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W czerwcu 2019 roku minęła 250. rocznica ogłoszenia jednolitego dla całe-
go Śląska w granicach Prus prawa górniczego, które zrewolucjonizowało 

od strony ustawowej górnictwo w tym regionie. Było impulsem dla rozwoju tej 
gałęzi przemysłu i umożliwiło zastosowanie wczesnokapitalistycznych relacji tak 
w sferze prawno-organizacyjnej, jak i społecznej, wprowadzając najemny nabór 
do pracy w kopalniach, co zwalniało górników z poddaństwa i zabezpieczało im 
byt również po zakończeniu pracy.

Rocznica ta przeminęła bez echa na Śląsku. Katowickie Archiwum jednak 
o niej nie zapomniało. W jego zasobie znajdują się bowiem liczne, wytworzone 
w różnej formie,  dobrze zachowane dokumenty z tej epoki, przede wszystkim 
kartograficzne. Dlatego narrację o źródłach ery industrialnej Śląska zarówno na 
wystawie, jak i w katalogu zilustrowano głównie mapami górniczymi przechowy-
wanymi w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Bez tej ustawy i ludzi, którzy ją twórczo zastosowali w drugiej połowie XVIII 
wieku i w pierwszej połowie XIX wieku, Śląsk industrialny pewnie wyglądał-
by inaczej. Przemysł wydobywczy, głównie węgla kamiennego, ale również rud 
kruszcowych oraz żelaza i związanego z tym hutnictwa, wpłynął na przeobraże-
nie krajobrazu naturalnego, intensywnej urbanizacji, ale również z perspektywy 
czasu degrengolady środowiskowej i społecznej. Ale Śląsk nadal jest regionem 
górniczym, nawet w erze postindustrialnej. A zaczęło się tak wszystko naprawdę 
w czerwcu 1769 roku.

Chcemy szczególnie podziękować górnośląskim instytucjom górniczym, któ-
rych dyrekcje i zarządy uznały, że warto wspomóc Archiwum Państwowe w Ka-
towicach w tym projekcie: Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach, 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA oraz Polskiej Grupie Górniczej.
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Mapy górnicze są niezbędną pomocą kartograficzną przy budowie i eksploatacji podziemnych 
wyrobisk. Były tworzone już w starożytności, między innymi z egipskich kopalń złota w Nubii. 
W czasach nam bliższych rozwój kartografii górniczej w Europie nastąpił w XVI wieku. Zwią-
zane to było z coraz głębiej eksploatowanymi pokładami przede wszystkim rud kruszcowych, 
co ułatwiała rewolucyjna, ale skomplikowana technologia odwadniania kopalń za pomocą tzw. 
długich sztolni odwadniających. Taka technologia rozwijana była również w górnictwie śląskim, 
stąd wśród najstarszych europejskich map górniczych znajduje się pięć map wykonanych na po-
trzeby górnictwa śląskiego w latach 1556–1579. Na przełomie XVI i XVII wieku nastąpił upadek 
górnictwa kruszcowego w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym również na Śląsku, na skutek 
napływu do Europy ogromnych ilości (a przez to „taniego”) złota i srebra z amerykańskich kolo-
nii Hiszpanii oraz toczonej wojny trzydziestoletniej (która nie ominęła Śląska). Dopiero w nowej 
epoce dla górnictwa w tym regionie, w drugiej połowie XVIII wieku, ponownie przystąpiono do 
kreślenia map górniczych.

Po wydaniu 13 marca 1780 roku reskryptem królewskim szczegółowych przepisów dotyczą-
cych miernictwa i sporządzania map w górnictwie śląskim (Instuktion für einen Markscheider in 
Schlesien) nastąpił okres systematycznego kreślenia takich map oraz ich gromadzenie w śląskim 
Wyższym Urzędzie Górniczym (Oberbergamt für Schlesien) oraz okręgowych urzędach górniczych 
(Bergamt), w tym w Tarnowskich Górach. Po likwidacji urzędów górniczych w 1861 roku wszyst-
kie archiwalne już mapy zgromadzono w historycznym archiwum kartograficznym (Plankam-
mer) zorganizowanym w Wyższym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu (Oberbergamt zu Breslau). 
Ten jeden z największych i najcenniejszych europejskich zbiorów kartografików górniczych prze-
trwał kataklizm II wojny światowej, ponosząc stosunkowo niewielkie straty. Po 1945 roku został 
włączony do archiwum polskiego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Jego zasadnicza 
część została w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku przekazana do ówczesnego Woje-
wódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie została opracowana i jest udostępniana. 
Stanowi elitarny zbiór w bogatych zasobach kartograficznych Archiwum Państwowego w Kato-
wicach, jednego z największych w polskich archiwach państwowych. 

Od średniowiecza władcy panujący w Śląsku, tej zasobnej w minerały kopalne krainie, wyda-
wali górnicze regulacje prawne. Dotyczyły one jednak tylko części podzielonego politycznie na 
księstwa regionu. Nawet Ordynacja Górnicza dla Śląska (Bergordnung für Schlesien) króla Czech 
i cesarza rzymsko-niemieckiego Rudolfa II z 5 lutego 1577 roku obowiązywała tylko w księ-
stwach dziedzicznych Korony św. Wacława. Przykładem takiej lokalnej regulacji prawnej była 
Ordynacja Górnicza (Bergordnung für die Fürstenthümer Oppeln, Ratibor und Jägerndorf, die Her-
rschaft Beuthen) wydana 13 listopada 1528 roku dla księstw opolskiego, raciborskiego, karniow-
skiego i państwa bytomskiego przez księcia Jana II zwanego Dobrym – suwerena na księstwach 

ORDYNACJA GÓRNICZA DLA ŚLĄSKA 
I HRABSTWA KŁODZKIEGO Z 1769 ROKU 
– JEJ GENEZA I SKUTKI

Georgius Agricola, właściwie Georg Pawer (1494-1555), 
niemiecki humanista, twórca nowożytnej inżynierii górniczej, 
w tym miernictwa górniczego. Autor De Re Metallica 
wydanej w 1556 roku, określanej jako Biblia górnictwa

Ordynacja Górnicza (Bergordnung für die Fürstenthümer Oppeln, 
Ratibor und Jägerndorf, die Herrschaft Beuthen) wydana 13 
listopada 1528 roku
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opolskim i raciborskim, ostatniego piastowskiego władcy na Górnym Śląsku oraz Jerzego Hohen-
zollerna (Georg der Fromme), margrafa księstw Ansbach-Bayreuth, księcia karniowskiego, pana na 
Bytomiu i wówczas współrządzącego w księstwach opolskim i raciborskim (skądinąd siostrzeńca 
króla polskiego Zygmunta I Starego). Dzięki zainicjowaniu i wdrożeniu nowoczesnego prawo-
dawstwa i nowych technologii, w tym budowy długich sztolni odwadniających przy pomocy 
górmistrzów sprowadzanych z Saksonii, Frankonii i Górnych Węgier (Słowacji), w XVI wieku 
nastąpił rozwój górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku. W 1528 roku książę Jerzy założył 
na nowych prawach miasto górnicze Tarnowskie Góry, a w 1561 roku jego syn i dziedzic książę 
Jerzy Fryderyk – Miasteczko Śląskie (Georgenberg). Cennymi artefaktami z okresu srebrnej ery 
kruszcowego górnictwa na Górnym Śląsku są: 
–  jedna z najstarszych europejskich map górniczych wykonana w 1579 roku przez saksońskiego 

górmistrza Hansa Trappa przedstawiająca sztolnię św. Jakuba i inne obiekty górnicze położo-
ne wokół Sowic koło Tarnowskich Gór. Do końca II wojny światowej przechowywana była 
w archiwum kartograficznym Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, obecnie zaliczana 
jest do obiektów zaginionych. Jej wierna kopia sporządzona w latach 40. XX wieku znajduje 
się w zbiorach Niemieckiego Muzeum Górnictwa w Bochum (Deutsches Bergbaumuseum in 
Bochum);

–  ekstrakt z ordynacji górniczej z 1528 roku sporządzony w pierwszej połowie XVIII wieku 
w języku polskim, tzw. Ordonek gorny – przechowywany w katowickim Archiwum w zespole 
Akta miasta Tarnowskie Góry.
W pierwszej połowie XVIII wieku próby podniesienia z upadku górnictwa na Śląsku najpierw 

podjęły władze austriackie, a po 1742 roku również pruskie, jednak systematyczne prace mogły 
być prowadzone dopiero po zakończeniu w 1763 roku wojen śląskich. Na pruskim Śląsku wielce 
zainteresowany ożywieniem tradycyjnego kopalnictwa kruszcowego był sam król Fryderyk II 
Wielki, licząc na szybkie zyski fiskalne oraz rozwinięcie produkcji zbrojeniowej. Jego reskryp-
tem datowanym na 5 czerwca 1769 roku wprowadzone zostało na Śląsku nowoczesne prawo 
górnicze – Zrewidowana Ordynacja Górnicza dla suwerennego Księstwa Śląskiego i dla Hrabstwa 
Kłodzkiego (Revidierte Bergordnung für das souvereine Herzogthum Schlesien und für die Grafschaft 
Glatz). Wyjaśnienia wymaga, dlaczego „dla Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego”. Otóż do 1742 roku 
Hrabstwo Kłodzkie nie wchodziło w skład Śląska, należało bowiem do Czech, a jego powolna 
integracja z pruskim Śląskiem trwała – przynajmniej administracyjnie – aż do lat dwudziestych 
XIX wieku. Ordynacja została oparta na wcześniejszych śląskich ordynacjach górniczych, ale – co 
ważne – również na zachodnioeuropejskim prawodawstwie funkcjonującym w pruskich prowin-
cjach nadreńskich, w księstwie Kleve i hrabstwie Mark, które stworzyły to co później nazwano 
Zagłębiem Ruhry.

Ekstrakt z ordynacji górniczej 
z 1528 roku sporządzony 

w pierwszej połowie XVIII wieku 
w języku polskim, tzw. Ordonek 

gorny

Jedna z najstarszych europejskich map górniczych wykonana 
w 1579 roku przez saksońskiego górmistrza Hansa Trappa 
przedstawiająca sztolnię św. Jakuba i inne obiekty górnicze 

położone wokół Sowic koło Tarnowskich Gór
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Ordynacja przynosiła rewolucyjne zmiany dla górnictwa na pruskim Śląsku, polegające na:
–  pełnym rozdzieleniu własności gruntowej od zalegających pod ziemią kopalin (z wyjątkami, 

jak np. rudy darniowe i torf ) oraz zaliczeniu do regaliów również węgla kamiennego (paliwa 
ery industrialnej), a nie tylko surowców kruszcowych;

–  wprowadzeniu wolności górniczej, to znaczy możliwości wydobywania kopalin przez państwo 
lub inwestorów prywatnych bez liczenia się z opinią właściciela gruntu (choć zachowywał on 
liczne postfeudalne uprawnienia finansowe w tym zakresie);

–  potwierdzeniu swobód stanu górniczego (górnik był wolny w ciągle feudalnym społeczeń-
stwie) i postawieniu na najemną pracę, co pozwoliło na zbudowanie w górnictwie podstaw 
wydajnych relacji wczesnokapitalistycznych;

–  utworzeniu centralnie kierowanego, jak przystało na monarchię absolutystyczną, zgodnie 
z ówczesną tzw. zasadą dyrekcyjną (Direktionsprinzip) kompetentnego aparatu urzędniczego, 
który został zorganizowany w ramach Wyższego Urzędu Górniczego dla Śląska.
Na podstawie Ordynacji Górniczej z 1769 roku utworzono centralny dla pruskiego Śląska 

Wyższy Urząd Górniczy z siedzibami: początkowo w tradycyjnym zagłębiu kopalń kruszcowych 
w Złotym Stoku, a następnie mającym swoją siedzibę w latach 1779–1819 we Wrocławiu, w la-
tach 1819–1850 w Brzegu i ponownie do 1945 roku we Wrocławiu. 

Same struktury prawne i organizacyjne, nawet najlepsze jak na owe czasy, nie wystarczyły 
jednak, jak to często bywa, do uruchomienia całego procesu. Potrzebny był człowiek obdarzo-
ny umiejętnościami, wiedzą, niespożytą energią i – co może najważniejsze – wizją, ale realnie 
podbudowaną. Wszystkie te warunki spełnił hrabia Friedrich Wilhelm von Reden, hanower-
czyk na służbie pruskiej, z inicjatywy wielkiego Friedricha Antona von Heinitz, twórcy potęgi 
gospodarczej Prus na przełomie XVIII i XIX wieku, mianowany w 1779 roku dyrektorem 
(Berghauptmann) śląskiego Wyższego Urzędu Górniczego. Świetnie wykształcony i dzięki licz-
nym podróżom po Wielkiej Brytanii (Elektorat Hanowerski związany był wówczas unią per-
sonalną z Królestwem Wielkiej Brytanii) zafascynowany dokonującą się na wyspie rewolucją 
przemysłową, postanowił jej osiągnięcia technologiczne przenieść na Śląsk, wykorzystując po-
moc brytyjskich inżynierów, z których część związała się na stale ze Śląskiem, np. John Baildon. 
Wizjonerskimi projektami von Redena były między innymi zrealizowane głębinowe kopalnie 
węgla kamiennego, kanały śródlądowe i podziemne, w tym Główna Kluczowa Sztolnia Dzie-
dziczna (Hauptschlüsselerbstollen) na Górnym Śląsku, a także zastosowanie maszyn parowych 
w górnictwie i hutnictwie.

Jednym z wybitnych następców von Redena na stanowisku dyrektora Wyższego Urzędu 
Górniczego w latach 1856–1861 był Ślązak Rudolf von Carnall, znakomity inżynier górnic-
twa i badacz geologii, kartograf górniczy. W 1839 roku utworzył Górnośląską Szkołę Górniczą 

Hrabia Friedrich Wilhelm 
von Reden, mianowany 
w 1779 roku dyrektorem 
(Berghauptmann) śląskiego 
Wyższego Urzędu 
Górniczego.

Rudolf von Carnall, znakomity 
inżynier górnictwa i badacz 
geologii, kartograf górniczy

Zrewidowana Ordynacja Górnicza 
dla suwerennego Księstwa 
Śląskiego i dla Hrabstwa Kłodzkiego 
(Revidierte Bergordnung für das 
souvereine Herzogthum Schlesien 
und für die Grafschaft Glatz)
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(Oberschlesische Bergschule) w Tarnowskich Górach, którą kierował do 1844 roku. Na pożegna-
nie otrzymał od swoich uczniów porcelanowy serwis – słynny, zachowany po dziś dzień serwis 
Carnalla – z unikatowymi widokami górnoślichśląskich obiektów górniczych. 

Administracja górnicza na Śląsku była – wraz z rozwojem tej gałęzi przemysłu – stopniowo 
rozbudowywana. W 1778 roku utworzono dla kopalnictwa dolnośląskiego trzy deputacje (Berg-
deputation) Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibami w Gierczynie, Wałbrzychu i Złotym Sto-
ku (od 1803 w Miedziance), a w 1779 deputację w Tarnowskich Górach. W 1793 roku uzyskały 
one samodzielne kompetencje urzędnicze i zostały przemianowane na urzędy górnicze. Przy tej 
okazji deputacja tarnogórska dodatkowo otrzymała nazwę Górnośląskiego Urzędu Górniczego 
(Oberschlesische Bergamt). Obszary, którymi zarządzały urzędy górnicze, zostały podzielone w za-
leżności od rodzaju kopalin i ich własności (fiskalne, czyli państwowe i prywatne) na okręgi (Ber-
greviere). W 1836 roku połączono dolnośląskie urzędy górnicze w jeden z siedzibą w Wałbrzy-
chu. Kres urzędom górniczym przyniosła ostatecznie ogólnopruska Powszechna Ustawa Górnicza 
(Allgemeines Berggesetz) z 1865 roku, która zniosła obowiązywanie regionalnej śląskiej Ordynacji 
Górniczej z 1769 roku. Przyniosła też zarzucenie przestarzałej, wywodzącej się z epoki merkanty-
listycznej, zasady dyrekcyjnej na rzecz wolnorynkowej zasady inspekcyjnej (Inspektionsprinzip).

Natychmiast po zdobyciu Śląska władze pruskie wysłały do tradycyjnych ośrodków górnictwa 
kruszcowego ekipy fachowych górmistrzów i mierniczych górniczych. Ich zadaniem było opra-
cowanie raportów o stanie tego górnictwa i możliwościach podjęcia dalszej eksploatacji. Z tego 
okresu pochodzi najstarsza zachowana mapa z Dolnego Śląska wykonana przez mierniczego Fi-
schera w 1743 roku, a przedstawiająca kopalnie rud miedzi w okolicach Miedzianki (Kupferberg, 
obecnie nieistniejące miasto górnicze w powiecie jeleniogórskim). 

Również na Górny Śląsk zostały wysłane podobne grupy ekspertów górniczych. Interesowało 
ich głównie kopalnictwo kruszców wokół Tarnowskich Gór. Niestety nie dysponujemy żadnymi 
mapami tego okręgu górniczego z tamtych czasów. Najstarszą zachowaną mapą górniczą z Gór-
nego Śląska jest dopiero mapa kopalni węgla kamiennego – kopaliny, która wówczas dopiero roz-
poczynała swoją przemysłową i ekonomiczną karierę. Mapa została opracowana przez górmistrza 
Schiefera w 1775 roku i przedstawia niewielką jeszcze kopalenkę „Król Dawid” („König David”) 
o głębokości szybów około 33 metry, położoną w Orzegowie (obecnie dzielnica Rudy Śląskiej). 
W 1790 roku zwiedził ją Johann Wolfgang Goethe, odbywający w tym czasie w towarzystwie 
von Redena podróż po głównych ośrodkach górniczych na Śląsku. Odbywał ją nie jako poeta, ale 
urzędnik administracji Księstwa Saksonii-Weimaru (Herzogtum Sachsen-Weimar), do kompeten-
cji którego należał również nadzór nad górnictwem i hutnictwem!

Górnictwo kruszcowe na Dolnym Śląsku rozwijało się głównie na Pogórzu Sudeckim. Pasmo 
sudeckie, stary górotwór o mozaikowej budowie, obfituje w różnego rodzaju minerały, w tym Johann Wolfgang von Goethe

Pieczęć Górnośląskiego Urzędu Górniczego 
w Tarnowskich Górach

Pieczęć opłatkowa Wyższego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu
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również kopalne. Historycznie potwierdzone górnictwo na tym obszarze rozwijało się co naj-
mniej od początków XIII wieku. Wiele wskazuje, że eksploatacja głównie pokładów złota była 
prowadzona już w okresie przedhistorycznym, jednak swoje apogeum osiągnęła w XVI wieku, 
kiedy skonstruowane zostały również w tym regionie długie sztolnie odwadniające. Jak na całym 
Śląsku również w jego zachodniej, podsudeckiej części od początku XVII wieku nastąpił upa-
dek górnictwa, odnowiło się ono dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Na Dolnym Śląsku 
eksploatowano wówczas rudy złota, srebra, ołowiu, miedzi, cyny, arsenu i kobaltu, które były 
przerabiane w licznie istniejących hutach metali kolorowych. W pierwszej połowie XX wieku 
w Kletnie, położonym w Kotlinie Kłodzkiej, wydobywano nawet rudy uranu.

Górnictwo kruszcowe na Górnym Śląsku sięga wieków średnich, a swój przedindustrialny roz-
wój osiągnęło w XVI wieku. Państwo pruskie po zdobyciu Śląska, dążąc do szybkich zysków mię-
dzy innymi z górnictwa, zainteresowane było początkowo odnowieniem tradycyjnych regionów 
górnictwa kruszcowego. Na Górnym Śląsku poczyniono duże nakłady na odnowienie górnictwa 
tarnogórskiego, a same Tarnowskie Góry przez wiele dziesięcioleci były siedzibą pruskich władz 
górniczych. W mieście założono też świetną Górnośląską Szkołę Górniczą, gdzie wykształcenie 
zdobyło wiele pokoleń średnich kadr górniczych nie tylko dla tego regionu. 

Początkowo nakłady finansowe skierowano na odbudowę tradycyjnych systemów górnictwa 
podziemnego, w tym budowę długiej sztolni odwadniającej „Fryderyk” („Friedrich”), która obec-
nie jest nazywana Sztolnią Czarnego Pstrąga, a w 2017 roku została wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. W Strzybnicy uruchomiono w 1784 roku głębinową kopalnię również 
nazwaną „Fryderyk”, a obok niej hutę o tej samej nazwie, w której wytapiano z rud głównie ołów 
i srebro. Z inicjatywy von Redena uruchomiono 19 stycznia 1788 roku w kopalni „Fryderyk” 
pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej „maszynę ognistą”, czyli maszynę parową, która po-
służyła do napędzania pomp odwadniających pokłady kruszconośne. Została sprowadzona z za-
kładów Penydarran w walijskim Cardiff drogą morską via Szczecin, dalej Odrą do Koźla, a potem 
w częściach furmankami. Wkrótce maszyny parowe zaczęto produkować na Górnym Śląsku, 
głównie w hucie w Ozimku. Symbolicznie 19 stycznia 1788 roku można uznać za narodziny na 
Śląsku nowej ery – ery industrialnej.

Bez węgla kamiennego protoindustrializacja, a później industrializacja na Śląsku byłaby nie-
możliwa. Kopalnictwo węgla kamiennego na Dolnym Śląsku ma starszy rodowód niż na Górnym 
Śląsku. Jest poświadczone źródłowo od pierwszej połowy XV wieku. Rozwijane było w dwóch 
okręgach górniczych: noworudzkim (będącym częścią Hrabstwa Kłodzkiego) i wałbrzyskim (po-
łożonym w śląskim księstwie świdnicko-jaworskim). W okresie habsburskim od XVI do połowy 
XVIII wieku wydobywano w licznych niewielkich kopalenkach, korzystających głównie z wy-
chodni pokładów węglonośnych od około 5 do 10 tysięcy ton tego surowca energetycznego. 

Filiżanka z serwisu Carnalla

Projekt maszyny parowej z I połowy 
XIX wieku
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Odbiorcami wydobywanego węgla były w tym regionie głównie okoliczne kuźnice, wapienniki, 
ceglarnie i bielarnie płótna – okręg podsudecki słynął wówczas w całej Europie z wyrobów płó-
cienniczych, ale także ludność zarówno w miastach, jak i na wsiach, na Dolnym Śląsku bowiem 
już od XVI wieku zaczęto stosować odpowiednie paleniska w piecach domowych. Na Górnym 
Śląsku udało się nakłonić ludność do nowej technologii ogrzewania dopiero w pierwszej połowie 
XIX wieku. Szybki rozwój ilościowy wydobycia węgla na Dolnym Śląska od drugiej połowy 
XVIII nastąpił w wyniku zapotrzebowania na jego przetworzony produkt w postaci koksu, zasto-
sowania go w licznych powstających w owym okresie hutach metali kolorowych, a później także 
rozwoju kolei, co ułatwiało jego transport na dalsze odległości. Wydobycie węgla w okręgach 
dolnośląskich było większe niż w okręgach górnośląskich do połowy XIX wieku – w 1851 roku 
wyniosło 400 tysięcy ton.

Eksploatacja węgla kamiennego na Górnym Śląsku jest poświadczona źródłowo dopiero od 
XVII wieku. Podobnie jak wcześniej na Dolnym Śląsku były to niewielkie odkrywkowe kopa-
lenki lokalizowane na wychodniach pokładów. Pozyskiwany w taki prymitywny sposób surowiec 
był użytkowany lokalnie w browarach, gorzelniach oraz kuźniach. Dopiero w 1756 roku decyzją 
króla Fryderyka II, a potwierdziła to Ordynacja Górnicza z 1769 roku, węgiel został zaliczony do 
regaliów. Przełomem stało się odkrycie w latach osiemdziesiątych XVIII wieku przez żydowskiego 
geologa i przedsiębiorcę górniczego Salamona Izaaka z niderlandzkiego Brabantu wielkich pokła-
dów tego surowca w okolicach Łagiewnik i Zabrza, gdzie zostały uruchomione dwie nowoczesne 
państwowe kopalnie głębinowe „Król” („König”) i „Królowa Luiza” („Königin Luise”). Początko-
wo odbiorcami tego paliwa były licznie instalowane na przełomie XVIII i XIX wieku w przemyśle 
górnośląskim maszyny parowe oraz hutnictwo żelaza oparte na importowanej z Wielkiej Brytanii 
nowej technologii wytopu surówki z użyciem koksu. Po raz pierwszy technologia ta została zasto-
sowana w 1796 roku w Hucie Królewskiej („Königshütte”) wzniesionej koło Gliwic. 

Wyjątkowa koniunktura na węgiel nastąpiła za sprawą hutnictwa cynkowego, kiedy to w 1799 
roku Johann Christian Ruhberg, inżynier sprowadzony przez von Redena z ośrodka górniczo-hut-
niczego w Harzu, opracował wydajną, ale paliwożerną technologię wytopu cynku z galmanu, tzw. 
śląską. Swobodną eksploatację galmanu umożliwiło wygaśnięcie w 1804 roku monopolistycznego 
przywileju firmy „Spadkobierców Gieschego” („Georg von Giesches Erben”). Już w latach dwudzie-
stych XIX wieku odbiorcą 75% węgla wydobywanego w górnośląskich kopalniach było hutnictwo 
cynkowe, a cynk stał się głównym towarem eksportowym Górnego Śląska. To spowodowało, że 
wydobycie węgla rosło w postępie geometrycznym: w 1780 roku wynosiło 821 ton, w 1800 roku 
– 41 tysięcy ton, w 1820 roku – 146 tysięcy ton, a w 1850 roku – 975 tysięcy ton. 

Friedrich Wilhelm von Reden, zafascynowany technologicznymi nowinkami rozwijanymi 
w Wielkiej Brytanii, zwrócił uwagę również na system kanałów naziemnych i podziemnych roz-



11

wijanych na wyspach. W 1800 roku doprowadził do podjęcia decyzji o największej inwestycji 
górniczej tej epoki na Górnym Śląsku – do budowy Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Jej 
głównym zadaniem było odwodnienie obszaru eksploatacji węgla kamiennego miedzy Łagiew-
nikami i Zabrzem, a jednocześnie miała się stać drogą podziemnego transportu wodnego węgla 
z kopalni fiskalnych „Król” koło Łagiewnik i „Królowa Luisa” koło Zabrza do wznoszonego 
równolegle Kanału Kłodnickiego (Klodnitz Kanall), który połączył Gliwice z Odrą koło Koźla. 
W ostatnich latach zabrzański odcinek sztolni został ponownie udrożniony i pod nazwą „Sztol-
nia Królowej Luizy”, nazwanej tak dla uczczenia pięknej, ale też świetnie wykształconej i mądrej 
Luizy, a właściwie Luise Auguste Wilhelmine Amalie von Mecklenburg-Strelitz (1776–1810), 
żony króla Prus Fryderyka Wilhelma III, jest jedną z największych postindustrialnych atrakcji 
turystycznych Górnego Śląska.

Brak dostępu mierniczych służb górnictwa na Śląsku do licznie powstających w dru-
giej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku map topograficznych, konstruowa-
nych przez pruskie służby wojskowe i przez to utajnionych, wymusił na nich samo-
dzielne tworzenie map przeglądowych, często o wybitnych walorach kartograficznych. 
Przykładem jest prezentowana mapa przeglądowa wschodniej części Górnego Śląska w skali około  
1:120 000 przedstawiająca istniejące w połowie lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku kopalnie 
rud kruszcowych i węgla kamiennego. Jej autorem był Johannes Harnisch, jeden z najlepszych 
mierniczych pracujących w górnictwie śląskim na przełomie XVIII i XIX wieku. Jak wielu innych 
inżynierów górniczych został sprowadzony przez hrabiego von Redena z okręgu górnictwa krusz-
cowego w Górach Harzu. Od 1785 roku był członkiem kolegialnych władz Wyższego Urzędu 
Górniczego, od 1790 ze stopniem asesora, od 1797 radcy górniczego, w którym odpowiedzialny 
był za sprawy miernicze. Uznawany był za świetnego urzędnika, wybitnego mierniczego i rysow-
nika planów i map górniczych, które można ocenić jako wzorcowe. 

Zaprezentowane na wystawie i w katalogu materiały archiwalne są tylko przykładowymi obiek-
tami wybranymi z ogromnej kolekcji kartograficznej przechowywanej w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. Dzięki prowadzonej od prawie dekady ich digitalizacji są łatwiej dostępne dla 
badaczy dziejów techniki europejskiej i historii gospodarczej Śląska. Traktujemy tą publikację 
jedynie jako zachętę do prowadzenia takich badań, w ostatnim okresie wyraźnie zaniedbanych.

Ordynacja Górnicza z 1769 roku umożliwiła szybką protoindustrializację jeszcze w okresie 
postfeudalnym Śląska, która w połączeniu z reformami epoki Steina–Hardenberga przekształciła 
ten region w jedną z najbardziej rozwiniętych krain na ziemiach polskich. Jej potencjał ustawo-
dawczy wyczerpał się dopiero po prawie stu latach, na skutek gwałtownego rozwoju stosunków 
kapitalistycznych.

Królowa Prus Luiza

Winieta mapy przeglądowej kopalnictwa na 
Górnym Śląsku w końcu XVIII wieku autorstwa 
Johanna Harnischa – 1794/1795 r.
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ZUSAMMENFASSUNG

Am Ausgangspunkt der industriellen Ära Schlesiens (zum 250. Jahrestag 
der Herausgabe der Revidierten Bergordnung für das souvereine Herzogt-
hum Schlesien und die Grafschaft Glatz und der Gründung des Schlesi-
schen Oberbergamts) – Ausstellungskatalog

Im Juni 2019 jährte sich das Inkrafttreten einer für ganz Preußisch-
Schlesien einheitlichen Bergordnung, die den Bergbau der Region auf 
rechtlicher Ebene revolutionierte, zum 250. Mal. Sie bildete einen Impuls 
für die weitere Entwicklung dieses Industriezweiges und ermöglichte die 
Realisierung frühkapitalistischer Verhältnisse sowohl auf rechtlich-orga-
nisatorischer als auch auf sozialer Ebene, indem sie im Rahmen der so-
genannten Bergfreiheit die Lohnarbeit in den Bergwerken einführte und 
den Bergleuten – auch nach Beendigung der Arbeitstätigkeit – die Existenz 
sicherte. 

Das genannte Jubiläum verstrich in Schlesien unbemerkt. Dem Katto-
witzer Staatsarchiv jedoch ist es nicht entgangen, denn es bewahrt in seinen 
Beständen zahlreiche gut erhaltene Dokumente aller Art aus dieser Epo-
che, insbesondere kartografisches Material. Daher basiert die Narration der 
Ausstellung auf der Grundlage historischer Karten, darunter die ältesten er-
halten gebliebenen Bergkarten aus Schlesien, ebenfalls aus dem Bestand des 
Staatsarchivs in Kattowitz. Dabei handelt es sich für Niederschlesien um 
eine 1743 angefertigte Karte, die das Kupfererzbergwerk in der Nähe von 
Kupferberg (Miedzianka) darstellt, und für Oberschlesien um eine Karte 
des Steinkohlenbergwerkes „König David“ in Orzegow (gegenwärtig ein 
Stadtteil von Ruda Śląska) aus dem Jahr 1775.

Ohne besagte Bergordnung und die Menschen, die sie in der zweiten 
Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aktiv mitgestal-
teten, sähe das industrielle Schlesien heute sicherlich anders aus. Die Berg-
bauindustrie – insbesondere der Steinkohlenbergbau, aber auch der Me-
tall- und Eisenerzsektor – und das damit verbundene (Eisen-)Hüttenwesen 
nahmen Einfluss auf die Umgestaltung des natürlichen Landschaftsbildes 
und führten zu einer intensiven Urbanisierung, in zeitlicher Perspektive 
aber auch zu Umweltzerstörungen und sozialen Verwerfungen. Bis heu-
te stellt Schlesien eine Bergbauregion dar, wenngleich inzwischen in einer 
postindustriellen Ära angekommen. Dies alles nahm seinen Anfang im Juni 
1769.

ABSTRACT

At the sources of the industrial era of Silesia (on the 250th anniversary 
of the publication of the Mining Law for Silesia and the Kłodzko County 
and the creation of the Higher Mining Office for Silesia). Exhibition Cata-
logue 

 In June 2019 there was the 250th anniversary of the introduction 
of a uniform mining law for the whole of Prussian Silesia, which revolu-
tionized mining in this region from the statutory side. It was an impulse 
for the development of this branch of industry, enabling the application of 
early capitalist relations in both the legal and organizational as well as social 
spheres, introducing, within the so-called mining freedom, recruitment of 
miners and securing their livelihood, also after retiring.

This anniversary has passed unnoticed in Silesia. The Katowice Archives, 
however, have not forgotten about it, as their collection contains well-pre-
served and numerous documents in various forms, created in those times. 
They are first and foremost cartographic materials. Hence the construction 
of this exhibition was based on a cartographic narrative. The oldest pre-
served mining maps from Silesia in the collections of the State Archives in 
Katowice were displayed: from Lower Silesia, a map made in 1743, depict-
ing copper ore mines in the vicinity of Miedzianka (Kupferberg) and a map 
of a coal mine “König David” from Upper Silesia, located in Orzegów (now 
a district of Ruda Śląska), made in 1775.

Without this act and the people who applied it creatively in the second 
half of the 18th century and in the first half of the 19th century, industrial Si-
lesia would probably look different. The mining industry, mainly hard coal, 
but also ore and iron ore and related metallurgy, has transformed the natu-
ral landscape and stimulated intensive urbanization, but also influenced 
the environmental and social downturn. But Silesia still is a mining region, 
even in the post-industrial era. And it all really began in June 1769.
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