów głównych. Okazało 
się, że najmniejszą kubaturą obiektów posiadała kopalnia Murcki ruch II 
(48128 m 3), natomiast największą kopalnia Zabrze-Bielszowice rejon Zabrze 
(460724 m 3).

Interesujące było porównanie kubatur obiektów powstałych w różnych okre
sach eksploatacji kopalni. W badanych starych kopalniach górnośląskich 
wielkość kubatury obiektów sprzed 1945 roku i nowych budynków przedstawiała 
sie bardzo różnie. Najczęściej zachodziła proporcja starej i nowej zabudo
wy jak 2:1 (9 powierzchni szybów głównych spośród 21 badanych terenów ko
palń). Kopalnie: Polska, Powstańców śląskich, Dymitrow, Murcki, Barbara- 
-Chorzów zachowały wiele starych budynków, które często przedstawiają dużą 
wartość estetyczną i kulturową, a zagrożone są ciągłą rozbudową zakładu 
bądź jego stopniową likwidacją. W kopalniach eksploatowanych stokilkadzie- 
siąt lat stara zabudowa jest wyburzana tym szybciej, im ambitniejsze są 
plany rozwojowe zakładu. I tak w kopalniach: Zabrze-Bielszowice rejon Za
brze, Czerwone Zagłębię rejon Klimontów; Kazimierz-Juliusz rejon Kazimierz 
kubatura starej (przed 1945 r.) zabudowy jest nieco mniejsza od kubatury 
nowych obiektów, ale już w kopalniach: Murcki rejon Boże Dary, Gottwald 
rejon Kleofas, Zabrze-Bielszowice rejon Bielszowice, wyraźnie większa jest 
kubatura obiektów nowych (proporcje 1:2 a nawet 1:3). Są to na ogół kopal
nie rozwojowe, które będą zwiększać wydobycie. Jak widać z powyższego porów
nania, kubatura obiektów kopalnianych zmieniała się i na ogół rosła razem 
ze wzrostem wydobycia. Jednakże dane zestawione w tabeli 5 przekonują, że 
kubatura budynków nie wynikała jedynie z wielkości produkcji zakładów wy
dobywczych.
Wpływ na wielkość kubatury wywierała technologia wzbogacania węgla czy pro
cesów pomocniczych, ale również konstrukcja wież szybowych lub wielkość 
kopalnianej siłowni, kotłowni itp. Bliskie usytuowanie wysokich obiektów 
daje złudzenie dużej kubatury. Zwłaszcza zakłady przeróbcze i budowle ener
getyczne przytłaczają swoją wielkością. One też zazwyczaj podnoszą średnią 
wysokość budynków kopalnianych. W badanych kopalniach średnią wysokość bu
dynków obliczono dzieląc kubaturę przez powierzchnię zabudowy. Wskaźnik 
ten informuje o wrażeniu stłoczenia obiektów, a łącznie ze wskaźnikiem za
budowy strefy A przekonuje, jak ciasno zabudowana jest powierzchnia kopal
ni. I tak średnia wysokość budynków kopalni Generał Zawadzki wynosiła 4,0 m,
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a kopalni Zabrze-Bielszowice rejon Zabrze 13,7 m. Grupując kopalnie według 
średniej wysokości budynków, otrzymano zakłady o niskiej zabudowie (średnia 
wysokość budynków od 4,0 m do 6,3 m) ; o średniej zabudowie (średnia wyso
kość budynków od 7,0 m do 9,4 m) oraz wysokiej zabudowie (średnia wysokość 
budynków od 10,0 m do 14,0 m ) , tabela 4.

Tabela 5
Wydobycie węgla a kubatura obiektów kopalnianych

Kopalnia
Wydobycie
t/doba

Kubatura
m3

Wskaźnik kuba
tury na tonę 
wydobycia

Barbara-Chorzów 4300 143594 34
Katowice 5000 232700 46
Generał Zawadzki 5400 181309 34
Polska 5602 420700 74
Sosnowiec 5650 115434 20
Kazimierz-Juliusz 5700 220521 39
Dymitrow 6500 130000 20
Murcki 8403 147207 18
Czerwone Zagłębie 9200 795800 86
Gottwald 10000 394084 39
Powstańców Śląskich 13500 311284 23
Zabrze-Bielszowice 19070 743566 39

Wyodrębnienie strefy zabudowanej pozwoliło zróżnicować typy strukturalne
zagospodarowania przestrzennego kopalń. Można założyć, że kopalnie o małym
procentowo udziale strefy A (od 16,4 do 29,7%) mają skupioną zabudowę lub
przerost powierzchni składowej (składy, magazyny, osadniki) czy w ogóle

112niezagospodarowanej (rezerwa terenu) . Natomiast kopalnie o dużym udziale 
strefy A (od 40 do 52,5%) mają zabudowę bądź rozproszoną, bądź są równomier
nie i ciasno zabudowane, rys. 20.

Konsekwencją przyjętego podziału powierzchni kopalni według sposobu za
gospodarowania było odmienne podejście do przekształceń użytkowania terenów 
kopalnianych. Część terenu zabudowaną obiektami kopalnianymi należy objąć 
działaniami rewaloryzacyjnymi ze szczególnym względnieniem adaptacji budyn
ków zabytkowych, natomiast pozostałą część powierzchni kopalni należy pod
dać zabiegom rekultywacyjnym przystosowującym teren do zadrzewienia, aby 
wraz z zazielenionym zespołem sportowo-rekreacyjnym kopalń rozszerzyć sy
stem zieleni miejskiej.

3.4.3. Walory przestrzenne zabudowy wybranych kopalń

Układ przestrzenny zakładu wydobywczego waloryzowany jest z różnych po
ziomów i dystansów. Wyeksponowaniu czytelności kompozycji kopalni sprzyjają 
dogodne warunki topograficzne miejsca lokalizacji oraz sposób ukształtowania
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i zagospodarowania otoczenia zakładu. Wiadomo, że sylwety ażurowych wież 
wyciągowych są widoczne z dużej odległości, jeszcze wyraźniej górują nad 
otoczeniem, wysokie, nowoczesne, obudowane wieże z maszyną wyciągową umiesz
czoną na wieży. Zasięg oddziaływania tych budowli jest większy wówczas, 
gdy otaczająca kopalnię zabudowa jest niska lub nie ma jej wcale, tak jak 
w rolniczo użytkowanej okolicy nowych kopalń ROW-u. Naturalne wzniesienia 
terenu, na którym położona jest kopalnia chroniona filarem ochronnym, z 
czasem wydają się wyższe wskutek spowodowanych eksploatacją górniczą obni
żeń terenów sąsiadujących z zakładem wydobywczym. W ten sposób dominuje 
nad okolicą kopalnia Nowy Wirek, podobne zjawisko występuje w kopalni Ka- 
zimierz-Juliusz czy kopalni Barbara-Chorzów. Kopalnie łatwo rozpoznać z 
oddali po odrębnej, wyróżniającej się formie wież szybowych. "Postrzegana
bez wysiłku w panoramie miasta i z różnych odległości dominuje dzięki temu

113w jego pejzażu i stale uzmysławia swą obecność" . Tę cechę A. Wallis za
licza do miar społecznej doniosłości obiektów budowlanych. Forma wież szy
bowych bywa zróżnicowana, lecz tak wyraźnie wyodrębnia się od ogółu pozo
stałych budowli, że bez trudu identyfikowana jest z kopalnią. Mniej jedno
znaczne są pozostałe obiekty kopalniane, chociaż zakłady przeróbcze zwra
cają uwagę swą skalą i licznymi pomostami transportującymi węgiel.
Trasy komunikacyjne prowadzone są wzdłuż ogrodzenia kopalń, co przy pasmo
wej zabudowie powierzchni daje możliwość obserwacji szeregu budynków kopal
nianych, na przykład kopalnie Gottwald w Katowicach czy Rozbark w Bytomiu. 
Kompozycję urbanistyczną kopalni często ogląda się z okien wysokich budyn
ków mieszkalnych i biurowych usytuowanych w najbliższym jej sąsiedztwie: 
kopalnia Sosnowiec, kopalnia Siemianowice (Michał). Waloryzacja zainwesto
wania kopalni jest wtedy analogiczna do czynionej z okien samolotu (lotu 
ptaka) i może być porównywana z profesjonalnym odbiorem kompozycji planu 
zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, widoczna jest wtedy sprawność 
organizacyjna kopalni (której brak prowadzi do chaosu przestrzennego) oraz 
dbałość o właściwe wykorzystanie posiadanych terenów. Z tego poziomu naj
dobitniej zauważalne są różnice w układach zabudowy powierzchni kopalń. 
Kompozycja przestrzenna zabudowy zaciera się u obserwatora mijającego ko
palnię, dla niego istotny jest układ zespołu budynków strefy wejściowej 
znajdujących się na zewnątrz ogrodzenia i przylegających do ogrodzenia, ta
kich jak obiekty usługowe (sklepy zaopatrzenia górnictwa), baseny kąpielo
we, boiska sportowe, zieleńce, parki, sale zborne użytkowane również jako 
widowiskowe itp.

Rozbudowany program infrastruktury społecznej kopalń przyciąga mieszkań
ców do strefy wejściowej zakładu wydobywczego. Mają wtedy okazję podziwiać 
zwarty, harmonijnie zaprojektowany zespół budynków wtopionych w zieleń. 
Niestety, większość wejść na teren zakładu zmieniło położenie naprowadzając 
na kompozycję kopalni z innej strony niż przewidywał projektant. Zmieniła 
się liczebność załogi i zakres świadczonych dla niej usług, co spowodowało 
budowę wielu niedostosowanych skalarnie czy materiałowo obiektów. Te nowe
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inwestycje rozbiły zwartość układu zagospodarowania strefy wejściowej ko
palni. Często panorama zakładu wzdłuż ogrodzenia zachowująca oryginalne ' , 
elementy jest' ciekawsza od przebudowanej strefy wejściowej.

3.5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZESPOŁÓW KOPALNIANYCH

W dalszej części rozdziału omówiono trzy zespoły budynków kopalnianych:

- zespół budynków socjalno-administracyjnych,
- zespół obiektów szybowych,
- zespół obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

Charakterystykę wymienionych zespołów przeprowadzono na podstawie anali
zy funkcji, usytuowania, konstrukcji, podatności na zmiany użytkowania oraz 
analizy sposobu kształtowania budynków. W podsumowaniu przedstawiono próbę 
wyodrębnienia specyficznych form architektury obiektów kopalnianych.

3.5.1. Charakterystyka zespołu budynków socjalno-administracyjnych 

W większości kopalń zespół budynków socjalno-administracyjnych obejmuje:

- cechownię z biurami ruchu,
- pomieszczenia administracji,
- łaźnię kopalnianą,
- lampownię i markownię,
- kopalnianą stację ratownictwa górniczego.

Funkcja i lokalizacja

W nowych kopalniach zespół socjalno-administracyjny zblokowany jest w 
jednym obiekcie o wielkości dorównującej największym budynkom produkcyjnym 
zakładu wydobywczego. Do zadań tego zespołu należy obsługa załogi oraz za
rządzanie pracą kopalni.

Cechownia jest zazwyczaj wielkoprzestrzenną halą, w której odbywają się 
zebrania pracowników (sala zborna). Dawniej przed zjazdem na dół kopalni 
w sali zbornej formowały się załogi górnicze. Z kas usytuowanych wzdłuż 
ścian sali zbornej górnicy odbierali wypłatę. Zwyczaj ten przetrwał do dzi
siaj i w wielu kopalniach duże pomieszczenie cechowni wykorzystywane jest 
jako miejsce wypłaty wynagrodzenia umożliwiające obsługę licznej załogi 
w krótkim czasie.

W budynku administracyjnym znajdują się biura dla personelu kierownicze
go, technicznego i administracyjnego kopalni. Biura kopalniane dzielą się 
na biura zarządu (techniczne i administracyjne) oraz biura ruchu. W budynku 
administracyjnym umieszczone są biura ruchu kierujące oddziałami gospodar- 
czo-usługowymi, podczas gdy biura ruchu kierujące oddziałami produkcyjnymi 
lokalizowane są w cechowni. Budynek administracyjny sytuowany jest obok 
głównego wejścia do zakładu. Zazwyczaj jest połączony z portiernią i pomie
szczeniem straży przemysłowej lub zblokowany z łaźnią i cechownią.
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Z łaźni kopalnianej korzysta jednocześnie kilka tysięcy osób zatrudnio
nych na jednej zmianie, co wyróżnia ją spośród innych zakładowych szatni.
W łaźni kopalnianej górnicy przebierają się, przechowują odzież roboczą 
i wyjściową, kąpią po pracy. W nowoczesnych kopalniach funkcje łąźni posze
rzone są o zakłady rehabilitacji zdrowotnej górników (baseny kąpielowe, fi
zykoterapia, inhalacje).

Łaźnia kopalniana obejmuje:

- łaźnie pracowników fizycznych i dozoru niższego,
- łaźnię dozoru wyższego i średniego,
- łaźnie inwalidów,
- łaźnię pracowników młodocianych (do lat 18),
- łaźnię kobiet.

W polskich kopalniach dla pracowników fizycznych projektowane są szatnie 
łańcuszkowe. Ubrania zawieszane są na specjalnych wieszakach, które podcią
ga się pod strop szatni. Wysokość szatni łańcuszkowej w świetle wynosi od 
5,1 m do 6,3 m. Korytarz prowadzący do szatni czystej załoga przechodzi w 
ubraniach wyjściowych, z szatni brudnej do szybu dochodzi w odzieży robo
czej. Łaźnie należy tak sytuować, aby przejścia górników z szybu do łaźni 
odbywało się sprawnie i nie narażało pracowników na działanie niskich tem
peratur.
Każda łaźnia składa się z:

- szatni do przechowywania odzieży wyjściowej (szatnia czysta),
- szatni do przechowywania odzieży roboczej (szatnia brudna),
- pomieszczeń kąpielowych (natryski, kabiny kąpielowe, susznie),
- ustępów,
- pokoju łaziennego,
- magazynu sprzętu porządkowego.

Lampownia i markownia jest ostatnim zespołem pomieszczeń, przez które 
przechodzi górnik zjeżdżąjący na dół kopalni. W lampowni górnicy zabierają 
i oddają po pracy znaczek (markę), pochłaniacz, lampę czapkową i ręczną.

Każda kopalnia posiada wyszkoloną drużynę ratowniczą. Ćwiczenia ratowni
ków odbywają się w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Budynek KSRG 
lokalizowany jest w pobliżu szybu zjazdowego.

W starych kopalniach nie było zespołu budynków socjalnych. Górnicy myli 
się i przebierali we własnym domu. Pierwsze łaźnie zaczęto budować pod ko
niec ubiegłego wieku. Obok wejścia na teren kopalni lokalizowano salę zbor
ną oraz pomieszczenia, gdzie górnicy mogli zjeść przyniesione przez rodzinę 
posiłki. Obiekty te były w zasadzie wolno stojące, chociaż w wielu kopal
niach spotyka się zespoły łaźni i cechowni. Już przed wojną przepisy górni
cze wymagały, aby górnik z szatni obudowanym przejściem dostawał się do szy
bu zjazdowego. Mimo że w miarę zwiększenia liczby i wielkości obiektów so
cjalnych zbliżały się one do siebie ciasno zabudowując teren, w większości 
kopalń przeważał układ rozproszony. Część budynków, np. dyrekcja kopalni
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znajdowała się na zewnątrz ogrodzonego terenu nierzadko w pięknym otoczeniu 
starych drzew (kopalnia Rozbark, kopalnia Siemianowice I). Po wojnie w związ
ku ze zmianą wielkości i organizacji kopalń coraz częściej blokowano budynki 
socjalne w jeden zespół, sytuując go na osi łączącej strefę wejścia z szybem 
zjazdowym. Zespół administracyjno-socjalny w kopalniach Krupiński, Morcinek, 
Budryk stanowił zwartą kompozycję harmonijnie połączonych obiektów o cieka
wej architekturze i rozbudowanym programie socjalnym.

Konstrukcja

Budynki socjalne we wczesnych kopalniach węgla wznoszono w konstrukcji 
murowanej. W cechowni często stosowany był układ bazylikowy, w którym środ
kowa nawa - wyższa i szersza - obudowana była jednokondygnacyjnymi lub dwu
kondygnacyjnymi nawami mieszczącymi biura i kasy wypłat (kopalnie: Rozbark, 
Siemianowice II, Bielszowice, Kleofas). Rozwiązanie to powielane było w sze
regu kopalniach (kopalnie: Nowy Wirek, Boże Dary, Sosnowiec) . Najczęściej 
dach cechowni wsparty był na kratownicach lub stanowił samonośną konstruk
cję przekrycia. W nowych kopalniach cechownie spełniały funkcje hali wido
wiskowej, a nawet były lokalizowane poza terenem zakładu. Budowano je w 
konstrukcji żelbetowej często prefabrykowanej. Konstrukcja przekrycia dosto
sowana była do formy obiektu i tak: cechownia kopalni Jastrzębie przekryta 
była kopułą. Cechownie te łączono z zespołem sportowo-rekreacyjnym (kopal
nia Siemianowice III) lub stanowiły duży hall wejściowy (kopalnia Kazimierz).

Podobnie do starych cechowni murowane łaźnie górnicze posiadały środkową 
nawę wyższą mieszczącą łańcuszki i dwie niższe nawy po obu stronach z natry
skami i kabinami kąpielowymi. We współczesnych rozwiązaniach stosuje się 
najczęściej konstrukcje szkieletowe, prefabrykowane lub stalowe. Spotyka 
się różne rozwiązania budynku łaźni umiejętnie wykorzystujące różnicę wyso
kości pomieszczeń sanitarnych i szatni łańcuszkowych.

Podatność na zmiany użytkowania

Budynki socjalne zazwyczaj przebudowywano. Jeżeli nawet pozostawały daw
ne mury, to wystrój architektoniczny wnętrza zmieniał się całkowicie. Naj
częściej zmieniano konstrukcję dachu nadbudowując dodatkową kondygnację.
Z reguły zmieniały kształt okna, a ceglane ściany były tynkowane lub co 
najmniej malowane farbą. Forma i wielkość łaźni, które pojawiły się na te
renie rozbudowywanych kopalń, nie była skalą, fakturą ani materiałem dosto
sowana do istniejącej zabudowy. Typowe elewacje z prefabrykatów z katalogu 
fabryki fabryk kontrastowały z drobnym podziałem ceglanych budynków. Brak 
miejsca pod zabudowę sprawiał, że budynki te wciskano w zastany układ prze
strzenny, nie bacząc na niszczenie kompozycji kopalni. Piękne elewacje sta
rych budynków przesłaniały i oszpecały rurociągi, które prowadzono nad zie
mią ze względu na łatwość konserwacji i możliwość zmian ich przebiegu.
Budynki socjalne najłatwiej było adaptować na inne funkcje. Murowane budyn
ki biurowe przekształcono na budynki mieszkalne (kopalnia Rozbark, Szyby
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Rycerskie dawnej kopalni Łagiewniki). W cechowniach i łaźniach powstawały 
sale widowiskowe, hale sportowe, drobny przemysł. Cechownia i łaźnia górni
cza kopalni Miechowice adaptowana została na wytwórnie garmażeryjną i maga
zyny WSS Społem, a cześć łaźni górniczej kopalni Barbara-Chorzów rejon Wy
zwolenie adaptowano na hale sportową.

Forma

Forma budynków socjalnych i administracyjnych traktowana była prestiżo
wo, a wiec powstawały reprezentacyjne domy dyrekcji i bogato zdobione domy 
właściciela kopalni. Cechownie, mimo że oparte na podobnym schemacie kon
strukcyjnym, zyskiwały odmienną oprawę architektoniczną. W starych murowa
nych salach wnetrze oświetlały wysokie, łukowo zwieńczone okna zaprojekto
wane ponad dachem jednokondygnacyjnych przybudówek lub świetliki umieszczo
ne na dachu cechowni.
Na elewacjach stosowano wprawdzie formy historyczne, ale ich ilość i rodzaj 
były wyważone i nie raziły przesadnym nagromadzeniem. Najczęściej były to 
dekoracyjne elementy w postaci lizen, gzymsów, geometrycznych fryzów i obra
mień otworów okiennych i drzwiowych, choó zdarzały sie płaskorzeźby, ster- 
czyny, attyki, tympanony. W budynkach administracyjnych najwyraźniej jest 
chyba widoczny wpływ klasycyzmu. Rozwiązanie brył i płaszczyzn cechowni 
jest bardzo rozmaite, podobnie murowanych łaźni zdobionych sterczynami, ro
zetą (kopalnia Siemianowice II) lub fryzem arkadowym (kopalnia Murcki). 
Najdogodniej bedzie formę architektoniczną budynków socjalnych przedstawić 
na przykładach najciekawszych rozwiązań^1*.

Łaźnia górnicza kopalni Murcki wybudowana została w 1902 roku. Bryła łaź
ni o rzucie 25 x 30 m miała wysokość 7,8 m. Wzdłuż całej elewacji nad oknami 
przebiegał fryz arkadowy z gzymsowaniem. Ściany łaźni ozdobiono elementem 
dekoracyjnym w postaci ślepej rozety z trzech okręgów obramowanych wspólną 
opaską z cegły, rys. 21.

Rys. 21. Łaźnia górnicza kopalni Murcki. Elewacją wschodnia Opr. wg [_99] 

Fig. 21. Bath house at Murcki coal mine. An Eastern elevation
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Łaźnia górnicza kopalni Boże Dary powstała w latach 1902-1907. Miała 
układ bazylikowy z wysoką nawą szatni łańcuszkowej dla 1300 osób oraz niski
mi nawami bocznymi mieszczącymi natryski zbiorowe, baseniki do mycia nóg, 
ustępy. Okna łaźni zwieńczone były ostrołukiem, a w przylegającym budynku 
łaźni dozoru ściana szczytowa została ozdobiona biforium i kompozycją bia
łych, tynkowanych pasów. Elewacja wejściowa łaźni dozoru ma owalnie zwień
czone okna, a nad nimi dach naczółkowy, rys. 22a.

Rys. 22. Stare łaźnie górnicze kopalń Boże Dary (a) i Barbara-Chorzów - Wy
zwolenie (b). Fot. autor

Fig. 22. Old bath house at the Boże Dary (a) and Barbara-Chorzów - Wyzwole
nie (b) mines

Łaźnia kopalni Polska w Świętochłowicach kryta była dwuspadowym dachem . 
uzyskując większą wysokość w środkowej części przeznaczonej na szatnie łań
cuszkową. W ścianie szczytowej cześć ta podkreślona była lizenami zakończo
nymi sterczynami oraz osiowo umieszczoną rozetą, rys. 23.



Rys. 23. Łaźnia górnicza kopalni Polska w Świętochłowicach. Szatnie: łań
cuszkowe górników (1 ) i młodocianych (2), dozoru (3), pracowników powierz

chniowych (4), kobiet (5). Opr. aut.
Fig. 23. Bath house at Polska mine in Świętochłowice. Dressing-rooms for mi- 
ners (1), juvéniles (2), supervision staff (3), top workers (4), women (5)

Łaźnie górnicze kopalni Siemianowice I i II powstały w tym samym okresie 
i mają podobną formę architektoniczną. Środkowa nawa szatni łańcuszkowej 
oświetlona była niewielkimi oknami powtarzającymi w jednakowych odstępach 
rytm po dwa okna. Na ścianie szczytowej centralnie usytuowano emblemat gór
nictwa. Na dwuspadowym dachu znajdują się kominki wentylacyjne zdobione 
gzymsem, rys. 24.
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Rys. 24. Łaźnie górnicze kopalni Siemianowice I (a) i Siemianowice II (b)
Fot. autor

Fig. 24. Bath houses at the Siemianowice I (a) and Siemianowice II (b) mines

Cechownia kopalni Rozbark ma układ bazylikowy założony na rzucie o wymia
rach 26x60 m. Środkowa, wysoka nawa oświetlona jest ogromnymi, łukowo zwień
czonymi oknami. Okna te wyższe od okapu dwuspadowego dachu kryte są kolebką 
współpracującą z konstrukcją nośną przekrycia. Ścianę szczytową zakomponowa
no symetrycznie. Na osi ściany powtórzono duże okno, nad nim znajduje się 
zegar, natomiast w skrajnych polach ściany owalne pionowe okienka. Ściana 
szczytowa wystająca ponad dach wyprofilowana krzywoliniowo, rys. 25.
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Rys. 25. 

Fig. 25.

Cechownia kopalni Rozbark. Elewacja północna (a) i wschodnia (b), 
wnetrze (c). Fot. autor

Counting house at Rozbark mine. Northern (a) and Eastern (b) ele
vations, the inside (c)
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Cechownia kopalni Siemianowice II była halą krytą dwuspadowym dachem.
Okna i drzwi zwieńczono archiwoltą ze zwornikiem. Ścianą szczytową ozdobio
no bogatym gzymsowaniem i płaskorzeźbą, rys. 26.

Rys. 26. Cechownia kopalni Siemianowice II. Fot. autor 
Fig. 26. Counting house at Siemianowice II mine

O rygin aln ą kompozycję stanowił zespół socjalny kopalni Saturn obecnie 
Czerwona Gwardia. Łaźnia i cechownia przylegały ścianami szczytowymi do 
w ysokiej, czworobocznej wieży zegarowej, a budynek biurowy był przedłuże
niem cechowni. Cały kompleks został usytuowany wzdłuż ulicy. Niestety, 
elewacja frontowa budynków została przebudowana, rys. 27. Natomiast auten
tyczność zachował podobnie zaprojektowany zespół socjalny kopalni Bielszo- 
wice w Rudzie śląskiej.

Potrzeba reprezentacji i chęć podkreślenia hierarchii społecznej znalaz
ły najróżnorodniejszy wyraz w budynkach dyrektorów kopalń. Ukształtowany na 
wzór architektury pałacowej dom dyrektora kopalni Murcki (1903 rok) miał 
dwie kondygnacje i wysokie poddasze. Jeden z narożników budynku zaakcento
wany został wieżą z hełmem i drewnianymi balkonami, drugi obudowano niską, 
okrągłą wieżyczką ze stożkowym dachem i niewielkimi oknami. Zwraca uwagę 
wielowidokowość kompozycji, rys. 28. Do rzadkości należało wykorzystanie 
istniejącego zamku (zamek Sielecki w Sosnowcu), na ogół było to nowe budow
nictwo realizujące architektoniczne ambicje wykształconej burżuazji, rys.29.

Do grupy budynków "prestiżowych" należały również obiekty o formach 
charakterystycznych dla budownictwa ogólnego inspirowanego modnym stylem 
czy wyobrażeniami regionalnymi. Na wyróżnienie zasługuje ceglany budynek 
biurowy kopalni Boże Dary, kryty wysokim czterospadowym dachem z lukarnami, 
czy budynek straży pożarnej kopąlni Saturn (obecnie Czerwona Gwardia), 
rys. 30. Natomiast wyraźnie dostosowana do pełnionych funkcji jest najwcześ-



Rys. 27. Zespół socjalny kopalni Saturn w Czeladzi. Elewacja północna (a), 
fragment elewacji (b). Opr. aut.

Fig. 27. Welfare facilities at Saturn mine in Czeladź. Northern elevation
(a), elevation fragment (b)



Rys. 28. Budynek mieszkalny dyrektora kopalni Murcki. Elewacja północna (a), 
rzut (b) , przekrój (c) . Opr. wg [99j

Fig. 28. Detached house of the managing director of the Murcki mine. Nort
hern elevation (a), projection (b), cross-section (c)
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Rys. 29. Domy właścicieli i dyrektorów kopalń: Saturn (a), Bobrek fb), Sos
nowiec (c). Fot. autor

Fig. 29. Detached houses owned by directors of Saturn (a), Bobrek (b) and
Sosnowiec (c) coal mines
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niej sza na Górnym Śląsku, stacja ratownictwa górniczego kopalni Rozbark 
o prostej, utylitarnej architekturze, rys. 31.

Forma budynków socjalnych wykonanych po wojnie "podąża za funkcją" pro
wadząc do zaniku cech identyfikacyjnych obiektów, rys. 32 i 33.

Rys. 30. Budynek straży pożarnej kopalni Saturn (a) i budynek biurowy ko
palni Boże Dary (b). Fot. autor

Fig. 30. Fire-brigade building at Saturn mine (a) and office building at
Boże Dary mine (b)
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Rys. 32. Budynki socjalne kopalni Jastrzębie. Fot. BPG Gliwice 
Fig. 32. Welfare buildings at Jastrzębie mine
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Rys. 33. Zespół socjalny kopalni Krupiński. Dworzec autobusowy (1), parking 
(2), biura (3), sala zebrań (4), stołówka (5), łaźnia (6), cechownia (7), 

lampownia (8). Opr. wg fl7l]
Fig. 33. Welfare facilities at Krupiński mine. Bus station (1), Parking (2), 
offices (3), boardroom (4), canteen (5), bath (6), counting house (7), lamp

room (8)

3.5.2. Charakterystyka zespołu obiektów szybowych

W zespole obiektów szybowych analizowano ich funkcje, usytuowanie, kon
strukcje, formę i podatność na zmiany użytkowania na przykładzie wybranych 
kopalń węgla kamiennego. Do obiektów szybowych kopalni zalicza sie:

- wieże szybowe (wyciągowe),
- nadszybia,
- budynki maszyn wyciągowych.
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Funkcja i lokalizacja

Zadaniem wieży szybowej jest przede wszystkim przejecie obciążeń od 
urządzeń wyciągowych i prowadzenie naczyń wydobywczych ponad zrębem szy
bu^ 1 Szybami przewozi się ludzi, urobek, maszyny, urządzenia, materiały. 
Skipy lub klatki są wyciągane i opuszczane za pomocą urządzenia wyciągoweg 
montowanego na wieży szybowej. Zasadniczy wpływ na układ przestrzenny po
wierzchni kopalni ma funkcja szybów. Można wyróżnić szyby:

- wydobywcze,
- zjazdowe,
- wentylacyjne (wydechowe),
- wdechowe,
- materiałowe,
- podsadzkowe.

Na ogół na powierzchni głównej kopalni występują szyby wydobywcze, zjazdo
we i wentylacyjne, natomiast na powierzchniach peryferyjnych: szyby wenty
lacyjne, podsadzkowe, materiałowe. Spotyka się szyby, które łączą kilka 
funkcji, na przykład szyby:

- materiałowo-zjazdowe,
- zjazdowo-wydobywcze,
- wentylacyjno-podsadzkowe itp.

W analizowanych kopalniach najczęściej lokalizowano 2 szyby (14 powierz
chni głównych) lub 3 szyby (14 powierzchni głównych). Największą liczbę 
szybów na powierzchni głównej posiadała kopalnia Generał Zawadzki (5 szyb&j 
Kopalń z czterema szybami na powierzchni głównej było sześć. W kopalni 
Pstrowski pole Biskupice zanotowano tylko jeden szyb. Natomiast w kopalni 
Murcki II szyby zostały zasypane, a węgiel wydobywany był z upadowej.

Lokalizacja i wzajemny układ przestrzenny szybów wynika ze sposobu udo
stępniania złoża na obszarze górniczym. Punktem wyjścia dla projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego była zawsze lokalizacja szybów głównych. 
Doświadczenia projektowe kopalń śląskich rozwinęły dwa podstawowe układy 
przestrzenne:

- szybów głównych ustawionych na osi biegnącej równolegle do torów stacji 
kopalnianej,

- szybów głównych ustawionych na osi biegnącej prostopadle do torów stacji 
kopalnianej.

Z szybami związane są budynki nadszybowe, które otaczają zrąb szybu i 
trzon wieży szybowej. W nadszybiach górnicy wsiadają do klatek i z nich 
wysiadają. Ponadto nadszybie służy do:

- wyładowania węgla wyciągniętego z podziemia kopalni w wozach lub skipach,
- opróżniania wozów z kamienia,
- dostawy do szybu materiałów i maszyn górniczych.
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Najprostsze nadszybie ma szyb z wyciągiem skipowym. Bardziej skomplikowane 
jest nadszybie szybu z wyciągiem klatkowym, ponieważ wymaga już zainstalowa
nia obiegu wozów. Budynki te zazwyczaj mają kilka kondygnacji i duże wymia- 

116ry
Budynki maszyn wyciągowych usytuowane są obok szybu po stronie zastrzału 

wieży wyciągowej. Budynki te towarzyszą wieżom jednozastrzałowym lub kozło
wym, o wiele rzadziej wieżom bezzastrzałowym, ponieważ z reguły wieże wolno 
stojące (maszynowe) posiadają maszynę wyciągową zamontowaną na wieży. W sta
rych kopalniach budynki maszyn parowych sytuowane były wraz z kotłownią na 
przedpolu szybów, później budynki te odsuwane były na większą odległość od 
szybu w związku z podnoszeniem wysokości wieży, a parowe maszyny zastąpione 
zostały przez elektryczne. Przebudowa wieży zazwyczaj wiązała się z nowym 
usytuowaniem budynku maszyny wyciągowej "tam gdzie było miejsce" (kopalnia 
Rozbark szyb Borfczyk, kopalnia Kleofas szyb Fortuna I) .

Konstrukcja

W dawnych płytkich kopalniach, w których urobek wyciągano za pomocą koło
wrotu, nad szybem budowano jedynie daszek, aby chronił wyrobisko i linę 
przed deszczem. Nieco później nad zrębem szybu powstawał drewniany budynek 
osłaniający kołowrót i kierat. Maszyna parowa umożliwiła wydobycie węgla 
z większych głębokości. Wymagało to umieszczenia urządzenia wyciągowego w 
masywnej budowli, której nadawano kształt murowanej czworobocznej wieży 
(szyb Andrzej w Rudzie Śląskiej, szyb kopalni Saturn w Czeladzi). Niekiedy 
stalowa konstrukcja wsporcza kół linowych w kształcie ostrosłupa nasadzona 
była na czworoboczną, murowaną podbudowę (wieża szybowa Walter i Recke ko
palni Kleofas). Pod koniec XIX wieku zaczęto wznosić stalowe wieże szybowe, 
które często wyrastały nad starymi, murowanymi budynkami. Początkowo wykony
wano wieże z zastrzałami wyłącznie jako kratowe. Dopiero w latach dwudzie
stych pojawiły się pierwsze ramowe konstrukcje wież zastrzałowych. Już wte
dy wyróżniano wieże: jednozastrzałowe, dwuzastrzałowe, kozłowe, bezzastrza- 
łowe (wolno stojące). Wieże bezzastrzałowe, czyli głównie wieże posiadające 
maszynę wyciągową umieszczoną na wieży rozwinęły się w związku z wprowadze
niem elektrycznych maszyn wyciągowych. Pierwsze wieże tego typu były wyko
nywane na początku XX wieku, zmieniając w okresie późniejszym głównie wygląd 
zewnętrzny. Konstrukcję nośną wieży stanowił ustrój kratowy obudowany płyta
mi lub cegłą na całej wysokości lub tylko osłaniający maszynownię.

Wieże żelbetowe zaczęto stosować dopiero na początku obecnego stulecia, 
kiedy wieże stalowe były już szeroko rozpowszechnione. Szczególnie chętnie 
budowano jednozastrzałowe wieże żelbetowe, o konstrukcji ramowej. Jednak 
najwięcej zwolenników zyskały żelbetowe konstrukcje wież wolno stojących.
W latach pięćdziesiątych w Polsce żelbetowe wieże maszynowe wykonywano w 
deskowaniu ślizgowym oraz w deskowaniu przesuwno-przestawnym. Korzystną ce
chą konstrukcji żelbetowych była ich odporność na wpływy atmosferyczne i za
nieczyszczenie przemysłowe. Natomiast wszelkie przebudowy były bardzo uciąż



liwe, co sprawiło, że częściej stosowano łatwe w montażu i demontażu wieże 
konstrukcji stalowej.

W okresie powojennym powstało wiele wież wyciągowych z maszyną wyciągową 
umieszczoną na wieży (wieże "basztowe", bezzastrzałowe). Jednakże po skon
struowaniu wielolinowej maszyny wyciągowej względy ekonomiczne przesądziły 
o budowie wież zastrzałowych, kozłowych lub czterosłupowych jako konstruk
cji lżejszych i dzięki temu tańszych.

Podatność na zmiany użytkowania

W ciągu długiego okresu eksploatacji kopalni zmieniała się konstrukcja 
wież wyciągowych. Zastępując wieżę murowaną stalową, wykorzystywano czasem 
jej podbudowę. Najczęściej jednak burzono starą wieżę i na jej miejscu 
wznoszono nową. Stalowe wieże łatwiej było wzmacniać i podwyższać, nie de
montując starej konstrukcji, stąd często spotkać można wieże składające się 
z dwóch części - starej kratowej i nowszej ramowej, które obsługują prze
działy jednego szybu. Przy schodzeniu do głębszych pokładów węgla taka prze
róbka wieży już nie wystarcza i na ogół usuwa się starą wieżę stalową.

Wieże wyciągowe zaliczamy do budowli inżynierskich nieprzystosowanych do 
zmiany funkcji. Po likwidacji kopalni pozostawione są czasami dla podkreś
lenia tradycji miejsca i traktowane jako pomnik nieistniejącego przemysłu, 
Mogą spełniać funkcję muzeum techniki górniczej i w ten sposób tworzyć war
tościową przestrzeń miejską. Chociaż zdarzają się przypadki wykorzystania 
wież wyciągowych, na przykład basztowa wieża szybowa kopalni Dymitrow z 
1890 roku adaptowana została na obiekt socjalno-barowy, wieżę szybu peryfe
ryjnego kopalni Barbara-Chorzów rejon Wyzwolenie adaptowano na klub młodzie 
żowy, a maszynownię szybu zachodniego kopalni Miechowice adaptowano na sale 
widowiskową. Stary budynek maszyny wyciągowej szybu Bończyk kopalni Rozbark 
adaptowano na warsztaty szkolne. Wprawdzie c-< kawe o historyzującym detalu 
elewacje zachowano w wersji oryginalnej, lecz wnętrze budynku podzielono 
stropami niszcząc piękną, wielkoprzestrzenną halę

Forma

Do dzisiaj symbolem kopalni jest sylwetka wieży wyciągowej. W historii 
wieże szybowe również były wyznacznikami aktywności górniczej. Kształt mu
rowanych wież szybowych upodabniał się do zamkowych baszt i budowli repre
zentacyjnych. Bogaty wystrój architektoniczny świadczył o prestiżu rozwija
jącego się przemysłu węglowego. W połowie ubiegłego wieku rozpowszechnił 
się w Europie typ wieży "małachowskiej" formą nawiązujący do fortu twierdzj 
w Sewastopolu. Wieże te wzorowane na budownictwie obronnym podkreślały po
dobieństwo struktur przemysłowych i militarnych11', rys. 34. Do wież tego 
typu przylegał budynek maszyny wyciągowej, tworząc zespół szybowy. Taki 
układ ma murowana wieża szybu Andrzej wybudowana w 1895 roku w Rudzie ślą
skiej (wysokość wieży - 26 m, wymiary rzutu 14,4 x 14,0 m), rys. 35. Nieco
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Rys. 34. Wieża "małachowska" kopalni Hannover w RFN 
Wg Industriebau 1986 nr 3

Fig. 34. Małachowski-type headframe at mine, Hannover, West-Germany

inny układ ma murowana wieża kopalni Saturn (obecnie Czerwona Gwardia). Za
łożona również na rzucie kwadratu wieża kryta dwuspadowym dachem ma odmien
ną stylistykę elewacji, rys. 36. Można w niej dopatrzyć sie powinowactwa z 
formą nieistniejącej wieży szybu Walter (Fortuna II) kopalni Kleofas.
Kształt tej ostatniej wieży przypominał sześcian z nasadzonym czterospado
wym, namiotowym dachem, na którego szczycie założono prostopadłościenną obu
dowę kół linowych. Wysokość wieży wynosiła 18 m. Każda z elewacji miała 
6 okien: trzy okna zwieńczone łukiem odcinkowym, oświetlały poziom zrębu 
szybu, pozostałe trzy wyżej położone miały zwieńczenie półkoliste z archi- 
woltą. Naroża wieży zaakcentowano pilastrem z dekoracyjnie ukształtowanym 
szczytem. Gzyms z elementami attyki wieńczył ścianą - rys. 37.

Formy historyzujące użyte w kształtowaniu ścian zewnętrznych wieży wi
doczne były również w budynku maszyny wyciągowej kopalni Boże Dary. Niewiel
ki ten budynek miał ściany zdobione lizenami, fryzem w postaci geometrycznej 
plecionki i gzymsem schodkowym starannie wykonanymi w cegle. Z cegły wymu
rowano konstrukcje budynku maszyny wyciągowej w kopalni Milowice i wypełnio
no ją kamieniem, rys. 38. Monumentalną, historyzującą bryłę powielającą w 
detalu zredukowane formy gotyckie posiadał budynek maszyny wyciągowej szybu 
Bończyk kopalni Rozbark. Wysokie okna zwieńczone łukiem ostrym oświetlały 
wnętrze hali. Kryty czterospadowym dachem o stromo nachylonych połaciach 
budynek wyróżniał sie w panoramie kopalni, rys. 39.

Z czasem wieże murowane zostały zastąpione przez kratowe wieże stalowe. 
Najczęściej spotykane to wieże jednozastrzałowe o ażurowej, smukłej sylwet
ce. Taką wieżą była jednozastrzałowa, kratowa wieża szybu wschodniego kopal
ni Kleofas. Wysokość wieży wynosiła 28,0 m, a na poziomie 22,2 m od zrąbu
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Rys. 35. Wieża "małachowska" szybu Andrzej w Rudzie Śląskiej, widok (a), 
przekrój (b), rzut (c). Opr. aut.

Fig. 35. Małachowski-type headframe at the Andrzej shaft in Ruda Śląska, 
A view (a), cross-section (b), projection (c)

Rys. 36. Murowana wieża wyciągowa kopalni Saturn. Fot̂ . autor 
Fig. 36. Brick-made headframe at Saturn mine
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Rys. 39. Stary budynek maszyny wyciągowej szybu Boriczyk kopalni Rozbark, 
widok (a), elewacja (b), przekrój (c). Opr. aut.

Fig. 39. Old winching engine house at the Boriczyk shaft at Rozbark mine. 
A view (a), elevation (b), cross-section (c)
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Rys. 40. Jednozastrzałowa wieża wyciągowa szybu Wschodniego kopalni Kleofas, 
przekrój (a), rzut nadszybia (b). Opr. wg £99]

Fig. 40. Single-diagonal stay headframe at the Eastern shaft at Kleofas mine. 
Cross-section (a), projection of shaft top (b)

zainstalowano 4 koła linowe. Ze względu na funkcję wentylacyjną szybu trzon 
wieży był szczelnie obudowany blachą stalową do wysokości 18,0 m. Budynek 
mieszczący maszyny wyciągowe, zblokowany z budynkiem nadszybia znajdował 
się po stronie zastrzału. Nogi zastrzału wieży oparte były na fundamentach 
wewnątrz budynku nadszybia w odległości 12 n od osi trzonu wieży. Rozstaw 
nóg zastrzału na zrębie wynosił 8 m, rys. 40. Inną formę miała kratowa wie
ża szybu Jerzy kopalni Gottwald. Składała się ona z dwóch wież stalowych, 
jednozastrzałowych, połączonych wspólnym trzonem prowadniczym obsługującym 
dwa przedziały szybu, rys. 41.
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W kopalni Polska w Świętochłowicach wybudowano stalową wieżę kozłową o wy
sokości 23,5 m i rozstawie nóg zastrzału 12,0 x 24,0 m. Odległość maszyn 
wyciągowych od osi szybu wynosiła 31,0 m. Na wieży znajdowały się cztery 
koła linowe o średnicy 4 m. Nogi zastrzału przenikają przez szkieletowy 
budynek nadszybia. Obok wieży kozłowej wybudowano bezzastrzałową wieżę sta
lową z maszyną wyciągową umieszczoną w obudowanej hali ponad szybem. Kon
strukcję nośną wieży stanowiły cztery słupy kratowe podpierające halę ma
szyny wyciągowej powiązane poziomo kratowymi ryglami. Szkieletowa obudowa 
trzonu prowadniczego wypełniona została cegłą. Nieco dalej zbudowano czte- 
rosłupową wieżę stalową, w której ściany hali maszyny wyciągowej zlicowane 
są z zewnętrzną płaszczyzną kratowych słupów. Rozstaw słupów wynosił 
11,4 x 7,4 m. Wysokość wieży 35,0 m. Konstrukcja obu wież była podobna, 
lecz ceglane wypełnienie różniło się kolorem, w pierwszym przypadku cegła 
była jasna, elementy konstrukcyjne pomalowano na ciemno, w drugim odwrot
nie, jasne elementy konstrukcji kontrastują z ciemną, ceglaną ścianą, 
rys. 42.
Jedną z pierwszych wież żelbetowych wybudowano dla szybu Prezydent w kopal
ni Polska w Chorzowie. Była to jednozastrzałowa, ramowa wieża o wysokości 
42,3 m, odległość zastrzału od szybu wynosiła 21,0 m, a rozstaw nóg zastrza
łu 15,0 m. Zastrzał wzmocniony był ramą żelbetową na wysokości 21,3 m. Pro
sty rysunek wieży podkreślał żelbetowy szkielet trzonu prowadniczego o wy
miarach 5,4 x 5,3 m, rys. 43.

Współczesne rozwiązania wież wyciągowych to zastrzałowe wieże o konstruk
cji stalowej, wysokie basztowe wieże stalowe lub zastrzałowe wieże żelbeto
we. W powojennych konstrukcjach wież szybowych zbudowanych w Polsce hala
maszyn wyciągowych była oddzielona od trzonu prowadniczego, a trzon starano 

118się nieobudowywać . Takie wieże basztowe często były wznoszone metodą 
ślizgu jako czterosłupowe lub trzonowo-słupowe konstrukcje żelbetowe. Hala 
maszyny wyciągowej wsparta na słupach miała niewielkie okna, a ściany zew
nętrzne hali były nadwieszone bądź zlicowane z gładkimi ścianami trzonu 
prowadniczego. Jeszcze bardziej jednorodną, zgeometryzowaną formą miała 
żelbetowa wieża kopalni Staszic, rys. 44. W latach siedemdziesiątych kopal
nie węgla kamiennego zaczęły budować stalowe wieże jako lepiej przystosowa
ne do modernizacji i przeróbek. Szeroko publikowana była stalowa wieża szy
bu Ludwik w kopalni XXX-lecia PRL. Prosta bryła wieży miała narożniki osło
nięte jasnymi płytami, które kontrastowały z pionowym, osiowo umieszczonym 
pasem okien, rys. 45. Jednakże dalej powstawały basztowe wieże żelbetowe  ̂
takie jak wybudowana w kopalni Czeczott w 1985 roku oraz czterosłupowa wie
ża żelbetowa w kopalni Krupiński w 1983 roku. Wieża wyciągowa szybu II ko
palni Czeczott o wysokości 102 m została zaprojektowana jako żelbetowa basz
ta ze stalowym trzonem prowadniczym. Maszyna wyciągowa posadowiona jest na 
wysokości 83,6 m. Wieża wyciągowa kopalni Krupiński jest bezzastrzałowa, 
ale maszynę wyciągową ma na poziomie terenu stąd jej wysokość wynosi 65,0 m. 
Obrys rzutu ma wymiary 11,0 x 14,0 m. Stalowy trzon wieży usytuowany jest
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Rys. 42. Wieże wyciągowe kopalni Polska w Świętochłowicach: wieża kozłowa 
(a), wieża szybu II (b) i szybu III (c). Opr. aut.

Fig. 42. Headframe at Polska mine in Świętochłowice. Trestle-type headfra
me (a), headframes (b) and (c) at the shafts II and III, respectively
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Rys. 43. Żelbetowa wieża szybu Prezydent w Chorzowie widok (a), przekrój (b) ,
rzut (c). Opr. aut.

Fig. 43. Reinforced concrete headframe at the Prezydent shaft in Chorzów. 
A view (a), cross-section (b), projection (c)

między czterema nośnymi słupami żelbetowymi o przekroju 3,0 x 3,0 m podpie
rającymi stalową nadbudówkę o wysokości około 10,0 m, rys. 46.
Usytuowana nad szybem materiałowo-zjazdowym wieża kopalni Haus Aden 7 w 

119Dortmundzie jest dominantą leśnego i rolniczego otoczenia kopalni. Aby 
lepiej wkomponować w krajobraz wysoką (56 m) sylwetką wieży, wybrano dla 
niej zastrzałową, ażurową konstrukcje i pokryto jej stalowe elementy ciem
nozieloną powłoką. Nogi zastrzału łączą sie w formie daszka nad pomostami 
kdł linowych, do których prowadzi dźwig osobowy zamknięty w stalowej obu
dowie o okrągłym przekroju, rys. 47.

Wieże wyciągowe są przykładem budowli, w której konstrukcja i forma 
kształtowane są przez funkcje, a mimo odmian różnych typów wieże jednoznacz
nie wyróżniają obszary górnicze, rys. 48. Oznaczają najważniejsze w kopalni 
powiązanie części podziemnej z powierzchnią zakładu. Są gwarancją bezpiecz
nego zjazdu i wyjazdu załogi, budzą więc silne emocje.

ł
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widok (c). Opr. wg BPG Gliwice
Fig. 46- Headframe at Krupiński mine. A cross-section (a), projection (b),

view (c)
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Rys. 47. Wieża wyciągowa kopalni Haus Aden w Dortmundzie 
wg Industriebau 1989 nr 1

Fig. 47. Headframe at Haus Aden mine in Dortmund

3.5.3. Charakterystyka zakładu przeróbki mechanicznej węgla

Największym zespołem produkcyjnym w zabudowie powierzchni kopalń jest 
zakład przeróbki mechanicznej węgla. Główne obiekty zakładu przeróbczego to:

- stacja przygotowania węgla,
- płuczka,
- flotacja,
- suszarnia.

Funkcja

Proces technologiczny zakładu przeróbczego przedstawiony w dużym uprosz
czeniu polega na:

- kruszeniu w stacji przygotowania wydobytego węgla do wielkości ziarn od
powiadających operacjom technologicznym płuczki,
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Rys. 48. Zestawienie sylwet różnych typów wież wyciągowych kopalń: Kleofas 
(a) , Pokój (b), Saturn (c), Kleofas - szyb wschodni (d), Siemianowice III 
(e), Saturn - szyb Julian (f), Prezydent (g), Staszic (h), Krupiński (i), 
Polska (j) , Wujek (k) , Haus Aden (1). Wieże o konstrukcji ceglanej (1), sta
lowej i murowanym nadszybiu (2), żelbetowej (3), stalowej (4). Opr. aut.
Fig. 48. A list of outlines of different headframes at the mines as follows 
Kleofas (a), Pokój (b), Saturn (c), Kleofas - Eastern shaft (d), Siemiano
wice III (e), Saturn - Julian shaft (f), Prezydent (g), Staszic (h), Kru
piński (i), Polska (j), Wujek (k), Haus Aden (1). The headframes are made 
of brick (1), steel and brickmade shaft top (2), reinforced concrete (3),

steel (4)
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- mechanicznym oczyszczeniu węgla z kamienia w płuczce,
- wzbogaceniu miałów węglowych metodą flotacyjną,
- suszeniu wzbogaconego miału węglowego.

Podstawowemu procesowi technologicznemu towarzyszy gospodarka wodno-mu- 
łowa i gospodarka odpadami flotacyjnymi. Woda użyta w płuczce krąży w obie
gu zamkniętym, wymaga wiec oczyszczenia w zagęszczaczach promieniowych, 
które sytuuje sie obok budynku płuczki. Natomiast odpady flotacyjne składo
wane są w dużych powierzchniowo osadnikach lokalizowanych zazwyczaj po nie
zagospodarowanej stronie stacji kopalnianej. Wegiel z szybu wydobywczego do 
stacji przygotowania i dalej poprzez zbiorniki węgla surowego do płuczki 
i flotacji transportowany jest przenośnikami taśmowymi. Kąt nachylenia 
przenośników jest mniejszy od kąta zsypu naturalnego węgla, więc odległość 
miedzy miejscem pobrania węgla <np. zbiornik) a poziomem jego dostarczenia 
jest znaczna. Mosty przenośnikowe podnoszące wegiel miedzy poszczególnymi 
operacjami technologicznymi są charakterystycznym elementem identyfikujący* 
zakład przeróbczy.

Lokalizacja

Budowane po wojnie zakłady przeróbcze sytuowano nad torami stacji kopal
nianej podobnie jak w starych kopalniach śląskich. Jednak w porównaniu z 
pierwszymi sortowniami i płuczkami wznoszone nowe (kopalnie: Śląsk, Sile
sia, Jastrzębie) lub zupełnie przebudowane stare (kopalnia Kleofas) zakłady 
przeróbcze miały większą wydajnośó, ale również proporcjonalnie większą ku
baturę obiektów.
Obiekty o dużej kubaturze coraz trudniej było posadowiaó nad torami stacji 
kopalnianej. Opracowano więc nowe zasady projektowania zakładów przerób
czych, według których wybudowano kopalnie: Borynia, XXX-lecie PRL. Aby 
uprościć wykonawstwo zakładu, zaczęto:

- obiekty przeróbki sytuować po stronie szybów wydobywczych poza obrysem 
stacji kopalnianej z wyjątkiem obiektów funkcjonalnie związanych z trans
portem kolejowym,

- scalać obiekty o rozwiązaniach konstrukcyjno-budowlanych pozwalających na 
uprzemysłowioną technologię budowy,

- dzielić zakład na obiekty dostosowane do zmechanizowanych metod realiza-
120cji oraz przyszłych modernizacji i rozbudowy

Konstrukcja

W starych kopalniach sortownie i płuczki murowano z cegły, nadając obiek
tom przemysłowym historyzujące formy architektoniczne. Były to budynki ha
lowe kryte dachem o powierzchni walcowej wspartym na ceglanym murze lub bu
dynki o konstrukcji szkieletowej z zewnętrznymi ścianami nośnymi murowanymi 
z cegły. Obok wyraźnie nawiązujących do historycznych stylów obiektów poja
wiały się sortownie o stalowej konstrukcji szkieletowej i funkcjonalnej
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architekturze. Pozbawione ozdób wyróżniały sie dobrymi proporcjami podziału 
ścian i zapowiadały kształtowanie sie zasad nowoczesnej architektury prze
mysłu. Ściany zewnętrzne pokazywały stalowy szkielet konstrukcyjny wypeł
niony cegłą. Słupy szkieletu konstrukcyjnego podtrzymywały stropy, na któ
rych mocowano urządzenia sortujące lub przeróbcze. Po wojnie schemat kon
strukcyjny zakładu przeróbczego niewiele sie zmienił mimo budowy coraz 
większych obiektów. Zespolenie ciężkich, drgających maszyn i urządzeń z 
konstrukcją nośną obiektu wywierało na nią szkodliwy wpływ. Konieczność 
wykonywania prac budowlanych jednocześnie z montażem wyposażenia technolo
gicznego komplikowało budowę zakładu.

Dla nowych szybko budowanych kopalń ROW-u zaprojektowano halowy zakład 
przeróbczy, w którym hala oddzielona była konstrukcyjnie od fundamentów 
i podestów technologicznych. W kopalniach: Borynia, XXX-lecia PRL, Krupiń
ski hala miała rozpiętość 30 m i wysokość 35 m. Długość hali można było re
gulować dodając modularne sekcje. Z podłużną ścianą hali konstrukcyjnie 
związany był kilkukcndygnacyjny budynek mieszczący dyspozytornie, biura, 
podręczne warsztaty i magazyny, piony komunikacyjne. Na konstrukcji nośnej 
hali montowane były powtarzalne elementy osłonowe (wym. 2,25 x 9 m lub 
2,25 x 12 m ) . Dzieliły one elewacje na pionowe pasy powierzchni płyt i
szkła. System ten chetnie stosowany przez przedsiębiorstwa wykonawcze upo-

121rządkował sylwete zakładu przeróbczego . Podobną zasadę konstrukcyjną za
stosował zakład przeróbczy Sophia Jacoba w Hückelhoven Ratheim (RFN). Obu
dową zakładu jest walec o średnicy 110 m i wysokości 30 m. Konstrukcja 
przekrycia wsparta jest na centralnie usytuowanym betonowym trzonie oraz 
na stalowych słupach w powłoce walca, rys. 49.

Forma

Z początkowego okresu budowy kopalń przetrwały do dzisiaj nieliczne sor
townie. Ogromna większość obiektów przeróbczych została przebudowana lub 
zburzona, aby można było wybudować nowe zakłady dostosowane do ostrzejszych 
wymagań odbiorców węgla. Ponadto najgrubsze i najłatwiejsze do eksploatacji 
pokłady węgla już sie wyczerpały, wiec sięgano do złóż bardziej zanieczy
szczonych kamieniem. Zmechanizowane metody pozyskiwania złoża również przy
czyniały sie do większego wydobycia dodatkowo zanieczyszczonego węgla. Czyn
niki te wpłynęły na konieczność modyfikacji procesu wzbogacania węgla, w 
wyniku czego zmieniła sie wielkość i forma zakładów przeróbczych. Tak za
projektowano w 1892 roku dwie sortownie szybu Walter i Recke kopalni Kleo
fas. Każda z sortowni była połączona pomostem z odpowiadającym jej nadszy
biem. Rzut sortowni był prostokątny o wymiarach 18,6 x57,8 m. Wysokość bu
dynku 17,0 m. Na elewacji okna zwieńczone były łukiem odcinkowym z obramie
niem, występował gzyms wieńczący z fryzem kostkowym o dekoracyjnej formie, 
a w ścianach szczytowych rozeta, rys. 50.

W kopalni Boże Dary około 1903 roku wybudowano sortownie w konstrukcji 
szkieletowej, której ściany zewnętrzne murowane były z cegły. W bryle sor-
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towni wyróżnia się wysoka część (28,8 in) kryta dachem mansardowym. Archi
tektura sortowni ma charakter monumentalny, wysokie (6,5) okna zwieńczone 
lukiem pełnym poprzedzielane są lizenami i schodkowym gzymsem. Sortownia 
posadowiona została na słupach nad torami kolejowymi, rys. 51a.
Inaczej została zaprojektowana w 1903 roku sortownia kopalni Murcki. Brak 
w niej form stylowych, dekorujących. Forma wynika z konstrukcji i funkcji, 
jest uporządkowana, jednoznaczna i racjonalna. Sortownia była posadowiona 
nad torami, miała konstrukcję szkieletową (4,0 x 4,3 m ) , a szkielet ścian 
wypełniony był cegłą. Budynek sortowni był czterotraktową halą o rzucie 
33,0 x 60,0 m i wysokości do kalenicy dachu 17,0 m. Każdy kryty dwuspadowy!

Rys. 51. Sortownie wybudowane w 1903 roku w kopalniach: Boże Dary (a), Murc
ki (b). Fot. autor

Fig. 51. Sorting plants erected in 1903 at the coal mines: Boże Dary (a),
Murcki (b)
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Rys. 53. Zakłady przeróbcze kopalń: Lenin (a), Zawadzki (b), Szczygłowice 
(c). Fot. GBSiPPW "Separator" Katowice

Fig. 53. Coal cleaning plants at the Lenin (a), Zawadzki (b) and Szczygłowi-
ce (c) mines
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dachem z kalenicowym, trójkątnym świetlikiem. Regularny, prostokątny po
dział ścian siatką stalowego szkieletu oraz zlicowane ze ścianą prostokąt
ne okna (o wymiarach 2,0 x 3,0 m) sprawiają wrażenie ładu, porządku, rze
czowości i harmonii, rys. 51b. Według tych samych zasad wybudowano w 1905 
roku sortownie kopalni Gottwald. Wielkoprzestrzenna bryła sortowni miała 
wymiary rzutu 23 x 25 m. Rytm szkieletowej konstrukcji i prostokątnych 
okien oraz trójkątnego przekroju dachu dostarcza wrażeń estetycznych odmien
nych niż historyzująca architektura XIX wieku.

Zakłady przeróbcze budowane po wojnie najczęściej miały formę prostopad
łościanów. Wysokie bryły płuczek i sortowni z pionowymi, szerokimi pasami 
okien w kopalniach 1 Maja i Czerwone Zagłębię były statyczne, masywne i mo
numentalne mimo posadowienia na słupach nad torami kolejowymi, a wiec 
optycznego wrażenia oderwania od podłoża niezabudowanego parteru, rys. 52. 
Prefabrykowane ściany osłonowe kopalń: Lenin, Generał Zawadzki, Szczygłowi- 
ce posiadały horyzontalne pasy stalowych okien (rys. 53), a w kopalni Sile
sia omalże cała powierzchnia ścian zewnętrznych została przeszklona, rys.54.

Rys. 54. Forma płuczki w kopalni Silesia. Fot. GBSiEPW "Separator" Katowice 
Fig. 54. Washery at Silesia mine

Bryła tych obiektów zbliżona była do sześcianu o boku 30 m. Tak zaprojekto
wano jeszcze w 1972 roku zakład przeróbczy kopalni Śląsk. W Rybnickim Okrę
gu Węglowym zakłady przeróbcze nowych kopalń scalały płuczkę z flotacją w 
jednym halowym budynku łącząc go przenośnikiem z suszarnią. Według tego 
schematu zaprojektowano w 1974 roku zakład przeróbczy kopalni Borynia. Po
dobny układ przestrzenny brył miał zakład przeróbczy kopalni Krupiński.
W tej kopalni wszystkie obiekty zakładu znajdowały sie po stronie szybów 
wydobywczych, podczas gdy w kopalni Borynia rozdzielała je stacja kopalnia-



- 112 -

a

Rys. 55. Zakłady przeróbcze kopalń: Śląsk (a), Borynia (b), Krupiński (c) 
Wg GBSiPPW "Separator" Katowice P ' ’ ’

Fig. 55. Coal cleaning plants at the Śląsk (a), Borynia (b) and Krupiński (c)
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na. Takim samym układom konstrukcyjnym sortowni, flotacji i suszarni w ko
palniach Borynia i Krupiński nadano inny wyraz architektoniczny ściany osło
nowej, rys. 55.

3.5.4. Wartości kulturowe obiektów kopalnianych

Architektura kopalń odzwierciedla różne nurty projektowania zakładów 
przemysłowych. Jest elementem krajobrazu miast śląskich. Kopalnia w ciągu 
długiego okresu swego istnienia kształtowała świadomość górniczej załogi, 
a poprzez nią ustanawiała pewne zasady, reguły i sposoby zachowania miesz
kańców osad górniczych. Praca w kopalniach była wyjątkowo ciężka, a warunki 
jej wykonywania wywierały wpływ na psychiką zatrudnionych tam ludzi. Można 
przypuszczać, że kultywowanie pewnych tradycji rolniczych wiąże sią nie 
tylko z rodowodem większości górników, lecz przede wszystkim z wielogodzin
nym przebywaniem pod ziemią. To umiłowanie własnego ogródka, hodowla gołąbi 
czy drobnego inwentarza wynikało z charakteru górniczej pracy i jej trudy 
miało rekompensować. Podobnie podział obowiązków śląskiej rodziny był odbi
ciem specyficznej organizacji pracy w podziemiu kopalni. Zagrożenia, jakie 
towarzyszyły tej pracy, wyrabiały odpowiedzialność, odporność psychiczną, 
odwagą, hart ducha, a zwłaszcza poszanowanie pracy i dyscypliną. Na etos 
pracy górnika musiało rzutować duże ryzyko i niebezpieczeństwo, nierozer
walnie związane z tym zawodem. Zagrożenia te, jak sądzą potęgowały znaną re
ligijność ślązaków i przywiązanie do rodzinnych tradycji. Kultura pracy 
śląskich górników opisywana była w wielu dziełach literackich i przyjmowana 
w procesie asymilacji przez przybyszów z zewnątrz. Życie rodzin górniczych 
wiązało sią z rytmem pracy w kopalni i było podłożem kulturowej odrębności 
tego regionu. Z unikalnością Górnego Śląska kojarzyła sią również charakte
rystyczna forma kopalni wyróżniająca obszar, na którym się znajdowała. Wy
twarzając tradycją miejsca miała znaczenie kulturowe a nawet kulturotwór
cze. Wzbogacała środowisko przestrzenne Śląska i zaliczana była do symbo
licznych czynników tożsamości kulturowej regionu. Jako taka była składni
kiem identyfikującym przynależność kulturową mieszkańców, którzy od pokoleń 
zamieszkując dany obszar czuli sią emocjonalnie związani z obiektami kopal
nianymi. Obiekty te stanowiły dla nich element integrujący i wyznaczały 
ciągłość historyczną rozwoju miasta.

W miastach przemysłowych Górnego Śląska, poza kilkoma, których początki 
siągają czasów średniowiecznych, przeważa zabudowa z XIX i XX wieku. Wśród 
niej wyróżnia sią zabudowa fabryczna powstała w ubiegłym stuleciu. Histo
rycznie uformowane zespoły przemysłowe zagrożone są przez ciągłe rozbudowy 
i modernizacje zakładów. Niedocenianie ich wartości wynika z niewielkiej 
rangi artystycznej poszczególnych obiektów. Jeszcze w większym stopniu jest 
rezultatem pogoni za osiągalnymi natychmiast materialnymi zyskami, której 
dawne zabudowania przeszkadzają. Ekonomiczne wymagania są konkretne, zrozu
miałe, racjonalne, a wiąc przyśpieszają rozwój wszechpotężnej techniki, na 
domiar złego przeciwstawianej wartościom kulturowym zawartym w architektu-
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rze starych budynków pełnych symbolicznych znaczeń i emocjonalnych skoja
rzeń. Stosunek do budowli poprzedników był bardzo różny na przestrzeni wie
ków. W starożytności i średniowieczu nieraz zmieniano funkcje obiektów lub 
wykorzystywano materiał starych świątyń do budowy nowych. Można za J. Biało
stockim powtórzyć, że "proces wymiany tego co stare, na to co nowe trwał 
przez wieki. Dopiero w ostatnich dwóch stuleciach ugruntowało się przekona
nie, że dzieła sztuki i architektury są dokumentem życia, myśli, często na
wet emocji ludzi epok dawno minionych. Ten wielki dorobek przeszłości godny
jest opieki i poszanowania, aby zachować tożsamość krajobrazu kulturowego 

122danego miejsca"
Emocjonalna i treściowa ekspresja architektury kopalń przedstawia war

tość nie tylko dla zasiedziałych mieszkańców regionu czy długoletnich pra
cowników zakładu, ale również dla urbanistów, ponieważ pozwala zachować 
wielość form architektonicznych i dekoracyjnych, bez których miasta są 
smutne i monotonne. Zachowanie najcenniejszych kulturowo obiektów kopalnia
nych możliwe będzie przez przystosowanie ich do nowych potrzeb społecznych, 
to znaczy przez znalezienie odpowiedniego użytkownika i właściwego progra
mu. Jak pisze W. Pencakowska i E. Węcławowicz-Bilska: "Kreatywne podejście 
do roli zespołów zabytkowych mogłoby identyfikować miejsce, tworzyć nowe 
wartości kulturowe narastających dzielnic, świadczyć o dziedzictwie i tra
dycji. Wykorzystanie nawet pojedynczych zabytków architektury w kreacji no
wych założeń urbanistycznych, odpowiednie ich wyeksponowanie byłoby nowo
czesną formą ich ochrony (...). Każda epoka jest tylko ogniwem w stałym 
rozwoju miast i wszystkie etapy ewolucji prądów artystycznych i tendencji
kształtowania miast - przeszłe, aktualne, przyszłe powinny łączyć się w kul-

123turowy ciąg dziedzictwa historii każdego narodu
Jest to szczególnie ważne dla ochrony wartościowych obiektów przemysło

wych, które mogą zginąć podczas planowanej rekonstrukcji gospodarki i prze
mysłu. Ten sam los czeka zabytkowe wyposażenie zakładu. Zdając sobie sprawę, 
jak ważna jest dla zachowania tożsamości narodu pamięć o osiągnięciach jego 
przeszłości, zaapelowano o ochronę zabytków techniki: "Dążąc do lepszych 
warunków zamieszkania i pracy, do modernizacji zakładów przemysłowych, do 
lepszej i wydajniejszej produkcji niejednokrotnie zapominamy, że wiele z 
nich to szacowni świadkowie naszej historii. W dobie modernizacji przemysłu, 
gdy przebudowujemy hale fabryczne, wznosimy nowe zakłady, instalujemy wy
dajniejsze maszyny, warto pamiętać i o tych starych, aby najcenniejsze z 
nich pozostały dla przyszłych pokoleń. Stara maszyna, konstrukcje czy narzę
dzia nie są jedynie wysłużonym przedmiotem, który spełniał swe przeznacze
nie, są one reprezentantem myśli technicznej minionego okresu, świadectwem 
wkładu pracy i twórczej działalności ludzi, bez którego nie byłby możliwy 
dorobek dnia dzisiejszego i przyszły rozwój kultury i cywilizacji1^  (...).
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3.5.5. Formy architektury obiektów kopalnianych

W obiektach starych kopalń śląskich zastosowane są różnorodne formy 
architektury. Najbardziej charakterystyczny jest podział obiektów według 
chronologii powstawania. Podobieństwo proporcji i układu brył oraz motywów 
dekoracyjnych występuje w budynkach wznoszonych w tym samym przedziale cza
su. Dotyczy to zarówno kopalń dziewiętnastowiecznych, jak i kopalń budowa
nych po II wojnie światowej. Ciekawe przykłady historyzmu obiektów kopalnia
nych nawiązywały do neogotyku, neoklasycyzmu czy secesji. Często forma tych 
obiektów wzorowana była na architekturze pałaców lub budowli obronnych.
Z czasem architekturę przemysłu zdominował funkcjonalizm. W powojennej 
architekturze kopalń oprócz funkcjonalizmu widoczny jest wpływ unifikacji 
i prefabrykacji rozwiązań projektowych.

W analizowanych kopalniach najliczniejsza była grupa obiektów, których 
architektura miała cechy historyzujące. W porównaniu z tą grupą budynki za
projektowane przed wojną według zasad funkcjonalizmu występowały rzadziej. 
Natomiast kopalnie wybudowane w okresie powojennym różniły się formą i ska
lą obiektów.

We wszystkich starych, górnośląskich kopalniach są murowane z czerwonej 
cegły budynki, których architektura pozostaje pod wpływem stylów historycz
nych. Często w jednym obiekcie występują formy zapożyczone z różnych stylów, 
są jednak zestawione harmonijnie i nie rażą eklektyzmem. Nietynkowane, ce
glane ściany były zdobione licznymi lizenami, fryzami i gzymsami wypracowa
nymi w cegle i pomimo upływu lat zachwycają urodą budząc podziw dla ówczes
nego rzemiosła i jakości używanych materiałów. Sporadycznie na elewacjach 
pojawiał się pas kolorowych płytek glazurowanych, czy białe, pionowe pasy 
między lizenami.

Murowane budynki kopalniane można grupować według wielkości. Na ogół po
dział ten odpowiada strukturze funkcjonalnej obiektów. Budynki socjalne, 
warsztaty, stajnie, pierwsze kotłownie, budynki ratownictwa górniczego były 
mniejsze, natomiast sortownie, płuczki, wieże szybowe, elektrownie czy póź
niej wznoszone kotłownie miały dużą kubaturę i wysokość. Wszystkie jednak 
dzięki umiejętnemu podziałowi ścian na małe pola (lizeny, gzymsy, fryzy) 
i zróżnicowaniu wielkości, kształtu oraz zwieńczenia otworów okiennych lub 
drzwiowych były dostosowane do skali ludzkiej, rys. 56. Budynki zakładów 
wydobywczych można również grupować według chronologii powstawania. Najstar
sze obiekty kopalniane miały niewielką wysokość i jedną kondygnację, cho
ciaż zdarzały się kotłownie o znacznej długości dochodzącej do stu metrów, 
rys. 57. Najczęściej były to budynki halowe, kryte dwuspadowym dachem lub 
przekryciem o powierzchni walcowej. Do niewielkich gabarytowo obiektów na
leżały murowane z cegły cechownie i łaźnie górnicze. W obiektach tych szcze
gólnie chętnie stosowano układ bazylikowy ze środkową nawą wyższą i syme
trycznie usytuowanymi niższymi nawami bocznymi. Tak zaprojektowano cechow
nię kopalń: Bielszowice, Rozbark i Siemianowice II oraz łaźnie górnicze ko
palń Siemianowice I i II, rys. 58. Detal zdobiący ściany był wykonany nie-
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Rys. 56. Porównanie wielkości obiektów kopalnianych
Obiekty: elektrownia (a) i kotłownia kopalni Kleofas (b), kotłownia kopalni 
Polska (c), sortownia kopalni Boże Dary (d), najstarsza kotłownia kopalni 

Kleofas (e), łaźnia (f), budynek wag (g). Opr. aut.
Fig. 56. Comparison of the sizes of mine objects

Objects: power station (a) and boiler house (b) in the Kleofas mine, boiler 
house (c) at Polska mine, sorting plant (d) at Boże Dary mine, the oldest 
boiler house (e) at Kleofas mine, bath house (f), building with scales (g)
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Rys. 57. Chronologiczne zestawienie elewacji wybranych obiektów kopalnia
nych. Opr. aut.

Fig. 57. Chronological list of the elevations from selected mine objects
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Rys. 58. Układ bazyliki zastosowany w łaźni (a) i cechowni (b) kopalni Sie
mianowice II. Fot. autor

Fig. 58. Basilica-type arrangement in the bath house (a) and counting house
(b) at Siemianowice II mine

zwykle starannie, rytmicznie rozstawione lizeny dzieliły elewację na mniej
sze pola, w których umieszczano okna zwieńczone tukiem pełnym lub odcinko
wym z obramieniem lub archiwoltą i z drobnym podziałem szyb. Bogate gzymso
wanie międzykondygnacyjne i wieńczące oraz towarzyszący mu fryz często schod
kowy o motywach geometrycznych powtarzały się we wszystkich elewacjach. 
Niektóre lizeny podkreślone były sterczynami podobnie jak narożniki budynków.

Ryzykowna jest próba wyodrębnienia wpływów jednego stylu architektonicz
nego w omawianych obiektach. Można jednak sądzić, że arkadowy fryz łaźni 
górniczej kopalni Murcki inspirowany był architekturą romańską, natomiast 
łuk ostry, jakim zwieńczone są okna łaźni górniczej kopalni Boże Dary, po
chodzą z gotyku. Architektura cechowni kopalni Rozbark zdradza powinowa
ctwo z secesją, stosując płynne linie zwieńczenia ściany szczytowej i otwo
rów okiennych. Harmonia i prostota bryły cechowni z jednocześnie wyszukaną
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a

Rys. 59. Przykłady wpływu stylów architektonicznych na formę obiektów ko
palnianych, secesji (a), eklektyzmu (b), neoklasycyzmu (c). Fot. autor

Fig. 59. Examples of the influence of architectural styles on the form of 
mine objects such as Secession (a), Eclecticism (b), Neo-classicism (c)
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i niespotykaną w obiektach kopalnianych formą okien, elegancja i przejrzy
stość wnętrza budowli każe pieczołowicie chronić ten obiekt przed przebudo
wą czy zniszczeniem, rys. 59a.

W miarę rozwoju techniki górniczej rosło zapotrzebowanie na energie, co 
przyczyniło sie do budowy dużych kubaturowo obiektów: kotłowni, elektrowni, 
elektrociepłowni, rozdzielni elektrycznych. W wielu kopalniach budowle ener
getyczne wyróżniały się wielkością i bogactwem elementów dekoracyjnych. 
Elementy te nadawały eklektyczny wyraz fasadom elektrowni, upodabniając je 
do innych rodzajów budownictwa dziewiętnastowiecznego, w których historyzm 
świadomie wprowadzał eklektyzm do architektury, rys. 59b. Z czasem zaczęto 
podkreślać monumentalny charakter architektury przemysłowej, wprowadzając 
do kompozycji duże, pełne powierzchnie ścian, pionowe podziały i ograniczo
ną liczbę otworów.
Motywy dekoracyjne i forma elektrowni kopalni Kleofas nawiązują do neokla- 
sycyzmu, symetrycznie rozmieszczając lizeny, otwory okienne i prostokątne, 
puste pola ścian, a szczyt wieńcząc attyką z tympanonem, rys. 59c. Podobnie 
potężna kotłownia kopalni Nowy Wirek kryta dwuspadowym dachem i zakończona 
półkoliście wykształconą rozdzielnią elektryczną ma monumentalny charakter. 
Neoklasycystyczną kuźnie kopalni Boże Dary z 1921 roku też charakteryzuje 
przejrzysta, harmonijna kompozycja, umiar w stosowaniu ozdób i trójkątny 
fronton. Wystrój architektoniczny siłowni kopalni Polska w Świętochłowicach 
nie jest już przeładowany ozdobami, chociaż ślady minionych stylów widoczne 
są jeszcze w kształcie okien i w detalu.

Badając ewolucją układu przestrzennego kopalni napotykamy w jej zabudowie 
często kilka budynków, które w różnym okresie pełniły funkcje kotłowni. Naj
starsze, halowe, niskie kotłownie przerabiano na warsztaty lub nadbudowywano

a

Rys. 60. Kotłownia w kopalni Kleofas przed (a) i po rozbudowie (b)
Opr. aut.

Fig. 60. Boiler house at Kleofas mine before (a) and after (b) its develop
ment
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Rys. 62. Elementy historyzmu w architekturze kotłowni kopalh: Siemianowi
ce I (a), Barbara-Chorzdw (b), Polska (c). Fot. autor

Fig. 62. Elements of historism in the architecture of the boiler houses at 
the mines: Siemianowice I (a), Barbara Chorzów (b), Polska (c)
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a

Rys. 63. Wpływ historyzmu na architekturę rozdzielni elektrycznych kopalń: 
Sosnowiec (a), Saturn (b), Polska (c). Fot. autor

Fig. 63. The influence of historism on architecture of switching stations 
at the mines: Sosnowiec (a), Saturn (b), Polska (c)
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Rys. 64. Historyzujący wystrój architektoniczny budynków maszyn wyciągowych 
kopalń: Michał (a). Pokój (b) i nadszybia szybu Julian (c). Fot. autor

Fig. 64. The architecture with historism elements of the winching engine hou
ses at the mines: Michał (a:, Pokdg (b) and the Julian shaft top (c)
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przystosowując je do wysokich kctłów, rys. 60. Kotłownie składały sie zwy
kle z dwóch naw, niższej, szerokiej mieszczącej kotły i wąskiej, wysokiej 
z zasobnikami wegJ.a. Następujące po sobie przebudowy powiększały kotłownie 
o sąsiednie nawy, rys. 61. Elementy historyzmu donależć można w architektu
rze kotłowni i rozdzielni elektrycznych, rys. 62, 63.

Przejawy historyzmu zaobserwować można również w wystroju budynków ma
szyn wyciągowych kopalń: Boże Dary, Rozbark, Kleofas, Michał, rys. 64.

Przykłady zachowanych murowanych wież szybowych są bardzo nieliczne. Do 
oryginalnych, wzorowanych na historycznych twierdzach należały pierwsze wie
że szybowe kopalń: Saturn, Kleofas i Pokój. Natomiast wiele pozostało muro
wanych budynków nadszybia, nad którymi wznosiła sie ażurowa sylweta zastrza
łowej kratownicowej wieży szybowej. Kształt wież bezzastrzałowych obudowa
nych w różny sposób był bardzo rozmaity. Charakterystyczna dla wież budowa
nych w pierwszych latach XX wieku była konstrukcja i obudowa basztowych 
wież szybowych kopalni Polska w Świętochłowicach. Ciekawą formę posiada żel
betowa wieża szybu Prezydent w Chorzowie, będąca jednym z pierwszych w Pol
sce przykładów zastosowania żelbetu w konstrukcji wieży wyciągowej. Szlachet
ny, omalże ascetyczny rysunek wieży dominuje nad otoczeniem kopalni, rys. 65. 
Funkcjonalizm kompozycji te;) wieży wywodzi sie z zasad projektowania nowo
czesnej architektury zapoczątkowanych rozwiązaniami zespołów przemysłowych 
autorstwa W. Gropiusa i szkoły Bauhaus. W literaturze niemieckiej podkreś
lany jest wpływ kopalni z przełomu XIX i XX wieku na kształtowanie współ
czesnej zabudowy przemysłowej^^. Coraz częściej obok nurtu historyzującego 
spotkać można w kopalniach budynki, których funkcja uznawana jest za zasad
niczy czynnik kształtowania planu, konstrukcji i formy architektonicznej. 
Szkieletowa konstrukcja ścian stała sie jedynym elementem dekoracyjnym ele
wacji. Duże, zazwyczaj prostokątne okna sprawiały wrażenie przestrzenności, 
a świetliki i otwory wentylacyjne urozmaicały rysunek ścian i połaci dacho
wych. Tak zaprojektowano kotłownie III (obecnie warsztaty) kopalni Kleofas 
oraz sortownie kopalń: Gottwald i Murcki, rys. 66. Prostota budynków wynikała 
z przekonania, że zewnętrzna forma budynku powinna być wyznaczona przez 
jego wewnętrzną strukturę. W obiektach tych nowoczesna konstrukcja i racjo
nalnie użyty materiał budowlany nawiązują do funkcjonalizmu w architekturze. 
Przemysłowa standaryzacja i typizacja zbiegała sie z dążnością do jak naj
większej prostoty architektonicznych środków formowania.

Po wojnie w architekturze kopalń przeważają formy "pudełkowe", proste 
układy wertykalno-horyzontalne. Wśród obiektów, które należało w pierwszym 
rzedzie unowocześnić, znajdowały sie zakłady przeróbki mechanicznej węgla.
W rozwiązaniach zakładów przeróbczych budowanych w Rybnickim Okręgu Węglo
wym zblokowany budynek płuczki i flotacji sytuowany był obok stacji kopal
nianej, ściana osłonowa budynku akcentowała poziomy podział elewacji szcze
gólnie w przylegającym do hali technologicznej, ośmiokondygnacyjnym trakcie 
pomieszczeń pomocniczych. Takie uformowanie budynku przeróbczego zostało 
powielone w kilku nowych kopalniach ROW-u. Kopalnia Krupiński zastosowała
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Rys. 65. Formy wież wyciągowych w kopalniach: Michał (a), Kleofas (b), 
Polska (c), Prezydent (d). Fot. autor

Fig. 65. The forms of headframes at the mines: Michał (a), Kleofas (b), 
Polska (c), Prezydent (d)
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a

Rys. 67. Obudowa zakładów przeróbczych w kopalniach: XXX-lecia PRL (a),
Krupiński (b), Sophia-Jacoba (c), wg GBS i PPW "Secarator" i Industriebau

1983 nr 5
Fig. 67. External linings of coal cleaning plants at the ¡nines: XXX• lecie

PRL (a), Krupiński (b), Sophia-Jacoba (c)
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wwertykalny podział elewacji zakładu przeróbczego na wąskie pasy okien prze- 
ddzielone pasami warstwowych płyt osłonowych. Ten sposób obudowy powtórzony 
ww innych kopalniach ROW-u zmienił wygląd zakładu przeróbczego. Ciekawą for- 
irnię nadano także zakładowi przeróbczemu Sophia-Jacoba w RFN, przeciwstawia- 
jjąc się znużeniu, jakie wywoływały prostopadłościenne bryły przemysłowe, 
rrys. 67.

Celowość rozwiązań, racjonalizm w projektowaniu i użyciu materiałów da
wały ład przestrzenny, porządkowały kompozycje zakładu przemysłowego, ale 
ttakże były powodem jej monotonii. Typizacja, prefabrykacja i standaryzacja 
fform dotyczyła wszystkich nowych obiektów kopalnianych, których skala była 
o wiele większa niż w starych kopalniach (budynki warsztatów, magazynów, 
sprężarkowni, zespołu socjalnego), rys. 68. Budowle te miały konstrukcje 
szkieletową eksponowaną na elewacji lub schowaną za ścianą osłonową. Jed- 
nostajnośó elewacji, wielkość budowli i surowy wyraz kompozycji wpływały 
przytłaczająco, zwłaszcza wówczas gdy budynki przeznaczone były dla załogi 
(wysokie łaźnie górnicze) .

Rys. 68. Prefabrykowana spreżarkownia kopalni Jastrzębie 
Fot. BPG Gliwice

Fig. 68. Prefabricated compressor house in the Jastrzębie mine
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Na przykładzie form architektury obiektów kopalnianych prześledzić można 
zmiany panujących w różnym okresie tendencji i technologii budowania.
W układach przestrzennych kopalń widoczna jest dążność do reprezentacji ma
jącej podkreślić prestiż i hierarchię społeczną burżuazji (domy dyrektorów, 
budynki administracyjne) , ale również dbałość o potrzeby socjalne załogi (łaź
nie, osiedla patronackie). Potęga rozwijającego się przemysłu węglowego 
uzewnętrznia się w historyzujących, monumentalnych, bogato zdobionych fasa
dach kotłowni, elektrowni, sortowni, nadszybiach czy budynkach maszyn wycią
gowych, będących przecież obudową procesu technologicznego w zasadzie wyma
gającego niewielkiej obsługi. Budynki te różniły się wystrojem od skromnej 
zabudowy przyfabrycznych osiedli. Wśród tej architektury wyróżniają się 
obiekty z początku obecnego stulecia zaprojektowane według zasad funkcjona- 
lizmu.

Technika górnicza wprowadzała unowocześnienia, które nie zawsze zyskiwa
ły oprawę architektoniczną wartą wzmianki w historii architektury, ale któ
re dla rozwoju przemysłu wydobywczego były fundamentalne. Zabytki techniki 
górniczej i historyczne budowle przemysłowe fascynują w obrazie miasta.
Aby móc je zachować, konieczne jest szczegółowe przygotowanie planów prze
budowy i projektów zmiany przeznaczenia, materiałów budowlanych i technolo
gii wykonawstwa gwarantujących ostrożne obchodzenie się z historyczną sub
stancją przemysłową, a pozwalające zintegrować ją z istniejącą zabudową 
miejską.



4. ZWIĄZKI KOPALNI Z OTOCZENIEM

4.1. DESTRUKTYWNE ODDZIAŁYWANIE KOPALNI NA OTOCZENIE

Roboty górnicze deformowały teren, zmieniały reżim wód wgłębnych, a tak
że rzutowały na charakter i sposób upraw rolnych i leśnych. Stopień ich na
silenia jak i zasięg oddziaływania zależał przede wszystkim od naturalnych 
warunków złożowych, morfologii terenu, lokalizacji kopalni, stosowanych me
tod eksploatacji złoża oraz sposobu zagospodarowania powierzchni. Historia 
rozwoju górnictwa dostarcza wielu przykładów konfliktów między interesami 
gwarectw a użytkownikami ziemi. Doprowadzały one do ustanawiania przepisów 
chroniących właścicieli ziemi przed dewastacją gruntów ornych i leśnych 
oraz nakładających na gwarectwo górnicze obowiązek przywrócenia pierwotnego 
stanu użytkowania terenów zniszczonych przez roboty poszukiwawcze czy eks
ploatację złóż węglowych. Aktywność górnicza spowodowała również przebudowę 
lasów. W początkowym okresie rozwoju górnictwo do obudowy wyrobisk używało 
drewna, co przyczyniło się do wprowadzenia jednogatunkowych kultur drzew 
iglastych w miejsce naturalnych wielogatunkowych zespołów leśnych. Już wte
dy (XVIII wiek) obwiniano górnictwo za zły stan siedlisk leśnych, na co 
wpływ miały sztuczne monokultury świerkowe jak i eksploatacja górnicza. 
Broniąc się przed zarzutami, władze górnicze przytaczały argumenty ekono
miczne dowodząc, że dzięki wydobyciu węgla zaoszczędzono wiele drewna przed

i : 126spaleniem

4.1.1. Przeobrażenia powierzchni ziemi wskutek eksploatacji górniczej

Górnictwo w ciągu całego swojego rozwoju dokonuje przeobrażeń środowiska 
naturalnego. Obecnie pozyskiwanie surowców dla potrzeb gospodarki narodowej 
jest szczególnie intensywne, a skutki tej działalności powodują znaczne 
zmiany w środowisku przyrodniczym oraz utrudnienia w życiu mieszkańców. 
Proces udostępniania złóż węglowych bez względu na stosowane technologie 
niekorzystnie zmienia powierzchnię obszarów górniczych. Wpływ podziemnej 
eksploatacji węgla widoczny jest:

- w deformacjach terenu, których następstwem jest między innymi uszkodzenie 
budynków, sieci infrastruktury technicznej, dróg transportowych itp.,

- w zaburzeniu układu hydrologicznego,
- w zajmowaniu terenów pod składowanie odpadów.
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Deformacje terenu

W wyniku eksploatacji górniczej na powierzchni tworzą się niecki osiada
nia o różnym zasięgu i kształcie. Każda kopalnia określa wielkość przewidy
wanych odkształceń terenu nanosząc izolinie osiadań na mapy obszarów górni
czych. Na podstawie tych map określono deformacje powierzchni oraz zmiany
stosunków wodnych, jakie nastąpić mogą wskutek działalności wydobywczej.

127Atlas deformacji terenów górniczych wyróżnia :

- tereny nieprzydatne do zabudowy ze względu na duże deformacje powierzchni 
(IV i V kategoria terenów górniczych), istniejące zagospodarowanie po
wierzchni, trwałe zalewiska itp.,

- tereny warunkowo przydatne do zabudowy, które wymagają:
. konstrukcyjnego przystosowania budynków do przejęcia deformacji podło

ża,
. likwidacji pustek w górotworze powstałych wskutek eksploatacji górni

czej na niewielkiej głębokości,
. osuszenia terenów podtopionych,
. likwidacji hałd itp.

- tereny przydatne do zabudowy bez ograniczeń, tzn. tereny, pod którymi nie 
ma złoża kopalin użytecznych lub tereny, pod którymi zakończono działal
ność górniczą.

Przy ustalaniu przydatności terenów do zabudowy nie brano pod uwagę czyn
ników pozagórniczych na przykład stanu upraw, walorów rekreacyjno-krajobra- 
zowych terenu itp. Badania nad aktywnością i wygasaniem wpływów eksploata
cji górniczej określiły tereny preferowane do zabudowy miejskiej. Przy wybo
rze tych terenów stosowano kryteria eliminujące obszary, na powierzchni któ
rych:

- mogły występować deformacje o charakterze nieciągłym w postaci zapadlisk, 
progów, lejów itp.,

- wartości wskaźników deformacji powierzchni o charakterze ciągłym, takich 
jak obniżenia, nachylenia, odkształcenia poziome i krzywizny pionowe, 
przekraczały dopuszczalne normy,

- występowały zalewiska bezodpływowe,
- teren budowlany utracił nośność wskutek intensywnego rozpełzania podłoża 

przy jednoczesnym nasyceniu gruntu wodą.

Jednym z podstawowych elementów profilaktyki górniczej umożliwiających 
zmniejszenie deformacji powierzchni jest stosowanie systemów eksploatacji 
z podsadzką. Od 1970 roku ciągle ograniczano wydobycie węgla systemem z 
podsadzką hydrauliczną (41,2% wydobycia w 1970 roku, a już tylko 15,7% wy
dobycia w 1986 roku). Wynikało to z faktu, że górnictwo węglowe posiadało
zmechanizowane obudowy dla eksploatacji z zawałem stropu i głównie dzięki

128temu systemowi intensyfikowało wydobycie węgla
Stosowanie podsadzki minimalizuje osiadanie terenu i łagodzi intensywność 
narastania szkód górniczych. I tak eksploatacja z podsadzką hydrauliczną
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powoduje powstanie deformacji powierzchni co najmniej czterokrotnie mniej
szych, a z podsadzką suchą około dwukrotnie mniejszych niż z zawałem stro
pu. Jest to istotne zważywszy, że łączna grubość pokładów zalegających do
głębokości 1000 m od powierzchni wynosi od 30 do 60 m, a przewidywane obni-

129żenią terenu dochodzą do 23 m (Bielszowice, Panewniki) . Kopalnie mają 
obowiązek stosowania podsadzki w eksploatowanych filarach ochronnych pod 
zwartą zabudową miast i czułymi na wpływy eksploatacji górniczej obiektami 
i urządzeniami przemysłowymi. Chociaż w przypadkach wyjątkowych, w warunkach 
występowania znacznych zagrożeń tąpaniami ta sama ustawa pozwala na eksploa
tacje z zawałem stropu w pokładach filarów ochronnych. Obecnie około 35% 
ogólnego rocznego wydobycia uzyskuje sie z filarów ochronnych, oo zmusza 
do wypełnienia wyrobisk podsadzką hydrauliczną oraz koordynacji postępu 
frontów eksploatacyjnych często kilku kopalń. Mimo tych zabezpieczeń szkody 
górnicze występujące w zabudowie miejskiej przyspieszają proces jej zużycia, 
a skutki działalności górniczej nieustannie uszkadzają elementy infrastruk
tury miast. Jest to poważny problem Górnośląskiego Okręgu Węglowego, w któ
rym 13 miast (spośród 20 miast w obrębię GOP-u) ściśle wiąże sie ze sobą, 
tworząc ciasno zabudowaną aglomeracje z gęstą sie.cią komunikacyjną. Zloka
lizowanych jest tu 40 kopalń, dających 70% krajowego wydobycia węgla kamien
nego.

Klasyfikacja terenów i obiektów ze względu na przewidywane wielkości 
wskaźników deformacji ciągłych wyróżnia pięć kategorii terenów, z których 
pierwsza nie wymaga zabezpieczeń obiektów, druga i trzecia kategoria tere
nów ogranicza sposób budowania oraz wymaga dodatkowych zabezpieczeń, nato-

130miast IV i V nie nadaje sie do zabudowy' (około 76% powierzęhni GOP-u) . 
Obiekty powstałe przed wojną lub obiekty budowane na terenach, pod którymi 
nie przewidywano wydobycia węgla, nie posiadają wzmocnień konstrukcyjnych 
uodparniających budynki na wpływy eksploatacji górniczej. Żeby zdać sobie 
sprawę z wagi zagadnienia, wystarczy przytoczyć wielkość obniżeń charakte
rystycznych punktów Katowic, pod którymi wegiel z filara ochronnego miasta 
wybierają kopalnie: Katowice i Wujek. Tylko w latach 1970-1987 poziom Kate
dry obniżył sie o 1,1 m, dworzec główny PKP o 0,9 m, a południowa strona 
Al. Górnośląskiej w rejonie Parku Kościuszki o 3,3 m. Przewiduje sie, że 
śródmieście Katowic obniży się o 1,6 m. Mimo działalności profilaktyczno-
-naprawczej przedsiębiorstw górniczych szkody w budynkach, sieci komunika-

131cyjnej i wodno-kanalizacyjnej systematycznie rosną . Z doświadczenia wie
my, że przed niektórymi wpływami eksploatacji górniczej w ogóle nie można 
sie zabezpieczyć.

Zmiana układu hydrologicznego

Do szkód typu hydrogeologicznego zaliczamy:

- utworzenie się zalewisk i stawów na powierzchni terenu w zasięgu niecki 
osiadania, w czasie działalności górniczej,
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- osuszenie nadległych warstw wodonośnych oraz cieków powierzchniowych w 
zasięgu leja depresji,

- tworzenie się zalewisk powierzchniowych w zasięgu poeksploatacyjnej niec-
132ki osiadania po wyłączeniu kopalń z ruchu

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym ze względu na budowę geologiczną warstw 
nadkładowych można wydzielić dwa rejony występowania szkód hydrogeologicz
nych:

- rejon północno-wschodni (Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice, 
Sosnowiec, Jaworzno, Siersza), gdzie nie występują w nadkładzie warstwy 
nieprzepuszczalne izolujące wody powierzchniowe i płytko występujące wody 
podziemne. W wyniku eksploatacji węgla następuje tu odwodnienie i osusze
nie terenu;

- rejon południowy (na południe od uskoku kłodnickiego: Tychy, Bieruń, 
Brzeszcze, Czechowice, Makoszowy, Sośnica, Szczygłowice, Knurów, Bielszo- 
wice, Gliwice oraz obszar ROW-u), gdzie obniżenie terenu wywołane eksploa
tacją górniczą powoduje podniesienie zwierciadła wód gruntowych i tworze-

1 33nie się podtopień oraz zalewisk terenu .

Hydrogeologiczne odkształcenie powierzchni terenu w rejonach objętych 
działalnością górniczą są wywołane przez odwodnienie warstw wodonośnych. 
Wielkość odkształceń przewyższa w wielu przypadkach wskaźniki deformacji 
powstałe jako rezultat wybierania złóż surowców mineralnych^^.

W niektórych obszarach zmienia się układ hydrograficzny i zanikają poto
ki, stawy, źródła, natomiast w innych rejonach powstają zalewiska. W wyniku 
deformacji powierzchni terenu w granicach niecki osiadania następuje zmiana 
nachylenia dna cieków i uszkodzenia obwałowań koryt rzecznych. W miejscu 
przecięcia się krawędzi niecki osiadania z korytem rzeki wytwarza się próg, 
którego rzędna warunkuje wysokość piętrzenia wody w powstającym zalewisku.
W wielu obszarach górniczych zanikają zupełnie poziomy wodonośne lub na 
skutek deformacji górotworu warstwy wodonośne łączą się ze sobą. Zanik wody 
powierzchniowej, jak i podziemnej czy też tworzenie się na powierzchni za
lewisk jest uzależnione od takich czynników, jak: układ hydrogeologiczny, 
ilość i grubość eksploatowanych pokładów węgla kamiennego, głębokość eks
ploatacji oraz system eksploatacji^^,

Zalewiska tworzą się głównie na obszarach górniczych w południowej części 
niecki węglowej, natomiast w północnej części poziomy wodonośne częściowo 
zanikają zmniejszając wielkość przepływu wody w rzekach i potokach. J. Szte- 
lak przewiduje jednak, że osuszanie tej części zagłębia węglowego będzie 
trwać do momentu wyłączenia z ruchu kopalń. Po zlikwidowaniu w tych kopal
niach urządzeń odwadniających zostaną zatopione wyrobiska górnicze, a póź
niej utworzą się na powierzchni terenu zalewiska i mokradła. Podtopienie 
grozi przede wszystkim tym częściom miast i osiedli, które są usytuowane 
w rejonach pradolin oraz w najniższych obniżeniach morfologicznych danego 
rejonu i dotyczy miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Chorzów, Kato
wice, Ruda śląska, Zabrze. Zjawisku temu można zapobiec poprzez:
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- ujęcie wód kopalnianych dla celów pitnych i przemysłowych,
- utworzenie rezerwowych zbiorników wód podziemnych w wyrobiskach górni

czych.

W tym celu należy zamienić funkcje szybów na ujęcia wodne, tak aby spełnia
ły rolę wodociągów. Natomiast dolne poziomy, w których występują solanki, 
mogą być w przyszłości wykorzystane do celów balneologicznych

Zagospodarowanie odpadów kopalnianych

Wraz ze wzrostem wydobycia węgla rośnie ilość odpadów kopalnianych, 
które trzeba zagospodarować. Wynika to z wprowadzenia zmechanizowanych spo
sobów wydobycia i oczyszczania urobku na powierzchni (zanieczyszczenie ka
mieniem dochodzi do 50%) jak również z faktu, że po wyczerpaniu grubych po
kładów węgla sięgnięto do złóż jakościowo gorszych. Utylizacja odpadów ko
palnianych jest stosunkowo niewielka137, a najkorzystniejsze lokowanie ka
mienia w podziemnych wyrobiskach utrudnia zróżnicowany skład odpadów i brak 

1 38odpowiednich urządzeń . Do podsadzania wyrobisk górniczych, przerobu w za
kładach Haldex oraz robót inżynieryjnych górnictwo może zużyć około 30% od
padów. Pozostała część odpadów musi być zwałowana w wyrobiskach popiasko- 
wych, zalewiskach, obniżeniach powstałych.wskutek eksploatacji górniczej. 
Zajmowanie ciągle nowych, dużych powierzchni terenu pod zwałowiska, w sy
tuacji gdy brak miejsc pod zabudowę i zieleń jest niedopuszczalne. Wpraw
dzie kopalnie starają się zajmować tereny zdegradowane działalnością prze
mysłową, ale w najgorszym przypadku są to nieużytki porosłe już zielenią. 
Teren zwałowisk na kilkadziesiąt lat zostaje wyłączony z użytkowania, a pro
ces rekultywacji jest równie długotrwały. Planowane do 2000 roku zwałowiska
kopalniane i centralne rejony rekultywacji zmagazynują około 600 min m 3 od- 

13 9padów kopalnianych . Przepisy wjnnagają (MP 27 z 9 listopada 1982 roku),
aby każde zwałowisko odpadów kopalnianych w zależności od powierzchni było
otoczone strefą ochronną o szerokości 300 m lub 500 m. Strefa ta ma chronić
otoczenie przed uciążliwym pyleniem zwałowisk oraz hałasem wytwarzanym przez
pracujące na zwałach urządzenia (spychacze itp.).

Nieskuteczność działań, których celem jest niedopuszczenie do tworzenia
nowych zwałowisk, skłoniła do opracowania metod sterowanego usypywania zwa-

1 40łów zgodnie z potrzebami przyszłego zagospodarowania . Usypywanie zwało
wisk kamienia dołowego powinno być dostosowane do wymagań rekultywacji. 
Zabiegi rekultywacyjne będą tańsze, jeżeli projekt zwałowiska uwzględni 
przyszłe użytkowanie terenu. Dla różnych funkcji odmiennie będą kształtowa
ne formy zwałowisk, inaczej profilowane skarpy i wierzchowiny. Najmniej
uciążliwe będą zwałowiska sypane do wewnątrz według metody M. Rościszewskie- 

141go . W pierw-szym etapie, po przygotowaniu terenu pod zwałowisko, układa 
się torowiska kolejki na obrzeżu wytypowanego obszaru. Tak powstają zwały 
zewnętrzne, które po właściwym wyprofilowaniu rekultywuje się zgodnie z 
przyszłym użytkowaniem. Zadrzewienie zewnętrznych skarp chroni przed po
wierzchniowym pyleniem w trakcie eksploatacji zwałowisk. Stopniowo cała
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niecka zostaje wypełniona, lecz proces ten jest niewidoczny i mniej uciąż
liwy dla otoczenia.

Doprowadzenie terenów zwałowisk do stanu umożliwiającego racjonalne ich 
wyzyskanie wymaga stosowania rekultywacji technicznej i biologicznej. Re
kultywacja techniczna terenów zdegradowanych obejmuje:

- ukształtowanie rzeźby terenu,
- uregulowanie stosunków wodnych,
- odtworzenie gleb metodami technicznymi,
- budowę dróg dojazdowych.

Rekultywacja biologiczna, której celem jest wytworzenie warstwy glebowej, 
obejmuje takie prace, jak:

- mechaniczna uprawa gruntu,
- nawożenie mineralne,
- siew i uprawa roślin glebotwórczych,
- zagospodarowanie zboczy odpowiednimi drzewami, krzewami i bylinami.

W użytkowaniu prawnym przemysłu węgla kamiennego w województwie katowic
kim znajdowało się 14669 ha (1987 rok), w tym gruntów, na których zakończo
no działalność przemysłową 2180 ha. W latach 1981-1984 zdołano zrekultywo
wać i przekazać innym działom gospodarki narodowej grunty o łącznej powierz
chni 1868 hektarów.

Przeprowadzone w 1987 roku badania sposobu użytkowania wybranych terenów 
14 2górniczych wykazały, że udział zwałowisk w powierzchni kopalń jest nadal 

duży i waha się od 4,7% do 55,1% (tabela 6). Część terenów jest rekultywowa
na. Grunty, na których działalność rekultywacyjna została zakończona, kopal
nie najczęściej przekazywały miastu. Leśne i leśno-zadrzewieniowe zagospo
darowanie zwałowisk kopalnianych udaje się przy ich dużych powierzchniach, 
korzystnym składzie chemicznym i mechanicznym oraz termicznym uspokojeniu 
zwałów. Natomiast lokalizacja zwałowisk górniczych kopalń w GOP-ie wymaga 
indywidualnego, zróżnicowanego sposobu przygotowania zdegradowanych terenów 
do miejskiego wykorzystania.

4.1.2. Zanieczyszczenie wód spowodowane działalnością górniczą

Wody dołowe z kopalń węgla kamiennego odprowadzane są do zlewni Odry 
i Wisły. Wody te mają różny stopień mineralizacji począwszy od wód nadają
cych się do picia aż do solanek powodujących zanieczyszczenia rzek.

Kopalnie usytuowane w dorzeczu Wisły odprowadzają w ciągu doby około 
487000 m3 wód dołowych zawierających1 6000 t soli143. Siedem spośród tych 
kopalń, a przede wszystkim kopalnie Piast i Czeczott mają wody silnie zaso
lone. Jeżeli nie wprowadzi się programu ochrony wód powierzchniowych przed 
nadmiernym zasoleniem, trzeba będzie zatrzymać i zatopić kopalnie: Piast, 
Czeczott, Szczygłowice i Knurów. Kopalnie usytuowane w dorzeczu Odry odpro
wadzają 170000 m wód dołowych, zrzucając przy tym w ciągu doby około 3000 
ton soli. W celu ochrony rzek opracowano metodę utylizacyjną wykorzystującą
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Zwałowiska i ich rekultywacja w wybranych kopalniach

Tabela 6

Powierz
chnia ko
palni 

ha

w tym powierzchnia Uekultywacja
gruntów

Lp. Kopalnia Wydobyć1e 
t/dobę zwało

wisk
ha/%

osadni
ków
ha/%

w toku 

ha

zakoń
czona

ha
i Ż 3 4 5 6 7' 8

1 Andaluzja 11200 63,7 7.8
12,2

19.2
30,1 9,2 -

2 Barbara-Chorzów 4300 45,0 11.9
26,4

0.9
“275 4,1 13,3

3 Bobrek 6000 40,4 10.8
41,6

0.52
1,3 5,8 8,0

4 Czerwona Gwardio 5i00 165,3 88.4
53.5

25.6
15,5 18,5 -

3 Czerwone Zagłębie 9200 125,3 41.8
33,3

5.0
4.0 6,1 34,0

6 Dymitrow 6500 132,7 53*9
40,6 4,0 -

7 Generał Zawadzki 5400 76,8 3.6
4.7

3.9
5,1 42,1 201,9

8 Gottwald 10000 09,7 19.0
27,2

6.0
litr 15,4 6,0

9 Julian 8300 128,8 25,0
19,4 fil 9,4 *

10 Katowioe 5000 31,0 1.6
5,2

9,3 -

11 Kazimierz Juliusz 5700 102,2 46.6
“ffyS

5» 9
sl! 6,9 7,4

12 Krupiński 3404 108,8 17.3
TH7S

2.2
275 1,0 1.3

13 ¿iiechoniee 8300 63,7 27.1
42,5 3 75 23,0 4,1

14 Morcinek 6000 80,5 - 2 . 3
2 , 6 - -

15 lluroki 8403 154,0 43.7
28,4

6 8 . 2
4 4 . 3

3,5 64,8

16 Nowy Wirek 8200 70,9 32.0
45.1 ■ - W 24,3 13,9

17 Polska ¿602 69,0 32.2
46,7 - 9,9 0,5

18 Powstańców śląskich 13500 132,5 62x2
46,9

3 . 5 24,3 27,9

19 Pstrowski 4600 178,6 47.3267^
32,5
18,2 8,7 5,2

20 Hozbark 10000 35,0 liii
2.8

-572 1,5 7,1

21 Siemianowice 11128 103,5 19*3
18,6

20.1
19,4 10,5 -

22 Sosnowico 5650 57,9 - 1.37
2,4 - -

23 Wawel 4835 138,5 76.3
55,1 - 2,5 60,2

24 Zabrze Blelszowlce 19070 136,2 49.0
36.0

12,3
9,0 10,0 56,0
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zmineralizowane wody kopalniane do produkcji soli kuchennej oraz metodą hy
drotechniczną polegającą na kontrolowanym wprowadzeniu wód kopalnianych do 
rzek za pomocą układu kolektorów i zbiorników retencyjno-dozujących. Utyli
zacją silnie zasolonych wód przeprowadza sią w zakładzie odsalania przy ko
palni Dębieńsko, planuje sią budową podobnego zakładu w Sośnicy i Jastrzę
biu, a następnie w rejonie Bojszowy. W ramach hydrotechnicznej ochrony Wi
sły wybudowano rurociągi i zbiorniki retencyjno-dozujące "Brzeszcze" i "Si
lesia" oraz osadnik wód słonych "Bojszowy", a dla ochrony Odry rurociągi 
i zbiorniki "Olza" oraz "Kłodnica". Realizacja przedsięwziąć hydrotechnicz
nych i utylizacyjnych może umożliwić zagospodarowanie złóż o dużej minerali
zacji wód.

4.1.3. Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki stale roś
nie niszcząc lasy,, uprawy rolne i zatruwając ludzi. Większość krajów euro
pejskich zobowiązała sią do 1993 roku zmniejszyć emisją SO2 o 30% w stosun
ku do 1980 roku. Polska nie podpisała powyższego układu przewidując, że 
emisja zanieczyszczeń gazowych w najbliższych latach wzrośnie. W kopalniach 
stopniowo wprowadzane jest wzbogacanie miałów energetycznych w celu podwyż
szenia wartości opałowej węgla i zmniejszenia zawartości popiołu. Wydobywa
ny we wschodniej części zagłębia węgiel jest najbardziej zasiarczony i spa
lany w sąsiednich elektrowniach (Siersza, Jaworzno) powoduje wyraźne prze
kroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń. Ograniczyć te zanieczyszcze
nia może pilotująca instalacja odsiarczania węgla kopalni Siersza, której
ukończenie przewidziane jest w 1992 roku. Program odsiarczania miałów węgla 

144energetycznego obejmuje kopalnie: Siersza, Jaworzno, Komuna Paryska i 
Janina. Kopalnie te eksploatują pokłady warstw libiąskich, łaziskich i orze- 
skich o zawartości siarki całkowitej od 1,7 do 3,5%. Konieczne jest zatem 
wzbogacenie zasiarczonych miałów, co pozwoli zmniejszyć emisję SC>2 do atmo
sfery o około 55% w stosunku do miałów surowych. Najkorzystniej jest wzboga
cać miały, a następnie odsiarczać spaliny elektrowni, ponieważ w ten sposób 
ogranicza się emisję siarki do około 80% w stosunku do obecnego poziomu za
nieczyszczeń. Wzbogacanie (odsiarczanie) węgla wymaga budowy zakładów prze
róbczych oraz składowisk zasiarczonych odpadów, których koszt inwestycyjny 
wynosi 40% całości nakładów finansowych. Jednakże przedsięwzięcia te są opła
calne zważywszy straty powodowane emisją SO^ w środowisku naturalnym^

4.2. INTEGRACYJNE FUNKCJE KOPALŃ

Obok destruktywnego oddziaływania na otoczenie kopalnia wywiera pozytyw
ny wpływ na rozwój struktur miejskich, przyczyniając się do integracji za
kładu przemysłowego i społeczności lokalnej. Procesy integracyjne kopalni 
w środowisku lokalnym towarzyszyły powstaniu i rozwojowi zakładów wydobyw
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czych. Historycznie rzecz ujmując, związki ludności zamieszkującej tereny 
przykopalniane z zakładem górniczym były bardzo ścisłe, zważywszy, że to 
kopalnie budowały osiedla patronackie dla swej załogi wyposażając je w sieć 
usług. Najwcześniejsze osady górnicze w  toku urbanizacji regionu zlały się 
w aglomerację przemysłową, zachowując jednakże pewną odrębność i autono- 
miczność, którą kształtował zakład przemysłowy. Z czasem kopalnia traciła 
dominującą rolę miejsca pracy dla mieszkańców osady, znajdujących zajęcie 
w innych rodzajach wytwórczości, ale nadal skupiała w szeregach swych pra
cowników poważną część mieszkańców okolicznych osiedli. Związki - przyjaź
nie powstałe w miejscu pracy kultywowane były w środowisku mieszkania i za
cieśniały się pośrednio przez zakład, w którym pracowali znajomi czy sąsie- 
dzi. Zawody ojców przejmowały dzieci, tworząc tradycję górniczą rodzin.
Praca w kopalni kształtowała tożsamość społeczno-kulturową regionu. Z bie
giem czasu związki patronackie uległy rozluźnieniu i obecnie obserwuje się 
niechęć do podejmowania zawodów górniczych. Większość zatrudnionych zdecy
dowanie nie pragnie, aby którekolwiek z dzieci pracowało w kopalni, co do-

146wodzi "obniżenia się prestiżu te] pracy i zamierania ¡je] etosu . W mia
stach GOP-u czynnikiem jednoczącym społeczność lokalną z kopalnią jest jej 
funkcja zewnętrzna, pozaprodukcyjna, a dotycząca sfery usług świadczonych 
przez zakład przemysłowy. Obejmuje ona stołówki pracownicze, bufety, ambu
latoria i przychodnie lekarskie, kluby, domy górnika, budynki stowarzyszeń 
oraz usługi handlu dostępne dla ogółu mieszkańców. Obiekty usługowe lokali
zowane zazwyczaj w strefie wejściowej zakładu wnikają w zieleń sąsiadującą 
z kopalnią. Obecność terenów zielonych: parków, skwerów, zadrzewionych boisk 
szkolnych czy urządzeń sportowo-rekreacyjnych w obrębie strefy wejściowej 
lub graniczących ze strefą zabudowaną (strefa A) kopalni jest charaktery
styczna dla założeń kompozycyjnych zespołów górniczo-osiedleńczych. Rodowód 
większości tych założeń sięga czasów, kiedy w pobliżu kopalni budowano dom 
właściciela lub dyrektora zakładu, otaczając go pięknym parkiem. Dzisiaj 
domy te adaptowano na muzea (kopalnia Sosnowiec), dcm kultury (kopalnia Sie
mianowice) , domy stowarzyszeń (kopalnia Czerwona Gwardia), przedszkola (ko
palnia Murcki) itp. Obiekty te rewaloryzowane, służą nowym funkcjom, nato
miast ogromnie zaniedbana, a często zdewastowana jest zieleń otaczająca. 
Przyczyną jest oczywiście brak pielęgnacji, ale również wzrost wydobycia 
kopalni równoważny ze wzrostem zatrudnienia, wymuszający budowę dużych par
kingów, dojść do zakładu i dodatkowych usług, które najłatwiej zlokalizować 
na "wolnych" (zielonych) terenach.

W sąsiedztwie kopalni obok historycznie ukształtowanych założeń parkowych 
znajdują się szkoły zawodowe z rozbudowanym zespołem sportowym. Według da
nych z ankiet147 obiekty szkół zawodowych i tereny urządzeń sportowo-rekrea
cyjnych zajmują łączną powierzchnię 36,4 ha. Wśród dwudziestu badanych ko
palń największą powierzchnię zajmuje zespół szkoły zawodowej kopalni Dymi
trow (około 10 ha), największą powierzchnię użytkową ma szkoła zawodowa ko-

2palni Zabrze-Bielszowice (ruch I - 26100 m ), a najwięcej uczniów jest w
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szkole;kopalni Powstańców Śląskich (655 osób). Ze szkół zawodowych badanych 
kopalń korzysta 6129 uczeniów, w tym 2918 uczniów uczęszcza do szkół kopalri 
zanikających. Obiekty sportowe szkolnictwa zawodowego obejmują powszechnie 
sale gimnastyczne i boiska (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), rzadziej 
korty tenisowe i bieżnie, sporadycznie baseny i lodowiska. Urządzenia 
i obiekty sportowe nierzadko powstają na nieużytkach poprzemysłowych, a na
wet wykorzystują obiekty technologiczne, np. dawne osadniki wód dołowych w 
kopalni Katowice zostały zaadaptowane na basen kąpielowy. Bezsprzecznie in
frastruktura społeczna kopalni należy do elementów integrujących społecz
ność miasta i powinna być rozbudowana z myślą o powszechnym jej wykorzysta
niu przez struktury miejskie. W każdym razie należy się przeciwstawić ten
dencjom rozluźniającym więzy zakładu z otoczeniem i prowadzących do powsta
wania wydzielonych, niedostępnych, uciążliwych obszarów dezintegrujących 
przestrzeń miasta.

Innym rodzajom więzi kopalni z miastem jest infrastruktura techniczna, 
do której zaliczono przede wszystkim ciepłownie, oczyszczalnie oraz ujęcia 
wody. Urządzenia energetyczne i wodno-ściekowe kopalni służą również dziel
nicom miejskim. W badanych kopalniach najczęściej przemysłowe kotłownie czy 
ciepłownie ogrzewały znajdujące się w pobliżu osiedla mieszkaniowe lub 
obiekty użyteczności publicznej (np. przychodnie zdrowia, szpitale). Nato
miast bardzo nieliczne były przykłady oczyszczalni pracujących dla potrzeb 
miasta. Słabo wykorzystane były również ujęcia wody kopalnianej. Zakłady 
wydobywcze wypompowują ogromne ilości wód dołowych o różnym stopniu zanie
czyszczenia i mineralizacji. Dotąd jedynie nikła część tych wód była przeka
zywana gospodarce komunalnej. Wobec deficytu wody w województwie katowickim 
konieczne było zawarcie porozumień między władzami regionu i resortu zobo
wiązujące kopalnie do wprowadzenia selektywnych ujęć wód dołowych i odpowied
niego wykorzystania wody jako wody pitnej bądź przemysłowej. I tak wody 
(100 tys. m^ na dobę) pochodzące z wytypowanych 11 kopalń wykorzystane będą 
przez hutę "Katowice" (woda z kopalń: Czerwona Gwardia, Siemianowice, Gene
rał Zawadzki, Sosnowiec, Jaworzno, Komuna Paryska, Siersza, Katowice) , hutę 
"Batory" (woda z kopalń: Barbara-Chorzów, Polska), hutę "Baildon" (kopalnia 
Gottwald). Pożądane byłoby, aby właściwe mechanizmy ekonomiczne zmobilizowa
ły kopalnie do opłacalnego dla nich pozyskiwania wód dołowych, a użytkowni-

1 48ków wód kopalnianych do jak najbardziej racjonalnego ich wykorzystania
Podobnie nie wykorzystana przez miasto jest sieć torów kolejowych przemysłu
węglowego. M. Rościszewski od lat postuluje włączenie torów PMP-PW w układ
komunikacji pasażerskiej, co usprawniłoby działanie niesprawnej sieci miej- 

149skiej . Wiąże się to z problemem dojazdów górniczych załóg autobusami za
kładowymi często z dużych odległości. Przeprowadzone badania ankietowe 21 - 
kopalń wykazały, że w czterech kopalniach liczba dojeżdżających pracowników 
waha się od 3% do 7%, w dziewięciu od 17% do 28%, w sześciu kopalniach od 
43% do 58%, a do dwóch nowych kopalń usytuowanych na obszarze ROW-u dojeż
dża około 85% załogi. Na podstawie wyników badań można wyrazić przypuszcze
nie, że liczba dojeżdżających do kopalń nowych wymusi budowę osiedli miesz-
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kaniowych oraz niezbędnych usług zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów ko
palnianych. Staną się one zaczątkiem procesów urbanizacyjnych zmieniających 
dotychczasowy rolniczy charakter otoczenia tych kopalń, tabela 7.

4.3. Rozmieszczenie kopalń w przestrzeni miasta

W województwie katowickim kopalnie zgrupowane są zasadniczo w dyóch okrę
gach przemysłowych. Zasoby Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego eksploatowa
ne są przez 40 kopalń, w Rybnickim Okręgu Węglowym pracuje 18 kopalń.
W GOP-ie przeważają stare zakłady wydobywcze, w ROW-ie większość (10) kopalń 
powstała po II wojnie światowej i lokalizowana była według innych zasad pro
jektowych. Z punktu widzenia niniejszego opracowania bardziej interesujące 
będą kopalnie GOP-u, zwłaszcza te usytuowane w północnym i środkowym pasie 
aglomeracji górnośląskiej, bowiem według prognoz przemysłu węglowego znacz
na część tych kopalń zakończy produkcję na przełomie XX i XXI wieku. Obecnie 
kopalnie te położone są w środku przestrzeni miejskiej. Ale kiedyś u zarania 
rozkwitu gospodarczego Górnego Śląska kopalnie budowano na niezaludnionym 
terenie,; werbując do pracy chłopów z okolicznych wsi lub wznosząc osiedle 
patronackie dla swojej załogi. Tak wytworzyły się autonomiczne osady górni
cze. Niektóre z nich wyróżniały się nowoczesnym układem przestrzennym i 
stanowiły zintegrowaną wspólnotę sąsiedzką. Podobny proces towarzyszył roz
wojowi hutnictwa i przemysłu przetwórczego. W rezultacie z zakładowych osied
li robotniczych powstawały osady, a z nich wykształcały się organizmy miej
skie. Proces ten był zalążkiem formowania większości miast śląskich. Część 
z nich do dzisiaj nie ma centrum, lecz składa się z kilkunastu równorzędnych 
osad przemysłowych (np. Ruda śląska). Do wyjątków należy zaliczyć osady gór
nicze, które odosobnione, zachowały oryginalny układ urbanistyczny (np. Murc- 
ki, Biskupice, Piaski). Na ogół kształt zabudowy bardzo się zmieniał. Miasta 
przemysłowe rozrastały się, wchłaniając fabryczne przedmieścia z kopalnią 
czy hutą jako elementem krystalizującym. Żywiołowy rozwój osadnictwa przemy
słowego miał często charakter chaotyczny i prymitywny, dając typowy dla tego 
okresu krajobraz stłoczonych, nędznych domków robotniczych. Przemysł stał 
się dominującym czynnikiem miastotwórczym. Nasilające się procesy urbaniza
cyjne sprawiły, że kopalnie, które kiedyś budowane były "w szczerym polu", 
teraz znajdowały się na terenach zainwestowanych, w ścisłym centrum miast 
(kopalnie: Katowice, Rozbark, Zabrze). Powojenny proces urbanizacji jeszcze 
przyspieszył zabudowę terenów wokół kopalń, niwecząc możliwość utrzymania 
pasów zieleni ochronnej przewietrzających miasto. Zagęszczenie zabudowy oraz 
przemieszanie funkcji przemysłowej i osiedleńczej przy dużej uciążliwości 
przemysłu wydobywczego i ciężkiego powodowało narastanie sytuacji konflik
towych. Jednak ani ustawy o ochronie środowiska zobowiązujące zakłady do 
likwidacji lub znacznego ograniczenia szkodliwych emisji, ani wytyczenie 
niezamieszkałych stref ochronnych nie osłabiło aktywności inwestycyjnej w 
bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Najczęściej właśnie inwestycje mieszka-



Rys. 69. Kopalnie usytuowane na terenach intensywnie zurbanizowanych (a), na obrzeżu terenów intensywnie zurbanizo
wanych (b) , poza terenem zurbanizowanym (c). Kopalnie: Gliwice (1), Sośnica (2), Makoszowy (3), Pstrowski-Rokitnica 
(4), Pstrowski-Ludwik (5), Pstrowski-Mikulczyce (6), Pstrowski-Biskupice (7), Miechowice (8), Bobrek (9), Dymitrow 
(10), Powstańców Ś1.-Radzionków (11), Powstańców Śl.-Bytom (12), Rozbark (13), Szombierki (14), Zabrze (15), Biel- 
szowice (16), Halemba (17), Wawel (18), Pokój (19), Śląsk (20), Nowy Wirek (21), Polska (22), Gottwald-Kleofas (23), 
Wujek (24), Gottwald (25), Katowice (26), Staszic (27), Murcki (28), Murcki-Boże Dary (29), Wieczorek (30), Barba- 
ra-Chorzów (31), Polska-Prezydent (32), Siemianowice II (33), Siemianowice I (34), Siemiar.owice-Michał (35), Anda
luzja (36), Julian (37), Jowisz (38), Grodziec (39), Czerwona Gwardia-Saturn (40), Czerwona Gwardia-Milowice (41), 
Czerwona Gwardia-Czeladż (42), Generał Zawadzki (43), Sosnowiec (44), Mysłowice (45), Niwka Modrzejów (46), Czer
wone Zagłębie-Klimontów (47), Czerwone Zagłębie (48), Kazimierz (49), Juliusz (50), Komuna Paryska (51), Jaworzno

(52), Lenin (53). Opr. aut.
Fig. 69. The mines located on the intensively urbanized areas (a), the outskirts of the intensively urbanized areas
(a), the outskirts of the intensively urbanized areas (b), outside the urbanized areas (c). Mines: Gliwice (1), Soś
nica (2), Makoszowy (3), Pstrowski-Rokitnica (4), Pstrowski-Ludwik (5), Pstrowski-Mikulczyce (6), Pstrowski-Bisku
pice (7), Miechowice (8), Bobrek (9), Dymitrow (10), Powstańców Śl.-Radzionków (11), Powstańców śl.Bytom (12), Roz
bark (13), Szombierki (14), Zabrze (15), Bielszcwice (16), Halemba (17), Wawel (18), Pokój (19), Śląsk (20), Nowy 
Wirek (21), Polska (22), Gottwald-Kleofas (23), Wujek (24), Gottwald (25), Katowice (26), Staszic (27), Murcki (28), 
Murcki-Boże Dary (29), Wieczorek (30), Barbara-Chorzów (31), Polska-Prezydent (32), Siemianowice II (33), Siemiano
wice I (34), Siemianowice-Michał (35), Andaluzja (36) , Julian (37), Jowisz (38), Grodziec (39) , Czerwona Gwardia-Sa
turn (40), Czerwona Gwardia-Milowice (41), Czerwona Gwardia-Czeladż (42), Generał Zawadzki (43), Sosnowiec (44),My
słowice (45), Niwka-Modrzejów (46), Czerwone Zagłębie-Klimontów (47), Czerwone Zagłębie (48), Kazimierz (49), Ju

liusz (50), Komuna Paryska (51), Jaworzno (52), Lenin (53).
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niowe ignorowały ekologiczne zakazy. Tak więc współcześnie badając usytuowa
nie kopalń względem terenów zurbanizowanych można wyróżnić:

- kopalnie usytuowane na terenach intensywnie zurbanizowanych (grupa I),
- kopalnie usytuowane na obrzeżu terenów intensywnie zurbanizowanych (gru
pa II)

- kopalnie usytuowane poza terenem zurbanizowanym (grupa III).

Zaliczenie kopalni do jednej z powyższych grup może być subiektywne, po
nieważ aglomeracja górnośląska jest równomiernie nasycona zabudową. Tereny 
intensywnie zurbanizowane charakteryzują się wysoką intensywnością zabudowy 
miejskiej i zajmują centra miast, ale również i ich przedmieścia (osiedla 
mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy). Trudno natomiast wyodręb
nić tereny niezurbanizowane w aglomeracji, wobec czego określenie: "kopal
nie usytuowane poza terenem zurbanizowanym" będzie znaczyło, że okolica ko
palni zabudowana jest w niewielkim stopniu przez niskie, rozproszone domy 
lub zakłady przemysłowe.

Analiza rozmieszczenia 39 kopalń, które zlokalizowane były na 53 tere
nach zagospodarowania szybów głównych, wykazała, że 25 terenów kopalnianych 
położonych było wewnątrz tkanki miejskiej o intensywnej zabudowie (grupa I) 
23 tereny kopalniane otoczone były z dwóch lub trzech stron zabudową o wy
sokiej intensywności (grupa II), natomiast jedynie pięć kopalń można było 
zakwalifikować do grupy III - kopalń usytuowanych poza terenem zabudowanym, 
rys. 69. Wśród kopalń grupy I można było wydzielić zakłady wydobywcze poło
żone w centrach miast (kopalnie: Katowice, Dymitrow, Rozbark, Zabrze, Sie
mianowice I, Mysłowice) lub w jego intensywnie zabudowanych dzielnicach pe
ryferyjnych (kopalnie: Kleofas, Wujek, Czerwone Zagłębie rejon Klimontów). 
Podobnie niejednolita była grupa II - kopalń przylegających do intensywnie 
zabudowanych terenów. Część kopalń wciskała się w tę zabudowę tak, że jej 
strefa zabudowana stanowiła uzupełnienie tkanki miejskiej, pozostałe usy
tuowane były na obrzeżu zabudowy, stanowiąc jej przedłużenie. Tereny nieza
budowane były różnie użytkowane: albo rosły tam lasy, lub znajdowały się 
duże parki, albo były to otwarte tereny, najczęściej zadrzewione nieużytki 
przemysłowe, które wcześniej lub później stawały się placem budowy nowych 
inwestycji miejskich. Można przypuszczać, że zabudowa wokół kopalń będzie 
się zacieśniać, zajmując wolne dotąd tereny. Nieliczne kopalnie grupy III 
położone były na obrzeżu miast, głównie na południu aglomeracji górnoślą
skiej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że kopalnie zajmują wartościowe tereny 
w przestrzeni miasta, stąd ich plany rozwojowe szczególnie interesują urba
nistów. Przemysł węgla kamiennego w opracowanych ostatnio prognozach rozwo
ju określił dynamikę zmian wielkości produkcji w najbliższym trzydziestole
ciu. Kopalnie zostały podzielone na trzy grupy. W pierwszej znalazły się za
kłady, w których produkcja będzie maleć aż do wyczerpania pokładów węgla.
W drugiej - kopalnie utrzymujące wydobycie na obecnym poziomie, a w trzeciej 
kopalnie o rosnącym wydobyciu. Wśród 40 kopalń położonych na obszarze GOP-u
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w 15 kopalniach maleje wydobycie, w 17 kopalniach produkcja jest ustabili
zowana, a w 8 kopalniach wydobycie będzie się zwiększać. Stopniowo wyłącza
ne będą z eksploatacji kopalnie zanikowe, następnie kopalnie o ustalonym, 
niezmiennym wydobyciu węgla. Proces likwidacji poszczególnych powierzchni 
szybów główriych będzie długotrwały i być może sukcesywnie zwalniane będą 
fragmenty terenu aż do ustąpienia kopalni zamiast natychmiastowego oddania 
na inne cele całej powierzchni terenu przemysłowego. Dlatego celowe wydaje 
się zbadanie sposobu użytkowania najbliższego otoczenia zakładu z myślą o 
wprowadzeniu na jego teren funkcji najbardziej odpowiedniej z punktu widze
nia harmonijnego rozwoju miasta.

4.4. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW OTACZAJĄCYCH WYBRANE KOPALNIE

Przewidziane do zamknięcia kopalnie o wydobyciu malejącym najwcześniej 
zwolnią zajmowane tereny. Najpilniejsze jest wobec tego zaproponowanie właś
ciwej organizacji funkcjonalnej tych terenów, na co wpływ w dużej mierze 
mają wymagania otoczenia. Interesujące zatem będzie zbadanie najbliższego 
otoczenia przestrzennego wybranych zakładów. Do kopalń zanikających górni
ctwo zaliczyło 16 zakładów wydobywczych. W zasadzie wszystkie ustępujące 
kopalnie położone są w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (z wyjątkiem kopal
ni Anna usytuowanej na obszarze ROW-u). Spośród tych kopalń szczegółowej 
analizie poddano otoczenie 32 terenów zagospodarowania szybów głównych i 
szybów peryferyjnych należących do 12 kopalń zanikających. Ponadto z grupy 
kopalń o wydobyciu ustabilizowanym, które będą zlikwidowane w nieco później
szym terminie, wybrano do analizy 7 zakładów wydobywczych usytuowanych w 
obrębie obszaru GOP-u. Dla porównania analizowano również otoczenie kilku 
kopalń rozwojowych, zwłaszcza trzech zakładów górniczych znajdujących się 
w GOP-ie. Tak więc badaniami objęto otoczenie 24 kopalń składających się 
z 69 terenów zagospodarowania szybów głównych i szybów peryferyjnych.

Wytypowane zakłady posłużyły do szczegółowych analiz na obszarze zakreś
lonym trzystumetrowym pasmem terenu ciągnącego się wzdłuż ogrodzenia kopal
ni. Strefa 300 m wokół terenu kopalni przyjęta została przez analogię do 
stosowanych dla kopalń węgla kamiennego normatywnych stref ochronnych. Oczy
wiście, strefy ochronne wytycza się od źródła szkodliwych zanieczyszczeń, 
a na przebieg granic strefy wywiera wpływ wiele czynników, więc trudno raćwii 
o podobieństwach wymienionych stref. Jednakże w paśmie tej szerokości uwi
daczniają się najwyraźniej oddziaływania zakładu przemysłowego. Odległość 
300 m na ogół wystarcza dla biernej ochrony przed hałasem i pyleniem. Jed
nocześnie na tym terenie najsilniejsze są przestrzenne i społeczne związki 
kopalni z otoczeniem (krajobraz przemysłowy, tradycja miejsca itp.). Zależ
ność między zakładem, który kształtuje otoczenie (np, buduje osiedle) a miej
scem lokalizacji, które wpływa na rozwój zakładu, najdobitniej rysuje się 
w obrębie rozpatrywanej strefy. W ten sposób badano otoczenie pięciu kopali 
w Bytomiu, czterech kopalń w Sosnowcu, trzech kopalń w Katowicach, dwóch
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kopalń w Zabrzu, dwóch kopalń w Rudzie Śląskiej i po jednej kopalni w Świę
tochłowicach, Chorzowie, Siemianowicach, Dąbrowie Górniczej oraz w Sierszy, 
Pszowie, Suszcu i Ornontowicach.

Wielkość przyjętej wokół zakładu strefy zależała od kształtu i powierzch
ni terenu kopalni1^0. Im większy był teren kopalni, tym większa była powierz
chnia strefy. Dla terenów szybów głównych, które z reguły miały większą po
wierzchnie (od 10,5 do 108,8 ha), strefa liczona wraz z powierzchnią kopal
ni zajmowała obszar od 77,5 ha do 254,5 ha, rys. 70. Pewnych informacji o 
wielkości terenu zagospodarowania szybów głównych dostarcza porównanie po
wierzchni kopalni z powierzchnią obszaru zdelimitowanego granicami strefy, 
a wiec obszaru zawierającego również teren kopalni. Małe powierzchnie zakła
dów wydobywczych zajmowały procentowo mniej terenu. Przykładowo kopalnie o 
powierzchni od 10,5 ha do 14,0 ha (8 terenów kopalnianych) zajmowały od 
11,2% do 15% obszaru wytyczonego granicami strefy. Natomiast udział kopalń 
największych (od 36,0 ha do 108,8 ha) wynosił od 26,3% do 42,8% obszaru
objętego strefą (10 terenów kopalnianych). Kopalnie o podłużnym kształcie
wymuszały większą powierzchnię strefy, ale też stanowiły dłuższą do pokona
nia przegrodą w zabudowie miejskiej.

Analogicznie również tereny szybów peryferyjnych zostały otoczone strefą 
o szerokości 300 m od ogrodzenia kopalni. Ponieważ powierzchnie tych terenń* 
były o wiele mniejsze (0,8 ha - 12,5 ha), ich procentowy udział w całym ob
szarze wyznaczonym przez strefe był również niewielki (od 1,3% do 16,0%). 
Dla otoczenia każdej powierzchni szybów głównych (39 terenów) i dla otocze
nia każdej powierzchni szybów peryferyjnych (30 terenów) określono strukturą 
sposobu użytkowania terenu. Podział terenów wokół kopalń ograniczono do dzie
sięciu charakterystycznych sposobów użytkowania. Poszczególne sposoby użyt
kowania obejmowały tereny:

- kopalni (KWK),
- przemysłu (P),
- hałd (PH),
- mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy, mieszkaniowe o niskiej 

intensywności zabudowy, zabudowa jednorodzinna, usługi, zieleń wewnątrz
osiedlowa, komunikacja (MW, MN, MJ, Ug , UA , U , Dz),

- zieleni (zieleń parkowa, izolacyjna, cmentarze, ogródki działkowe ZP, ZI, 
ZC, ZD),

- lasów (RL),
- rolnictwa (uprawy polowe, łąki, RP),
- nieużytków (N),
- komunikacji kolejowej i samochodowej (KK, KS),
- wód i osadników (W, NO).

W intensywnej zabudowie miejskiej zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa ozna
czona była jednym wspólnym znakiem wówczas, gdy zakładów przemysłowych nie 
dało sie jednoznacznie określić na podstawie ogrodzonej d.ziałki, odmiennego 
typu zabudowy czy innych cech identyfikujących przemysł. Do terenów nieużyt-



- 147 -

l i l i a  9 ® b  L i c  § Ü d  C T Je  IIIIllf

Rys. 71. Przewaga funkcji mieszkaniowej w otoczeniu kopalń: Tereny: mieszka
niowe, usługowe (a), lasów, parków, ogródków działkowych (b), przemysłu, hałd
(c), nieużytków (d), kopalni (e), zabudowanej części kopalni (f), wytyczonej 
strefy (g). Udział powierzchni zabudowy mieszkaniowej w obszarze strefy po

dano w procentach. Opr. aut.
Fig. 71. Predominance of a living function in the surroundings of the mines. 
The areas shared between apartment buildings services (a), forests, parks, 
allotment gardens (b), industry, tips (c), waste land (d), mine (e) develo
ped part of the mine (f), delimited zone (g). A share of the area covered by 
apartment buildings within the zone is expressed in percentage
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ków zaliczone zostały wyrobiska ziemne, zapadliska górnicze oraz tereny zwa
łowisk pokrytych zielenią niską i wysoką. Czynne hałdy kopalniane wyodręb
niono jako wyróżniający się sposób zagospodarowania obszaru (PH). Natomiast 
w strukturze użytkowania terenu wydzielono jedynie duże powierzchniowo tra
sy kolejowe i drogowe.

Charakterystyczną cechą struktury użytkowania terenu otaczającego kopal
nie jest występowanie funkcji mieszkaniowej w prawie każdym badanym obsza
rze strefy (z wyjątkiem jednej kopalni). Udział terenów mieszkaniowych i 
usługowych w obszarze strefy (liczonej wraz z powierzchnią kopalni) wahał 
się od 3,6% (kopalnia Krupiński) do 65,6% (kopalnia Zabrze-Bielszowice re
jon Zabrze). Do kopalń, w których otoczeniu przeważała funkcja mieszkanio
wa, należały: Zabrze-Bielszowice rejon Zabrze (65,5%), Czerwona Gwardia re
jon Czeladź (63,1%), Siemianowice I (62,1%), Katowice (56,7%), Rozbark 
(52,0%), rys. 71. Badania struktury sposobu użytkowania terenu w strefie 
wykazały, że w 17 kopalniach procentowo największą powierzchnię zajmowała 
zabudowa mieszkaniowa wraz z usługami, rys. 72, tabela 8 . Fakt tak powszech
nego pojawiania się mieszkań w bliskim sąsiedztwie kopalń zwraca uwagę na 
problematyczną przydatność ustawy o strefach ochronnych przemysłu jako środ-
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Rys. 72. Przewaga funkcji mieszkaniowej w strukturze użytkowania terenu wo
kół kopalń: Zabrze (1), Czerwona Gwardia III (2), Siemianowice I (3), Kato
wice (4), Rozbark (5), Polska (6 ), Polska-Prezydent (7), Gottwald (8 ), Sos
nowiec (9), Gottwald-Kleofas (10). Tereny: mieszkań i usług (a), zieleni (b), 
hałd (c), przemysłu (d), komunikacji (e), nieużytków, wód itp. (f), kopalni

(g). Opr. aut.
Fig. 72. Predominance of a living function in the structure of development 
of the areas around the mines: Zabrze (1), Czerwona Gwardia III (2), Siemia
nowice I (3), Katowice (4), Rozbark (5), Polska (6 ), Polska-Prezydent (7), 
Gottwald (8 ), Sosnowiec (9), Gottwald-Kleofas (10). The areas shared between 
apartment buildings, services (a), green spaces (b) , tips (c) , industry (d), 

communication systems (e), waste land, waters etc. (f), mine (g)

ka przeciwdziałającego uciążliwości i szkodliwości zakładów produkcyjnych 
usytuowanych na obszarach intensywnie zurbanizowanych. Zgodnie z ustawą w 
strefie ochronnej nie mogą się znajdować budynki mieszkalne. W warunkach 
śląskich wyburzenie domów i przesiedlenie wszystkich ludzi mieszkających 
w obrębie strefy jest nierealne. Decyzja o pozostawieniu budynków mieszkal
nych aż do czasu ich technicznego zużycia skazuje mieszkańców przyzakłado
wych osiedli na kilkunastoletnią wegetację. Zakaz dokonywania remontów uno-



Struktura użytkowania terenów otaczających wybrane kopalnie

- - Tabela 8
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Obszar strefy wytyczonej 300-metrowym pasmem terenu 
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%
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1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14
1 Andaluzja 132,7 2 1 , 6 3,7 3,3 5,0 9,3 - 45,6 3,3 7,7 -
2 Anna 173,3 36,3 4,6 1 , 1 19,5 - 2 2 , 8 1 2 , 6 - - 2 , 8

3 Barbara- Chorzów 93,5 14,7 15,7 11,7 5,8 _ _ 39,4 12,5 _
Chorzów Wyzwolenie 85,7 14,5 4,2 8 , 0 - - 18,9 26,8 27,1 -

4 Bobrek 100 16,2 31,0 2,7 23,3 6 , 2 1 0 , 2 - - 7,0 3,2
5 Budryk 254,5 27,0 2 , 0 - 2 0 , 1 - 2 0 , 0 29,3 - - 1 , 6

6 Czerwona I Saturn 1 0 1 , 0 13,8 - 24,7 29,4 14,7 - - 13,6 - 3,4
Gwardia II Milcwia 85,0 12,3 - 27,0 32,3 28,1 - - - - -

III Czeladź 77,5 13,5 - 20,9 63,1 - - - - - -
7 Czerwone I Zagórze 176,2 31,8 9,9 - 15,1 • - - 7,0 34,5 1 , 2 -

Zagłębie II Klimontów 115,7 12,9 4,3 15,9 28,2 1 2 , 1 9,7 1 , 2 10,5 1 , 2 3,8
8 Dymitrow 141,0 31,0 2 , 6 - 26,8 1,4 - - 30,3 2,4 5,1
9 Generał

Zawadzki 216,5 27,1 17,8 - 29,0 5,5 - 5,5 7,0 6,9 1 , 1

10 Gottwald Kleofas 123,0 2 2 , 0 23,4 - 33,4 2 , 8 - - 15,2 2 , 8 -

Gottwald 94,0 1 1 , 2 22,4 3,8 44,0 5,3 - - 7,4 2,3 -
11 Katowice 118,5 17,8 2,7 - 56,7 1 0 , 8 - - - 11,3 -
12 Kazimierz- Kazimierz 107,5 2 1 , 1 6 , 2 2,9 19,3 - _ 42,0 0,9 5,5 1,3

Juliusz Juliusz 115,0 2 2 , 6 5,2 2 0 , 6 15,4 7,3 - 5,3 24,1 2,3 0,3
13 Krupiński 254,5 27,0 - 5,3 3,6 - - 29,1 19,0 - -
14 Miechcwice 149,5 2 0 , 0 19,7 13,8 20,7 - 20,3 - 1 , 6 2 , 0 1 , 6

15 Murcki Boże Dary 96,5 2 2 , 6 12,4 13,1 12,4 2,4 26,0 - - 1 , 2 -
Murcki 85,0 12,3 - 4,4 4,1 - 61,7 - - 4,0 13,2

16 Newy Wirek 128,6 27,0 - 2 1 , 0 26,9 7,1 - - 14,3 - 2,9
17 Polska I 87,5 17,1 23,7 - 46,6 - - 8,3 - 4,3 -

Prezydent 85,6 16,4 26,9 - 49,2 - - - 7,0 - -
18 Powstańców Bytom 131,2 28,4 4,3 - 15,7 - 36,7 - 12,7 2 , 6 -

Śląskich Radzionków 128,0 2 2 , 1 12,3 - - - - 65,0 4,4 -
19 Pstrowski Rckitnica 108,6 2 2 , 6 0,4 2,7 12,3 - - - 51,3 4,3 6,4

Ludwik 82,2 18,2 6,5 18,6 4,7 3,0 - 17,6 2 1 , 0 9,1 -
Biskupice 99,2 14,0 31,0 3,0 19,4 - - 18,8 13,3 -
Mikulczyce 115,3 25,6 - 17,6 23,6 1 , 1 - 20,4 7,6 4,1 -

20 Rozbark 100,5 17,4 19,9 - 52,0 1 , 0 - - . 1 ' 7 8,9 -
21 Siemiano I 98,0 17,6 1,3 5,5 62,1 5,1 _ 2 , 2 5,8 _

wice II 77,5 14,1 37,2 19,6 8,7 - - 21,9 4,1 -
III Michał 107,5 15,8 15,1 6 , 0 18,9 2 2 , 8 - 1 , 8 7,3 2,9 1 , 8

22 Sosnowiec 142,3 26,3 2 , 6 - 38,0 9,4 14,0 - 3,3 6 , 1 -
23 Siersza 168,5 25,9 1 , 0 - 9,1 1,9 47,7 - 10,3 3,4 -
24 Zabrze- Zabrze 97,5 19,1 - - ■65,6 8 , 1 - 1 , 2 5,5 -

Bielszo-
wice Bielszowioe 145,7 26,4 4,1 5,3 14,8 2,3 - 5,7 34,8 - 5,9
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wocześniających zabudową oraz zakaz lokalizacji elementów Infrastruktury 
społecznej dodatkowo degraduje środowisko miejsc zamieszkania. W żadnym 
przypadku strefa ochronna nie może być traktowana jako alternatywa możli
wej, ale kosztownej modernizacji technologii produkcji.

Wzajemne relacje sposobu zagospodarowania terenu wewnątrz i na zewnątrz 
zakładu są dość ścisłe. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że struktura 
użytkowania terenów kopalnianych znajduje odbicie w sposobie wykorzystania 
terenów otaczających zakład. Otóż, zabudowa przemysłowa ciąży do zabudowy 
miejskiej wtapiając się w nią lub stanowiąc jej przedłużenie (porównaj roz
mieszczenie kopalń w przestrzeni miasta). Tak samo łączy się niezabudowana 
przestrzeń kopalni z otwartymi terenami miasta. Wprawdzie sporadycznie do 
ogrodzenia zakładu dochodzi duży park miejski tak jak w kopalni Michał w 
Siemianowicach czy kopalni Czerwona Gwardia (Saturn i Milowice), ale już 
inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o nieużytki, których tereny 
przeważają w otoczeniu ośmiu kopalń, a w następnych ośmiu zajmują duże te
reny. Kwalifikacja terenu do kategorii nieużytków nastręcza pewne trudności, 
często są to tereny niezagospodarowane, ale już porośnięte roślinnością, 
które raczej należałoby zaliczyć do zieleni nieurządzonej. Na ogół jest to 
obszar oskalpowanej, niczyjej ziemi, rażącej zdewastowaną powierzchnią 
i uciążliwej w przestrzeni miasta. Takie nieużytki występują w okolicy ko
palń: Powstańców Śląskich (Radzionków), Pstrowski (Rokitnica), Barbara-Cho- 
rzów, rys. 73.
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Rys. 73. Przewaga nieużytków w strukturze użytkowania terenu wokół kopalń: 
Powstańców Ś1.-Radzionków (1), Pstrowski-Rokitnica (2), Barbara-Chorzów (3), 
Bielszowice (4), Czerwone Zagłębie (5), Dymitrow (6 ), Barbara Chorzów-Wyzwo- 
lenie (7), Kazimierz-Juliusz XI (8 ). Tereny: nieużytków (a), przemysłu (b), 
hałd (c), mieszkań (d), zieleni (e), komunikacji itp. (f), kopalni (g)

Opr. aut.
Fig. 73. Predominance of the waste land in a structure of development of the 
areas around the mines: Powstańców SI.-Radzionków (1), Pstrowski-Rokitnica 
(2), Barbara-Chorzów (3), Bielszowice (4), Czerwone Zagłębie (5), Dymitrow
(6 ), Barbara-Chorzów-Wyzwolenie (7), Kazimierz Juliusz II (8 ). The areas 
shared between a waste land (a) , industry (b) , tips (c) , apartment buildings

(d), green spaces (e), communication systems etc. (f), mine (g)

W świetle teorii utrzymujących, że przemysł dąży do koncentracji grupu
jąc się w zespoły i dzielnice przemysłowe, pewnym zaskoczeniem jest stosun
kowo niski udział terenów przemysłu w otoczeniu badanych kopalń górnoślą
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skich. Funkcja przemysłu zdecydowanie przeważa w otoczeniu kopalń: Siemia
nowice II, Bobrek, Pstrowski (Biskupice), w połowie analizowanych kopalń 
jej udział jest wyraźny (od 10% do 27%), w pozostałych kopalniach nie prze
kracza 6 %, rys. 74. Badane otoczenie stanowiło jedynie wąski wycinek prze
strzeni (pierścień wokół kopalni o szerokości 300 m). Wiadomo przecież, że 
cześć kopalni wchodzi w obrąb dużych zgrupowań przemysłu, jak na przykład 
kopalnia Polska w Świętochłowicach przylega do huty Florian, kopalnia Prezy
dent w Chorzowie łączy sią z hutą Kościuszko, kopalnia Siemianowice II z hu- 
tąjedność, kopalnia Bobrek z hutą Bobrek, kopalnia Pstrowski rejon Biskupice 
z koksownią, kopalnia Generał Zawadzki z hutą im. Dzierżyńskiego, rys. 75.

Rys. 74. Przewaga przemysłu w strukturze użytkowania terenu wokół kopalń: 
Siemianowice II (1), Bobrek (2), Pstrowski-Biskupice (3), Polska-Prezydent
(4), Polską (5), Gottwald-Kleofas ('6 ), Gottwald (7), Rozbark (8 ). Tereny: 
przemysłu (a), hałd (b), mieszkań (c), zieleni (d), nieużytków (e), komuni

kacji itp. (f), kopalni (g). Opr. aut.
Fig. 74. Predominance of the industry in a structure of development of the 
areas around the mines: Siemianowice II» (1), Bobrek (2), Pstrowski-Biskupi
ce (3), Polska-Prezydent (4), Polska (5), Gottwald-Kleofas (5), Gottwald (7), 
Rozbark (8 ). The areas shared between industry (a), tips (b), apartment 
buildings (c), green spaces (d), waste land (e) communication systems etc.

(f), mine (g)

Niemniej jednak w otoczeniu większości kopalń widoczne są raczej destruk
tywne skutki działalności przemysłowej w postaci hałd, nieużytków i zalewisk 
niż harmonijna współpraca kooperujących ze sobą zakładów przemysłowych. 
Udział hałd i nieużytków w strukturze użytkowania otoczenia jest znaczny, 
chociaż w przypadku czynnych hałd nie jest elementem dominującym w otocze
niu żadnej z kopalń. Największy udział zwałowisk (hałd) zanotowano w otocze
niu kopalni Czerwona Gwardia (Saturn - 27,0% i Milowice 24,7%) oraz kopalni 
Boże Dary (23,1%), rys. 76. Hałdy i zalewiska wrosły w krajobraz terenów 
górniczych i stały sią symbolem uciążliwości przemysłu wydobywczego. Tym 
bardziej żenujący jest fakt ich występowania w intensywnie zurbanizowanej 
przestrzeni miasta, który dowodzi pogwałcenia podstawowych zasad nowoczesne
go przemysłu takich jak stosowania technologii bezodpadowych, hermetyzacja 
produkcji uciążliwej, utylizacja odpadów czy obowiązek rekultywacji zdegra
dowanych terenów. Cząsto zwałowiska te graniczyły z dużymi kompleksami leś-
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Rys. 76. Przewaga hałd w strukturze użytkowania terenu wokół kopalń: Czer
wona Gwardia II (1), Czerwona Gwardia I (2), Murcki-Boże Dary (3), Nowy Wi
rek (4), Czerwona Gwardia III (5), Kazimierz-Juliusz II (6 ). Tereny: hałd
(a)., nieużytków (b) , zieleni (c) , innych funkcji (d) , mieszkań (e) , przemy

słu (f), kopalni (g). Opr. aut.
Fig. 76. Prédominance of the tips in a structure of development of the areas 
around the mines: Czerwona Gwardia II (1), Czerwona Gwardia I (2), Murcki - 
Boże Dary (3), Nowy Wirek (4), Czerwona Gwardia III (5), Kazimierz-Juliusz 
11.(6). The areas shared between tips (a), waste land (b) , green spaces (c), 
other functions (d), apartment buildings (e), industry (f), mine (g)

nymi, a jeszcze częściej po prostu zajmowały tereny leśne. Taką niedopusz
czalną zmianą użytkowania terenu uzasadniały prognozy przewidywanej dużej 
deformacji podłoża zespołów leśnych. Dużej deformacji, bo spowodowanej eks
ploatacją górniczą systemem z zawałem stropu powszechnie stosowanym pod nie
zabudowaną powierzchnią. Wiadomo, że znaczne obniżenie terenu zależnie od 
rodzaju gruntu spowoduje podtopienie lasu katastrofalne dla jego drzewosta
nu. Wtedy łatwo przekonać nawet leśników, że zwałowisko teren wyrówna, a 
górnictwo go zrekultywuje. Podobne argumenty padają podczas starań władz 
kopalni o zezwolenie na zasypanie sporych areałów ziemi (nowe zwałowiska 
dla kopalń: Bielszowice i Kazimierz-Juliusz^^ ) .

Przeprowadzone badania wykazały, że lasy dominowały w strukturze otocze
nia kopalni Murcki II (61j7%), kopalni Siersza (47,7%), kopalni Powstańców 
Śląskich ruch Bytom (36,7%), chociaż w pobliżu terenów leśnych znajdowało 
się jedynie 10 kopalń, rys. 77. Część wytypowanych kopalń znajdowała się w 
otoczeniu terenów rolniczych, kopalnia Andaluzja (45,6%), kopalnia Kazi
mierz-Juliusz (42,0%), kopalnia Budryk (29,3%), kopalnia Krupiński (29,1%), 
rys. 78. Dwa ostatnie w tabeli 8 sposoby użytkowania nie odgrywały w oto
czeniu kopalni dominującej roli, chociaż tereny komunikacji zajmowały dużą 
powierzchnię w otoczeniu kopalni Barbara-Chorzów rejon Wyzwolenie (27,1%), 
a osadniki zajmowały 13,1% obszaru strefy kopalni Murcki II.

Na podstawie wykonanej analizy ustalono, że w otoczeniu kopalń przeważa 
funkcja mieszkaniowa. Dla poprawy warunków mieszkaniowych na Górnym Śląsku 
konieczna jest transformacja miasta przez przekształcenie jego struktury.
To zaś wywołuje konsekwencje kulturowe, szczególnie ważne dla wykształcenia 
pełnego oblicza miasta przemysłowego. Bo jak pisze J. Ziółkowski "niezwykła 
dynamika życia społecznego i gospodarczego miasta przemysłowego narzuca 
jako rzecz bezwzględnie konieczną istnienie na jego gruncie silnych ośrod
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ków nauki i kultury, które by mogły nie tylko zaspokajać duchowe potrzeby
1 52ludności, ale zarazem badać i kształtować zachodzące w nim procesy"

Rys. 77. Przewaga lasów w strukturze użytkowania terenu wokół kopalń: Murc- 
ki (1), Siersza (2), Powstańców Śl.-Bytom (3), Murcki-Boże Dary (4), Anna
(5), Miechowice (6 ), Budryk (7). Tereny: lasów (a), hałd (b), mieszkań (c), 
upraw rolnych lub nieużytków (d) , przemysłu (e), nieużytków (f), kopalni (g)

Opr. aut.
Fig. 77. Predominance of the forests in a structure of development of the 
areas around the mines: Murcki (1), Siersza (2), Powstańców Śląskich-Bytom 
(3), Murcki-Boże Dary (4), Anna (5), Miechowice (6 ), Budryk (7). The areas 
shared between forests (a), tips (b), apartment buildings (c), cultivations 

or waste land (d), industry (e), waste land (f), mine (g)

Rys. 78. Przewaga upraw rolnych w strukturze użytkowania terenów wokół ko
palń: Andaluzja (1), Kazimierz-Juliusz I (2), Budryk (3), Krupiński (4), 
Pstr.owski-Mikulczyce (5). Tereny: upraw rolnych (a), mieszkań (b) , zieleni, 
komunikacji i innych funkcji (c), nieużytków (d), hałd (e), przemysłu (f),

kopalni (g). Opr. aut.
Fig. 78. Predominance of the cultivations in a structure of development of 
the areas around mines: Andaluzja (1), Kazimierz-Juliusz I (2), Budryk (3), 
Krupiński (4), Pstrowski-Mikulczyce (5). The areas shared between cultiva
tions (a), apartment buildings (b), green spaces, communication systems and 
other functions (c) , waste land (d) , tips (e) , industry (f ) , mine (g)



5. SCENARIUSZE GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ NA POWIERZCHNI 
WYEKSPLOATOWANYCH KOPALŃ

5.1. PROGNOZY ROZWOJU REGIONU PRZEMYSŁOWEGO

Etapy rozwoju województwa katowickiego przedstawiane były w formie mode
li obejmujących kierunki przekształceń układu przestrzennego. W koncepcjach 
tych role inspirującą odgrywał przemysł. Na podstawie analizy przewidywa
nych zmian w zainwestowaniu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego S. Tomaszek 
wyróżnia najistotniejsze zadania dla kreacji obszarów przemysłowych:

- "wytworzenie sieci centralnych ośrodków usługowych i podporządkowania jej 
całej struktury osiedleńczej GOP-u,

- wytworzenie systemu komunikacji osobowej, wiążącej miejsca zamieszkania, 
pracy i usług w sposób nie kolidujący z transportem towarowym,

- powiązanie systemu komunikacji i rozwijających się obszarów osiedleńczych 
z ogólnokrajową koncepcją rozwoju sieci osadniczej,

- wytworzenie systemu transportu towarowego, związanego z głównymi punktami 
załadunku, wyładunku i rozrządu w konurbacji, z ogólnokrajową siecią trans
portu oraz usunięcie go z obszarów nasilenia usług i osadnictwa,

- przeprowadzenie selekcji funkcji związanych z konurbacją zwłaszcza produk
cyjnych i transportowych,

- wytypowanie obszarów lokalizacji przemysłu (...),
1 53-wykształcenie systemu zieleni klimatycznej i rekreacyjnej" ( . . . ) .

Społeczne, ekologiczne i gospodarcze cele polityki przestrzennej można 
realizować harmonizując i uzupełniając elementy istniejącego systemu bez 
konieczności radykalnej zmiany. Utrwalanie korzystnych cech struktury prze
strzennej aglomeracji, eliminacja jej wad przez korektę i modyfikację jest 
zadaniem dla polityki zagospodarowania kraju. Nie jest jednak pewne, czy 
taka działalność wystarczy dla uzdrowienia kryzysogennego obszaru GOP-u.
Czy dla tego wyjątkowo zdegradowanego regionu nie należy opracować specjal
nej strategii przebudowy? Jako podstawowe kryterium oceny wartości progra
mów rozwoju GOP-u przyjmuje się zdrowie i życie ludzkie. Kryterium to ma 
fundamentalne znaczenie wobec udokumentowanej stanem środowiska katastrofy 
ekologicznej dużej powierzchni Górnego Śląska. Równocześnie jednak z usuwa
niem zagrożeń życia konieczna jest realizacja przedsięwzięć zapewniających 
rozwój człowieka, a więc nieodzowna jest preferencja dla funkcji nauki, 
kultury, oświaty i tych dziedzin, które pobudzają do twórczości, rozwijają 
uzdolnienia, kształtują osobowość, bowiem "rozbieżność między tempem rozwo
ju infrastruktury społecznej i technicznej doprowadziły do znacznego obni-
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1 54żenią jakości życia mieszkańców GOP-u" . Problemy te znajdują odbicie

- w scenariuszach rozwoju górnośląskiego regionu przemysłowego,
- w ekologicznych przesłankach warunkujących rozwój regionu.

5.1.1. Scenariusze rozwoju regionu przemysłowego

Aby móc ocenić prognozowany rozwój regionu, trzeba przyjąć różne założe
nia co do możliwych przyszłych wydarzeń. "Sekwencja możliwych wydarzeń i de
cyzji społeczno-politycznych nazywana jest scenariuszem, a metoda - analizą 
scenariuszy. (...) Prawdopodobieństwo przyszłego rozwoju zależy od prawdopo
dobieństwa wydarzeń stanowiących scenariusz rozgrywający się w rzeczywisto
ści. Metoda analizy scenariusza jest bardziej realistyczna od metod przewi
dywania czy prognozowania"1®“’. W założeniach planu zagospodarowania prze
strzennego kraju do 1995 roku rozpatrywane są trzy scenariusze przyszłego 
rozwoju:

A - Scenariusz egalitaryzmu regionalnego przewiduje dynamizacje rozwoju ob
szarów północnej i wschodniej części kraju. Pozostałe obszary charakte
ryzują sie rozwojem umiarkowanym. Wyjątek stanowią obszary, w których 
przewiduje sie intensywny rozwój wydobycia minerałów (miedzy innymi 
GOP-u i ROW-u).

B - Scenariusz rozwoju sektora surowcowego przewiduje uruchomienie wszyst
kich możliwych nowych okregćw wydobywczych a w istniejących maksymaliza
cje ich wykorzystania. Według tego scenariusza nastąpiłby dynamiczny 
rozwój ilościowy i przestrzenny przede wszystkim obszarów południowych 
oraz centralnej części kraju, a także aglomeracji gdańskiej i okręgu 
wydobywczego w rejonie Suwałk. W tym scenariuszu obszar województwa ka
towickiego znajduje się wśród obszarów o silnych konfliktach wewnętrz
nych.

C - Scenariusz ekologiczny przewiduje podporządkowanie rozwoju kraju syste
mowi obszarów chronionych. Według tego scenariusza większość aglomera
cji podlegałaby polityce stabilizacyjnej. Wyjątek stanowią obszary nie 
posiadające dużych powierzchniowo terenów o cennych walorach przyrodni
czych. Do takich zalicza sie województwo katowickie, tak więc nadal po
zostanie ono najbardziej ekologicznie zagrożonym obszarem1“’®.

Analiza scenariuszy wskazuje na wyjątkową pozycje województwa katowickiego. 
Region katowicki jest regionem surowcowym, którego przyszłość o dużym stop
niu kształtuje popyt na węgiel, energię i stal (chodzi tu zarówno o zmiany 
w popycie krajowym, jak i światowym). Jednocześnie region katowicki jest 
obszarem drastycznie ograniczonych zasobów wody, ziemi, pracy itp.1®^. Wy
stępujące tu sytuacje konfliktowe wynikają z nakładania się szeregu nieko
rzystnych zjawisk, takich jak:

- historycznie uformowany układ przemysłowo-osiedleńczy,
- katastrofalny stan środowiska.
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- inercyjność zmian technologii przemysłowych,
- potrzeba budowy nowych mieszkań.

Decydująca rola województwa katowickiego zmusza do uzdrowienia tego obsza
ru, aby zlikwidować kryzysogenne ognisko paraliżujące gospodarkę całej Pol
ski. Województwo katowickie cechuje:

- przegęszczenie ludności i zainwestowania, które są źródłem niezadowolenia 
społecznego i poczucia bezskuteczności działań władz,

- brak równowagi funkcjonalnej wynikającej z dominacji przemysłu i zaniedby
wania funkcji usługowych,

- niewspółmiernie wysokie koszty koncentracji, przekraczające granicę efek
tywności gospodarczej,

- naruszenie środowiska przyrodniczego przekraczające jego ekologiczną wy
trzymałość,

- spadek jakości życia (zwłaszcza pogorszenie warunków mieszkaniowych, zdro
wotnych i rekreacyjnych),

- degradacja zdrowia fizycznego i psychicznego (zwiększona zachorowalność, 
śmiertelność niemowląt i osób dorosłych w produkcyjnych grupach wieku,
a także wysoka liczba uczniów szkół specjalnych),

- ekspansja przestrzenna, która rozszerza obszar konfliktowy (zanieczyszczę-
1nie środowiska, drenaż zasobów ludzkich) .

Wielu autorów uważa (A. Barteczek, L. Cichy, Z. Gądek, J. Janik, A. Kla- 
sik, W. Pariko, S. Tomaszek), że zmiany strukturalne przemysłu powinny nastą
pić szybko i łączyć się z procesem hamowania produkcji przemysłu ciężkiego 
i przemysłu surowcowego. Punktem wyjścia przy formułowaniu scenariuszy przy
szłości były założenia, że:

- możliwe, lecz niepożądane jest podtrzymywanie dotychczasowych tendencji 
i typu wzrostu regionu, (...),

- pożądane i prawdopodobne jest zahamowanie dotychczasowych tendencji i zmia-
159na kierunku rozwoju (...)

Przy budowie scenariuszy przyszłości wyznaczono listę czynników opisujących 
region i jego otoczenie oraz zbadano relacje zachodzące między tymi czynni
kami. Wśród czynników, które mogą wpływać na ewolucję regionu katowickiego, 
wyróżniono grupę czynników zewnętrznych dotyczących zagranicy, władzy cen
tralnej, resortów gospodarczych oraz grupę czynników wewnętrznych dotyczą
cych społeczności lokalnych, ośrodków inicjatyw i innowacji, wielkich przed
siębiorstw czy władz lokalnych.

Wśród czynników zewnętrznych najbardziej motoryczne okazały się: polity
ka i strategia władzy centralnej, resortowe koncepcje rozwoju górnictwa 
i energetyki oraz hutnictwa i przemysłu maszynowego, centralne programy 
i projekty strategiczne, resortowe grupy nacisku, dostępność nowych techno
logii, umowy międzynarodowe, powiązania z RWPG, popyt na węgiel, energię, 
produkty hutnictwa oraz koncepcja reorientacji energetycznej. W grupie czyn
ników najbardziej wrażliwych na wpływ otoczenia regionu wymieniono: jakość
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życia oceniana przez mieszkańców, zanieczyszczenie środowiska przyrodnicze
go, koncepcje, plany i budżety lokalne, strategie wielkich przedsiębiorstw,
korzyści aglomeracji przemysłowej, rozwój ośrodków lokalnych oraz koncentra-

„ • . 160 ega przemysłu terenowego .
Zapis scenariuszy przyszłości regionu katowickiego jako tradycyjnego regio
nu przemysłowego obejmuje:

- scenariusz wkładu surowcowego regionu we wzrost gospodarczy kraju zakła
dającego kontynuację wzrostu przemysłowego i urbanistycznego regionu 
(scenariusz surowcowy),

- scenariusz jakości życia społeczności regionalnej, którego podstawą są 
wartości osobowe, przyrodnicze i społeczne regionu (scenariusz społeczny),

- scenariusz biologicznego przetrwania w regionie człowieka i przyrody za
kłada zahamowanie dotychczasowych tendencji wzrostu przemysłowego i lud
nościowego regionu w celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środo
wiska przyrodniczego regionu (scenariusz ekologiczny),

- scenariusz rozwoju bez wzrostu jest to scenariusz stabilizacji wkładu su
rowcowego regionu we wzrost gospodarczy kraju oraz powolnej, lecz syste
matycznej poprawy jakości życia społeczności regionalnej (scenariusz roz
woju endogenicznego),

- scenariusz racjonalizacji funkcji egzogenicznych regionu zakłada reorien
tację strategii rozwojowej kraju, obejmującą restrukturyzację przemysłu, 
reorganizację energetyczną oraz reorientację w wykorzystaniu zasobów wod
nych ,

- scenariusz regionu GOP-u jako obszaru znaczącego w Europie to scenariusz 
ewolucji regionu nastawionej na wchłanianie procesów innowacyjnych zacho
dzących w podobnych do niego regionach Europy1®1.

Prognozy rozwoju regionu przemysłowego przewidują, że jakościowe zmiany 
struktury głównych gałęzi przemysłu przy jednoczesnym zmniejszeniu skali 
produkcji mogą zahamować koncentrację i cofnąć zag/ożenie ekologiczne. 
"Przeciwdziałanie koncentracji przemysłu nie może być pojmowane wyłącznie 
w sensie pasywnym, tzn. jako ograniczanie, stosowanie zakazów, obciążeń 
i kar (...).
Przede wszystkim polityka hamowania musi doprowadzić do:
- oszczędzania deficytowych zasobów regionalnych,
- poprawy stanu środowiska i jakości życia w GOP-ie,
- pobudzania rozwoju preferowanych działalności gospodarczych,
- eliminacji źródeł zagrożeń przetryania człowieka i przyrody,
- odtwarzania utraconych wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycz-

. „162 nych

Negatywną rolę w realizacji polityki hamowania odgrywają prawne preferen
. . 163cje resortowe
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5.1.2. Ekologiczny rozwój regionów przemysłowych

Rozwój okręgów wydobywczych napotyka na bariery ekologiczne, bowiem in
tensywna eksploatacja złóż minerałów użytecznych prowadzi do przeobrażeń 
terenu i degradacji środowiska przyrodniczego. W wielu częściach świata po
dejmowane są próby ograniczenia wzrostu gospodarczego opartego na technolo
giach zanieczyszczających środowisko (między innymi I, II i III Raport Klu
bu Rzymskiego). Konieczne staje się podporządkowanie produkcji potrzebom
społecznym, ponieważ "byt ludzi zależy nie tylko od wielkości i jakości

164produkcji, ale przede wszystkim od jej wpływu na otoczenie człowieka"
Rozwój społeczno-gospodarczy kraju musi opierać się na zasadach ekorozwoju, 
czyli działań dostosowanych do naturalnych uwarunkowari^przyrodniczych165. 
Realizowanie zasad ekopolityki winno zapewnić:

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego środowisko,
- równowagę ekologiczną w podstawowych ekosystemach,
- niezbędne warunki odnowy sił człowieka.

Konieczna jest supremacja celów społeczno-ekologicznych jako tych, które 
mogą przynieść rzeczywistą poprawę jakości życia1®®. Niestety wszelkie roz
sądne hasła, takie jak ograniczenie eksploatacji środowiska w imię większe
go dobra '"‘•ają się utopijnymi. Rozwiązania wyłącznie technologiczne przyno
szą szko samemu człowiekowi. Wobec wzrostu sprzeczności między cząstkową
racjonal cią ekonomiczną podmiotów gospodarczych a racjonalnością ogólno
społeczną reprezentowaną przez politykę przestrzenną państwa należy się oba
wiać, że dalej żywotne będą tendencje do:

- niedowartościowywania kosztów zewnętrznych lokalizacji przemysłu w tym 
także niekorzyści, a nawet strat społecznych i ekologicznych powodowanych 
przez lokalizację zakładów przemysłowych i ich przestrzenną koncentrację,

- niedoceniania wzrastających niekorzyści, a przeceniania korzyści aglome
racji w miarę wzrostu ich złożoności i dysproporcji rozwoju,

- nadużywania argumentacji społeczno-politycznej,
- niedoceniania strat ekologicznych wynikających z działalności inwestycyj
nej i eksploatacyjnej podmiotów gospodarczych1®^.

Większość teoretycznych prób przedstawiających "strategie na jutro" zakłada 
konieczność zmiany sposobu myślenia przez człowieka poprzez świadome ograni
czanie przez niego rozwoju gospodarczego. Ekologia bada wzajemne zależności 
między organizmami i ich zespołami a środowiskiem, w jakim żyją. Wyniki ba
dań ekologicznych wskazują drogi ochrony naturalnych zasobów przyrody. Za 
centralny problem ekologii uznaje się poznanie i zrozumienie sposobu, w ja
kim społeczeństwo organizuje się w trakcie adaptacji do stale zmieniającego

168się i zmniejszającego się środowiska przyrodniczego . W  ujęciu biocen- 
trycznym wszelka cywilizowana działalność człowieka jest traktowana jako 
uciążliwa dla środowiska. W podejściu antropocentrycznym godzącym się z wy
korzystaniem środowiska wynikającym z rozwoju cywilizacyjnego, działalnoś
cią uciążliwą jest to, co powoduje nadmierne zużywanie - poprzez zanieczy
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szczenie, degradację, pomniejszanie zasobów środowiskowych. Ponieważ obecny 
stan nierównowagi jest w dużej mierze konsekwencją nieograniczonego wzrostu, 
w zmianie naszych struktur gospodarczych i społecznych główną rolę odegrać 
powinna skala inwestycji. "Przyszłe pokolenia będą nam wdzięczne nie za to, 
co już wybudowaliśmy, lecz za to, że zrezygnowaliśmy z wielu inwestycji"

W wariancie ekologicznym należy zastosować prawo ekologii w kształtowaniu 
przestrzeni kraju i zaakceptować wynikające z tych praw zasady gospodarowa
nia. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że pojecie ekologii nie jest rów
noznaczne z pojęciem ochrona środowiska, gdyż prawa ekologiczne działają 
także w sytuacji, gdy środowisko jest niszczone. Przyroda nie tylko wyzna
cza biologiczną możliwość naszego życia, ale determinuje również warunki 
społecznej i gospodarczej działalności. R. Andrzejewski podkreśla, że "ni
szcząc zasoby genetyczne życia i zasoby informacji zawarte w strukturze 
ekosystemów pozbawiamy Ziemię w sposób nieodtwarżalny określonych wartości 
przyrody, dla których nie jesteśmy nawet w stanie stworzyć technicznego sub
stytutu. Dzieje się tak dlatego, że wartości te wytworzyły się w geologicz
nej skali czasu, w ogromnie długim procesie ewolucji biologicznej. Ta pełna 
nieodtwarzalność zasobów żywych wymusza bezwzględny priorytet dla ochrony 
życia, między innymi przez właściwe kształtowanie i wykorzystywanie prze
strzeni. Dla problematyki ekologicznej trzydzieści a nawet pięćdziesiąt lat
jest horyzontem krótkim, skoro dopiero po stu latach dojrzewają drzewa w
, .170lesie

Równowaga ekologiczna będzie wymagała zasadniczych zmian w nowym pojmo
waniu istot ludzkich w ziemskim systemie ekologicznym - jak twierdzi F. Capra
- "będzie wymagała stworzenia nowych podstaw filozoficznych i religijnych. 
Przywrócenie równowagi i elastyczności naszym gospodarkom, technologiom
i instytucjom społecznym jest możliwe tylko przez radykalną zmianę wartości. 
Systemy wartości i etyka w przeciwieństwie do konwencjonalnych przekonań 
nie mają dla nauki i techniki znaczenia marginalnego, lecz stanowią ich za
sadniczą podstawę i siłę napędową. Dlatego przejście do zrównoważonego sy
stemu społecznego i gospodarczego będzie wymagało przyjęcia nowych wartości
- przejścia od podkreślania swego ja i rywalizacji do współpracy i sprawied
liwości społecznej, od ekspansji do ochrony: od obrastania w dobra material
ne do rozwoju wewnętrznego. Tam, gdzie te zmiany zaczęto już wprowadzać,
przekonano się, że one nie ograniczają, lecz wręcz przeciwnie wyzwalają

, „171 i wzbogacają
Konsekwencją nowej filozofii społecznej będzie nowa filozofia kształto

wania przestrzeni kulturowej wynikająca ze zrozumienia, że: "małe jest pięk
ne, różnorodność to bogactwo, miejsce to bezpieczeństwo, przestrzeń to wol
ność: i z przekonania, że nie można tworzyć wartościowej przestrzeni miej
skiej bez powrotu do symboii, hierarchii miejsc i funkcji, ochrony tradycji

172miejsca i zasady dobrej kontynuacji"
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5.2. KONCEPCJE MODYFIKACJI STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 
AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ

Nieodzowne wydaje sie uzupełnienie studiów dotyczących możliwości prze
kształceń przestrzennych terenów kopalnianych refleksją na temat przeobra
żeń w strukturze pracy. Przeobrażenia te wynikają z ewolucyjnego rozwoju 
społeczeństw, które od układów zdeterminowanych przez rolnictwo, poprzez 
układy przemysłowe dochodzą do społeczeństwa postindustrialnego. Charakte
rystyczną cechą epoki industrialnej jest dominacja zatrudnienia w sektorze 
drugim (przemysł), a w epoce postindustrialnej w sektorze trzecim (usługi). 
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat rozwinięte kraje kapitalistyczne po
większyły liczebność w usługach dzięki automatyzacji i robotyzacji zastoso
wanej w przemyśle i rolnictwie. Ponadto w tych krajach handel, transport, 
łączność, naprawy pochłaniają obecnie mniej pracy niż oświata, nauka, kul
tura, służby informacyjne, banki czy służba zdrowia1 '3. Restrukturyzacja

174gospodarki narodowej może zmienić wewnętrzne relacje na rynku pracy
Region katowicki jest tradycyjnym regionem przemysłowym, w którym waż

nym czynnikiem strukturotwórczym jest dominacja górniczo-hutnicza135. Zde
terminowana przez warunki geologiczne lokalizacja zakładów wydobywczych 
jest źródłem konfliktów ekologicznych i społecznych, nasilających się wraz 
z koncentracją przemysłów towarzyszących górnictwu a opartych na nieefek
tywnych, przestarzałych technologiach. Strukturę przestrzenną przemysłu 
cechuje duża trwałość, stabilność, a nawet pewna bezwładność. Zagospodaro
wanie produkcyjne i transportowe, sieć osadnicza, infrastruktura techniczna 
i społeczna ujawniają wady przestrzennej struktury GOP-u. Również analiza 
potencjału przedsiębiorstw górnośląskich świadczy o złej kondycji zakładów 
przemysłowych, z których duża liczba znajduje się w okresie schyłkowym135. 
Jak wykazały badania, należy do nich w przybliżeniu 90% potencjału produk
cyjnego przemysłu, przy czym w fazie regresu jest około 40% potencjału pod
stawowych elementów struktury przemysłowej i 28% potencjału jednostek uzu-

1 77pełniających i peryferyjnych . Są to na ogół przemysły, które trudno zin
tegrować z miastem, muszą być zatem racjonalnie przebudowane. Przebudowy, 
rekonstrukcje, modyfikacje elementów struktury materialnej miasta z reguły 
są wolniejsze niż pojawianie się nowych potrzeb, dlatego modernizacje są 
zjawiskiem powszechnym, choć wiadomo, że elastyczność działań przeobrażają
cych miasto jest niewielka. Właściwie cały proces rozwoju miasta można 
uznać za permamentną modernizację poszczególnych jednostek strukturalnych. 
F. Capra uważa nawet, że "narodziny i śmierć jawią się teraz jako główny 
aspekt samoorganizacji (...). Aby osiągnąć i potem utrzymać zdrowy system 
gospodarczy, konieczne będzie zachowanie elastyczności ekologicznej nasze
go środowiska naturalnego, jak również stworzenie elastyczności społecznej,

178bez której nie można dostosowywać się do zmian zachodzących w środowisku’'
Ta elastyczność ekologiczna zdefiniowana jest przez sprzężenia zwrotne mię
dzy czterema zmiennymi, do których zaliczamy: ludność, organizację społecz
ną, środowisko i technologię.
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Stąd konieczna jest bardzo wnikliwa analiza górniczych zamierzeń dotyczą
cych przyszłego przeznaczenia posiadanych terenów i bardziej sensowna wyda
je się propozycja objęcia wszystkich zwalnianych w przyszłości terenów jed
nym spójnym planem urbanistycznym. Plan taki zawierałby strategię rozwoju, 
aby:

- ukierunkować wykształcenie się pożądanych funkcji,
- wzbogacić pejzaż miejski o wartościowe elementy,
- zidentyfikować dzielnice w przestrzeni miasta,
- uczytelnić strukturę miasta akcentując w nim "rejony, węzły i punkty

• »179orientacyjne

Ustalenia planu powinny być na tyle elastyczne, aby, za kilka lat, gdy 
zmienią się potrzeby i uwarunkowania, nie stanowiły przeszkody dla pożąda
nej przebudowy miasta. Jak trudno przewidzieć najbliższą przyszłość, prze
konują chybione prognozy i scenariusze rozwoju, które nie sprawdzają się
w rzeczywistości. Przedstawienie złożonej rzeczywistości w postaci systemu 
sprzyja kompleksowemu spojrzeniu na rozwój cywilizacyjny. Systemowe ujęcie 
zjawisk gospodarczo-społecznych pozwala wykryć powtarzające się prawidłowo
ści ludzkich zachowań, lecz nie gwarantuje wyjaśnienia tych zachowań w 
przyszłości. Bo jak wyjaśnia J. Szczepański: "I społeczeństwa i gospodarka 
są przede wszystkim dramatami ludzkich dążeń, potrzeb i ambicji, złudzeń i 
pomyłek, a potem dopiero systemami racjonalnymi. Dramaty wynikają z celów 
źle określonych, pomyłek w szacunkach ośrodków działania, aspiracji prze
kraczających możliwości, błędnego poznania rzeczywistości, w której trzeba
działać itp. Nie ma systemu organizacyjnego, w którym każda w nim uwikłana

180jednostka musi działać koniecznie zgodnie z racjonalną logiką systemu"

5.2.1. Koncepcja restrukturyzacji przemysłu

Do nielicznych przykładów likwidacji dużych, starych fabryk lub zakładów 
wydobywczych należy unieruchomienie kopalni Śląsk-Matylda w latach 1975— 
-1976, dwóch koksowni (Orzegów w 1976 roku, Concordia w 1985 roku) i dwóch 
cementowni (Grodziec, Szczakowa w 1979 r.). Jeszcze rzadziej spotyka się 
zmianę sposobu zagospodarowania uwolnionej powierzchni (dawna fabryka Lam- 
prechta w Sosnowcu). Zwykle wprowadza się inny rodzaj produkcji lub prze
znacza istniejące zabudowania na zaplecze remontowe (cementownia Grodziec, 

181koksownia Orzegów)
Spośród sporadycznych modernizacji szkodliwych procesów produkcyjnych 

można wymienić:

- przekształcenie huty Florian w Świętochłowicach z zakładu surowcowego w 
przetwórczy,

- zlikwidowanie starej stalowni elektrycznej w hucie Baildon w Katowicach,
- zlikwidowanie huty ołowiu w Hucie Metali Nieżelaznych w Katowicach-Szo- 

pienicach,
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- zlikwidowanie prażalni i fabryki kwasu siarkowego w Bytomiu-Radzionkowie,
- zlikwidowanie wydziału surowcowego w Zakładach Cynkowych "Silesia." w Ka- 
towicach-Wełnowcu.

Przewidywany zanik wydobycia w kilkunastu kopalniach oraz likwidacja na
stępnych kilkunastu nierentownych zakładów górniczych wymusza zmianę użyt
kowania terenów kopalnianych. Restrukturyzacja przemysłu wymaga unowocześ
nienia stosowanych technologii, usunięcia szkodliwych zakładów, wprowadze
nia małych i średnich przedsiębiorstw o produkcji przetwórczej lub finalnej. 
Modernizacja przemysłu powinna zmniejszyć zanieczyszczenie GOP-u, które 
przestanie ograniczać różnorodność zakładów produkcyjnych do przemysłu surow
cowego.

W koncepcji restrukturyzacji przemysłu przyjęte zostało założenie, że te
reny kopalniane będą stopniowo zwalniane i przeznaczane na funkcje przemy
słu, baz, składów, zaplecza budownictwa, komunikacji itp. Taki sposób wyko
rzystania wyeksploatowanych kopalń można zaobserwować dzisiaj. Nie narusza 
on dotychczasowej struktury funkcjonalnej GOP-u, jedynie proponuje restruk
turyzację przemysłu, zamieniając najbardziej szkodliwe technologie produk
cją nieuciążliwą. Likwidacja źródeł zanieczyszczeń przemysłowych poprawi wa
runki środowiskowe aglomeracji i być może umożliwi w następnym etapie wpro
wadzenie wysoko wydajnych, zautomatyzowanych zakładów przemysłowych.

Oprócz kopalń przemysł węgla kamiennego obejmuje:

- przemysł elektromaszynowy (produkcja maszyn i urządzeń górniczych, zakła
dy naprawcze budownictwa górniczego, elektrotechnika i automatyka górni
ctwa) ,

- przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i miernictwa górniczego,
- ośrodki informatyki górnictwa,
-zakłady drzewne, gumowe, materiałów podsadzkowych,
- zakłady odzieżowe ąórnictwa itp.

Istnieje niebezpieczeństwo, że na tereny kopalniane przemysł wprowadzi za
kłady o uciążliwości o wiele większej niż tradycyjna kopalnia. Przestrzega
ją przed tym przykłady przekształceń zakładów wydobywczych na przetwórczo- 
-chemiczne (np. Zakłady Gumowe w Bytomiu-Łagiewnikach), które mogą bardziej 
szkodzić miastu niż funkcja dotychczasowa. Podobnie, skądinąd pożądana, uty
lizacja odpadów wprowadza na tereny kopalniane przedsiębiorstwo "Haldex" 
o negatywnym oddziaływaniu na otoczenie. Fakt, że jeden z niekorzystnych pa
rametrów zakładu zostanie obniżony podczas zamiany na inny rodzaj produkcji, 
nie przesądza jej akceptacji w obawie przed nowymi nie mniej kłopotliwymi 
oddziaływaniami. Dla przemysłu górnośląskiego szczególnie ważne jest zasto
sowanie technologii mało- i bezodpadowych i opracowanie nieuciążliwych pro
cesów utylizacji odpadów przemysłowych. Wiąże się to z produkcją urządzeń 
ochrony środowiska, których prototypy byłyby testowane na miejscu i w wielu 
przypadkach nie wymagałyby budowy laboratoriów doświadczalnych.
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Często za wprowadzeniem nowego przemysłu na teren ustępujących kopalń prze
mawia chęć wykorzystania istniejącej infrastruktury zwłaszcza sieci trans
portowej. Takie argumenty są mylące, ponieważ w regionie górnośląskim sieć 
transportowa nie jest czynnikiem wymuszającym lokalizację przemysłu. Prze
ciwnie,' przekonanie, że najważniejsze jest użytkowanie dotychczasowych bocz
nic kolejowych, usztywnia strukturę przemysłu i opóźnia jej przebudowę. 
Plany kierunkowe rozwoju komunikacji opierają się na potokach ruchu i dosto
sowane są do potrzeb regionu w określonym czasie. Za lat kilkadziesiąt in
frastruktura komunikacyjna będzie przestarzała, nie może zatem być uważana 
za decydujący czynni.! wyboru przemysłu bazującego na transporcie kolejowym. 
Wiadomo, że są to z reguły przemysły uciążliwe, nie nadające się do integra
cji z miastem.

Pod tym kątem należy zbadać plany inwestycyjne ustępujących zakładów. 
Jeżeli analiza potrzeb w regionie czy dzielnicy wykazuje brak nowych miejsc 
pracy, co w konsekwencji wiąże się z budową nieuciążliwych zakładów przemy
słowych na miejscu dziewiętnastowiecznych fabryk, to uzasadnione i wskazane 
jest zainteresowanie załogi ideą przekształceń macierzystego zakładu tak, 
aby potrafiła zapewnić pielęgnację wartościowej zabudowy. Może część tej 
załogi znajdzie zatrudnienie w nowym zakładzie "na starym miejscu", co jest 
szczególnie istotne w naszym kraju, gdzie posiadane mieszkanie niejako 
"przypisu"je" do danego miasta.

Z unowocześnieniem przemysłu na Górnym Śląsku wiąże się zagadnienie wy
dajności pracy wymagającej wysoko kwalifikowanych pracowników. Polityka re
gionalna promująca rozwój szkolnictwa zmierza do zmiany struktury zatrudnie
nia. Ograniczenia lokalizacyjne dla rozwoju kompleksu energetyczno-paliwo- 
wo-hutniczego mogą zminimalizować napływ niewykwalifikowanych osób do pracy 
w GOP-ie. Proces specjalizacji kadr jest długotrwały. Proces przechodzenia 
z przemysłów surowcowych do przetwórczych, a następnie działalności usługo
wej wymaga czasu i spełnienia wielu warunków, jest jednakże pożądany ze 
względu na rozwój regionu. Celowe dla przemian w strukturze wytwórczości 
na Górnym Śląsku jest wyodrębnienie gałęzi przemysłu uznanych za nowoczesne 
w warunkach tradycyjnego regionu przemysłowego. Między innymi zaliczono do 
nich zakłady produkcji finalnej:

- przemysł urządzeń energetycznych i obrabiarek,
- przemysł maszyn i urządzeń elektroenergetycznych,
- przemysł maszyn i aparatury chemicznej,
- przemysł urządzeń dźwigowych i transportowych,
- przemysł urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
- przemysł samochodowy,
- przemysł środków automatyki i informatyki (warunkowo),
- przemysł sprzętu medycznego i weterynaryjnego,
- przemysł optyczny,
- przemysł materiałów budowlanych,
- przemysł odzieżowy i obuwniczy,
- przemysł spożywczy (mięsny, mleczarski, piekarski).
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Według projektu planu regionalnego województwa katowickiego przemysły te 
zamierza się wprowadzać równolegle z ograniczeniem wielkości przemysłu su
rowcowego. Szansą dla lokalizacji preferowanych zakładów produkcyjnych mogą
okazać się zwalniane tereny kopalniane przy zastrzeżeniu jednak, że relacje

182pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania nie będą kolizyjne
Analiza procesu produkcyjnego pozwala wydzielić czynności, które nie są 

uciążliwe od technologii szkodliwych w ramach jednego zakładu przemysłowego. 
Rzecz w tym, aby nie traktować przemysłu jako jednorodnej technologii, lecz 
jako zespół różnych procesów: podstawowych, pomocniczych, usługowych, so
cjalnych, które wyodrębnione charakteryzują się zupełnie innymi parametrami. 
Postępując w ten sposób łatwiej jest zlokalizować, wydzielić i osłonić uciąż
liwe urządzenie. Wiele zakładów lokalizowanych w dzielnicach przemysłowych 
ma wydziały nieuciążliwej produkcji mogące śmiało towarzyszyć zabudowie 
mieszkaniowej. W omawianym przemyśle węglowym obsługa załogi wraz z jej 
zjazdem do kopalni jest w znikomym stopniu uciążliwa dla otoczenia.

Tereny kopalń usytuowanych obok dużych zespołów przemysłu przypuszczalnie 
będą uzupełniać działalność sąsiadujących zakładów. Wprowadzenie nieuciążli
wej, zintegrowanej z miastem funkcji produkcyjnej stanowi pierwszy etap 
przebudowy szkodliwych technologii prowadzący w przyszłości do zmiany struk
tury sił wytwórczych Górnego Śląska. Przemysł nieuciążliwy na miejscu ustę
pujących kopalń traktować można jako początek przemian chroniących 
zabudowę mieszkaniową przed szkodliwym oddziaływaniem istniejących dużych 
zgrupowań zakładów produkcyjnych.

Wydaje się, że tak zostanie przekształcona kopalnia Polska w Świętochło
wicach granicząca z hutą Florian i rejon Prezydent w Chorzowie przylegający 
do huty Kościuszko. Ten kierunek przebudowy realizowany będzie zapewne w 
kopalni Bobrek w Bytomiu sąsiadujący z hutą Bobrek i elektrownią Szombierki 
czy kopalni Dymitrow. Położona wewnątrz zgrupowania przemysłowego kopalnia 
■Barbara-Chorzów z zachowanymi oryginalnymi obiektami przemysłowymi z końca 
XVIII wieku może stać się początkiem przeobrażeń funkcjonalno-przestrzen
nych tego wyjątkowo zdegradowanego rejonu GOP-u, rys. 79. Kopalnie położone 
na obrzeżu miast, na przykład kopalnię Generał Zawadzki można przeznaczyć 
na zakłady czy przedsiębiorstwa, które są uciążliwe w środku miasta (zajezd
nie autobusów, zakłady oczyszczania miasta itp.). Pozwoli to na rozluźnie
nie intensywnej zabudowy centrum miast i uzupełnienie tkanki urbanistycznej 
o brakujące elementy infrastruktury technicznej lub społecznej, a zwłaszcza 
zieleń.

5.2.2. Koncepcja przekształceń funkcjonalnych

Wychodząc z założenia, że przekształcenie przestrzennej struktury miasta 
powiedzie się tym lepiej, im bardziej uwzględniać się będzie relacje między 
sąsiadującymi jednostkami funkcjonalnymi, można przyjąć, że wymagania oto
czenia podpowiadają, a nawet w pewnym stopniu determinują sposób wykorzysta
nia określonych przestrzeni w mieście. Ta presja na wybór właściwego progra
mu funkcjonalno-przestrzennego danego miejsca zaznacza się już na poziomie
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Rys. 79. Propozycja przekształceń użytkowania kopalni Barbara-Chorzów i Pre
zydent w Chorzowie

Teren szybów głównych kopalni Barbara-Chorzów (A) , teren szybu Wyzwolenie (B), 
teren szybu Maciejkowice (C), teren szybu Prezydent (D), teren szybu Elżbie
ta (E), teren szybu Azoty (F). Oznaczenia: kopalnia z projektowanym wykorzy
staniem powierzchni (a), przemysł (b) , nieużytki (c) , mieszkania, usługi (d), 
zieleń (e), drogi (f), park (g), inne tereny (h), granica strefy (i), chro

niony zespół urbanistyczny (j). Opr. aut.
Fig. 79. A proposal of changes in the development of the Barbara-Chorzdw and 

Prezydent mines in Chorzdw
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planów regionalnych całościowo rozpatrujących wszystkie procesy aglomeracji. 
Z odpowiedniego dystansu, który pozwala na syntezę, można przedstawić braki 
i luki w wyposażeniu obszaru, przejawiające się między innymi:

- w niewystarczającej sieci urządzeń usługowych,
- w złych warunkach ekologicznych,
- w niedostosowanej do potrzeb regionu, miasta czy dzielnicy ilości miejsc 
pracy.

Zdając sobie sprawę z różnorodności sytuacji przestrzennych kopalń i ko
nieczności indywidualnego podejścia do zmiany dotychczasowego użytkowania, 
zamiast wariantowego przedstawienia planów wykorzystania terenów przemysło
wych proponuje się program modelowy, który zawiera elementy miasta uznane 
za priorytetowe, takie jak: usługi, zieleń, miejsca pracy. Jest to program 
docelowy odbiegający od obecnie stosowanej praktyki zamiany .terenów kopalń 
na inny rodzaj przemysłu, ewentualnie na bazy budowlane, remontowe czy tran
sportowe. Wymieniony program zachęca do:

- radykalnej zmiany funkcji,
- ewolucyjnego przekształcenia przestrzeni poprzez uzupełnienia, adaptację 
i rehabilitację istniejących zasobów.

Wzbogacenie przestrzeni usługowej

Dla poprawy warunków mieszkaniowych na Górnym Śląsku konieczne jest prze
kształcenie struktury regionu. Rozumiejąc, że takie przedsięwzięcia są ry
zykowne dla historycznej spójności miasta, wybieramy przeobrażenia funkcjo
nalne, ktdre zmierzają do humanizacji przemysłowego oblicza regionu. Rozwój 
duchowy mieszkańców wymaga ochrony i kreacji życia kulturalnego. Sprzyjać 
kontynuacji procesów kulturowych może wystarczająco gęsta sieć ośrodków 
usługowych. Zdaniem autorki o preferencji urządzeń nauki, kultury, oświaty, 
zarządzania, usług wytwarzających i rozprowadzających informacje, ośrodków 
profilaktyki zdrowotnej jako najbardziej pożądanego wykorzystania zwalnia
nych terenów przemysłowych zadecydowały:

- położenie starych kopalń w intensywnie zurbanizowanych częściach aglome
racji oraz

- przewaga zabudowy mieszkaniowej w najbliższej okolicy badanych zakładów.
•ł

Śródmiejska lokalizacja zdekapitalizowanych kopalń oraz potrzeba udogod
nień brakujących w osiedlach mieszkaniowych skłania do poparcia inwestycji 
usługowych. Udział i ranga usług w rozpatrywanych sytuacjach przestrzennych 
byłyby różne. Idealizując można przypuszczać, że równomiernie rozmieszczone 
tereny kopalniane', wzbogacone o działalność usługową poprawiłyby strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną GOP-u. Działalność ta jest istotna również dlate-c 
go, że zapewnia ciągłość rozwojową dzielnic miasta i podkreśla znaczenie 
starych kopalń dla indywidualizacji terenów miejskich.

Z tego punktu widzenia przykładowo przedstawimy lokalizację urządzeń kul
tury, które zazwyczaj występują łącznie z innymi urządzeniami usługowymi.
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Działalność w dziedzinie kultury rozwijają przede wszystkim: teatry, kina, 
biblioteki, muzea, kościoły, biura wystaw, przedsiębiorstwa produkcji arty
stycznej, wydawnictwa, stowarzyszenia pracy twórczej. Zasięg oddziaływania 
poszczególnych typów urządzeń zależy od ich charakteru, rangi artystycznej, 
unikalności. Elementarne wyposażenie regionu w urządzenia kultury wymaga 
dostosowania ich programu do potrzeb otoczenia. Zatem podziału ośrodków 
usługowych dokonuje się na podstawie obsługiwanych obszarów. I tak można 
przytoczyć za literaturą przedmiotu ośrodki osiedlowe o promieniu obsługi 
500 m, ośrodki dzielnicowe o promieniu obsługi 800 m oraz ośrodki ogólno- 
miejskie o promieniu obsługi około 2 0 0 0 m, rys. 80.

Podobne schematy z izochroną obsługi można by narysować dla usług nauki, 
oświaty, opieki społecznej, kontroli czy zarządzania. Wszystkie usytuowane 
w konkretnych miejscach mają zdolność identyfikacji dzielnic miasta, a jed
nocześnie zapewniają im autonomiczne funkcjonowanie, różnicując części mia
sta, lecz nie przeciwstawiając ich antagonistycznie. Są jednakże warunkiem 
koniecznym aktywizacji życia społeczno-kulturalnego.

Honorując symboliczne znaczenie architektury starych kopalń należałoby 
dążyć do ochrony zabytkowych budowli przez przystosowanie ich do współczes
nych potrzeb. Naturalnie funkcje, jakie wprowadzi się do obiektów o walo
rach kulturowych, nie mogą być dowolne, lecz swoim charakterem powinny pod
kreślać wartości starej zabudowy. Sądzi się, że programy: muzeum, archiwum, 
domu pracy twórczej, siedziby organizacji społecznych, żłobka, przedszkola, 
szkoły, gastronomii, handlu, drobnego rzemiosła, administracji czy mieszkań 
przydatne byłyby dla obiektów zabytkowych. Oczywiście konieczne jest indy
widualne dostosowanie wielkości programu do stanu technicznego i architek
tonicznego obiektu, tak aby nieumiejętną przeróbką nie zniszczyć wystroju 
elewacji czy wnętrza. Działania te są kosztowne i nawet bogatsze od Polski 
kraje z oporami decydują się na zachowanie resztek przemysłowej zabudowy. 
Nierzadko dopiero nacisk opinii publicznej przekonuje władze miasta czy re
gionu o potrzebie renowacji budownictwa przemysłowego183, w krajach zachod
nich trwa dyskusja, czy traktować nieczynne fabryki jako ruiny przemysłowe, 
martwą technikę czy godne zachowania dziedzictwo. Powstałe z inicjatywy 
społecznej komitety ochrony zabytków architektury i techniki budowlanej 
starają się walczyć z opiniami, że stare obiekty przemysłowe przeszkadzają, 
nie są atrakcyjne, a ich odnowa nie opłaca się. Otóż dla władz miejskich 
ważniejsze jest wykorzystanie miejsca na bieżące potrzeby niż analiza przy
datności zastanej substancji budowlanej do programu turystyczno-krajoznaw
czego czy kulturowego o problematycznej opłacalności.

Zagrożenie egzystencji obiektu wskutek jego nieużytkowania jest dziś o 
wiele większe niż jeszcze w XIX wieku. Stan nowoczesnej techniki budowlanej 
pozwala dziś znacznie łatwiej wyburzyć budynek i postawić w to miejsce nowy, 
niż było to możliwe kiedykolwiek przedtem. Pusto stojących budynków nie 
uważa się już zatem za przydatną łupinę, dającą się wykorzystać w innej 
funkcji, jak było to w poprzednich stuleciach, lecz raczej za przeszkodę
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w lepszym wykorzystaniu terenu. Zespoły budynków przemysłowych stają się 
przestarzałe szybciej, niż następuje ich naturalne zużycie. Wskutek recesji 
oraz zmian w procesach produkcyjnych, przede wszystkim w górnictwie węglo
wym, a także w przemyśle stalowym i tekstylnym, szereg kopalń i budynków 
fabrycznych jest nieużytkowanych, nie pełniąc żadnej funkcji. Można zapytać, 
czy zmiana opuszczonych budowli przemysłowych połączona z całkowitą lub 
częściową renowacją w rozumieniu ochrony zabytku może przynieść korzyści 
z punktu widzenia gospodarki, urbanistyki i polityki kulturalnej? Trudno 
jest dowieść korzyści ekonomicznych. Głównymi zastrzeżeniami przeciw wyko
rzystywaniu starych budynków przemysłowych są: wysokie koszty przebudowy 
w porównaniu do kosztów wyburzenia i postawienia nowego obiektu, warunki 
wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów, których w wielu wypad
kach nie można spełnić: nieopłacalność takiego wykorzystania terenu. Za za
chowaniem wartościowej starej zabudowy jako korzystnego dla przestrzeni 
miejskiej elementu przemawia ewolucja poglądów dotyczących przekształcania 
miast.

Już na początku lat pięćdziesiątych pojawiły się wysiłki nadania miastu 
tożsamości identyfikującej "miejsce". Tożsamość tę zaznaczała architektura, 
wzniesionych w różnych okresach obiektów, traktowana jako kontynuacja kul
tury. Lokalne tradycje pielęgnowane przez miejscową społeczność podkreślały 
odrębność dzielnic miasta. W rozważaniach teoretyków coraz częściej prze
ciwstawiano się idei podziału miasta na cztery czy pięć funkcji, które do
tąd stanowiły podstawę urbanistyki. Uważano nawet, że zasada funkcjonalnego 
strefowania doprowadziła do "rozbicia zwartości przestrzennej struktury
miast, depresji centrów i eksmisji znacznej części ludności do peryferyj-

184nych wielkich zespołów mieszkaniowych" . Zamiast funkcjonalnego podziału 
szukano procesów miejskich czy wzorców określających "rozmieszczenie elemen
tów w środowisku, potrzebnych do rozwiązania stale powracających problemów 
społecznych, psychologicznych i technicznych"188. Miasto składało się z au
tonomicznych dzielnic o zróżnicowanej architekturze i odmiennej atmosferze, 
lecz wspólnie tworzących barwny i atrakcyjny krajobraz. Im więcej wartościo
wych architektonicznie obiektów posiadało miasto, tym wrażliwszy stawał się 
jego mieszkaniec.

W tym kontekście rozpatrując problem przekształceń użytkowania terenów 
przemysłowych widzimy, że unieruchomiane z powodu wyczerpania zasobów czy 
nierentowności kopalnie stanowią spuściznę kulturową świadczącą o przemysło
wej historii regionu i po odpowiedniej rewaloryzacji mogą pełnić zarówno 
funkcje muzealne, jak i kulturalne czy społeczne. Od bogactwa pomysłów, ja
kie przypisze się ich programowi, będzie zależeć stopień ożywienia i wzrostu 
atrakcyjności miasta.
Można również zaproponować trasę turystyczną po nieczynnych kopalniach i hu-

1 86tach połączoną ze zwiedzaniem pracujących zakładów o pokrewnym profilu ,
W tym celu, odpowiednio wcześniej, należy opracować użyteczny współcześnie 
program funkcjonalny dla wartych zachowania obiektów przemysłowych, aby
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uniknąć dewastacji budynków w momencie zamknięcia zakładów. Jak długo pro
wadzi się konieczne dla eksploatacji obiektów prace remontowe, zapobiegają
ce przedwczesnemu starzeniu i zużyciu, tak długo obiekt pozostaje w należy
tym stanie. Nieużytkowanie oznacza z reguły koniec starań o utrzymanie obiek
tu i prowadzi do jego ruiny. Proces funkcjonalnego przekształcania wysłużo
nych kopalń nie może trwać długo, ponieważ nieremontowane opuszczone budynki 
niszczeją bardzo szybko. A taką opieszałość w wykorzystaniu zabytkowej sub
stancji budowlanej obserwujemy w wielu cennych architektonicznie zespołach 
przekazanych już miastu. Wystarczy wymienić układ przestrzenny szybu Elżbie
ta i szybu Alfred w Chorzowie, szybu Andrzej w Rudzie Śląskiej czy zabudowań

187Huty Metali Nieżelaznych w Katowicach-Wełnowcu
Opierając się na analizie zagospodarowania otoczenia i sposobie zabudowy 

terenu kopalni, można wyróżnić kilka charakterystycznych sytuacji funkcjonal
no-przestrzennych, jakie nastąpią na miejscu ustępujących zakładów górni
czych. Położenie kopalń Katowice, Rozbark, Gottwald, Zabrze, Siemianowice, 
Czerwone Zagłębie rejon Klimontów nasuwa usługowe użytkowanie tych terenów, 
rys. 81. Kopalnia Katowice usytuowana w centrum miasta swoją zabudową może 
rozszerzyć zakres działalności hali widowiskowo-sportowej, jak również stano
wić zaplecze Uniwersytetu Śląskiego. Przede wszystkim jednak w starych, 
pięknych obiektach tej kopalni powinno się znaleźć pomieszczenie dla muzeum 
przemysłu wykorzystując historycznie wykształcony układ zabudowy, oryginalną 
formę budowli oraz wyposażenie techniczne zakładu. Kopalnia ta posiada jako 
jedna z nielicznych oryginalną maszynę parową z 1893 r. Ta zadziwiająca
przybyszów z zagranicy lokalizacja kopalni w sercu miasta powinna zostać

188podkreślona w jego planie urbanistycznym, rys. 82
Zważywszy, że przeciętny teren kopalniany zajmuje powierzchnię około 

10-40 ha, a inwestycje kulturalne, naukowe, oświatowe, informatyczne, banko
we czy dyspozycyjne pochłaniają o wiele mniej przestrzeni, mamy możliwość 
swobodnego doboru elementów uzupełniających spośród nieuciążliwego przemy
słu czy rozległych terenów zieleni miejskiej wraz z zabudową mieszkaniową,

189co zapewni elastyczność kształtowania miasta obecnie i w przyszłości

Rozszerzenie systemu zieleni miejskiej

Następstwem ogromnej koncentracji zakładów przemysłowych o technologiach 
szkodzących otoczeniu jest wyjątkowa (w skali europejskiej) degradacja śro
dowiska przyrodniczego GOP-u. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód prze
kracza tu wielokrotnie dopuszczalne wskaźniki i jest odpowiedzialne za po
garszający się stan zdrowotny mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Uważa 
się, że większa część ludności województwa katowickiego mieszka w warunkach 
środowiskowych zagrażających ich zdrowiu, a/ponad milion.osób żyje w strefie 
zagrożeń życia. Szczególnie dramatyczne są raporty o zdrowiu dzieci i mło^ 
dzieży miast Górnego Śląska1®8 . Wyniki badań dowodzą niezbicie, że zatrucie 
środowiska jest bezpośrednią przyczyną wielu schorzeń (zwłaszcza układu od
dechowego) aż do najcięższych chorób (ołowica). Dlatego dla poprawy warunków
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Użytkowanie obszaru strefy

% A B c
kopalnia 17 14 16
mieszkania
usługi

59 8 27

przemysł 8 49 23
parki, ogródki 8 6 25
nieużytki 2 22 5

Projekt, wytorzystanie kwk

usługi: kultury, 53 28 38
nauki oświaty i in.
zieleń: parkowa 47 24 62

usługi sportu
przemysł - 48 -

OZNACZENIA

teren 
kopalni

, granica b  
1 strefy fC
mieszkaniar 
usługi

przemysł
— s

nieużytki

~T inne 
tereny

O k
ogródki 
zieleń izol.

roj.użytk.
:opalni

Rys. 81. Propozycja przekształceń użytkowania kopalni Siemianowice usytuowa
nej w centralnej części miasta. Opr. aut.

Fig. 81. A proposal of changes in the development of the Siemianowice mine
located in the central part of the town
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Rys. 82. Propozycja przekształceń użytkowania kopalni Katowice
A - stan istniejący. Oznaczenia: mieszkania (a), usługi (b), zieleń (c), 
nieużytki (d), przemysł (e), ogrodzenie kopalni (f), obiekty o walorach kul
turowych (g) , drogi (h), rzeka Rawa (i), granica strefy (j). B - projekt. 
Kierunek rozwoju funkcji (a,b) wprowadzanych na teren kopalni (1 - Uniwer
sytet Śląski, 2 - hala widowiskowo sportowa, 3 - zabudowa mieszkaniowa, 4 - 
zieleń). Oznaczenia: ogrodzenie kopalni (c), przemysł (d), drogi (e), rzeka 

Rawa (f), granica strefy (gj. Opr. aut.
Fig. 82. A proposal of changes in the development of the Katowice mine

/
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ekologicznych tego przemysłowego regionu najważniejsza jest jak najszybsza 
likwidacja źródeł szkodliwych zanieczyszczeń. Wielu autorów podkreśla, że 
każdy miesiąc zwłoki w unieruchomieniu trujących otoczenie urządzeń, wydzia
łów i technologii pogłębia degradację tego regionu i będzie trudny do nadro-

1 91bienia przedsięwzięciami ochrony środowiska
Sytuacja jest tym trudniejsza, że szereg dużych miast GOP-u o wysokim

skażeniu powietrza ma wskaźniki terenów zieleni na mieszkańca niższe od
średnich wojewódzkich, które są i tak niższe od normatywnych wskaźników^,
Na domiar złego powierzchnia terenów zieleni zmniejsza się wskutek przezna-

193czania ich pod inwestycje lub składowanie odpadów . Ponadto rosnące zanie
czyszczenie niszczy istniejący drzewostan, doprowadzając do tak dużych 
uszkodzeń terenów leśnych, że w większości nie nadają się one do pełnienia
funkcji rekreacyjnej. Zuboża to potencjał przyrodniczy regionu i praktycz-

19 4nie uniemożliwia wypoczynek cotygodniowy . W tym kontekście niesłychanie 
ważne jest odtworzenie ciągów ekologicznych łączących system zieleni miej
skiej z terenami otwartymi. Wprawdzie zieleń skutecznie oczyszcza powietrze 
tylko w okresie wegetacji i to na niewielkiej wysokości, a przy dużym stę
żeniu jej zdolność samooczyszczania gwałtownie spada, to powszechnie znane 
jest jej pozytywne, biologiczne i psychiczne oddziaływanie.

Patrząc na mapę terenów zieleni w GOP-ie, widzimy, jak bardzo powierzch
nie te są poprzerywane i nie stanowią ekologicznych zabezpieczeń przed 
uciążliwościami przemysłu. Nakładając na tę mapę rozmieszczenie kopalń 
przewidzianych do zamknięcia, przekonujemy się, że w wielu sytuacjach prze
strzennych takie wykorzystanie zwalnianych terenów przemysłowych pomogłyby 
zwiększyć powierzchnię zadrzewień, rys. 83. Uzasadniony w pracy różny sposób 
podejścia do rekultywacji części terenów kopalnianych użytkowanych jako skła
dy, osadniki, stacje kopalniane pozwala tereny te przekształcić zgodnie z 
wymaganiami systemu zieleni miejskiej. Tym bardziej, że (jak opisano w po
przednich rozdziałach pracy) kopalnie przestrzennie łączą się z dużymi ze
społami sportu i szkół górniczych ułatwiając takie przekształcenia. Niedo
puszczalna jest natomiast działalność inwestycyjna pochłaniająca zazielenio
ne powierzchnie. W planie miasta obszary rekreacyjne muszą być przed zakusa
mi inwestorów budowlanych stanowczo chronione. Tym samym nie należy pomijać 
okazji wzbogacenia przestrzeni miejskiej o dodatkowe połacie zieleni wprowa
dzanej na tereny kopalniane. Towarzyszyć będzie ona nowym zespołom funkcjo
nalno-przestrzennym zaprojektowanym na miejscu nieczynnych zakładów wydobyw
czych.

Nieco innym zagadnieniem jest przeznaczenie całego terenu kopalni na la
sy, parki czy zieleńce. Taki kierunek zagospodarowania wydaje się słuszny 
dla zakładów górniczych przylegających do dużych kompleksów leśnych. Przykła
dowo do kopalń, których obszar powinien być w dużej części zadrzewiony, za
liczyć można kopalnie: Murcki, Miechowice, Śląsk, Staszic, Bielszowice, Po
wstańców Śląskich (rejon Bytom) czy Kazimierz-Juliusz (rejon Juliusz), rys.
84.
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Rys. 83. Zieleń na terenach likwidowanych kopalń: Barbara-Chorzów (1), Pre
zydent (2), Kleofas (3), Siemianowice I (4), Siemianowice II (5), Siemiano
wice III (6 ), Katowice (7), Gottwald (8 ) i szyb Wschodni (9), Wujek (10), 
Czerwona Gwardia-Saturn (11), Czerwona Gwardia-Czeladź (12), Czerwona Gwar- 
dia-Milowice (13), Wieczorek (14). Tereny: kopalni (a), lasów, parków (b), 

nieużytków (c), zieleni (d), zabudowy miejskiej (e). Opr. aut.
Fig. 83. Green spaces on the premises of the liquidated mines: Barbara-Cho
rzów (1), Prezydent (2), Kleofas (3), Siemianowice I (4), Siemianowice II 
(5), Siemianowice III (6 ), Katowice (7), Gottwald (8 ) and Eastern shaft (9), 
Wujek (10), Czerwona Gwardia-Saturn (11), Czerwona Gwardia-Czeladź (12), 
Czerwona Gwardia-Milowice (13), Wieczorek (14). The areas shared between 
mines (a), forests, parks (b), waste land (c), green spaces (d), urban area

and its development (e)
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Użytkowanie obszaru strefy

A B C
kopalnia 23 12 5
lasy 28 62 90
mieszkania
usługi

12 4 ~

przemysł 12 - 5
hakdy, osadniki 23 17
drogi 1 4 -

Projektowane wykorzystanie k\

zielen 50 70 100
usługi 15 30 -
przemysł 35 - —

Rys. 84. Propozycja przekształceń użytkowania kopalni Murcki. Teren kopalni 
Boże Dary (A), Murcki (B), szyb Stanisław (C). Oznaczenia: kopalnia z P^o- 
iektowanym wykorzystaniem powierzchni (a), przemysł (b), osadniki, hałdy 
(c), mieszkania, usługi (d), chroniony zespół urbanistyczny (e), teren obję
ty ścisłą ochroną konserwatorską (f), drogi (g) , granica strefy (h) . Opr.aut.
Fig. 84. A proposal of changes in the development of the Murcki mines
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Tworzenie nowych miejsc pracy

Tworzenie dla górników nowych miejsc pracy zyskuje szanse realizacji w 
obiektach kopalnianych zamienionych na nieuciążliwe zakłady przemysłowe. 
Złagodzi to problem przemieszczenia wielu tysięcy rodzin w poszukiwaniu ' 
zatrudnienia. Ponadto daje sposobność zachowania tradycji i emocjonalnego 
stosunku górników do miejsc pracy i zamieszkania. W tym celu konieczne jest 
jednak przyjęci® dalekowzrocznej polityki społecznej i odpowiedniego syste
mu kształcenia wykorzystujących już dziś sieć szkół górniczych do zmiany 
profilu zawodowego pracowników. Równocześnie nieodzowne jest prowadzenie 
badari nad określeniem szczególnie preferowanych w warunkach górnośląskich 
gałęzi produkcji i możliwościami ich lokalizacji. Wiąże sie to ze zmniej
szeniem zanieczyszczenia GOP-u, które jest barierą dla większości nowoczes
nych rodzajów przemysłu.

Coraz większa cześć produkcji pochodzi z zakładów nieuciążliwych dla 
otoczenia, które można zbliżyć do terenów mieszkaniowych. Są nawet zakłady 
przemysłowe charakteryzujące sie ostrzejszymi wymaganiami sanitarnymi w 
odniesieniu do powietrza niż przewidują to normy dla układów osadniczych 
(np. przemysł farmaceutyczny, elektroniczny). Sytuowanie takich zakładów 
w mieście jest pożądane ze względu na eliminację kłopotliwych dojazdów do 
pracy. Długie przejazdy meczą pracowników, ograniczają ruch pieszy i rowe
rowy, wymuszają budowę dużych parkingów przy zakładzie i w punktach prze
siadkowych. Oddalenie miejsc pracy od miejsc zamieszkania jest przyczyną 
dublowania sieci usług socjalnych w osiedlu mieszkaniowym i przy zakładzie 
przemysłowym. Stosowana izolacja terytorialna przemysłu usprawiedliwia nie
jako jego uciążliwość, skazując zatrudnionych w zakładzie pracowników na

195przebywanie w szkodliwych warunkach środowiskowych . Opóźnia tym samym 
postęp techniczny, dzięki któremu technologie mogą być bezodpadowe a pro
dukcja nieuciążliwa.

W literaturze przedmiotu zwraca sie również uwagę na korzyści płynące 
z harmonijnej koegzystencji funkcji przemysłu i zamieszkania. Podkreśla 
sie, że architektura przemysłu stosując inną skale, rytm podziałów elewa
cji, odmienne materiały budowlane i układy przestrzenne w wielu przypadkach 
wzbogaca przestrzeń miejską. Staje sie w ten sposób elementem różnicującym 
części miasta, a to sprzyja wytworzeniu pewnych autonomicznych obszarów, 
spójnych wewnętrznie i pod względem kompozycyjnym i - co się z tym wiąże - 
pod względem społecznym. 0 potrzebie powiązania stref funkcjonalnych pisał 
J.T. Gawłowski, proponując dla GOP-u modelowy układ ciągłych stref zieleni 
oraz uporządkowanego przemieszania stref pracy i stref zamieszkania^®. 
Układ ten starał się zachować, historycznie wykształcone, jednostki ekolo
giczne, limitowane pieszym dojściem z budynków mieszkalnych do zakładów 
produkcyjnych (około 5 km), rys. 85. Zestawiając ten model z planem roz
mieszczenia restrukturyzowanego przemysłu, można wyrazić przypuszczenie, 
że w ten sposób przeprowadzona sanacja układu GOP-u ma szanse powodzenia.
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6 . PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nadmierna koncentracja ekologicznie szkodliwych zakładów przemysłowych 
na intensywnie zurbanizowanym obszarze GOP-u należała do głównych czynników 
degradujących warunki życia mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Nieod
zowne jest zatem podjęcie przeciwdziałali mających na celu poprawę stanu śro
dowiska. Przekształcenie przestarzałego przemysłu przez wprowadzenie nie
uciążliwych technologii produkcji oraz zmiana struktury przestrzennej Gór
nośląskiego Okręgu Przemysłowego należy do najtrudniejszych i najpilniej
szych przedsięwzięć. Dotychczasowe próby takich przeobrażeń, w większości 
nieskuteczne, stanowią materiał poznawczy do kreowania nowych metod.

Byó może właśnie przemysł węglowy zapoczątkuje proces restrukturyzacji, 
ponieważ eksploatacja górnicza wycofuje się z północnej części województwa 
katowickiego i przesuwa do jego południowych i południowo-wschodnich rejo
nów. Według prognoz górniczych, w ciągu najbliższych trzydziestu lat, w 
czwartej części pracujących kopalń zaniknie wydobycie wskutek wyczerpania 
zasobów węgla. W wyniku tych zmian konieczna się stanie przebudowa cało
kształtu przemysłu GOP-u.

W pracy podjęto próbę określenia sposobu postępowania przy przekształca
niu użytkowania terenów przemysłowych tak, aby umożliwić harmonijny rozwój 
przestrzenny, społeczny i ekologiczny miast, bowiem większość starych zakła
dów górniczych położona jest na obszarze centralnym GOP-u. Wycofywanie się 
przemysłu górniczego oznacza zwolnienie dużych powierzchni, które wymagają 
odpowiedniego przeznaczenia i zagospodarowania. Ten nowy problem stwarzają
cy szereg konfliktowych sytuacji ma równocześnie szansę dokonania restruk
turyzacji przeprowadzonej w sposób racjonalny i perspektywicznie uzasadnio
ny.

Nadrzędnym celem wprowadzanych przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych 
ustępujących kopalń jest poprawa jakości środowiska życia mieszkańców aglo
meracji górnośląskiej w aspekcie zmian funkcjonalnych, biologicznych, spo
łecznych, kulturowych. Zatem zakres zmian przestrzennych i przydatność no
wego programu wykorzystania terenów kopalnianych oceniano z punktu widzenia 
odnowy środowiska przestrzennego, społecznego, przyrodniczego i kulturowego 
wokół likwidowanych zakładów wydobywczych. Na podstawie przeprowadzonych 
badań można sformułować wnioski dotyczące:

- planów zagospodarowania przestrzennego kopalń,
- problemów społecznych wywołanych likwidacją kopalń,
- zmiany struktury funkcjonalnej aglomeracji górnośląskiej.
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1. Spostrzeżenia i wniosii wynikające z analizy sposobu zagospodarowania 
przestrzennego kopalń mogą ,iieć pewne znaczenie praktyczne przv opracowywa
niu planów regionalnych województwa katowickiego.

1.1. Dotychczasowa praktyka i tendencje w działaniach restrukturyzacyj
nych, zachowujące tereny przemysłowe dla przemysłu zamieniała jedne przemy
sły z zasady uciążliwe na inne nieuciążliwe. Przeprowadzone badania dowiod
ły, że jest to przyczyną większości niepowodzeń w ponawianych próbach re
strukturyzacji. W pracy zaproponowano koncepcje zmian terenów przemysłowych 
na inne sposoby użytkowania. Dodatkowym czynnikiem wspierającym przyjętą me
todę postępowania jest wykazane w pracy, mieuzasadnione utrzymywanie przez 
przemysł rezerw terenowych, które nie były dotąd w ogóle zagospodarowane.
Na drodze postulowanych modyfikacji wiele śródmiejskich terenów zostanie 
właściwie i intensywnie wykorzystanych. Jest to szczególnie istotne w warun
kach GOP-u, w których eksploatacja górnicza dotkliwie ogranicza powierzchnię 
terenów przydatnych pod zabudowę.

1.2. We wszystkich kopalniach można było wyróżnić strefę ciasno zabudowa
ną obiektami przemysłowymi (część A) powiązaną z miastem strefą wejściową 
oraz pozostałą część ogrodzonego terenu kopalni użytkowaną jako składy węg
la, osadniki, place składowe, stacje kopalniane itp. Konsekwencją przyjęte
go podziału powierzchni kopalni według sposobu zagospodarowania będzie od
mienne podejście do przekształceń użytkowania terenów kopalnianych. Część 
terenu zabudowaną obiektami kopalnianymi należy objąć działaniami rewalory
zacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji budynków zabytkowych, 
natomiast pozostałą część powierzchni kopalni należy poddać zabiegom rekul
tywacyjnym przystosowującym teren do zadrzewienia, aby wraz z zazielenionym 
zespołem sportowo-rekreacyjnym kopalń rozszerzyć system zieleni miejskiej.

1.3. Podobnie należy podejść do problemu uciążliwego oddziaływania zakła
dów przemysłowych i wyodrębnić wydziały, obiekty czy źródła szkodliwych 
emisji. Elementy zagospodarowania o negatywnym wpływie na otoczenie można 
osłonić hermetyczną obudową (np. otwarte składy węgla) lub przenieść do za
kładów położonych na obrzeżu miast. Jednakże wiele wydziałów przemysłu, po 
przeprowadzeniu neutralizacji szkodliwych technologii, nadaje się do inte
gracji z miastem. W omawianym przemyśle węglowym obsługa załogi wraz z jej 
zjazdem do kopalni jest w znikomym stopniu uciążliwa dla otoczenia.

1.4. Doniosłą rolę do spełnienia mają plany regionalne i miejscowe, które 
uwzględniając przemiany funkcjonalne górnictwa, mogą trafnymi decyzjami 
przestrzennymi przyspieszyć proces adaptacji i rewaloryzacji starych kopalń. 
Konieczne jest zatem wykonanie pełnej inwentaryzacji zasobu budowlanego ko
palń, aby wyłonić najwartościowsze obiekty, zapewnić im ochronę konserwa
torską i przeznaczyć na funkcje muzealne, oświatowe czy naukowe. Restaura
cja zabytkowych fragmentów kopalń pozwoli zachować przestrzenną i kulturową 
ciągłość architektury miast śląskich. Unikalna architektura kopalń wzbogaca 
śląską przestrzeń zurbanizowaną. Informuje o górniczych tradycjach regionu
i właściwie wykorzystana może stać się.atrakcją turystyczną regionu.
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1.5. Nieodzowne jest opracowanie projektów rewaloryzacji strefy wejścio
wej zakładu górniczego oraz jego eksponowanych sylwet (np. wzdłuż ruchli
wych ulic, na wzniesieniach itp.), aby włączyć zabudowę kopalnianą w tkankę 
miejską. Dotyczy to szczególnie zmiany formy ogrodzeń terenu kopalnianego, 
oczyszczenia cennych architektonicznie obiektów z przybudówek, przyczepio
nych do ścian rurociągów i kabli oraz uzupełnienie powierzchni kopalni zie
lenią.

1.6. Likwidacja kopalń usprawni system komunikacyjny miasta. Obecnie 
brak dwupoziomowych skrzyżowań z bocznicami kopalnianymi powoduje znaczne 
utrudnienia w ruchu miejskim.

2. Problemy społeczne, jakie pojawią się w związku z zakończeniem eks
ploatacji w kopalniach, będą rozwiązywane przez jednostki specjalistyczne. 
Jednakże opierając się na przeprowadzonych badaniach, można zaproponować 
zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zagadnienia:

2.1. Przemysł węglowy traktuje górników unieruchamianych zakładów wydo
bywczych jak rezerwę siły roboczej, która uchroni pozostałe kopalnie przed 
spadkiem produkcji węgla. Codzienny przewóz załóg górniczych do odległych 
kopalń wiąże się z marnotrawstwem sił społecznych. Dążność do minimaliza
cji dróg przejazdu wymaga wnikliwych studiów dotyczących miejsc zamieszka
nia pracowników zamykanych kopalń.

2.2. Charakter społeczny będzie miała również działalność agitacyjno-in
formująca, której celem jest zachęcenie górników do podjęcia pracy w zakła
dach produkcyjnych tworzonych na miejscu ustępujących kopalń. Akcja ta po
zwoli ukierunkować plany inwestycyjne okresu schyłkowego kopalni oraz oto
czyć opieką zabytkowe fragmenty zabudowy górniczej. Zainteresowana nowym 
miejscem pracy załoga będzie dbać o stan techniczny zasobu budowlanego ko
palń.

2.3. Tworzenie dla górników nowych miejsc pracy zyskuje szansę realiza
cji w obiektach kopalnianych zamienionych na nieuciążliwe zakłady przemysło
we. Złagodzi to problem przemieszczenia wielu tysięcy rodzin w poszukiwaniu 
zatrudnienia. Ponadto daje sposobność zachowania tradycji i emocjonalnego 
stosunku górników do miejsc pracy i zamieszkania. W tym celu konieczne jest 
jednak przyjęcie dalekowzrocznej polityki społecznej i odpowiedniego syste
mu kształcenia wykorzystującego już dziś sieć szkół górniczych do zmiany 
profilu zawodowego pracowników. Równocześnie nieodzowne jest prowadzenie 
badań nad określeniem szczególnie preferowanych w warunkach górnośląskich 
gałęzi produkcji i możliwościami ich lokalizacji. Wiąże się to ze zmniej
szeniem zanieczyszczenia GOP-u, które jest barierą dla większości nowoczes
nych rodzajów przemysłu.

3. W wielu starych, zagranicznych okręgach górniczych dokonano przebudo
wy struktury przemysłu nie dopuszczając do upadku i degradacji regionu wydo
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bywczego. Podobne przeobrażenia przemysłu górnośląskiego mogą spowądować, 
że przestanie on być ogniskiem kryzysogennym gospodarki kraju.

Mimo że praca ogranicza się do regionu GOP-u, zagadnienie przekształceń 
strukturalnych ujmuje w sposób uniwersalny, który można wykorzystać w pozo
stałych tradycyjnych regionach przemysłowych. Natomiast propozycje wykorzy
stania terenów przemysłowych opracowywać należy indywidualnie dla każdej 
sytuacji przestrzennej. W odniesieniu do aglomeracji górnośląskiej można 
zaproponować następujące koncepcje modyfikacji struktury przestrzennej:

- koncepcja restrukturyzacji górnośląskiego przemysłu,
- koncepcja przekształceń funkcjonalnych struktury GOP-u.

3.1. W ramach restrukturyzacji przemysłu proponuje się:

- likwidację szkodliwych zakładów lub ich wydziałów,
- przekształcenie produkcji surowcowej w przetwórczą,
- lokalizację preferowanych gałęzi przemysłu produkcji finalnej na miejscu

likwidowanych, szkodliwych zakładów,
- przesunięcie uciążliwych przedsiębiorstw usługowych z centrum miast (np. 

zajezdnie) do terenów przemysłowych położonych na obrzeżu tkanki miej
skiej ,

- wykorzystanie zwolnionych terenów na funkcje obsługowe miasta, takie jak 
przestrzeń parkingowa, komunikacyjna, bazy budowlane, przedsiębiorstwa 
remontowe itp.

3.2. W koncepcji przekształceń funkcjonalnych struktury GOP-u położono 
nacisk na odnowę całej aglomeracji, proponując:

- radykalną zmianę funkcji terenów przemysłowych,
- ewolucyjną rehabilitację zabudowy przemysłowej w celu zachowania tożsamo

ści dzielnic miejskich.

Zdaniem autorki o preferencji usług kultury, nauki, oświaty, zarządzania, 
zdrowia oraz usług związanych z wytwarzaniem i rozprowadzaniem informacji 
jako najbardziej pożądanego wykorzystania zwalnianych terenów przemysłowych 
zadecydowały:

- położenie starych kopalń w intensywnie zurbanizowanych częściach aglome
racji oraz

- przewaga zabudowy mieszkaniowej w najbliższej okolicy badanych zakładów.

Śródmiejska lokalizacja zdekapitalizowanych kopalń przemawia za popar
ciem inwestycji usługowych pobudzających do twórczej pracy, rozwijających 
uzdolnienia i kształtujących osobowość człowieka. Skłania również do przed
sięwzięć, których celem jest rozszerzenie systemu zieleni miejskiej.

Uzupełnienie funkcji ogólnomiejskich w ramach przestrzennego zagospodaro
wania likwidowanych kopalń jest szansą na wytworzenie społecznie identyfiko
wanej przestrzeni określonej znanymi formami obiektów kopalnianych o silnym 
oddziaływaniu semiotycznym. Przystosowanie tych obiektów do współcześnie
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użytecznych funkcji przy pełnym spożytkowaniu dostępnych osiągnięć tech
nicznych, technologicznych i metodycznych stanowić będzie przestrzenną 
i kulturową kontynuację historycznie wykształconej struktury miasta.
Ośrodki nauki, oświaty, kultury, wytwarzania i przekazywania informacji ze
spalają dzielnice miejskie wykształcając obszary ciążenia aktywności spo
łecznej . Autonomiczność formowanych czy rekonstruowanych części miasta 
zaznaczy dodatkowo wprowadzenie ciągłych systemów przyrodniczych, które 
wyodrębniając układy osiedleńczo-przemysłowe zapoczątkują nowy podział prze
strzeni górnośląskiej. Zasięg i charakter tworzonych ośrodków zależne będą 
od programu, który zawierać powinien elementy inspiracji kulturowej dla 
utrwalenia tożsamości regionu jak również możliwości intensyfikacji działań 
zapewniających postęp społeczny i rozwój przemysłu wysokiej techniki. A więc 
szansą odnowy terenów śródmiejskich jest również lokalizacja na wybranych 
powierzchniach kopalń zgrupowań naukowo-produkcyjnych, które wraz z sąsiadu
jącymi wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi stymulować będą rozwój 
regionu i nie pozwalają na regres gospodarczy.

3.3. Likwidacja wydobycia w kopalniach wywołuje szereg problemów społecz
nych, ekologicznych, ekonomicznych, przestrzennych. Ranga tych problemów 
wymaga, aby rozwiązywać je kompleksowo wraz z koncepcjami górniczego udo
stępniania złóż węgla. Kryteriami zaprzestania czy wzrostu produkcji zakła
dów wydobywczych będą wówczas nie tylko uwarunkowania geologiczno-górnicze, 
ale przede wszystkim współzależności społeczne, ekologiczne i przestrzenne. 
Zmieniając przeznaczenie kopalni, należy w każdej sytuacji przestrzennej 
proponowany program wykorzystania terenów przemysłu oceniać według kryteriów 
ekologicznych i społecznych. Kryteria te decydować muszą o kolejności unie
ruchamiania górnośląskich kopalń.

3.4. Wycofywanie się przemysłu węgla kamiennego jest zjawiskiem długo
trwałym. Wyeksploatowane tereny będą zwalniane stopniowo, lecz już dziś wy
magają ustaleń dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania. Ustalenia te 
określają wymagania i ograniczenia rejonu lokalizacji kopalni rugując możli
wość wprowadzenia pewnych funkcji, lecz nie zawężając programu do jednego 
wybranego wykorzystania terenu przemysłowego. Ten rodzaj podejścia zyskuje 
poparcie w działalności planistycznej preferującej elastyczność ujęć, która 
bardziej odpowiada zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Jednakże warunkiem 
koniecznym niezbędnych przekształceń struktury Górnego Śląska jest odbudowa 
środowiska kulturowego i ekologiczna odnowa miast przemysłowych.
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24 r- -IJ. Pietrucha: Współczesne koncepcje rozwoju aglomeracji gospodarczych [_113J.
25A. Barteczek, L. Cichy, Z. Gądek, J. Janik, A. Klasik, W. Pańko, S. Toma

szek: Elementy polityki hamowania nadmiernej koncentracji na obszarze za
grożenia ekologicznego 011] .
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26t . Dzięgielewski: Przemysł w mieście [j39]  .

27J. Dumnicki: Przemysł i miasto - problem zawsze aktualny 036].
28 J.T. Gawłowski: Propozycja przyszłościowych systemów zagospodarowania 

obszarów GOP 045J .
29 S. Tomaszek: Rozwój terenów przemysłowych w układzie przestrzennym kon- 

urbacji górnośląskiej 01 63J .
30Studium kształtowania przestrzennego przemysłu w województwie katowickim 

0145J.

Założenia do planu regionalnego województwa katowickiego 0175].
32 L. Frąckiewicz: Przeobrażenia społeczno-demograficzne w woj. katowickim 

i ich konsekwencje 042].

33M. Rościszewski: Prognostyczne podstawy kierunku rozwoju transportu w 
aglomeracjach 013 4].

34S. Zmuda: Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konur- 
bacji górnośląskiej Ql 81_J .

33J. Piernikarczyk: Historia górnictwa i hutnictwa 0111].

36J. Jaros: Zarys dziejów górnictwa... 066] i inne. Por. Literatura.

37J. Dobesz: Architektura Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego [32]-

Białostocki: Zabytki sztuki a życie współczesne [15].

39J. Jaros: Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, 065]
s. 10."Historyczny zarys rozwoju górnictwa na Górnym Śląsku' w przeważają
cej części został opracowany na podstawie książek J. Jarosa. Por. Litera
tura.

49Por. A. Obersztyn, J. Jaros: Przemysł górnośląski w organizmie gospodar
czym II Rzeczypospolitej 0101].

41Por. A. Barteczek: Integracyjna funkcja infrastruktury, gospodarczej w 
świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym [1 2J .

^ J .  Jaros w książce pt. Zarys dziejów górnictwa fee] , dokładnie omawia 
rozwój przemysłu wydobywczego.

43Charakterystykę Zagłębia Górnośląskiego podaje J. Jaros w pracv: Histo
ria górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, 062] s. 45.

4 4 Tamże, s. 202.

45Por. A. Obersztyn, J. Jaros: Przemysł górnośląski w organizmie II Rzeczy
pospolitej [101].

460pis konsolidacji kopalń przytacza J. Jaros w pracy:Zarys dziejów górni
ctwa węglowego, 066] s. 333.

47Konsekwencje polityki uprzemysłowienia opisuje B. Jałowiecki w pracy: 
Strategia uprzemysłowienia a proces urbanizacji, 059J s. 26.

480graniczenie wydatków na inwestycje górnicze nie zahamowało wprawdzie 
budowy nowych kopalń, ale opóźniło modernizację starych zakładów.

49Cytat zaczerpnięty z pracy J. Regulskiego.' Ekonomika miasta [153].
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^Prawidłowość tę przytacza B. Malisz w pracy: Podstawy gospodarki i poli
tyki przestrzennej [9 3].

^Podobne wyszczególnienie zamieszcza B. Jałowiecki w pracy: Ocena stanu 
systemu osadniczego kraju, [60] s. 73.

52Koncentracja jest stanem skupienia i procesem skupienia obiektów, funkcji, 
procesów, produktów i przepływów.

53Te słowa wypowiedział F. Capra: Punkt zwrotny, [i 9] s. 541.

3<*Tamże, s. 572.

33Wskaźniki dotyczące urządzeń kultury zamieszczono w "Planie etapowego 
rozwoju przestrzennego woj. katowickiego na lata 1983-1985", £l 18J s. 53.

alienacji kulturalnej pisze A. Barcik w pracy: Świadomość kryzysu kul
tury wśród załóg Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 0  0J s. 37.

^Tendencje te szerzej uzasadniają prace zamieszczone w tomie specjalnym 
studiów nad ekonomiką regionu (t. 16) pt. Kształtowanie tradycyjnego re
gionu przemysłowego [70].

5 8Cytat z książki M. Mesarowicza i E. Pestela pt. Ludzkość w punkcie zwrot
nym, [96] s. 168.

59Kryzys wartości społecznych szerzej opisuje Ph. Aydalot w pracy: Dylematy 
ekonomii regionalnej, [8] s. 33.

60Por. J. Baśka: Technika a środowisko psychiczne człowieka, s. 222.

Tamże, s. 270.
62Por. P. Zaremba: Postęp techniczny, architektura i ideologia w procesie 

urbanizacji kraju 0 7 6 ] .

o3Por. S. Piotrowski: Zagadnienie planu regionalnego zagłębia węglowego,
01 7J s. 36.

®^Por. B. Malisz: Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej 03].

65Według Raumfoschung und Raumordung [131].

®®Por. F. Perroux: Economie du XXe siecle za B. Jałowieckim w pracy: Stra
tegia uprzemysłowienia a proces urbanizacji, [108] s. 29.

67Tymi słowami wypowiedział s i ę w  1971 roku K. Secomski w dyskusji dotyczą
cej referatu A. Wrzoska, 0 37] s. 42.

6 8 *  r* TPor. S. Zmuda: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju konurbacji, [180] s. 236.
69 *Dane dotyczące wielkości nieużytków podano za planem etapowego rozwoju

przestrzennego woj. katowickiego, 018] s. 25.

73Przyczyny przekształceń struktury społecznej analizował B. Jałowiecki 
w pracy: Strategia uprzemysłowienia a proces urbanizacji, [59] s. 32.

71Na zjawisko to zwrócił uwago J. Pietrucha w pracy: Współczesne koncepcje 
rozwoju aglomeracji gospodarczych, [j 13J s. 89.

72Taką prawidłowość zaobserwował J. Bańka: Technika a środowisko psychiczne 
człowieka, [9] s. 268.

730 migracji w szerszym zakresie pisała K. Lenartowicz w pracy: Socjologicz
ne aspekty migracji w woj. katowickim, [_87J s * 76.
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Powyższe dane według pracy: Podstawowe założenia wydobycia węgla kamien
nego 020].

73Por. A. Cbersztyn, J. Jaros: Przemysł górnośląski w organizmie II Rzeczy
pospolitej 0O1j.

76Zagadnienie rozmieszczenia sił wytwórczych porusza W. Rakowski w pracy: 
Uprzemysłowienie a proces urbanizacji 0  30] .

77Wynika to z niekorzystnych wręcz patologicznych zjawisk demograficznych 
i zatrudnieniowych w większości regionów rolniczych. Każda inwestycja 
przemysłowa działa na rolnictwo poprzez odciąganie ludzi ze wsi, a w na
stępnej kolejności zanieczyszczając powietrze, glebę, wodę. Na przykład 
w rejonie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego dezintegracja i upadek 
rolnictwa został spowodowany - na razie - nie lejem depresyjnym ani za
nieczyszczeniem powietrza, tylko tym, że ludzie porzucili pracę na roli 
dla większych dochodów w kopalni. Por. R. Olaczek: Dyskusja nad "Założe
niami planu przestrzennego zagospodarowania kraju do 2000 roku", 074] 
s. 154.

78O przesłankach rozwoju przemysłu pisał L. Cichy w pracy: Mechanizmy kształ
tujące tradycyjny region przemysłowy, S. 19 [w:] Studia nad ekonomiką re
gionu, t. 16, SiN. Katowice 1987.

79Ocenę koncepcji polityki przestrzennej zamieścił w swym wystąpieniu J. Ko
łodziejski w związku z dyskusją przeprowadzoną nad projektem "Założeń pla
nu przestrzennego zagospodarowania kraju do 2000 r.", 074] s. 119.

3°"Dokładne omówienie sprzeczności w funkcjonowaniu regionu przenjysłowego 
znajduje się w pracy S. Tomaszka: Rozwój terenów przemysłowych w układzie 
przestrzennym konurbacji górnośląskiej 0 6 3 ] .

81Por. R. Jąnikowski, A. Starzewska: Strefy ochronne w województwie kato
wickim 0>l] .

8 2Analizę studialną kategorii - strefa ochronna - w specyficznych warunkach 
woj. katowickiego przeprowadza R. Janikowski i A. Starzewska, i W. Pariko 
061] •

83Taki pogląd reprezentuje I. Fierla w pracy: Geografia przemysłu [41].
84Pożądane kierunki zmian w okresie 30-40 lat przedstawiają "Założenia pla

nu przestrzennego zagospodarowania kraju do 2000 r,", 7 4̂] s. 22.
85 r T Por. M. Syrek: Czynniki rozwoju przemysłu regionu katowickiego [150J.
8 6Pojęcie ładu przestrzennego rozpatrywał K. Secomski w pracy: Ład prze

strzenny a różnice i konflikty przestrzenne, 037] s. 10-11.
8 7Por. Elementy polityki hamowania nadmiernej koncentracji na obszarze za

grożenia ekologicznego, [70J s. 120.
8 8Por. Planowanie regionalne kompleksów społeczno-gospodarczych pod red.

A. Klasika. PWN Warszawa 1982.

8®Por. F. Capra: Punkt zwrotny, [19] s. 544. Coraz więcej autorów zwraca 
uwagę, że przyszłość należy do technologii "intelektochłonnych" zamiast 
dotychczasowych wykorzystujących zasoby naturalne.

^Por. B. Malisz: Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, [93] s. 19.

Por. Projekt planu regionalnego woj. katowickiego. Cele i koncepcje roz
woju 0  27].

74

91
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®2Jednakże według prognoz górniczych za dalszym rozwojem GZW przemawiają:
- najkorzystniejsze z technologicznego punktu widzenia warunki górniczo- 

-geologiczne złóż,
- istniejąca na terenie województwa katowickiego infrastruktura technicz

na nastawiona w dużej mierze na obsługę działalności górniczej,
- istniejący potencjał wykonawczy oraz tradycje górnicze wśród mieszkań

ców woj. katowickiego.
Tak wiec zastana struktura przemysłu i struktura zatrudnienia ma uzasad
niać dynamiczny rozwój przemysłu, o którym wiadomo, że jest odpowiedzial
ny za odkształcenie powierzchni (uszkodzenie zabudowy, infrastruktury itp., 
zmiana stosunków wodnych), degradacje gruntów (zwałowiska, zaburzenia 
układu hydrogeologicznego) zanieczyszczanie wód (zasolenie, ścieki).

93Powyższe dane pochodzą z prognozy rozwoju kopalń pt.: Program rozwoju 
przemysłu węgla kamiennego do 2000 roku i kierunkowo do 2020 roku w świe- 
tle ustaleń NPSG na lata 1986-1990 025J.

94Por. W. Sztwiertnia: Problematyka projektowania powierzchni kopalń głę
binowych, |j60j s. 25.

95Tamże, s. 26. Transport pionowy na wysokość wielu setek metrów jest naj
bardziej charakterystycznym składnikiem procesu technologicznego kopal
ni. Jest to przy tym transport masowy tysięcy i dziesiątek tysięcy ton 
na dobe lub wielu milionów ton w roku. Projektant technologicznej części 
kopalni głębinowej to specjalista transportu zarówno pod ziemią, jak i 
na powierzchni. Specjalista transportu poziomego, pochyłego i pionowego 
zarówno dla podnoszenia, jak i dla opuszczania masy transportowanej 
przy zastosowaniu wszelkich środków: wozów i lokomotyw, przenośników 
różnorodnych konstrukcji, kolejek podwieszonych lub wiszących na dole 
i na powierzchni, wagonów kolejowych normalnych i specjalnych, rurocią
gów do transportu hydraulicznego, do opuszczania materiału skruszonego, 
zsuwni spiralnych itp.

9®Proces łączenia kopalń trwa od początków XX w. Obecnie związany jest z 
przesuwaniem eksploatacji do nowych kopalń i zanikiem starych powierzch
ni szybów głównych. Na przykład kopalnia Gottwald obejmuje dawne kopal
nie Kleofas i Gottwald (Eminencja), kopalnia Murcki to dawna kopalnia 
Boże Dary i kopalnia Murcki (Emanuelssegen). W punkcie 2 niniejszego 
rozdziału są omawiane kopalnie przed ich połączeniem.

97W drugiej połowie XIX w. wybudowano kopalnie: Kleofas (ob. Gottwald) w 
1845 r., Hugo-Zwang (Wirek) w 1849 r., Ignacy (Mortimer) w 1851 r., Anna 
1856 r., Hedwigswunch (Pstrowski) w 1864) r., Mysłowice w 1866 r., 
Deutschland (Polska) w 1872 r., Radzionków (Powstańców śl.) w 1074 r., 
Heinitz (Rozbark) w 1877 r., Fanny (Sosnowiec) w 1880 r., Giesche (Wie
czorek) w 1883 r., Paryż (Generał Zawadzki) w 1884 r.

9®Średnia głębokość szybów w Zagłębiu Górnośląskim, która w połoWie XIX w. 
nie przekraczała kilkudziesięciu metrów, doszła w 1896 r. do głębokości 
143 m, a w 1911 r. do 221 m.

99Do lat pięćdziesiątych XIX w. urobiony węgiel był sprzedawany bądź zupeł
nie bez sortowania, bądź też rozdzielany bardzo niedokładnie na dwa, a 
najwyżej trzy sortymenty: kęsy, kostkę i miał. W następnych latach insta
lowano w różnych kopalniach sortownie, w których kęsy oddzielane były na 
rusztach a później płuczki.

100Zasady projektowania dotyczą wyłącznie zabudowy powierzchni kopalni. Pra
ca nie ujmuje zasad projektowania części podziemnej zakładu wydobywczego.

10'cechy specyficzne kopalń wyróżniające je od innych zakładów przemysło
wych :
- surowiec do produkcji nie jest dostarczany z zewnątrz,
- produkt końcowy jest uszlachetnionym surowcem,
- dwupoziomowy cykl produkcyjny - rozdział zakładu na część podziemną i 

nadziemną,
- układ technologiczny to głównie ciąg transportowy.



- 189 -

Por. M. Dobrzycki: Zespoły obiektów kopalnianych i ich związki z metoda- 
mi projektowania planu zagospodarowania'powierzchni głębinowych kopalń 
węgla L33] •

^■^Kierunek rozwoju ROW-u zatwierdzono uchwałą WRN w Katowicach w 1959 roku. 
Wprawdzie Ziemia Rybnicka posiadała już w 1914 roku' dziewięć czynnych 
kopalń, ale ich roczne wydobycie wynosiło 4,4 min ton, a w 1948 roku 
osiągnęło 6 min ton.

104Na niezurbanizowanym terenie w stosunkowo krótkim czasie wybudowano
sześć nowych kopalń sąsiadujących ze sobą o docelowej zdolności produk
cyjnej .początkowo 46000 t/d, a później 76000 t/d, czyli ok. 23 min ton 
rocznie. Tak wiec rejon południoworybnicki podzielono na sześć obszarów 
górniczych: Moszczenica, Jastrzębie, Manifest Lipcowy, Borynia, Świerkla
ny i XXX lecia PRL.

105W latach preferowania dużych inwestycji proponowano obsłużenie sąsiadują
cych kopalń (Kaczyce, Pawłowice, Debieńsko-Głeboka, Zebrzydowice, Bzie) 
wspólnym zakładem wzbogacania węgla. Koncepcje te nie powiodły sie głów
nie na skutek braku wystarczająco wydajnych urządzeń przeróbczych. Dąż
ność do przedsięwziąć w wielkiej skali widoczna była ponadto w projek
cie budowy trzech gigantycznych zwałowisk kamienia, których wysokość 
miała wynosić 400 m, powierzchnia 4 km2 , a pojemność mogła wystarczyć . 
na zwałowanie odpadów kopalń ROW-u do około 2100 roku. Por. T. Derendal: 
Przebieg projektowania kopalni Morcinek, (_28j s. 11.

^®®Por. J. Paździora: Zagospodarowanie rejonów węglowych w Polsce 05̂ J.

107Badania własne dotyczyły położenia wybranych kopalń, ich zagospodarowa
nia (podział powierzchni kopalni na cześć zabudowaną), porównań wielko
ści i gęstości zabudowy terenu kopalń, funkcji, konstrukcji i formy 
obiektów kopalnianych.

10 8Kopalnia Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej powstała z kopalń Paryż 
i Koszelew, natomiast kopalnia Czerwone Zagłębię (ruch I) w Zagórzu po
wstała z kopalni Mortimer i Porąbka.

inoPor. L. Cichy-Pazder. J. Nakonieczny: Wartości kompozycyjne w rewaloryza
cji miast dużych [21J.

110Badania przeprowadzono metodą ankietową i analizy planów zagospodarowanie 
przestrzennego.

1 ̂ Kubatura obiektów kopalnianych na podstawie danych z badań ankietowych 
wykonanych w 1987 r. jj 4 4 J .

112W tabeli pierwszą grupę kopalń zaliczono do topograficznego zagospodaro
wania terenu kopalnianego, biorąc pod uwagę niewielką powierzchnie zabu
dowaną, natomiast urbanistyczny sposób zagospodarowania reprezentuje 
grupa trzecia kopalń o dużym udziale powierzchni zabudowanej.

117Por. A. Wallis: Miasto i przestrzeń, [jl66^ s. 225.

1l4Por. Karty ewidencyjne zabytków budownictwa i architektury kopalni Murc- 
ki i kopalni Gottwald. Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Katowice 
1986 C"]-

115Do zadań wieży szybowe] należy:
- przejecie obciążeń od urządzeń wyciągowych,
- prowadzenie naczyń ponad zrębem szybu,,
- uniemożliwienie wyciągnięcia naczyń ponad ustalony poziom,
- zabezpieczenie naczyń przed spadkiem w głąb szybu po uderzeniu o belki 
odbojowe i zerwaniu liny.

^1^Przykładowo nadszybie szybu wydobywczo-zjazdowego ma szerokość 18,0 m 
i długość 98,0 m.

10°
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1l7Por. J. Dobesz: Architektura Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego, [32] s. 274. 
1 1 8 Wieże v;yciągowe omawia T. Zabystrzan w artykule: Rozwój myśli technicz

nej w projektowaniu i_ wykonawstwie obiektów powierzchniowych w nowych 
kopalniach vr ROW-ie [j 7l] .

119Kopalnia Haus Aden w Dortmundzie określana w literaturze niemieckiej ja
ko zakład podłączony (niesamodzielny) posiada jedynie szyb materiałowo- 
-zjazdowy. Natomiast węgiel kierowany jest pod ziemią do zakładu główne
go. Ten typ kopalni jest w znikomym stopniu uciążliwy dla otoczenia.
Por. F. Winkhaus: Anschlussbergwerk [168],

1 70“ Por. Cz. Kogut: Kierunki projektowania zakładów przeróbki mechanicznej 
węgla W latach 1981-1985 ^76J -

121 Taki schemat konstrukcyjny przedstawił Cz. Kogut, A. Tura j w  pracy: 
Układy halowe w zakładach przeróbki mechanicznej węgla j_77J .

122Por. J. Białostocki: Zabytki sztuki a życie współczesne £15] .
1 ? 8O potrzebie ochrony zabytków pisze W. pencakowska, E. Węcławowicz-Eilska 

w pracy: Postać i stan zachowania zabytkowych zespołów urbanistycznych 
we współczesnych dużych miastach i aglomeracjach miejskich 007].

124Apel o ochronie zabytków techniki został siormułowany na sesji poświęco
nej zagadnieniom ochrony zabytków techniki w  1987 roku 0jj.

Kopalnia Zollverein XII w Essen i Zollern II/IV w Dortmundzie zaliczana 
jest do czołowych dzieł architektury przemysłowej XX wieku obok takich 
zakładów, jak Fagus w Alfeld. Por. Kleine. Denkmalschutz im Industriebau

Kopalnia Zollverein XII w Essen i Zollern II/IV w Dortmundzie 
Por. przypis 125

O przepisach górniczych dotyczących ochrony powierzchni w dawnych wie
kach pisze Z. Piątek w pracy: Ochrona środowiska przyrodniczego terenów 
górniczych na tle historycznego rozwoju górnictwa na Dolnym Śląsku od 
XIV do XVIII w. 010].

127Atlas aktualnych i przewidywanych deformacji wywołanych eksploatacją
górniczą, opracowany został przez E. Skinderowicza z zespołem w 1985 roku. 
GIG Katowice.

128Por. W. Naglik: Aktualne problemy ochrony terenów górniczych w polskim 
górnictwie "[98].
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Do wypełnienia podziemnych wyrobisk można wykorzystać popiół z kotłowni 
i elektrowni według metody J. Rokity i S. Tomaszewskiego pozwalający 
transportować odpady paleniskowe w postaci popiołowo-wodnej zawiesiny. 
Procesy zachodzące w zawiesinie powodują uszczelnienie wyrobisk górni
czych dokładniej niż przy zastosowaniu tradycyjnej podsadzki. Instala
cja sporządzania zawiesiny (emulgatu) ma małe wymiary i zajmuje niewiel
ką powierzchnie. Nadaje sie do pełnej automatyzacji i hermetyzacji.
Emulgat odprowadzony rurociągiem rozpływa sie równomiernie, ulegając stę
żeniu, a następnie zestaleniu.

Instalacje emulgatu zamontowano w elektrowni Łagisza współpracującej 
z kopalnią Generał Zawadzki od 1983 roku. Technologię wypełniania emul- 
gatem podziemnych pustek poeksploatacyjnych opracował zespół pracowników 
Południowego Okręgu Energetycznego w Katowicach oraz Instytutu Górnictwa 
Podziemnego AGH w Krakowie.

130Klasyfikacja terenu górniczego ze względu na przewidywane wielkości wskaź
ników deformacji ciągłych (podano za B. Skinderowiczem: Stosowanie pod
sadzki w aspekcie ochrony środowiska) [138]

1 29

Kate
goria
ochro
ny

Dopuszczalne deformacje
Rodzaje obiektów

Przydatność 
terenu do 
zabudowyTmax

mm/m
max

mm/m
R . m m
km

i 2 3 4 5 o
X 2,5 1,5 20 Zabytkowe budowle, 

urządzenia przemysło
we szczególnie wraż
liwe ze względu na 
bezpieczeństwo życia 
lub uznane za szczegól
nie ważne, główne ru
rociągi których 
uszkodzenie grozi 
niebezpieczeństwem 
wybuchu gazu, zbior
niki wodne

Tereny pewne, 
nie wymagające 
poważniejszych 
zabezpieczeń 
obiektów

j
II 5,0 ^,0 12 Ważniejsze obiekty za

kładów przemysłowych, 
wielkie piece hutni
cze, koksownie, szyby 
i maszyny wyciągowe, 
budynki przemysłowe 
żelbetowo-monolityczne 
lub z suwnicami, bu
dowle użyteczności 
publicznej (szpitale, 
teatry, kościoły o 
stropach sklepionych), 
koryta rzek i zbiorni
ki wodne, główne szla
ki i stacje kolejowe, 
tunele, mosty sklepio
ne, nie zabezpieczone 
na ruchy terenu, magi
strale wodociągowe, 
duże budynki mieszkal
ne o długości większej 
niż 20 m, duże miasta

Tereny, na któ- j 
rych częściowe 
zabezpieczanie 
wszystkich 
obiektów nie 
jest opłacalne
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1 " :.. 3 4 5 6
III 10,0 6,0 6 Główne drogi, szlaki 

i małe stacje kolejo
we, mniej wrażliwe na 
ruchy podłoża, budynki 
przemysłowe, chłodnie, 
wysokie kominy, budyn
ki mieszkalne mniejsze 
(10-20 m w rzucie po
ziomym) , oczyszczalnie 
miejskie, głównie ko
lektory kanalizacji, 
rurociągi gazowe sta
lowe

Tereny wymagają
ce częściowego 
zabezpieczenia 
obiektów (ro
dzaj zabezpie
czenia zależy 
od rodzaju 
obiektu, jego 
wrażliwości na 
wpływy eksploa
tacji i właści
wości podłoża)

IV 15,0 9,0 4 Stadiony sportowe, ma
łe budynki mieszkalne 
i inne mało ważne 
obiekty

Tereny wymaga
jące poważniej
szych zabezpie
czeń obiektów

V 15,0 9,0 4 Tereny nie na
dające się do 
zabudowy

131Eksploatacja filara ochronnego Katowic przyczynia się do powstania stref bezodpływowych 
'“hT. Sztelak i E. Cempiel [159] podaja. następujące szkody hydrologiczne:

Klasy szkód 
hydrogeologicznych Rodzaj szkody Typ szkody

1 2 3
I Wyrobiska górnicze są 

odizolowane od wód 
powierzchniowych 
i nadległych poziomów 
wodonośnym komplek
sem warstw nieprze
puszczalnych

Tworzenie się 
zalewisk w za
sięgu niecki 
osiadania na 
powierzchni 
terenu

- w uprawach rolnych, 
ogrodach, gospodarce 
leśnej itp.

- w obiektach budowlanych, 
w sieci wodno-kanaliza
cyjnej , w sieci trans
portowej

- w korytach cieków, me
lioracji itp.

II Wyrobiska górnicze 
nie są odizolowane 
od nadległych pozio
mów- wodonośnych 
i wód powierzchnio
wych

Na skutek drenu
jącego działania 
wyrobisk górni
czych powstaje 
zanik cieków po
wierzchni nadleg
łych poziomów 
wodonośnych w za
sięgu promienia 
leja depresji

- w obiektach budowlanych 
sieci wodno-kanaliza
cyjnej, sieci transpor
towej

- w uprawach rolnych, 
ogrodach, gospodarce 
leśnej

- w ujęciach wód podziem
nych i powierzchniowych

III Nad wyrobiskami gór
niczymi kopalń wyłą
czonych z ruchu za- 

 ̂ legają warstwy prze
puszczalne

Po Wyłączeniu 
kopalń z ruchu 
będą się two
rzyć zalewiska 
na powierzchni 
terenu

- w obiektach budowlanych, 
drogach itp.

- w uprawach rolnych, 
ogrodach, lasach, itp.

133Rejony występowania szkód hydrologicznych scharakteryzował B. Skindero- 
wicz w pracy: Stosowanie podsadzki w aspekcie ochrony środowiska 038].

134Por. J. Sztelak: Szkody górnicze typu hydrogeologicznego 058] .
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"Na skutek zmiany stosunków hydrogeologicznych spowodowanych robotami 
górniczymi można określić szkody w plonach rolnych wynikające:
- z osuszania pól uprawnych,
- z zawodnienia pól uprawnych,
- z okresowego zawodnienia pól uprawnych.
Poszczególne gatunki roślin mają różny stopień rozwoju systemu korzenio
wego, od którego zależy, z jakiej głębokości szata roślinna może korzy
stać z wód gruntowych. Roślinność nie korzysta z wód gruntowych, jeżeli 
zwierciadło wody występuję na głębokości większej niż 4 m. Korzysta 
wtedy z wód akumulowanych w glebie. Szkody górnicze wynikające z zawod
nienia pól uprawnych bedą występować w rejonach, w których:
- poziom wód gruntowych jest odizolowany od wyrobisk eksploatacyjnych 

grubym kompleksem warstw nieprzepuszczalnych,
- lustro wody znajduje sie blisko powierzchni terenu".
Szkody górnicze w gopodarce rolnej i leśnej wynikające z osuszania lub 
zawodnienia pól uprawnych omawia J. Sztelak w pracy: Szkody górnicze 
typu hydrogeologicznego C15f0- . r
Na destruktywny wpływ górnictwa zwraca uwagę J. Świrad, J. Ochel [j6l] 
opisując kondycję lasów w granicach administracyjnych Katowic. Stan tych 
lasów jest zły. Z jednej strony emisja zanieczyszczeń z drugiej tworzenie 
się zapadlisk i lejów, w których gromadzą się wody bezodpływowe, zmiany 
poziomu wód gruntowych, podtapianie, osuwanie się gruntów, powodują, że 
drzewa są karłowate, usychają, układ korzeniowy jest uszkadzany, lasy 
stają się zakrzaczone i zachwaszczone, tracą zarówno swoje gospodarcze, 
jak i rekreacyjne znaczenie.

I Ig
Por. J. Sztelak, T. Kapuściński, W. Szczepański, E. Cempiel: Ujęcie wód 
kopalnianych dla celów przemysłowych i pitnych w aspekcie ochrony po
wierzchni terenu w północno-wschodniej części GOP-u [l57J.

1 37Problem zagospodarowania odpadów przedstawia "Analiza możliwości wydoby
cia węgla kamiennego w latach 1990-2000 w stosunku do potrzeb gospodarki 
narodowej" opracowana w 1988 r. (̂ 3j.

138Możliwości wykorzystania odpadów górniczych w podsadzce są ograniczone 
przez:
- zróżnicowane wielkości parametrów fizykomechanicznych odpadów górni
czych (skład ziarnowy, rozmywalność, ściśliwość podsadzki z tych odpadów)

oraz brak:
- odpowiednich kruszarek,
- zautomatyzowanego dozowania składników w zbiornikach podsadzkowych,
- odpowiedniego wyposażenia przodków eksploatacyjnych w kompleksy zme

chanizowane współdziałające z podsadzką hydrauliczną bądź suchą pneu
matyczną.

13 9Projektuje się gigantyczne zwałowiska, np. Makoszowy o powierzchni624 ha, 
wysokości 46-80 m i pojemności 168 min m^.

'4®Por, J. Klemens: Problemy zagospodarowania zwałów poprzemysłowych górni
ctwa węgla kamiennego (733 .

 ̂4 ̂ Według tej metody rekultywowano zwałowisko kop. Staszic oraz proponowano 
zrekultywować zwałowisko kop. Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. Por. Zagospo
darowanie strefy ochronnej kopalni Kazimierz-Juliusz. Politechnika śląska. 
Gliwice 1986.

142Ankiety zostały rozesłane do 25 kopalń węgla kamienneao z prośbą o poda
nie struktury wykorzystania terenów kopalnianych [i 44J .

143Według opracowania: Społeczne uwarunkowania wydobycia węgla w woj. kato
wickim [j 42J .

144Program odsiarczania miałów węgla' energetycznego opracował zespół pod 
kierunkiem J. średniawy 0 « ] .

145Por. M. Chaber, J. Średniawa: Odsiarczanie paliw ^20].
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14GSzerzej o zjawiskach społecznych pisze L. Frąckiewicz w pracy: Przeobis- 
żenia społeczno-demograficzne w woj. katowickim i ich konsekwencje [42j.

1 4 nRar.e dotyczące obiektów sportowych i obiektów szkolnictwa zawodowego ze
stawień; zostały na podstawie badań ankietowych kilkudziesięciu kopalń 
węgla kamiennego. Nazwy badanych kopalń zamieszczono w tabeli 3 [144].

14 8' Jak wykorzystuje się wody kopalniane, wyjaśnia Z. Klonowski i J. Motyka
[74l

1 49 Por. M. Rościdzewski: Prognostyczne podstawy kierunku rozwoju transportu
w aglomeracjach 034].

!^LW dalszej części podrozdziału dla określenia "terenu zagospodarowania 
szybów głównych kopalni" będzie się używać terminu "kopalnia".

151~ Por. zagospodarowanie strefy ochronnej zwałowisk kopalni Zabrze-Bielszo- 
wice (1988) oraz strefy ochronnej kopalni Kazimierz-Juliusz (1986). Po
litechnika śląska, Gliwice.

^Rolę ośrodków nauki i kultury podkreśla J. Ziółkowski w pracy: Sosnowiec, 
s. 305 079].

1 c 3' Szersze omówienie analizy zmian znajduje się w pracy S. Tomaszka: Rozwój 
terenów przemysłowych w układzie przestrzennym konurbacji górnośląskiej 
£163].

154Por. M. Dołhun: Gospodarka przestrzenna na przykładzie aglomeracji GOP 
(...) [34]-

133Na temat scenariuszy wypowiada się M. Mesarowicz i E. Pestel w książce 
pt. Ludzkość w punkcie zwrotnym 096], s. 65.

1 56Por. Założenia planu przestrzennego zagospodarowania kraju do 2000 roku 
[174], Krytyczną ocenę scenariuszy rozwoju Polski przedstawili R. Jani
kowski i A. Starzewska w opracowaniu: Strefy ochronne w woj. katowickim [61] .

1^Por. Propozycja sposobów hamowania koncentracji działalności gospodar- 
czej na obszarach zagrożenia ekologicznego. Akademia Ekonomiczna, Kato
wice 1985 (maszynopis).

158Tak? charakterystykę województwu katowickiego zamieszczono (s. 117) w 
pracy: Kształtowanie tradycyjnego regionu przemysłowego wydanej w ramach: 
Studiów nad ekonomiką regionu. Por. A. Barteczek, L. Cichy, Z. Cądek,
J. Janik, A. Klasik, W. Pańko, S. Tomaszek [70].

1 59'Scenarjusze zostały opracowane w Biurze Planowania Przestrzennego w Ka
towicach przez zespół pod kierunkiem A. Klasika w trakcie prac nad "Za
łożeniami do planu regionalnego woj. katowickiego" w 1985 roku.

16GPor. A. Klasik: Scenariusze przyszłości tradycyjnego regionu przemysło
wego, [70] s. 53.

1fl,Tamże, 3 . 54-56.
162
1 Tezy polityki hamowania koncentracji przemysłowej sformułowali: A. Bar

teczek, L. Cichy, Z. Gądek, J. Janik, A. Klasik, W. Fańko, S. Tomaszek 
w pracy: Elementy polityki hamowania nadmiernej koncentracji na obsza
rze zagrożenia ekologicznego, [7®] s * 175.

l53Ich wymownym przykładem jest prawo górnicze z 1958 r. Jego nowelizacja 
w 1978 r. nie zmniejszyła, lecz przeciwnie - jeszcze bardziej rozszerzy
ła zakres preferencji, jakie prawo górnicze przyznaje przedsiębiorstwu 
górniczemu i administracji górniczej. Tamże, s. 130.
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Przegląd szkód, jakie wyrządza przemysł środowisku zawarty jest w pracy 
F. Piontka (red.). Straty spowodowane degradacją powietrza atmosferycz
nego 01 46] .

^■"por. E.P. Odum: Podstawy ekologii 002],

1660 czynnikach mogących zapewnić poprawą jakości życia pisze St. Kozłowski 
w pracy: Ocena gosodarki zasobami naturalnymi, [82] s. 21.

tendencje podkreślił J. Kołodziejski w dyskusji dotyczącej "Założeń 
planu przestrzennego zagospodarowania kraju do 2000 roku", 074] s. 126.

168 'System ekologiczny omawia J. Sumień w pracy: Struktura środowiska miej
skiego 048].

169W dyskusji nad "założeniami planu przestrzennego zagospodarowania kraju 
do 2000 roku". Z. Wierzbicki ustosunkował się do zagadnień ekologicznych, 
0174] s. 149 .

170O ekologicznym kierunku rozwoju kraju i priorytecie dla ochrony zasobów 
i walorów przyrody mówił R. Andrzejewski. Por. Założenia planu przestrzen
nego..., 074] s. 149.

 ̂̂  ̂ Nową wizję rzeczywistości Mzedstawił F. Capra w książce pt.: Punkt zwrot
ny, 019] s. 563.

172Por. A. Czyżewska, A. Kostarczyk: Boska ingerencja czy bunt więźniów?
025]

173W ciągu kilku zaledwie pokoleń horyzontalna struktura pracy z dominacją 
rolnictwa zmieniła się w pionowy układ, w którym przeważają usługi.
W rozwiniętych krajach kapitalistycznych liczebność zatrudnionych w 
przemyśle była najwyższa w latach pięćdziesiątych naszego stulecia. Od 
tej pory udział przemysłu w strukturze pracy maleje. Por. J. Matwin: 
Dlaczego prognozy nas zawodzą? 094]

174Podział działalności społeczno-gospodarczej wyróżnia trzy główne sektory: 
sektor I - obejmujący działalność wydobywczą, sektor II - działalność 
przetwórczą oraz sektor III - obejmujący szeroko rozumianą działalność 
usługową. W woj. katowickim w sektorze I pracuje 30,0% ogółu zatrudnio
nych, w sektorze II - 36,0%, w sektorze III - 34% (1987 r.).

^.^Porównanie dużych aglomeracji przemysłowych przekonuje, że w GOP-ie wy
stępuje przerost funkcji zewnętrznych, przykładowo: Zagłębie Ruhry jedną 
trzecią wydobycia węgla zużywa poza regionem, Doniecka Aglomeracja Gos
podarcza na zewnątrz wysyła połowę swego wydobycia, natomiast GOP trans
portuje poza region ponad dwie trzecie wydobywanego węgla kamiennego.

^^Wyodrębniono cztery fazy życia przedsiębiorstw:
- powstawania, w której nowe przedsiębiorstwa nie osiągnęły jeszcze peł

nej zdolności produkcyjnej,
- ekspansji (wzrostu), w której zakłady posiadają nowoczesny potencjał 

produkcyjny,
- dojrzałości, w której zgrupowane są przedsiębiorstwa sprawnie funkcjo

nujące, ale już o zużytym bądź przestarzałym potencjale. Mogą one do
starczać produkcje na obecnym poziomie ilościowym i jakościowym, ale 
bez wsparcia grozi im pogarszanie wskaźników efektywności,

- regresu, w której zakłady o własnych siłach nie dokonają żadnego po
stępu.

Por. B.E. Gup. Guide to strategie Planning. (Według A. Klasik, F. Kuźnik,
B. Szczup*k) 071] .

1 ̂ Badania kondycji produkcyjnej zakładów przemysłowych w woj. katowickim 
opisali A. Klasik, F. Kuźnik, B. Szczupak w pracy: Struktura wytwórcza 
woj. katowickiego i jej ocena 071].
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178Jak pisze F. Capra "wszystkie żywe rzeczy wokół nas istotnie odnawiają 
się bez przerwy, a to przecież oznacza, że wszystko wokół nas, również 
czas stale umiera (...). Ale na miejscu każdego organizmu, który umiera, 
rodzi się nowy. Śmierć zatem nie jest przeciwieństwem życia, lecz jego 
istotnym aspektem, 019] s. 387, 534.

179K. Lynch opierając się na przeprowadzonych studiach wyciągnął wniosek, 
że istnieje pięć zasadniczych elementów, które odpowiednio akcentowane 
mogą uczynić miasto "zrozumiałym dla mieszkańców: "drogi, granice, rejo
ny, węzły i punkty orientacyjne".
K. Lynch. The imag® of The City (1960) za Ch. Jencks: Ruch nowoczesny w 
architekturze, [67] s. 437 .

1 80 Nad przydatnością ujęć systemowych w prognozowaniu rozwoju gospodarki 
polskiej zastanawia się J. Szczepański w książce pt. Polska wobec wyzwań 
XXI wieku.

18:1 Por. A. Surmacz: Rozmieszczenie przemysłu w miastach konurbacji górno
śląskiej i jego wpływ na przeobrażenia przestrzenne 0149].

1 82Por. Projekt planu regionalnego woj. katowickiego. Cele i koncepcje roz
woju 027].

1 83W ten właśnie sposób zachowano kompleks produkcyjny wielkich pieców hut
niczych "Sloss Furnaces" w Birmingham (USA). Przemysł górniczo-hutniczy 
dominował w Birmingham do II wojny światowej, później wskutek zmian 
strukturalnych głównym pracodawcą stał się Uniwersytet ze sławnym wydzia
łem medycyny. Rozwinęły się znacznie: bankowość, elektronika, handel, 
działalność wydawnicza. W dzisiejszej sylwecie miasta jedynym nawiązaniem 
do dominującego niegdyś przemysłu hutniczego są nieczynne od 1971 roku 
wielkie piece, nagrzewnice Cowpera i kominy zakładów hutniczych.
Po zabezpieczeniu i restauracji dawny zespół wielkich pieców został otwar
ty jako muzeum przemysłu, którego celem było:
- zachowanie obiektów hutniczych jako symbolu przemysłowej tradycji mia

sta,
- działalność oświatowa propagująca historię zakładu,
- przekształcenie zakładu na ośrodek usługowy miasta.
Tylko drobna część wydatków na utrzymanie muzeum pokrywana jest z jego 
dochodów (wstęp jest bezpłatny, ale za wynajęcie terenu muzeum, czy 
"amfiteatru" w hali odlewni pobiera się opłaty). Kierownictwo muzeum 
uważa jednak za ważniejsze, by pośrednio zwiększyć dochody miasta przez 
przyciąganie do Birmingham imprez, przede wszystkim konferencji i kongre
sów o ponadregionalnym znaczeniu. Oblicza się, że jeden kilkudniowy kon
gres, w którym bierze udział 1600 pracowników, przynosi miastu (hotele, 
restauracje, handel detaliczny) znacznie więcej dochodów, niż wynoszą 
koszty utrzymania muzeum w ciągu całego roku. Podobnie proponuje się 
przekształcić nieczynną hutę w Voklingen w RFN.
Por. D. Soyez. Das amerikanische Industriemuseum "Sloss Furnaces" - ein 
Modeli fur das Saarland? 041] s. 64-67.

^^Por. B. Jałowiecki: Kryzysogenne czynniki zagospodarowania polskiej prze
strzeni, 058] s. 28.

188Por. Ch. Jencks: Ruch nowoczesny w architekturze 067].

186W zagłębiu Saary trwa batalia o utworzenie "ciągu kultury przemysłowej 
kraju Saary" - trasy turystycznej, oprowadzającej po najważniejszych, 
dawnych i współczesnych zakładach przemysłowych. Takie "europejskie mu
zeum" miałoby międzynarodowe znaczenie. Por. Kleine: Denkmalschutz im 
Industriebau 02].

187j u ż  wcześniej proponowano budowę muzeum górnictwa węglowego na terenie 
szybu Alfred z 1880 roku usytuowanego w pobliżu Ośrodka Postępu Technicz
nego w Katowicach. Oprócz wykorzystania obiektów powierzchniowych przewi
dywano zwiedzanie dwóch poziomów wydobywczych na głębokości 25 i 60 m oraz 
ekspozycję różnych rodzajów obudowy chodników kopalnianych wraz z orygi-
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nalnymi narzędziami pracy. Por. J. Glados, S. Glados: Wizja śląskiego 
skansenu górnictwa węglowego [47].

Pod kierunkiem St. Solowija dokonano oceny architektoniczno-technicznej 
zabytkowych obiektów powierzchniowych kopalni Katowice. W "Studium..." 
podkreślono celowość udostępnienia cennych architektonicznie obiektów 
ekspozycji muzealnej. Por. S. Solowij z zespołem Studium historyczne 
i architektoniczno-techniczne obiektów powierzchniowych kwk Katowice.

i O n W krajach zachodnich trwa rewaloryzacja starych obiektów przemysłowych.
Do wyróżniających się przykładów należy:
- przebudowa doków londyńskich i adaptacja zabytkowych magazynów wikto

riańskich na mieszkania,
- adaptacja kopalni Hannover I/II/V w Bochum-Hordel z 1892 roku z orygi

nalną wieżą typu Malakov na muzeum przemysłu Westfalii,
- przystosowanie kopalni "Bergmansgluck" i elektrowni z 1913 roku dla 

potrzeb zarządu głównego oraz centralnych służb z warsztatami i maga
zynami firmy: Zjednoczone elektrownie i zakłady górnicze RFN.

190Wyniki badań śląskich dzieci przeprowadzonych przez różnych lekarzy za
czerpnięto z pracy: S. Żmuda, A. Surmacz, J. Zadrożna: Środowiskowe za
grożenie zdrowia mieszkańców aglomeracji katowickiej (1988) [i 82J .

191J. Kapała z Instytutu Podstaw Inżynierii środowiska w Zabrzu proponuje 
szereg przedsięwzięć technicznych, których realizacja pozwoli zmniejszyć 
zanieczyszczenie centralnych miast GOP-u [69] .

^^Przykładowo: w Chorzowie przypada na mieszkańca 5,0-5,8 m 2 zieleni osied
lowej, a w Bytomiu 4,0-4,2 m*. w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 
Gliwicach przypada 3,5-5,5 m2 parków i zieleńców, a w Zabrzu 5,3-5,5 m 2 , 
przy średniej wojewódzkiej 12,8 m 2 na mieszkańca i normatywnym wskaźniku 
wynoszącym 17,2 m2 na mieszkańca (wg planu etapowego rozwoju przestrzen
nego woj. katowickiego) [i 1 8] .

193 Zagadnienie wykorzystywania terenów zieleni pod budownictwo było anali
zowane w rozdziale II. Można za planem etapowego rozwoju przestrzennego 
woj. katowickiego [i 18] przytoczyć wskaźniki zieleni ogólnodostępnej 
przypadającej na jednego mieszkańca, które ilustrują proces zmniejszania 
się powierzchni zieleni:

188

- w Katowicach 10,8 m 2 w 1980 roku i 10,5 m 2 w 1985 roku
- w Rudzie Śl. 17,5 m 2 w 1980 roku i 16,8 m2 w 1985 roku
- w Sosnowcu 11,1 m 2 w 1980 roku i 10,5 m2 w 1985 roku
- w Dąbrowie 

Górniczej 12,5 m2 w 1980 roku i 10,6 m2 w 1985 roku
19 4Obecnie, aby wypocząć na "świeżym powietrzu", mieszkaniec aglomeracji 

musi pokonać ponad 70 km.
1 95T. Dzięgielewski wymienia następujące korzyści ze zbliżenia miejsca pra

cy do miejsca zamieszkania:
- przyrost dochodów ludności w wyniku aktywizacji zawodowej tych miesz

kańców, którzy nie zdecydowaliby się na podjęcie pracy w zakładzie od
dalonym od miejsca zamieszkania,

- wartość zaoszczędzonego czasu i wydatków na przejazdy między miejscem 
pracy a miejscem zamieszkania,

- zmniejszenie nakładów na drogi oraz na środki komunikacji zbiorowej,
- zmniejszenie nakładów dzięki sieci usług socjalnych, wspólnej dla za

kładu i osiedla, możliwej do zrealizowania w razie ich zbliżenia.
Por. T. Dzięgielewski. Przemysł w mieście. Seminarium nt. Architektura 
w przemyśle - przemysł w architekturze. Ustroń 1977 [39].

^9®Por. J.T. Gawłowski: Propozycja przyszłościowych systemów zagospodarowa
nia obszarów GOP [45].
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UWARUNKOWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENNYCH POWIERZCHNI 
WYEKSPLOATOWANYCH KOPALŃ

S t r e s z c z e n i e

Nadmierna koncentracja ekologicznie szkodliwych zakładów przemysłowych 
na intensywnie zurbanizowanym obszarze GOP-u spowodowała degradacje środo
wiska, pogarszając warunki życia mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. 
Nieodzowne jest zatem podjęcie przeciwdziałań mających na celu poprawę sta
nu środowiska. Przekształcenie przestarzałego przemysłu przez wprowadzenie 
nieuciążliwych technologii produkcji oraz zmiana struktury przestrzennej 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego należy do najtrudniejszych i najpil
niejszych przedsięwzięć. Dotychczasowe próby takich przeobrażeń, w większo
ści nieskuteczne, stanowią materiał poznawczy do kreowania nowych metod.

Być może właśnie przemysł węglowy zapoczątkuje proces restrukturyzacji, 
ponieważ eksploatacja górnicza wycofuje się z północnej części województwa 
katowickiego i przesuwa do jego południowych i południowo-wschodnich rejo
nów. Według prognoz górniczych, w ciągu najbliższych trzydziestu lat, w 
czwartej części pracujących kopalń zaniknie wydobycie wskutek wyczerpania 
zasobów węgla. W wyniku tych zmian konieczna się stanie przebudowa cało
kształtu przemysłu GOP-u.

W pracy podjęto próbę określenia sposobu postępowania przy przekształca
niu użytkowania terenów przemysłowych tak, aby umożliwić harmonijny rozwój 
przestrzenny, społeczny i ekologiczny miast, bowiem większość starych zakła
dów górniczych położona jest na obszarze centralnym GOP-u. Wycofywanie się 
przemysłu górniczego oznacza zwolnienie dużych powierzchni, które wymagają 
odpowiedniego przeznaczenia i zagospodarowania. Ten nowy problem stwarza
jący szereg konfliktowych sytuacji ma równocześnie szansę dokonania restruk
turyzacji przeprowadzonej w sposób racjonalny i perspektywicznie uzasadnio
ny.

Poszukiwania właściwego programu funkcjonalno-przestrzennego dla zwol
nionych terenów przemysłowych rozpoczęto od analizy planów zagospodarowania 
kopalni. Porównując stopień wykorzystania powierzchni starych górnośląskich 
zakładów górniczych, zauważono bardzo różny sposób użytkowania terenów re
zerwowanych przez kopalnie. We wszystkich zakładach wydobywczych GOP-u moż
na było wyróżnić strefę ciasno zabudowaną obiektami kopalnianymi powiązaną 
z miastem strefą wejściową oraz pozostałą część ogrodzonego terenu kopalni 
użytkowaną jako składy węgla, osadniki, place składowe, stacje kopalniane 
itp. Konsekwencją przyjętego podziału powierzchni kopalni według sposobu
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zagospodarowania było selektywne podejście do przekształceń jej użytkowania. 
Zabudowaną część kopalni proponuje się objąć działaniami rewaloryzacyjnymi 
ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji budynków zabytkowych, natomiast po
zostałą część kopalni należałoby poddać zabiegom rekultywacyjnym, przysto
sowującym teren do zadrzewienia i innych funkcji.

Dotychczasowa praktyka i tendencje w działaniach restrukturyzacyjnych, 
zachowujące tereny przemysłowe dla przemysłu, zamieniały jedne przemysły 
z zasady uciążliwe na inne nieuciążliwe. Przeprowadzone badania dowiodły, 
że gest to przyczyną większości niepowodzeń w ponawianych próbach restruk
turyzacji. W pracy zaproponowano koncepcje zmian terenów przemysłowych na 
inne sposoby użytkowania. Dodatkowym czynnikiem wspierającym przyjętą meto
dę postępowania jest wykazane w pracy nieuzasadnione utrzymywanie przez 
przemysł rezerw terenowych, które' nie były dotąd w ogóle zagospodarowane.
Na drodze postulowanych modyfikacji wiele śródmiejskich terenów zostanie 
właściwie i intensywnie wykorzystanych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz użytkowania otoczenia siedemdzie
sięciu różnych obszarów znajdujących się w wyłącznej dyspozycji kopalni 
stwierdzono, że w 300-metrowej strefie przylegającej do ogrodzenia zakładu 
przeważa funkcja mieszkaniowa. Przemawia to więc za wprowadzeniem na teren 
ustępujących kopalń ośrodków usłuąowych ułatwiających życie w zespołach 
mieszkaniowych i aktywizujących kulturalnie dzielnicę oraz za wprowadzeniem 
zieleni poprawiającej warunki środowiskowe miejsca zamieszkania.

Jednocześnie tworzenie dla zwolnionych z pracy górników nowych miejsc 
pracy zyskuje szanse realizacji w obiektach kopalnianych zamienionych na 
nieuciążliwe zakłady przemysłowe. Pozwoli to uniknąć przemieszczania wielu 
tysięcy rodzin w poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto daje sposobność zacho
wania tradycji i emocjonalnego stosunku górników do miejsc pracy i zamiesz
kania .

Uzupełnienie funkcji ogólnomiejskich w ramach przestrzennego zagospodaro
wania likwidowanych kopalń jest szansą na wytworzenie społecznie identyfi
kowanej przestrzeni określonej znanymi formami obiektów kopalnianych o sil
nym oddziaływaniu semrotycznym. Przystosowanie tych obiektów do współcześ
nie użytecznych funkcji przy pełnym spożytkowaniu dostępnych osiągnięć tech
nicznych, technologicznych i metodycznych stanowić będzie przestrzenną i 
kulturową kontynuację historycznie wykształconej struktury miasta.



yCJIOBHH I1POCTPAHCTBEHHÍ1X nPECEPA303AHH¡! 

Ü03SPXH0CTH OTPAEOTAHHHX H1AXT

P e 3 »  u e

Hpe3MepHaa kOHi^ehtpai^ hh BpexHux b sKOJioraneCKOM oTHomeHBH n p o imaeHHüx 
npexnpaaTHii Ha iijiotho aacTpoeHHoff TeppaTopaa 3epxHecnjie3CKoro npoMHnuieHHoro 
OKpyra noBaeiuia 3a cofioít xerpaxauaso OKpyxaraneíi cpe^ti, yxy^maa C m o B u e  ycxo- 
bhh KHTejieíi BepxHecHJie3CKOt arjiouepauHH. no3Tony HeoOxoxmio npexnpaHflTb 
Mepu f,jM yayamenaa coctohhba OKpyxaiomeñ cpexu. Flpe oópas OBaHHO ycíapeBiefi 
npoHbimjxeHHOCTH nyieu bbgxbhhh o6e3BpexeHH¡£¡c tbxh ojio raí} npoH3BoxciBa, a Tan- 
*e H3MeHeHae npocípaHCTBeHHoft cipyKTypu 3epxHecajie3CKoro npouanuieHHoro oxpy- 
ra othocAtck k canta» cjioxhum a aeoiaoxHHM MeponpaaTaaM. npoBexeHHHe xo caz 
nop nonuTKH laxax npeoCpa3OBaHH0: aaK npaBaxo He3$<J>eKTHBHíie, npexciaBjiHioT 
coOoft n03HaBaiejibHbi8 Maiepaaji xxh B3UCKaHaa hobhz MeToxoB.

Bo3Uoxho, ato hmbhho yroJifcHaa npouHmxeHHOCTb xaci Hanajio npoueccy pe- 
cTpyKiypapoBaHaa, t.k. ropHue pafioiu nepeueaiaioTca B3 ceBepHOit nacía Kaío- 
BauKoro BoeBOxcíBa b ero nxHHe a raroBocToiHbie paftoHH. lio hm8Miihj»ch nporHO- 
3au, b íeneHae Sxaxafimax 30 xel, b neiBepída nacía xeilcTayionax ¡naxi npexpa- 
Taica xoóiína b caxy acnepnaHaa yrojibHbix pecypcoB. 3  pe3yjibiaíe sTax a3Meae- 
nafl, HeoOxoxHMoB ciaHei nepecipoitaa npoMunuieHHOCTH 3epxHScaze3CKoro npoiéu— 
oxeHHoro oxpyra b  n e x o * .

B paOote npexnpnHaia nonuiKa onpexejiaib noBexeHae npa npeoCpaaoBanaa 
cnocofla HcnoJib3 0Baaaa npoMunuieHHOii leppHTopaa laxau oópaaoM, htoCh cxexaíb 
B03U0XHHM rapMOHHnHoe npocTpaHCTBeHHoe, ofineciBeHHoe a SKoxoranecKoe paa- 
Baiae ropoxoB, t.k. 6oxbmaHCiBo ciapaz ropaux npexnpaaTHft pacnojioxeHo Ha 
p;eHipaiibHOíl TeppaTopaH BepxHecajie3CKoro nponumjieHHoro oxpyra. Bhbox ropaott 
npoMUHjieHHOcia oóosaanaeí ocBoOoxxeHue Cojibmax ruiomaxeS, Koropue T p e O y m  
cooTBeicTByionero Ha3HaneHaa a xo3a8cTBeHHoro ocBoeHaa. 3ía HOBaa npoOaeMa, 
C03xanmaa pax koh<J>xhkthhx caíyaijHñ, xaeí HOBue maHCbi coBepmaíb pecipyKíy- 
papoBasae, npoBexeHHoe pauHOHaJihnm» cnocoCou c nepcneKTHBHbiM oSoCHOBaHaeu.

IloacK HaxXJi«*ane8 (JjyHKiiHOHajiBHO—npocípaHCTBeHHOñ nporpaiMH xx* bhcbo- 
0oxxeHHoñ npoMhtmjieHHof! TeppaTopaa Hanaxacb c aHaxaaa nxaHOB ocBoeHaa maxi. 
ConociaBXHa creneHb acnojib30BaHaa noBepxHocia ciapnx sepxHecaxe3CKax ropHux 
npexnpHaiafi, 6un o m e n e a  pasnuñ cnocofi acnoxb30BaHaa Teppaiopaa, otbgxshhoB 
maxiaii. Ha Bcex ropHux npexnpaHiaax BepxHecaxe3CKoro npouamxéHHoro OKpyra 
moxho Ohjio BHxexaib 30Hy iuiothoB 3acipoftKa naxíHHMH oObeKíaMa, CBH3aHHyro c 
ropoxoM- bxoxhoíI 3OHOñf a TaKxe ociaxbHyn nacib BuropoKeHHoft maxíHoít íeppa- 
lopaa, acnoxbayeMoü nox yroxbHue cKJiaxu» otctoítHaxay cmiaxcKae nxonsaxKa,



-  209  -

m a x i H u e  c T a H u a a  h  T . n .  n o c x e s c T s n e M  n p u H H T o r o  s e x e H H a  n o B e p x H o c i a  m a x ih i  n o  

c n o c o ó y  o c B o e H h h  h b h x c h  c e x e K T H B H b i f l  n osxos k  n p e o 6 p a 3 0 B a H H B  e e  H c n o x b 3 0 B a -  

h h h • 3 a c i p o e H H y io  n a c i b  m a x i u  n p e s . x a r a e T c a  n o s s e p r H y T b  o ß H O B x e H H io ,  c  o c o Ö h m  

y n e i c M  n e p e c i p o ß K H  3 s a H H f i  a c T o p a n e c K o ß  u e H H O c i H ,  o c T a x b H y n  x e  n a c i b  l e p p n -  

T o p a a  n a x T h i  c x e s o s a x o  6a p e ic y x b T H B H p o B a T b ,  n p H c n o c a ö X H B a a  T e p p n io p H io  k  

0 3 e x e H G H H K )  H K  X p y r H M  J y H K I iH H M .

H i ie io m a a c H  s o  c h x  n o p  n p a K T H ic a  h  T e H s e H i iH H  p e c ip y K T y p H p o B a H H H ,  o  c o x p a -  

a e H H e M  n p o u u m x e H H o f t  T e p p H io p H H  s x a  n p o u n n x e H H O C T H ,  3 a M e H a x H  o * h h  o i p a c x n  

n p o M b im e x H H O C T H ,  K a K  n p a B H X o  B p e s H h ie ,  s p y r n i ä n ,  o 6 e 3 B p e x e H K U M H .  n p o B e s e H H H e  

H o e x e x o B a H H s  n o K a 3 a x H ,  m o  3 1 0  « B J a e i M  n p a n H H O ö  ß o x b n iH H C T B a  H e y s a n n  b  b o 3 -  

o ö H O B X H e M b ix  n o n m i c a x  p e o i p y K T y p i i p o B a H H Ä .  3  p a S o T e  n p e s x a r a i o T c a  K O H ą e n ą H H  

3 a M e H b i n p o M b iu x e H H fc ix  o n o o o ö O B  H c n o x b 3 0 B a H H a  T e p p H T o p H H  s p y r H M H  c n o e o Ö a i iH  

e e  H o n o x b 3 0 B a H H H .  J io n o x H H T e x b H U M  $ a K T o p o M  b  n o x b 3 y  n p H H H T o r o  M e i o s a  n o B e -  ' 

s e h h h  H B x a e T c a  l i p e s c T a B x e H H o e  b  p a ó o i e  H e o Ö o c H O B a H H o e  c o x p a H e H H e  n p o M b n n x e H -  

H o c i b »  p e 3 e p B H b u c  n x o m a s e ß ,  x o i o p u e  s o  c h x  n o p  B o s o e  H e  o c B a H B a j iH O b  c  x o 3 a ß -  

c T B e H H O M  o iH o n e H H H .  3  p a M K a x  n p e s x a r a e M b i x  M o s H i f H K a u H f l  M H o r n e  n x o m a s H  r o p o s -  

c x o ß  T e p p H T o p H H  Ö y s y i  3 ( j y | i e k t h b h o  H c n o x b s o B a H b i .

Ha o c H O B e  n p o B e s e H H b ix  a H a x n s o b  H c n o x b 3 o B a H H H  c e M u s e c h t h p ä 3 H u x  n x o n ja s e ß ,  

H a x o s a m n e c a  b  H c x x io H H T e x b H O M  B e s e H H H  m a x T ,  6 u x o  y c ia H O B x e H O ,  h t o  b  3 0 0 - M e -  

T p o ß o ä  3 0 H e ,  n p H M b ia a io m e ß  k  o r p a x s e H H »  n p e s n p a a i H a ,  n p e o C x a s a r a i  $ y H K B H H  j k h -  

x o ß  l e p p H i o p a H .  3 t o  o 6 c t o a i e J i b C T B o  n o s T B e p x u a e T  ą e s e c o o 6 p a 3 H o c T b  B B e s e H H a  

H a  T e p p H T  OpHIO B U B O S H M b lX  m a X T  B e H T p O B  Ö H T O B O rO  O ß C X y X H B a H H Ä  H a e e x e H H a ,  

o ß j ie m a io m H X  ö u t  x h x h x  K O M n x e K C O B  h  n o Ö y x s a io n iH x  K y x b i y p H y i o  k h 3 h b  x h x h x  p a -  

ß O H O B ,  a  T a K a te  B B e s e H H a  0 3 e x e H e H H a  y s y n m a io ą e r o  O K p y a c a io ią y K ) opesy w e c r a  x h -  

TexbcTBa.
OsHOBpeueHHO cossaHwe paSonax Meci x-na yB o x 6 h h h x  o paÖoTu naxTepoB noxy- 

naeT B03M0XH0CTb peajiH3ax;HH b  maxiHux oßbeKTax, npeBpaneHHux b oÖe3BpexeH- 
Hue npoMbirajieHHue npesnpHaiHa. 3 t o  n o s B o x m  Taxxe H3ÖexaTb nepeneiąeHHa mho- 
thx Tucan oeMeß b noHCKax sapaöoTKa, KpoMe roro, oßecnennBaeT npeencTBeH- 
HOCTb TpasHBHß H 3M0H H0HaXbH0r0 OTHOIDeHHa rOpHHKOB K Meciy paÖOTH H XHTesb- 
C T B ä «

n o n o x H e H H e  o ö n je r o p o s c K H x  < $ y H K ijH ß  b  p a M x a x  n p o c T p a H o i B e H H o r o  o c B o e H H a  

S H K B H s a p y e M b ix  m a x i  a B x a e i c a  m a H C o n  H a  o 6 p a 3  0 B a H H e  n * e H T H iJ jH U H p o B a H H o ro  b 
o Ö m e c T B e H H o n  r u ia H e  n p o c i p a H C T B a ,  o n p e s e x e K H o r o  S H a K o u t o iH  i j io p M a t iH  m a x i H n x  

O Ö b e K T O B  O C H X b H U M  C e M H O T H H e C K H M  B 0 3 S e ß C T B H G M *  I Ip H O n o O O Ö a e H H e  3 T H X  O Ö b e K T O B  

K  O O B p e M e H H U M  n o X e S H b M  $ y H K I iH a M ,  n p H  n O X H O M  H C n O X b 3 O B a H H M  S O O T y n H H X  T 6 X H H -  

n e c K H X ,  T e x H o x o r H n e c K H X  h  n e i o s a n e c K H x  s o o T H x e H H f l ,  Ö y s e T  o o c T a B x a i b  n p o -  

c ip a H O T B e H H o e  h  K y x b i y p H o e  n p o s o x x e H H e  H C T o p a n e c K o r o  p a 3 B H T H a  o iJ o p i iH B in e ß c a  

o i p y T K y p h i  r o p o s a .



CONDITIONS OF LAND DEVELOPMENT ON THE PREMISES 
OF THE WORKED OUT MINES

S u m m a r y

An excessive concentration of the ecologically detrimental industrial 
plants on the densely urbanized Upper Silesian Region resulted in its en
vironmental degradation and difficult, conditions of living for habitants. 
Hence, it is necessary to take countermeasures aiming at the improvement 
of the environmental conditions.

The most difficult, but extremely urgent undertakings to be realized 
include a transformation of the aiscused industry by implementing new non- 
-polluting production technologies and changing the land development in 
the Upper Silesian Region. The hitherto efforts in this field have been 
mostly ineffective, however, they are useful as a base to develop new me
thods .

Maybe, the mining industry will just begin these transformation proces
ses, since the exploitation in the Northern part of the Katowice Province 
comes to an end and moves towards its Southern and South-Eastern regions. 
According to the mining predictions, one fourth of the mines now in opera
tion will be closed within the nearest thirty years due to a depletion of 
coal resources. In effect, it shall be necessary to reconstruct completely 
the industry in the Upper Silesian Region.

In this work, it has been tried, to elaborate a procedure for transfor
ming the industrial areas in such a way as to allow a harmonious develop
ment of the towns in terms of their planning, social and ecoloqical pro
blems. It should be mentioned that most old mining plants are located in 
the central part of the Upper Silesian Region. Closing the exploited mines 
means that large areas will be available for new development ar.d use. This 
new problem may cause numerous conflicts, but at the same tine it gives 
an opportunity to perform a rational and perspective reconstruction.

The development plans for mines have been subjected first to a through 
analysis in order to find an adequate functional development plans covering 
the post-industrial areas. Comparing the level of utilization of the land 
in old Upper Silesian mines has yielded in conclusion that the mine areas 
are developed in greatly differentiated ways. In all Upper Silesian mines 
one may distinguish the densely developed zone having the mine objects and 
connected with the town through the entrance zone, and the remaining fenced 
mine premises used for coal storage yards, settling ponds, stacking yards.
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mine stations etc. The mine area has been divided into sections according 
to their development. In consequence, the transformation in terms of deve
loping particular sections has been considered selectively. It is proposed 
to subject the developed part of the mine to renovation with particular 
attention paid to an adaptation of monumental building, whereas the re
maining part of the mine should be reclaimed to adapt the land for affo
restation and other functions.

Till now, the practice and tendencies in reconstructional activities 
have aimed to keep industrial premises for industry, the only difference 
being in substitution of troublesome industrial branches to those less 
troublesome. The performed studies have revealed that such practice failed 
in most reconstructional undertakings. This elaboration discusses some con
cepts on other uses of industrial premises. The accepted procedure is sup
ported by a finding that spare areas owned by industry have not been deve
loped at all. Bearing in mind the proposed modifications many down-town 
areas will be properly and intensively developed.

Knowing a great variety of mine developments and taking into account the 
necessity to consider individually the changes in their hitherto uses, in 
this work the variants of industrial land development are wittingly elimi
nated in favour of the model program. The latter would consider principly 
services, green spaces and work places as main elements in the town. This 
program of destination differs from a hitherto practice of utilizing the 
mine areas for other industries or construction, repair pr transportation 
works. The proposed program stimulates:

- a sweeping change of functions,
- an evolutional transformation in land development by extension, adapta

tion and renovation of the existing resources.

In this program, a particular attention is paid to a renovation of the 
whole area bearing in mind its individuality and specific development as 
well as the needs of the urban community.

Analyzing the use of seventy different areas managed exclusively by 
mines it was found that a housing function is dominant in a 300 m wide 
zone adjacent the mine fencing. It justifies to develop here the service 
centres that would facilitate the life in housing estates whereby enhancing 
cultural activities there, and also introducing green places improving the 
environmental conditions for habitants.

At the same time, new workplaces could be organized for dismissed mi
ning workers in the newly established non-polluting industrial plants. This 
concept allows to avoid a translocation of thousands of families searching 
for a new employment. In addition, it gives a good opportunity to keep 
alive the tradition and customs as well emotional relations with places of 
work and residence.i
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Functional and development transformations on the areas left after for
mer mining plants may contribute to the restoration of the towns by:

- eliminating the production detrimental for the environment,
- utilizing the post-mine areas for social purposes, particularly, the 

servicing activity in the down-towns,
- increasing the green spaces in towns,
- preserving the cultural inheritance such as architecture of old industrii 

plants, being a tradition in particular town districts,
- preparing the new workplaces for dismissed mining workers in the non-polj 

luting plants, established on the areas of the closed mines.

The consideration of urban functions in land development plans for the
mine to be closed gives a good chance to form a socially indentified space
defined by known forms of mine objects having a strong semiotic action.
Adaptation of these objects to contemporary useful functions with making
a full advantage of available technical engineering and methodic achieve-' •
ments will be a spatial and cultural continuation of the historical town 
development.


