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1. Historia KWK Brzeszcze
1.1. KWK Brzeszcze
Badania, związane z niniejszą pracą, były prowadzone w KWK Brzeszcze,
w maszynie wyciągowej szybu Andrzej V przedział zachodni [Zdjęcie 1-12]
zainstalowanej w wieży szybowej [Zdjęcie 1-1]. Maszyny wyciągowe pracujące
w kopalni są bardzo zróżnicowane [Zdjęcie 1-2]. Różnice wynikają z typu i roku budowy,
czyli z rodzaju pracujących silników, rodzaju nośnika liny, rodzaju napędy,
zastosowanego regulatora, układu hamulcowego wraz z jego układem sterowania.
Najstarszą pracującą maszyną wyciągową, jest zbudowana w 1931 roku maszyna
wyciągowa szybu Andrzej III przedziału wschodniego [Zdjęcie 1-5; Zdjęcie 1-6; Zdjęcie
1-7].
Budowę kopalni rozpoczął żydowski adwokat dr Arnold Chaim de Porada Rapaport
(1840-1907), który był adwokatem i finansistą, a także pełnił wiele funkcji państwowych
w parlamencie austriackim. Głębienie szybu rozpoczęto 21 września 1904 roku. Sytuacja
przy głębieniu szybu była dość trudna, ponieważ występowała tam kurzawka. Poprawiło
sytuacje sprowadzenie maszyny do zamrażania ziemi Poetscha. Szyb otrzymał nazwę
„Andrzej”, podobnie jak nowo powstająca kopalnia. W następnym roku rozpoczęto
budowę szybu wydobywczego Andrzej II [Zdjęcie 1-9; Zdjęcie 1-10; Zdjęcie 1-11].
Właściciel w 1907 roku wykupił od arcyksiążęcej dyrekcji dóbr Habsburgów w gminie
Brzeszcze 29 ha ziemi w celu połączenia nowo powstałej kopalni z linią kolejową Wiedeń
–Kraków. W tym roku otwarto pierwszy poziom wydobywczy na głębokości 109m.
W 1913 roku szyb wydobywczy „Andrzej II” miał głębokość 185m, a wentylacyjny
„Andrzej I” 118m. Przygotowywano nowy poziom wydobywczy na głębokości 170m
[Zdjęcie 1-8]. Pod koniec 1919 r. roku kopalnia „Andrzej” przeszła spod nadzoru Polskiej
Komisji Likwidacyjnej pod Ministerstwo Przemysłu i Handlu, a rok później pod
utworzoną Główną Dyrekcje Państwową Zakładów Górniczych i Hutniczych [3].
Władze nowo odrodzonego państwa starały się pomagać kopalni i przywrócić jej
pełną zdolność produkcyjną. W okresie po odzyskaniu niepodległości zainstalowano
w kopalni dwa nowe kotły parowe, sprężarkę i turbinę elektryczną. Przystąpiono do
rozbudowy budynków gospodarczych i zwiększono wydajność sortowni. Założono nowy
poziom wydobywczy na głębokości 230 m, do którego sięgały już szyby AII i AIII.
Podjęto roboty górnicze w pokładach VIII, XII, XIII, XIV [Zdjęcie 1-14].
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Na mocy dekretu z 17.03.1927 roku Gwarectwo „Brzeszcze” zostało wydzielone
z administracji państwowej i zostało skomercjalizowane. Statut jego określało
rozporządzenie Rady Ministrów z 29 sierpnia 1928. Przedsiębiorstwo to pod nazwą
Państwowa Kopalnia Węgla „Brzeszcze” (zmiana nazwy kopalni z kopalni „Andrzej”)
posiadało

osobowość

prawną

i

zostało

wpisane

do

rejestru

handlowego.

Przewodniczącym Rady Administracyjnej kopalni został inż. Stanisław Świętochowski.
Miał on wiele zasług dla kopalni. Kierował rozwojem jak i też przeciwstawiał się próbom
jej sprzedaży przedsiębiorcom prywatnym. Wydał broszurę, w której wykazał korzyści
płynące dla państwa z posiadania tego przedsiębiorstwa [Zdjęcie 1-13]. W 1927 roku
została wykonana ekspertyza przez prof. Stefana Czarnockiego i Henryka Czeczota.
Wykazała ona, że zasoby węgla wynoszą, co najmniej 200 mln ton i wystarcza na 150 lat
intensywnej eksploatacji. Kopalnia miała osiągnąć zdolność produkcyjną 1 mln ton
w 1936 roku [1].
W 1940 r. kopalnia „Brzeszcze”, jako jedna z około 20 kopalń węgla w Zagłębiu
Górnośląskim została włączona do spółki filialnej w Katowicach o nazwie:
Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke „Herman Göring”. W tej
spółce podlegającej koncernowi państwowemu pod wezwaniem imiennym marszałka
Rzeszy, brzeszczańska kopalnia tworzyła odrębną grupę produkcyjną. Kopalnią
w imieniu Rzeszy zawładnął koncern Reichswerke Hermann Göring, od samego
początku systematycznie zwiększając wydobycie, prowadzono ekstremalną (rabunkową)
eksploatację wyrobisk i urządzeń. Wydobycie prowadzono początkowo siłami
dotychczasowej załogi kopalni, a po utworzeniu w pobliskim Oświęcimiu obozu
koncentracyjnego – przy znacznym wykorzystaniu pracowników przymusowych,
więźniów obozowych i jeńców. Na potrzeby kopalni w Jawiszowicach powstał podobóz
Jawischowitz, w którym przetrzymywano więźniów „górników” różnych narodowości.
Koncern Reichswerke Hermann Göring wykonał projekt [Zdjęcie 1-4] i przystąpił
do budowy elektrowni „Andreas” zasilanej węglem bezpośrednio taśmociągami
z pobliskiej kopalni. W okresie II wojny światowej w Jawiszowicach zgłębiono nowy
szyb „Andrzej IV” drążąc go metodą mrożenia do głębokości 455 m, natomiast na szybie
„Andrzej II” wzmocniono wieżę, a maszynę wyciągową nr 3 wyposażono w tarczę
Koepego. W 1943 r. wymieniono na szybie „Andrzej III” dotychczasową pomocniczą
maszynę wyciągową, o zdolności wydobywczej 30 t/godz na sprawniejszą o wydolności
220 t/godz. [Zdjęcie 1-3].
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Lata siedemdziesiąte stanowią znaczący etap realizacji, planów rozbudowy
i modernizacji kopalni „Brzeszcze”, które pozwoliły na pełniejsze wykorzystanie jej
znacznych zasobów, przez zwiększenie dobowego wydobycia do wielkości 13 - 14 tys. T.
W okresie do 31.03.1993 roku kopalnia funkcjonowała, jako samodzielne
przedsiębiorstwo państwowe. Od dnia 01.04.1993 r. została jedną z ośmiu kopalń, które
weszły w skład spółki akcyjnej Skarbu Państwa o nazwie Nadwiślańska Spółka Węglowa
z siedzibą w Tychach. Z dniem 01.02.2003 r. Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze”
weszła w skład grupy kopalń i zakładów Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.
Po połączeniu w 2005 roku kopalni „Brzeszcze” z kopalnią „Silesia” zakład górniczy
przyjął nazwę KWK „Brzeszcze – Silesia” i stał się dwuruchowym zakładem górniczym
prowadzącym eksploatację w czterech ścianach wydobywczych. W wyniku podjętej
przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. decyzji o sprzedaży Ruchu II „Silesia” kopalnia
wróciła do poprzedniej nazwy KWK „Brzeszcze” [2].
Grupa Tauron w 2016 roku przejął Zakład Górniczy Brzeszcze. TAURON Wydobycie
tworzą aktualnie trzy w pełni zintegrowane kopalnie: Zakład Górniczy Sobieski
w Jaworznie, Zakład Górniczy Janina w Libiążu i Zakład Górniczy Brzeszcze
w Brzeszczach.
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1.2. Zdjęcia i materiały archiwalne

Zdjęcie 1-1. Panorama całej kopalni [2].
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Zdjęcie 1-2. Zestawienie szybów i wielkości zawieszeń [2].
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Zdjęcie 1-3. Certyfikat zgodności: „Niniejszym zaświadcza się, że do wykonania
mechanizmu zawieszenia lin użyto materiału przedstawionego poniżej” [2].
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Zdjęcie 1-4. Schemat sieci 6 kV z 1944 roku [2].

str. 7

Zdjęcie 1-5. Montaż koła linowego szybu Andrzej III (pierwotna nazwa Jowisz)
06.07.1931 [2].
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Zdjęcie 1-6. Budowa maszyny wyciągowej szybu Andrzej III wschód. 1930 rok [2].
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Zdjęcie 1-7. Maszyna wyciągowa szybu Andrzej III wschód. 2013 rok[2].
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Zdjęcie 1-8. Szyb Andrzej I poziom 170 m okres międzywojenny[2].

Zdjęcie 1-9. Wieża szybu Andrzej II oraz hale maszyn okres międzywojenny[2].
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Zdjęcie 1-10. Wieża szybu Andrzej I i Andrzej II. 2013 rok [2].

Zdjęcie 1-11. Maszyna wyciągowa szybu Andrzej II. 2013 rok [2].
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Zdjęcie 1-12. Maszyna wyciągowa szybu Andrzej V przedział zachodni. 2013 rok [2].
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Zdjęcie 1-13. Broszura autorstwa Przewodniczącego Rady Administracyjnej kopalni inż.
Świętochowskiego [1].
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Zdjęcie 1-14. Fragment „Przeglądu technicznego” z sierpnia 1920 roku opisujący miedzy
innymi kopalnie Brzeszcze [3].
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