
 

 

 

 

 

Kopalnia „Guido” 

Celina Wolany 

Sztolnia Królowa Luiza                                Kl. VIII „A” 



 Kopalnia „Guido”: 

 - Kto i kiedy? 

 - Co warto zobaczyć? 

 - Więcej o Donnersmarckach 

 - Historia 

 - Ciekawostki 

 Sztolnia Królowa Luiza: 

- Data założenia 

- Historia 

- Ciekawostki 

- Inne naj 



Kopalnia „Guido” to nieczynna już kopalnia węgla 
kamiennego udostępniona do zwiedzania. Wchodzi w skład Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako Kompleks Kopalnia Guido.  



Kopalnia została założona przez hrabiego Guido Henckel von 
Donnersmarcka 2 października 1855 roku, a założony obiekt nazwany 

został jego imieniem. 



  Pod ziemią znajdziesz się dzięki autentycznej szoli, takiej samej, jaką używają górnicy  
na czynnych kopalniach.  

Zwiedzanie rozpoczniesz od podziwiania maszyny wyciągowej z 1927 roku, a następnie zjedziesz autentyczną szolą 
górniczą 320m w dół, gdzie wyruszysz w swoją podziemną wędrówkę.  

Odkrywaniee poziomu 320 wiąże się przede wszystkim z poznawaniem rozwoju techniki górniczej od końca XIX 
wieku aż do czasów współczesnych.  

Choć Kopalnia Guido od lat nie wydobywa węgla, to na trasie turystycznej go nie brakuje. Podczas zwiedzania 
zobaczysz go co najmniej cztery razy, i to w zupełnie surowej formie pokładu o grubości nawet do dwóch metrów. 

 
Część trasy na poziomie 320 m pokonasz elektryczną kolejką podwieszaną. Jest to jedyna tego typu kolejka górnicza 
na świecie udostępniona dla turystów! Zawiezie Cię ona w rejon pracy dwóch kombajnów górniczych, chodnikowego i 

ścianowego.  
Tam z bliska zobaczysz, jak pracują te potężne maszyny do urabiania skał i węgla. 

 
Zwiedzanie Kopalni Guido kończy się w budynku nadszybia, gdzie w sklepiku czekają  

na Ciebie górnicze, śląskie pamiątki. 

 



 Jego rodzina wywodzi się ze Spiskiego Czwrartku. Niemiecka wersja nazwy tej miejscowości 
stała się drugim nazwiskiem rodu. 

Guido Henckel von Donnersmarck urodził się 10 sierpnia 1830r. we Wrocławiu. Był młodszym 
synem Karola Łazarza i Julii Vin Bohlen. 

W 1848 r. przejął majątek ojca. Jego własnością była m.in. huta „Donnersmack”i kopalnia 
„Guido” w Zabrzu. Przeznaczył 2,5 mln marek na fundację – istniejącą do dziś jako Fürst 

Donnersmarck-Stiftung – dla wsparcia edukacji swych urzędników i pracowników oraz ich dzieci. 

Guido zmarł 19 grudnia 1916 r. w Berlinie. Został pochowany w nowm mauzoleum w Świerklańcu. 



Pole górnicze Kopalni Guido, o powierzchni 1,03 km2, rozciągało się na 
pograniczu ówczesnych wsi Dorotheendorft  i Makoschau. Donnersmarck 

budując nową kopalnię, miał nadzieję na pozyskanie węgla o 
właściwościach koksowych. W 1887 roku hrabia Guido sprzedał kopalnię 

Państwowemu Górniczemu Skarbowi Pruskiemu. Na początku lat 90. XIX 
wieku wydobycie węgla wyraźnie spadło ze względu na trudne warunki 
eksploatacyjne oraz na fakt, że pozyskiwany węgiel nie nadawał się do 
koksowania. W kwietniu 2013 r. połączono Kopalnię „Guido” z Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu w jedną instytucję o nazwie Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  



- W kopalni były także kanarki w klatkach. Gdy przestały śpiewać, był to 
dla górników znak, że stężenie tlenku węgla pod ziemią jest zbyt 
wysokie. Kiedy kanarki przestawały śpiewać, był to dla górników sygnał 
do ewakuacji. 

- Gdy pod ziemią zgasi się wszystkie możliwe światła, nie będzie 
dosłownie nic widać. Jest to dokładnie takie same przeżycia jak w ciemni 
fotograficznej. 



Sztolnia Królowa Luiza  wchodzi w skład Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu  jako Kompleks Sztolnia Królowa Luiza. Kompleks Sztolnia 
Królowa Luiza to niemal 5 km nieczynnych podziemnych wyrobisk. . 

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

Luiza. 



Dzięki nowo odkrytym złożo, postanowiono zbudować na terenie dzisiejszego Zabrza jedną z 
pierwszych państwowych kopalni węglowych na Górnym Śląsku. 

Pozyskanie czarnego złota rozpoczęło się już w 1791 roku – wówczas nadano je nazwę „ 
Królewska”. W 1811 roku otrzymała nazwę „Königin Luise Grube” („Królowa Luiza”) na pamiątkę 
zmarłej rok wcześniej żony króla Fryderyka Wilhelma III. 



Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza 
zostały uhonorowane tytułem Pomnika 
Historii. To ogromne wyróżnienie dla 

Muzeum Górnictwa Węglowego w 
Zabrzu – w którego skład wchodzą te 

obiekty, ale także nobilitacja dla miasta 
i całego województwa śląskiego. 



 Historia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zaczyna się 
pod koniec osiemnastego stulecia.  
 W 1779 r. Friedrich Anton von Heinitz, minister stanu i 
faktyczny szef rządu Prus, współtwórca najstarszej na 
świecie Akademii Górniczej w saksońskim Freibergu, 
sprowadził na Śląsk Friedricha Wilhelma von Redena,Historia 
który - jako dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu i późniejszy minister do spraw górnictwa i 
hutnictwa - odegrał rolę prekursora rewolucji przemysłowej 
na Śląsku.  

 



Lekcja historii, geografii, chemii oraz wielu innych przedmiotów, która odbywa się w 
oryginalnych gorniczych wyrobiskach. Wiedza nabywana przy okazji wyśmienitej 
zabawy. Ciekawostki, które zainteresują nawet najmłodszych odkrywców. To 
wszystko i wiele więcej oferuje Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, będąca jednym z 
czołowych ośrodków edukacyjnych dla dzieci w Polsce. 



- Najgłębiej położona trasa turystyczna w górnictwie węglowym w Polsce 

 - Najgłębiej położony pub pod ziemią (320m) 

 - Przejażdżka jedyną w swoim rodzaju elektryczną kolejką podwieszaną 

- Najgłębiej położona kaplica św. Barbary 

- Współczesne kombajny i maszyny górnicze 

 

 




