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Kopalnia (Sztolnia) Królowa Luiza 
To niemal 5 km nieczynnych podziemnych 

wyrobisk, który wraz z Kompleksem Kopalnia 
Guido (5,5km) wchodzą w skład Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Sztolnia 

Królowa Luiza to połączenie dwóch górniczych, 
historycznych obiektów: Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej oraz Kopalni Królowa 

Luiza  
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Sztolnia Królowa Luiza posiada 
również zabudowania powierzchniowe 

takie jak m.in.: budynek maszyny 
wyciągowej z działającą maszyną 

parową, zabytkowa łaźnia 
łańcuszkowa, budynek zmiękczalni 

wody, akumulatorowni, stacji 
sprężarek i rozdzielni 6kv, szyb 

Carnall z wieżą szybową, na której 
szczycie znajduje się platforma 

widokowa. 
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Proces rewitalizacji Sztolni został 
dostrzeżony nie tylko w kraju, ale 

również poza jego granicami. Obok 
nagród szczebla wojewódzkiego i 

ogólnopolskiego, proces rewitalizacji 
został uhonorowany Nagrodą 

Dziedzictwa Europejskiego/Nagroda 
Europa Nostra – najbardziej 

prestiżowym wyróżnieniem w 
dziedzinie dziedzictwa kulturowego w 

Europie. 
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Kopalnia Królowa Luiza stała się jedną z 
największych i najnowocześniejszych kopalń w 

historii śląskiego górnictwa węglowego. 
Pierwszymi odbiorcami zabrzańskiego węgla 
była kopalnia srebra w Tarnowskich Górach i 

Królewska Odlewnia Żeliwa w Gliwicach – 
również zakłady państwowe królestwa Prus. 

Kopalnia od momentu powstania w 1791 roku 
rozwijała się w szybkim tempie, już w 1816 
pozyskując łącznie 25% całego wydobycia 

węgla na Górnym Śląsku 



Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna 
To sztolnia wodna, a jednocześnie podziemny 
kanał wodny wybudowany w latach 1800–
1869 między Zabrzem a Królewską Hutą na 
Górnym Śląsku. Jedna z najdłuższych sztolni 

dziedzicznych w Europie, a jednocześnie 
najdłuższa budowla hydrotechniczna w 

europejskim górnictwie węglowym 
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Inicjatorem budowy i projektantem był 
Friedrich Wilhelm von Reden wraz z Johnem 

Baildonem. Projekt wzorowany był na 
podobnych rozwiązaniach, istniejących w 

kopalniach angielskich i węgierskich. Budowę 
sztolni rozpoczęto 23 czerwca 1799 roku. 

Sztolnia miała całkowitą długość 14,25 km. 
Wylot Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 

znajdował się w Zabrzu, w dolinie rzeki 
Bytomki na wysokości 231,4 m n.p.m., gdzie 

przechodziła ona w Kanał Kłodnicki. 
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Od 2009 roku trwały prace zmierzające do 
udostępnienia odcinka sztolni o długości 2,5 

km pod Zabrzem w celach turystycznych. 
Udostępnienie sztolni miało kosztować około 
41 milionów złotych. Środki miały pochodzić 

od miasta Zabrze oraz sejmiku 
samorządowego województwa śląskiego, a 
także z dotacji unijnej. Koszt rewitalizacji 
wyniósł jednak około 100 mln złotych. W 
2018 r. została udostępniona druga część 

sztolni, która zawiera też podziemny spływ o 
długości ponad 1100 m. 

 



Budowa sztolni miała dwa cele: 
odwodnienie państwowych kopalń 

„Królowa Luiza” w Zabrzu i „Król” w 
Królewskiej Hucie oraz transport 

urobku łodziami do Kanału 
Kłodnickiego. Całe przedsięwzięcie 
kosztowało ponad 889 tys. talarów. 
Do sztolni podziemnymi chodnikami 

odprowadzały też wody dołowe 
kopalnie prywatne (tzw. gwareckie). 



Kopalnia guido 
Dziś nieczynna kopalnia węgla 
kamiennego, udostępniona do 

zwiedzania. Wchodzi w skład Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako 

Kompleks Kopalnia Guido. Kompleks to 
dwie sąsiadujące ze sobą lokalizacje w 

Zabrzu: przy ul. 3 Maja 93 (Kopalnia 
Guido) oraz przy ul. 3 Maja 93a (Hostel 

Guido). 
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Kopalnia została założona przez hrabiego 
Guido Henckel von Donnersmarcka, który 
otrzymał nadanie górnicze 2 października 

1855 roku, a założony obiekt otrzymał jego 
imię. Pole górnicze Kopalni Guido, o 

powierzchni 1,03 km2, rozciągało się na 
pograniczu ówczesnych wsi Dorotheendorf i 
Makoschau. Wcześniejsze wiercenia w tym 

rejonie sugerowały, że to pole górnicze będzie 
zasobne w złoża węgla, podobnie jak pobliska 
państwowa kopalnia Królowa Luiza (Königin 

Luise Grube). Hrabia Guido Henckel von 
Donnersmarck, budując nową kopalnię, miał 

nadzieję na pozyskanie węgla o 
właściwościach koksowych. 



W 1982 roku została podpisana umowa 
między dyrektorem Kopalni 

Doświadczalnej M- 300 a Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które 

wówczas reprezentowała Krystyna 
Barszczewska. Zgodnie z zapisami umowy, 

część wyrobisk miała zostać 
przystosowana dla celów skansenu 

podziemnego. W tym samym roku „na 
poziomie 170 utworzony został Skansen 

Górniczy Guido udostępniony do 
zwiedzania, wpisany następnie do rejestru 

zabytków. 



Bibliografia 
● Sztolnia Królowa Luiza 
● Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna 
● Kopalnia Guido 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztolnia_Kr%C3%B3lowa_Luiza
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wna_Kluczowa_Sztolnia_Dziedziczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_Guido


Dziękuje za uwagę ♥ 


