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Kamienie graniczne pól górniczych 
z terenów współczesnych Katowic

Wprowadzenie

rzedmiotem niniejszych rozważań są kamienie, jakie stawiano na 
granicach pól górniczych w celu ich oznakowania. Kamienie z róż-
nych części przemysłowego Górnego Śląska wykazywały wiele 

cech wspólnych. Zanalizowane tu zostaną kamienie pochodzące z obsza-
ru miasta Katowice w jego dzisiejszych granicach. Zakres chronologicz-
ny rozważań dotyczy czasów od początku górnictwa węglowego na tere-
nie współczesnych Katowic, przypadającego na schyłek XVIII stulecia, do 
przejęcia tych terenów w 1922 roku przez administrację polską.

Katowickie kamienie graniczne pól górniczych przebadano w kilku 
aspektach. Na samym wstępie naświetlono kontekst historyczny pierwsze-
go etapu rozwoju górnictwa węglowego na omawianym terenie. Szczegól-
ny nacisk położono na analizę procesu nadawania pól górniczych i prawne 
okoliczności stawiania tego typu znaków granicznych. Właściwa analiza 
odnalezionych kamieni polegała na zbadaniu materiału, z którego zosta-
ły wykonane, jego pochodzenia i warsztatów kamieniarskich, a także ich 
wymiarów oraz stanu zachowania. Ostatnim etapem badań była analiza 
epigraficzna rozpoznanych na kamieniach inskrypcji.

Stan badań

Problematyka górniczych kamieni granicznych nie była do tej po-
ry przedmiotem szczegółowych badań. W pracach poświęconych dzie-
jom górnictwa tylko marginalnie wspominano o istnieniu takiego syste-
mu znakowania. Najwięcej wiadomości na ten temat przekazał Jerzy Jaros 
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w swoim Słowniku historycznym kopalń węgla na ziemiach polskich 1. Inne pu-
blikacje tegoż autora nie zawierają informacji na temat znakowania granic 
kopalń, choć pozwalają naświetlić początki górnictwa węglowego na Gór-
nym Śląsku 2. Ustalenia w zakresie omawianej tematyki Józefa Piernikar-
czyka i Stanisława Kossutha, badaczy górnośląskiego przemysłu, dotyczą 
tylko kwestii administracyjno-prawnych 3. Również nowsze badania nad 
historią przemysłu górniczego nie podejmują problematyki kamieni gra-
nicznych 4. Ukazało się natomiast kilka artykułów na temat dostępnej ba-
zy źródłowej, głównie archiwaliów Wyższego Urzędu Górniczego z Wro-
cławia, a także zachowanych map górniczych 5.

Odrębną grupę opracowań wykorzystanych w niniejszych badaniach 
stanowią monografie katowickich kopalń 6. Szczególnie wartościowe są usta-
lenia Roberta Borowego, autora monumentalnej monografii kopalni „Kle-
ofas-Katowic”, będącego jednocześnie poszukiwaczem górniczych kamieni 
granicznych na terenie Załęża i okolic 7. Warto zwrócić też uwagę na opra-
cowania poświęcone dziejom górnictwa na obszarze obecnych Katowic 8.

 1 J. J a r o s, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 10–14. 
 2 Por. t e n ż e, Dzieje górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim, Katowice 1986; t e n -
ż e, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Wrocław 1965; t e n -
ż e, Słownik katowickich kopalń i hut, Katowice 1984; t e n ż e, Zarys dziejów górnictwa węglowe-
go, Warszawa–Kraków 1975.
 3 S. K o s s u t h, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Katowice 1965; 
J. P i e r n i k a r c z y k, Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, t. 1, Katowice 1933; 
t e n ż e, Historja górnictwa…, t. 2, Katowice 1936.
 4 A. F r u ż y ń s k i, Powstanie przemysłu górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku, [w:] Od 
maszyny parowej do kolei żelaznej. Źródła ikonograficzne i dokumenty do wczesnego uprzemysło-
wienia Górnego Śląska 1780–1860, Ratingen–Zabrze 2004, s. 9–21; Z. K w a ś n y, Rozwój prze-
mysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX w., Wrocław 1983; M. M a z u r k i e w i c z, 
Zarys dziejów górnictwa, Kraków 1991; P. S t r z a ł k o w s k i, Zarys rozwoju technologii górnic-
twa podziemnego, Gliwice 2005.
 5 J. G o ł a s z e w s k i, Akta Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu jako źródło do bada-
nia dziejów przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku, [w:] Korzenie środkowoeuropejskiej i górnoślą-
skiej kultury gospodarczej, red. A. B a r c i a k, Zabrze 2003, s. 173–185; R. B a n d u c h, Mapy 
górnicze ze zbiorów Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w latach 1769–1945, [w:] „Prace 
Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej”, nr 117, Wrocław 2006, s. 6–12; 
P. G r e i n e r, Górnośląskie mapy górnicze do przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Od maszyny pa-
rowej…, s. 23–40.
 6 150 lat kopalni węgla kamiennego „Katowice”, red. F. C i s e k, Katowice 1973; L. C i c h y, 
B. G a ł u s z k a, Kopalnia „Wieczorek” 1826–1985, Katowice 1985; H. G e r l i c h, Kopalnia „Wie-
czorek” (1826–2006). Dzieje, tradycje, współczesność, Toruń 2006; H. M a r o s z e k, Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Katowice” (1823–1988), Katowice 1988; L. S z a r a n i e c, Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Wieczorek”: zarys monograficzny, Katowice 2001; Szkic dziejów kopalni „Murcki” 
najstarszej kopalni węgla kamiennego w Śląsko-Krakowskim Okręgu Węglowym, Mysłowice 1965.
 7 R.W. B o r o w y, Wczoraj, dziś, jutro… kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisa-
na, Katowice 1997. Patrz też: t e n ż e, Kopalnia „Kleofas” 1792–1992, Katowice 1992; t e n ż e, 
Kopalnia „Kleofas”: materiały do dziejów, cz. 1: Wybór dokumentów, Katowice 1993.
 8 J. J a r o s, Górnictwo węglowe w rejonie Małej Dąbrówki, „Wiadomości Górnicze” 1964, 
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Niestety, brakuje badań szczegółowych nad górniczymi kamienia-
mi granicznymi. Do tej pory jedyną poważną próbę w tym zakresie pod-
jął w „Miesięczniku Wyższego Urzędu Górniczego” Tadeusz Loster, star-
szy kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 9. Na łamach tegoż 
pisma ukazał się też artykuł Zbigniewa Bożka, poświęcony wystawie ka-
mieni górniczych w zabrzańskim muzeum 10. Lech Szaraniec w monogra-
fii kopalni „Wieczorek” zamieścił 3 fotografie kamieni granicznych pola 
„Reserve”, których jednak nie poddał głębszej analizie 11. Kamienie zosta-
ły odnalezione przez emerytowanego górnika kopalni „Staszic” i ustawio-
ne przed szybem „Pułaski” kopalni „Wieczorek” 12. Podobne braki w bada-
niach dotyczą też innych rejonów przemysłowej części Górnego Śląska 13.

Baza źródłowa

Bazę źródłową artykułu stanowi 16 zachowanych do czasów obecnych 
kamieni, należących dawniej do pól górniczych z okolic Katowic. W celu 
odszukania ich w terenie posłużono się archiwalnymi mapami, na których 
zaznaczono granice pól górniczych, a także miejsca ustawienia kamieni 14. 

nr 10, 11; Z. J e d y n a k, Dzieje górnictwa na terenie dzielnic Dąb, Józefowiec i Wełnowiec do 1922 
roku, [w:] Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic, red. 
A. B a r c i a k, Katowice 2007, s. 40–46; t e n ż e, Rozwój górnictwa węglowego w okolicach Kato-
wic (do roku 1922) i jego wpływ na przemiany ludnościowe regionu, [w:] Przemiany struktur spo-
łeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, red. A. B a r c i a k, Katowice 2004, s. 138–146.
 9 T. L o s t e r, Pola górnicze i ich kamienie graniczne, „Miesięcznik Wyższego Urzędu Gór-
niczego” [dalej: WUG] 2004, nr 11, s. 47–49.
 10 Wystawa Niech przemówią kamienie; komisarz wystawy: T. L o s t e r; Z. B o ż e k, Prze-
mówiły kamienie. W Noc Muzeów Zabrzańskich…, WUG 2008, nr 7, s. 59–61.
 11 L. S z a r a n i e c, Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”: zarys monograficzny, Katowi-
ce 2001, [b.p.]. Czwarta fotografia mimo podpisu nie jest kamieniem pola górniczego, lecz 
słupkiem granicznym, wyznaczającym niegdyś granicę Państwa Pszczyńskiego (skrót „FP.” 
oznacza Fürstenthum Pless).
 12 Pisał o tym: K. B e r e z o w s k i, Gorol z Galicji, „Trybuna Górnicza” 2005, nr 52 (584).
 13 Ostatnio ukazał się artykuł Jana Woźniaka, kustosza izby tradycji kopalni „Sośnica” 
w Gliwicach, w którym autor wspomniał o kamieniach z okolic Sośnicy i Makoszów. Zob. 
J. W o ź n i a k, Górnicze ślady w lasku zabrzańskim, „Górnik Polski” 2009, nr 2, s. 164–165. Au-
tor nie zbadał jednak samych kamieni, ale skupił się raczej na historii pól górniczych, na te-
renie których zostały one odnalezione.
 14 Największą precyzję mają arkusze map górniczych, wykreślonych na początku XX wie-
ku w skali 1:10000. Por. Biblioteka Śląska w Katowicach [dalej: BŚ], Dział Zbiorów Specjal-
nych [dalej: Zb. Spec.], Flőtzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens, mast. 1:10 000, Bre-
slau 1903: sygn. M.o. 2575 III, no 25: Sekt. Heiduk; sygn. M.o. 2576 III, no 26: Sekt. Kattowitz; 
sygn. M.o. 2577 III, no 27: Sekt. Rosdzin; sygn. M.o. 2582 III, no 31: Sekt. Kochlowitz; sygn. 
M.o. 2583 III, no 32: Sekt. Radoschau; sygn. M.o. 2584 III, no 34: Sekt. Heiduk; sygn. M.o. 2588 
III, no 39: Sekt. Petrowitz. Zob. też: Muzeum Śląskie w Katowicach [dalej: MŚ], Flőtzkarte des 
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Na ich podstawie w konfrontacji ze współczesnymi zdjęciami satelitarny-
mi przeszukano tereny leśne okolic Załęża, Janowa, Giszowca i Ochojca. 
Dodatkowe informacje uzyskano m.in. od leśniczych i mieszkańców oko-
licznych osiedli 15. Praktycznych rad udzielili też Tadeusz Loster z Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Marek Majeranowski z Miechowic, 
od kilku lat poszukujący podobnych kamieni.

Mimo intensywnych poszukiwań dotąd w pierwotnym położeniu od-
naleziono tylko 3 spośród 16 zbadanych kamieni. Dwa z nich należały do 
pola „Heilige Drei Könige” („Świętych Trzech Króli”), które nadano w 1838 
roku na pograniczu Załęża i sąsiednich Kochłowic 16. W tym samym rejo-
nie znaleziono trzeci kamień, tym razem należący do nadanego w 1841 ro-
ku pola „Conrad” 17.

Pozostałe ze zbadanych kamieni wcześniej przeniesiono z pierwotnych 
lokalizacji i wyeksponowano. Trzy z nich z okolic kopalni „Wieczorek” 
ustawiono przed szybem „Pułaski” tegoż zakładu 18. Pierwszy z nich nale-
żał do pola „Josephinens Hoffnung” w okolicach dzisiejszego Giszowca, 
które zostało nadane w 1840 roku 19. Drugi kamień przeniesiony pod szyb 
„Pułaski” – oznaczony inicjałami „P.G.” – pochodzi prawdopodobnie z po-
la „Pepita”, nadanego w 1855 roku, także włączonego do pola „Reserve” 20. 
Nie udało się dotąd ustalić pochodzenia kamienia oznaczonego inicjałami 
„C.G.” i datą „1859”.

Oberschlesischen Steinkohlenbeckens, mast. 1:10000, Breslau 1903: nr inw. MŚK/H/3552, no 40: 
Sekt. Emmanuelssegen; nr inw. MŚK/H/3553, no 41: Sekt. Wessolla; nr inw. MŚK/H/3545, no 
33: Sekt. Bahnhoff Kattowitz. Dobrym uzupełnieniem tych map jest: Flőtzkarte des Oberschles-
sischen Steinkohlenbeckens, no 07: Sekt. Kattowitz, Berlin 1860, przechowywana w Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 15 W celu ich lokalizacji konsultowano się m.in. z leśniczymi z odpowiednich leśnictw, 
a także z mieszkańcami okolicznych osiedli. Leśniczy z Janowa i Ochojca nie potwierdzi-
li istnienia takich kamieni na swoim obszarze (w przeciwieństwie do kamieni granicznych 
Księstwa Pszczyńskiego). Nie znaczy to jednak, że kamieni tych w ogóle nie ma.
 16 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 109. Pole to zostało później włączone do kopalni 
„Hugo-Zwang” (późniejszej „Nowy Wirek”) w Kochłowicach. O kamieniach tu znalezio-
nych pisał już: P. N o p a r l i k, Zmiany krajobrazu kulturowego na obszarze historycznych Ko-
chłowic do połowy XIX wieku, [maszynopis pracy magisterskiej przygotowanej pod kierun-
kiem prof. dr hab. A. Barciaka, Katowice 2008], s. 139.
 17 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 109. Pole „Conrad” spotkał podobny los jak po-
przednie. Por. P. N o p a r l i k, Zmiany krajobrazu kulturowego…, s. 139.
 18 Pochodziły one z pól tworzących powstałe w 1896 roku pole „Reserve”. Por. L. S z a r a -
n i e c, Kopalnia…, [b.p.]. Pole „Reserve” stanowiło rezerwę dla kopalni „Giesche”, a w dru-
giej połowie XX wieku zostało wykorzystane do założenia kopalni „Staszic”. Por. J. J a r o s, 
Słownik historyczny…, s. 90–91.
 19 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 90.
 20 Tamże, s. 85.
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Największa liczba kamieni z okolic Katowic znajduje się obecnie w za-
brzańskim Muzeum Górnictwa Węglowego 21. Odnalazł je i przekazał mu-
zeum Robert Borowy. Wśród nich jest kolejny zachowany kamień pola 
„Heilige Drei Könige” 22, który nie różni się wiele od dwóch wspomnia-
nych wcześniej. Pozostałe kamienie pochodzą z pól: „Adam” koło Załęża 
(nadanie w roku 1841) 23, „Mammouth” między Giszowcem a Zawodziem 
(1855) 24, „Kleine Franziska” z okolic węzła kolejowego w centrum Katowic 
(1859) 25, „Pfarrfeld” z Bogucic (1859) 26, „Teichmannschoffnung” z Szopie-
nic (1856) 27. Pewne kontrowersje budzi identyfikacja pozostałych kamie-
ni zgromadzonych w Zabrzu. Kamień oznaczony monogramem „H.F.G.” 
i datą „1857” według karty inwentarzowej mógł stać na granicy kopalń 
„Hohenlohe” i „Ferdinad” 28. Podobny problem jest z kamieniem o inicja-
łach „R.G.” i dacie „1857” 29. Według Borowego należał on do pola „Rinal-
do” z rejonu Załęża. Przeczy temu jednak data nadania tego pola, a miano-
wicie rok 1844 30. Wątpliwości są też z kamieniem oznaczonym inskrypcją 
„H.G.”. Według Borowego należał on do pola „Charlotte” z Załęża, na któ-
rym w 1861 roku dokonano nowego pomiaru, przy okazji połączenia go 
z polem „Victor” 31.

 21 Sygnatury: MGW/TG/1923–1931. Kamienie posiadają dobrze opisane karty inwenta-
rzowe. Wszystkie zostały odnalezione przez R. Borowego i przekazane nieodpłatnie w 1993 
roku. Obecnie są eksponowane na placu przed gmachem muzeum. Placówka przechowu-
je również kamienie graniczne kopalń węgla z: Chudowa (sygn. MGW/TG/522), Mokre-
go (sygn. MGW/TG/1183), Bielszowic (sygn. MGW/TG/1184), Ornontowic (sygn. MGW/
TG/2112) i jeden kamień niezidentyfikowany (sygn. MGW/TG/370). Drugą grupę zbio-
rów stanowią kamienie kopalń rud cynku z okolic Stolarzowic i Radzionkowa, które Mu-
zeum przekazał Marek Majeranowski (sygn. MGW/TG/2149–2155).
 22 Sygn. MGW/TG/1923.
 23 Sygn. MGW/TG/1924. Pole to w 1855 roku włączono do kopalni „Kleofas”. Por. J. J a -
r o s, Słownik historyczny…, s. 64.
 24 Sygn. MGW/TG/1925. Pole to w 1895 roku włączono do kopalni „Ferdinand” (póź-
niejsza „Katowice”). Por. J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 64; T. L o s t e r, Pola górnicze…, 
s. 49.
 25 Sygn. MGW/TG/1927. Pole to w 1860 roku włączono do kopalni „Arcona”. Por. J. J a -
r o s, Słownik historyczny…, s. 25.
 26 Sygn. MGW/TG/1929. Pole eksploatowano w latach 1864–1867. W 1885 roku więk-
szą jego część włączono do kopalni „Ferdinand”. Por. J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 85; 
T. Lo s t e r , Pola górnicze…, s. 47, 49.
 27 Sygn. MGW/TG/1931. Pole to w 1883 roku włączono do kopalni „Giesche”. Por. J. J a -
r o s, Słownik historyczny…, s. 102; T. L o s t e r, Pola górnicze…, s. 49.
 28 Sygn. MGW/TG/1926. Nie zgadza się z tym jednak R. Borowy. Monogram i data nie 
pasują do żadnego ze znanych pól górniczych na terenie Katowic.
 29 Sygn. MGW/TG/1928.
 30 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 64. Żadna inna nazwa pola górniczego z terenu Ka-
towic, zaczynająca się na literę „R”, nie pasuje do zapisanej na kamieniu daty.
 31 Tak utrzymuje R. Borowy: karta ewidencyjna MGW/TG/1930. Por. J. J a r o s, Słownik 
historyczny…, s. 104.
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Ostatni kamień znalazł się w posiadaniu Muzeum Historii Katowic 32. 
Został ustawiony w otwartym 29 kwietnia 2009 roku katowickim lapi-
darium przy kościele pw. św. Michała Archanioła w parku Kościuszki 33. 
Kamień oznaczony inicjałem „P.” z wyrytą datą 1842 roku najbardziej pa-
suje do pola „Praeservativ” koło Muchowca, które nadano rok wcześniej 34.

Ewolucja prawa górniczego dla Górnego Śląska

Początki górnictwa na Górnym Śląsku sięgają czasów średniowiecza, 
gdy w okolicach Bytomia wydobywano rudę srebra i ołowiu. U progu 
epoki nowożytnej w 1528 roku książę opolski Jan Dobry wydał – opartą 
na średniowiecznym prawie górniczym – ustawę o nazwie Ordunek Gór-
ny 35. Z jej postanowień m.in. czerpano, tworząc nowoczesne prawo górni-
cze po przejęciu Śląska przez Prusy w połowie XVIII wieku. Główną rolę 
w rozwoju górnictwa węglowego na przełomie XVIII i XIX wieku w okrę-
gu górnośląskim odegrało państwo pruskie, które ograniczyło uprawnienia 
śląskich feudałów do dysponowania znajdującymi się na tych ziemiach bo-
gactwami mineralnymi 36. W roku 1756 węgiel kamienny zaliczono do rega-
liów, a więc stał się on własnością panującego 37. Dnia 5 czerwca 1769 roku 
król pruski Fryderyk II wydał nowe prawo górnicze dla Śląska i hrabstwa 
kłodzkiego – Revidierte Bergordnung für das souvereine Herzogthum Schlesien 
und für Grafschaft Glatz 38. Prawo to zaliczało do regaliów, poza węglem ka-
miennym, wszystkie metale i ich rudy (oprócz rud żelaza, występujących 
blisko powierzchni ziemi – te starano się zaliczyć do uprawnień właścicie-

 32 Muzeum Historii Katowic nie posiada żadnych materiałów mogących przybliżyć lo-
sy kamienia. Nie ma także karty ewidencyjnej obiektu.
 33 J. T o f i l s k a, Katowickie lapidarium, „Kronika Katowicka” 2009, nr 13, s. 16.
 34 Pole to w drugiej połowie XIX wieku zostało włączone do kopalni „Wujek”. Patrz: 
J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 110–111. Jednak litera „P” z datą wytyczenia pola 1842 
może też pasować do pola „Pauliens Glück”, nadanego w 1938 roku na wschód od Zawo-
dzia.
 35 J. P i e r n i k a r c z y k, Pierwsza polska ustawa górnicza czyli „Ordunek Gorny”. Hi-
storyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528, Tarnowskie Góry 1928.
 36 J. J a r o s, Historia górnictwa węglowego…, s. 294–295.
 37 J. P i e r n i k a r c z y k, Historja górnictwa i hutnictwa…, t. 1, s. 259.
 38 H. S i m o n, Das Provinzial-Gesetzbuch der Schlesischen Verfassung und Verwaltung: sys-
tematische Sammlung der Gesetze und Verordnungen fur das offentliche Recht des Herzogthums 
Schlesien und der Graftscheft Glatz, Heft 9: Das Bergwerks-Recht von Schlesien, Breslau 1846, 
s. 6–96. O ustawie z 1769 roku pisali: J. J a r o s, Historia górnictwa węglowego…, s. 269; t e n -
ż e, Słownik historyczny…, s. 10; J. P i e r n i k a r c z y k, Historja górnictwa i hutnictwa…, s. 259. 
Zob. też A. F r u ż y ń s k i, Powstanie przemysłu…, s. 11.
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li gruntów 39). Eksploatacja tych kruszców dozwolona była na podstawie 
nadania wystawianego przez Wyższy Urząd Górniczy – Oberbergamt 40. 
Prawo do uzyskania nadania przysługiwało pierwszemu odkrywcy mine-
rału, który nadał zgłoszenie, przy czym właściciel gruntu mógł przystąpić 
do współeksploatacji 41. Jednocześnie pruskie prawo górnicze wprowadzi-
ło tzw. zasadę dyrekcyjną 42 – Direktionsprinzig, zgodnie z którą kopalnie 
zarówno państwowe, jak i prywatne zostały podporządkowane państwo-
wym władzom górniczym, które wyznaczały dla nich sztygarów i szycht-
mistrzów 43. W myśl prawa z 1769 roku własność górnicza powstawała więc 
przez nadanie pola z ręki władz górniczych 44. Dnia 13 lutego 1780 roku 
ukazały się przepisy regulujące miernictwo górnicze – Instruction für einen 
Markscheider in Schlesien. Nakazano wówczas zarządcom kopalń wykony-
wanie szczegółowych planów górniczych przedsiębiorstw nowo zakłada-
nych oraz tych już istniejących 45.

Ustawą z 2 maja 1851 roku zniesiono tzw. zasadę dyrekcyjną, dając wła-
ścicielom kopalń większą swobodę, co wpłynęło na ożywienie w górnoślą-
skim górnictwie 46. Dnia 24 czerwca 1865 roku ostatecznie zastąpiono dotych-
czasowe śląskie prawo górnicze, opierające się głównie na ustawie z 1769 
roku, nową powszechną ordynację górniczą dla Prus – Algemeines Bergge-
setz 47. Ustawa ograniczyła uprawnienia właścicieli gruntów do zakładania 
na ich ziemiach kopalń węgla kamiennego. Węgiel stał się wyłącznie wła-
snością tego, kto otrzymał nadanie górnicze na danym terenie. Właściciel 
gruntu miał tylko prawo do odszkodowania za szkody powstałe wskutek 
eksploatacji, które pokryć miał właściciel kopalni 48. Nowe prawo utrzyma-
ło większość dawnych postanowień, w tym także dotychczasowe etapy za-
kładania kopalni 49. Ostatnią regulację prawa górniczego w zakresie zgła-
szania pól górniczych oraz ich nadawania przeprowadzono w 1907 roku 50.

 39 J. J a r o s, Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie (1136–1976), Warszawa–Kraków 
1978, s. 53.
 40 Tamże, s. 53; J. P i e r n i k a r c z y k, Historja górnictwa i hutnictwa…, s. 259.
 41 J. J a r o s, Dzieje polskiej kadry technicznej…, s. 53; t e n ż e, Zarys dziejów…, s. 42.
 42 T e n ż e, Zarys dziejów…, s. 42; S. K o s s u t h, Górnictwo węglowe…, s. 35.
 43 J. J a r o s, Dzieje polskiej kadry technicznej…, s. 53; t e n ż e, Zarys dziejów…, s. 42.
 44 S. K o s s u t h, Górnictwo węglowe…, s. 36.
 45 P. G r e i n e r, Górnośląskie mapy górnicze…, s. 25–26.
 46 J. P i e r n i k a r c z y k, Historja górnictwa i hutnictwa…, s. 261.
 47 Tamże, s. 262.
 48 J. J a r o s, Historia górnictwa węglowego…, s. 296–297; t e n ż e, Słownik historyczny…, 
s. 12.
 49 T e n ż e, Słownik historyczny…, s. 12.
 50 J. P i e r n i k a r c z y k, Historja górnictwa i hutnictwa…, s. 263.



Anna Latko, Przemysław Noparlik160

Etapy zakładania pól górniczych

W świetle ustawy Fryderyka II z 1769 roku zakładanie nowej kopalni 
przebiegało w kilku etapach. Pierwszym z nich było zlokalizowanie miej-
sca pod założenie kopalni. W tym celu obserwowano powierzchnię ziemi, 
poszukując wychodni węgla. Ta metoda funkcjonowała co najmniej do po-
łowy XIX wieku 51.

Po zlokalizowaniu złoża węgla dokonywano zgłoszenia – Mutung. 
W świetle ustawy z 1769 roku przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie nadań, 
a także łączenie pól górniczych należało do kompetencji Wyższego Urzę-
du Górniczego 52. Urząd ten również sprawował nadzór nad kopalniami. 
Ustawa z 1865 roku poszerzyła te kompetencje o nadzór nad pracą mier-
niczych górniczych, którym urząd wydawał koncesje, a także o rozstrzy-
ganie sporów między właścicielami kopalń a geologami i mierniczymi 53.

Zgłoszenie musiało zawierać opis miejsca, w którym znaleziono wę-
giel, oraz proponowaną nazwę i rozmiary planowanego pola górniczego. 
Władze górnicze następnie sprawdzały, czy kruszec rzeczywiście znale-
ziono. Zdarzało się, że na tym etapie należało rozstrzygać spory z właści-
cielami pól górniczych. W następnej kolejności następowało nadanie pola 
– Verleihung – przez Wyższy Urząd Górniczy. Zatwierdzał je jeszcze – od 
początku XIX wieku – Wydział Górnictwa, Hutnictwa i Salin w Berlinie 54. 
Dokument nadania zawierał: nazwę zakładanej kopalni, jej lokalizację, ma-
pę terenu z zaznaczonym obszarem planowanej eksploatacji, a także okre-
ślenie minerału, który będzie wydobywany 55.

Ostatnim etapem powstawania nowej kopalni było wymierzenie po-
la górniczego w terenie i oznaczenie jego granic – Vermessen 56. W tym ce-
lu wyspecjalizowani mierniczy górniczy dokonywali pomiaru i ustawiali 
odpowiednio oznaczone kamienne słupki wzdłuż granic poszczególnych 
pól. W świetle przepisów okres między nadaniem a wymierzeniem po-
winien wynosić nie więcej niż 3 miesiące 57. Podczas wymierzania nowe-

 51 P. S t r z a ł k o w s k i, Zarys rozwoju technologii…, s. 7–8. W tym czasie drążono płytkie 
szyby lub budowano tzw. kopalnie upadowe, czyli posiadające łagodny spad.
 52 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 10.
 53 J. G o ł a s z e w s k i , Akta Wyższego Urzędu Górniczego…, s. 179.
 54 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 10–11.
 55 T. L o s t e r, Pola górnicze…, s. 47.
 56 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 10–11.
 57 Tamże, s. 11. W praktyce musiało być jednak inaczej, skoro różnica między datą nada-
nia niektórych pól a zamieszczoną na kamieniach datą wytyczenia w terenie dochodzi na-
wet do kilku lat.
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go pola poza mierniczymi obecni byli także właściciele zakładanej kopal-
ni i pól sąsiednich 58.

Wymagano, by pola górnicze miały linie proste i kształty zbliżone do 
czworoboków, przy czym szerokość takiego pola nie mogła być mniej niż 
trzy razy mniejsza od jego długości 59. Jak zauważył Tadeusz Loster, ka-
mienie starano się układać od siebie w takiej odległości, by były widoczne 
„gołym okiem”. Jeśli rzeźba terenu była bardziej urozmaicona, stawiano 
więcej kamieni blisko siebie 60. W świetle ustawy z 1769 roku kamienie by-
ły chronione prawem. Kara groziła za ich niszczenie, przekopywanie i za-
malowywanie 61.

Początkowo śląskie prawo zezwalało na nadawanie niewielkich pól gór-
niczych. Wielkość pola podstawowego – Fundgrube – w końcu XVIII wieku 
wynosiła 2889 m2. Przewidywano także – zgodnie z prawem – nadawanie 
do podstawowego pola 20 dalszych miar wynoszących po 722 m2. Mimo 
to pola eksploatacyjne były zbyt małe. W związku z tym już w 1816 roku 
wielkość pola podstawowego zwiększono do 3432 m2, a pól dodatkowych 
– do 858 m2. Faktyczna wielkość nadawanych pól mogła zatem dochodzić 
nawet do 2,5 ha 62. Nadal jednak obszary zakładanych kopalń były niewy-
starczające, toteż przedsiębiorcy zwracali się do władz górniczych z proś-
bą o powiększanie pól bądź zakładali po kilka kopalń. Dnia 1 lipca 1821 
roku ukazała się nowa ustawa górnicza, która wprowadziła zmianę w tym 
zakresie. Zezwolono wówczas na nadawanie większych terenów pod eks-
ploatację, a także na łączenie istniejących już pól 63. Takie połączone pola 
nazywano skonsolidowanymi – consolidierte. Innym sposobem zwiększe-
nia wydobycia było eksploatowanie kilku pól jednocześnie bez ich formal-
nego połączenia – Betriebsgemeischaft 64.

Istotna zmiana w tym zakresie nastąpiła w prawie górniczym w 1865 
roku – zezwolono na nadawanie pól o maksymalnej powierzchni wynoszą-
cej 2189 tysięcy m2. Nie przeszkodziło to w dalszej konsolidacji pól, którą 
wymuszał dokonujący się w górnictwie postęp techniczny. W ten sposób 
u progu XX stulecia wielkość pól górniczych dochodziła niejednokrotnie 
do ponad 20 km2  65.

Zgodnie z prawem górniczym nieeksploatowanie pola groziło jego ode-
braniem. Mimo tego na wielu polach nie podejmowano wydobycia. Wła-
ściciele traktowali je jako rezerwę na przyszłość. Jerzy Jaros wyliczył, że 

 58 T. L o s t e r, Pola górnicze…, s. 47.
 59 Tamże, s. 47.
 60 Tamże, s. 47.
 61 H. S i m o n, Das Provinzial-Gesetzbuch…, Heft 9: Das Bergwerks-Recht…, s. 40–41.
 62 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 13.
 63 J. P i e r n i k a r c z y k, Historja górnictwa i hutnictwa…, s. 260.
 64 J. J a r o s, Słownik historyczny…, s. 13.
 65 Tamże, s. 13.
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w 1868 roku na Górnym Śląsku eksploatowano jedynie 98 z całej liczby 
483 pól górniczych 66. 

Wyjątkowa sytuacja była w południowej części obecnych Katowic, na 
terenach wchodzących w skład dawnego księstwa pszczyńskiego. Mowa 
o dzielnicach Panewniki, Ligota, Piotrowice, Podlesie, Zarzecze, Kostuchna 
i Murcki. W 1824 roku książę pszczyński został zwolniony przez Frydery-
ka Wilhelma II z obowiązku zgłaszania kopalń, uzyskiwania nadań i wy-
mierzania pól, a tym samym otrzymał wyłączne prawo do zakładania ko-
palń na swoim terenie – ius excludendi alios 67. Dlatego w tej części Katowic 
nie odnaleziono górniczych kamieni granicznych.

Analiza odnalezionych kamieni granicznych pól górniczych

Odnalezione kamienie z terenu współczesnych Katowic pochodzą z po-
łowy XIX wieku. Aż 8 spośród 16 zbadanych kamieni zostało ustawionych 
w latach czterdziestych XIX stulecia. Najstarsze 3 pochodzą z 1840 roku 68, 
jeden wykonano w 1841 roku 69, 3 kolejne zaś – w 1842 roku 70. Pozostałe 
kamienie są prawie aż o dwie dekady młodsze. Po 3 kamienie wykonano 
w 1857 roku 71 i w 1859 roku 72. Ostatnie 3 pochodzą z lat 1860 73 oraz 1861 74. 
Niestety, nie udało się odszukać kamieni o starszym rodowodzie ani ka-
mieni pochodzących z ostatniego kwartału XIX stulecia.

Ogólny stan zachowania odnalezionych kamieni granicznych jest do-
bry. Istniejące zniszczenia dotyczą drobnych pęknięć i ubytków. Nie wpły-
wają one jednak istotnie na ogólny wygląd kamieni. Większe znaczenie ma 
to w przypadku zamieszczonych na kamieniach inskrypcji, choć nie wy-
stąpiły poważniejsze problemy z odczytaniem ich treści.

Kamienie górnicze wykonywano z łatwo dostępnego materiału. Na oma-
wianym obszarze takie warunki spełniał piaskowiec, pochodzący z lokal-
nych kamieniołomów 75. Jego obróbką zajmowały się miejscowe warszta-

 66 Tamże, s. 13.
 67 Tamże, s. 11–12.
 68 Są to trzy kamienie pola „Heilige Drei Könige”.
 69 Pole „Josephinens Hoffnung”.
 70 Pola: „Praeservativ”, „Adam”, „Conrad”.
 71 Pola: „H.F.”, „Mammouth”, „Rinaldo”.
 72 Pola: „Pepita”, „Teichmannschoffnung” oraz niezidentyfikowane pole o monogramie 
„C.G.”.
 73 Pole „Kleine Franziska”.
 74 Pola: „Charlotte”, „Pfarrfeld”.
 75 Analogiczna sytuacja wystąpiła w innych miejscowościach, w których odkryto podob-
ne kamienie. Marek Majeranowski z Miechowic, poszukujący od kilku lat kamieni w oko-
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ty kamieniarskie, specjalizujące się na co dzień w produkcji nagrobków 76. 
Ustalenie nazw poszczególnych warsztatów jest dość problematyczne. Na 
żadnym ze zbadanych kamieni nie ma sygnatury warsztatu ani nazwy miej-
scowości, z której dany rzemieślnik pochodził.

Rozpoznane kamienie łączy identyczny kształt. Każdy z nich ma for-
mę pionowo ustawionej prostokątnej płyty, zwieńczonej łukiem, najczęściej 
odcinkowym, rzadziej pełnym. Kamienie te mają bardzo zbliżone wymia-
ry. Szerokość (długość podstawy) aż 12 spośród 16 przebadanych kamie-
ni wynosi 30–31 centymetrów. Pozostałe kilka egzemplarzy ma szerokość 
tylko nieco większą. Po dwa kamienie mają szerokość równą – odpowied-
nio – 33 cm i 34 cm. Podobne prawidłowości odnotowano w przypadku 
grubości płyt (szerokości podstawy). Waha się ona w granicach od 15,5 cm 
do 19 cm. Tylko jeden kamień ma grubość 23 cm.

Pewne problemy wiążą się z ustaleniem wysokości kamieni. Najpierw 
należy określić granicę między częścią nadziemną i podziemną. Natural-
ną barierą, dzielącą wysokość kamienia na dwie części, jest zasięg jego ob-
róbki. Górna część, przeznaczona do przekazywania komunikatu w formie 
inskrypcji, jest zwykle lepiej obrobiona i poddana obróbce mechanicznej. 
Z kolei część podziemna nie posiada specjalnego wykończenia i jest nie-
co szersza. Z powodu wkopania w ziemię prawie wszystkich kamieni nie 
zawsze dało się ustalić linię podziału między częścią nadziemną a pod-
ziemną. Z tego względu nie można ustalić wysokości części podziemnych 
kamieni. Było to możliwe tylko w jednym przypadku, gdzie odnalezio-
no kamień wykopany z ziemi. Należał on do pola „Conrad” z okolic Załę-
ża. Jego podziemna część wynosi 45 cm. Większość kamieni, bo aż 11, ma 
wysokość części nadziemnej wynoszącą 40–49 cm. Tylko jeden kamień był 
niższy 77, natomiast 3 spośród przebadanych kamieni wystawały ponad po-
ziom ziemi od 51 do 54,5 cm.

Ślady na większość kamieni wskazują na ich obróbkę mechaniczną. 
Aż 10 z nich ma z boków i z góry wyraźnie zaznaczone poziome prążki. 
Na górnej, poziomej części kamieni czasem oznaczano tzw. punkt pomia-
ru 78. Najczęściej jest to niewielkie okrągłe zagłębienie, czasem krzyżyk. 
Zbadanie tych punktów nie było do końca możliwe, gdyż stan zachowa-
nia większości kamieni nie pozwala stwierdzić, czy na danym kamieniu 
punkt taki pierwotnie istniał.

licach Bytomia i Tarnowskich Gór, potwierdza, że znalazł jedynie dwa kamienie wykonane 
z granitu. Należały one do kopalni „König” między Łagiewnikami a Chorzowem.
 76 T. L o s t e r, Pola górnicze…, s. 47.
 77 Jest to kamień pola „Heilige Drei Könige”, przeniesiony do Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu (sygn. MGW/TG/1923). Według karty inwentarzowej muzeum wyso-
kość jego części nadziemnej wynosi 34 cm.
 78 T. L o s t e r, Pola górnicze…, s. 47.
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Inskrypcje

Katowickie kamienie górnicze wykazują pewne podobieństwa rów-
nież w sposobie wykonywania napisów. Naturalnie inskrypcje były w ję-
zyku niemieckim. Wszystkie napisy oraz symbole powstały mechanicznie 
– techniką reliefu wklęsłego. Stan ich zachowania jest zasadniczo dobry. 
Nie ma problemów z odczytaniem większości inskrypcji. Tylko w kilku 
przypadkach ubite zostało godło górnicze, a w jednym kamieniu braku-
je jego numeru 79.

Kamienie z obszaru Katowic – podobnie jak z innych rejonów przemy-
słowej części Górnego Śląska – różnią się od siebie miejscami, w których 
umieszczano inskrypcje. Napisy tylko z jednej strony posiada 8 spośród 
zbadanych kamieni. W ich przypadku druga strona nie jest obrobiona me-
chanicznie i posiada chropowatą, pełną wybrzuszeń fakturę. Inskrypcja 
dwustronna znajduje się na pozostałych 8 kamieniach. W przypadku tych 
kamieni obie ich strony były wyszlifowane równo.

Napisy na odnalezionych kamieniach zostały zamieszczone według 
jednego wspólnego modelu. Wszystkie kamienie – zarówno z terenu Ka-
towic, jak i z sąsiednich miejscowości – posiadają wykute godło górnicze, 
tzw. kuplę, czyli skrzyżowane ze sobą perlik i żelazko 80. Godło górnicze 
było nieodłącznym elementem wszystkich kamieni granicznych pól gór-
niczych, co odróżniało je od innych słupków granicznych, ustawianych 
w XIX wieku na omawianym obszarze 81.

Oprócz znaku górniczego każdy kamień posiadał skróconą nazwę nada-
wanego pola górniczego oraz datę roczną wymierzenia pola, czyli ustawie-
nia kamienia w terenie 82. Poza tym na 8 spośród zbadanych kamieni za-
mieszczono informację o kolejnym numerze kamienia na polu. Co ciekawe, 
wszystkie kamienie numerowane posiadają inskrypcje dwustronne. Pozo-
stałe 8 kamieni nie posiada numeracji.

Ogólnie wyodrębniono pięć modeli ułożenia inskrypcji na kamieniu. 
W pierwszym były one tylko z jednej strony i miały zawsze w tym samym 
ułożeniu: kuplę w zwieńczeniu tablicy, niżej inicjał nazwy kopalni, a naj-

 79 Chodzi o kamień pola „Rinaldo”, znajdujący się obecnie w Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu (sygn. MGW/TG/1928). O numerze kamienia informuje jego karta in-
wentarzowa.
 80 Perlik to młotek o przekroju podłużnym w kształcie prostokąta. Żelazko posiada spe-
cjalny klin do kruszenia skały. Por. P. S t r z a ł k o w s k i, Zarys rozwoju technologii…, s. 7–8.
 81 Na terenie Katowic występowały kamienie o zbliżonym kształcie, lecz znacznie mniej-
sze, jakie ustawiano wzdłuż północnej granicy Księstwa Pszczyńskiego, o czym przypomi-
na wykuta na nich inskrypcja: „F.P.” (niem. Fürstentum Pless). Do dziś sporo tych kamieni 
można odnaleźć w lasach Panewnik, Ligoty, Ochojca czy Murcek.
 82 Stąd data ta jest zwykle późniejsza około jednego roku od daty nadania pola.
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niżej datę wytyczenia pola. Taki układ występuje na 8 spośród zbadanych 
kamieni 83. Kolejne przykłady dotyczą już kamieni dwustronnych. W mo-
delu drugim – powtarzającym się 5 razy – z przodu znajdują się: inicjał, 
a pod nim data, z drugiej zaś strony – numer kamienia, a poniżej kupla 84. 
Kolejne trzy modele reprezentowane są tylko przez pojedyncze przypadki. 
W trzeciej opcji z jednej strony kamienia znajdują się, kolejno, kupla, ini-
cjał i data, a po stronie przeciwnej – jedynie numer pola 85. Model kolejny 
kamienia ma z przodu wyryty jedynie inicjał nazwy pola, ze strony dru-
giej zaś kolejno – kuplę, datę i numer kamienia 86. Ostatni model układu in-
skrypcji na kamieniu jest dość podobny do poprzedniego. Jego przód za-
wiera skróconą nazwę kopalni, natomiast tył kolejno – numer kamienia, 
godło górnicze i datę wytyczenia pola 87.

Na kamieniach granicznych pól górniczych zamieszczane były skró-
ty. W przypadku nazw pól górniczych stosowano dwa rodzaje skrótów. 
Najczęstszym sposobem była abrewiacja per suspecionem w postaci sygli – 
pierwszych liter. Niemal wszystkie zbadane kamienie z terenu Katowic po-
siadają ten rodzaj skrótów (przykładowo: „C.” – „Conrad”; „K. F.” – „Kle-
ine Franziska”; „H. 3 K.” – „Heilige Drei Könige”). Na każdym kamieniu 
po skróconej nazwie pola występowała litera „G.”, zastępująca niemiec-
kie słowo Grube – kopalnia. Tylko w jednym przypadku wyraz ten skróco-
no do postaci „GR.” Drugim sposobem skracania nazw kopalń – znacznie 
rzadszym – była abrewiacja przez ściągnięcie per contractionem. Tego typu 
skrót widnieje na kamieniu pola „Josephinens Hoffnung”, gdzie zastoso-
wano skrót „Josph: Hffn:”. Jest to także jedyny zapis, w którym w jednym 
wyrazie są więcej niż dwie litery.

Kolejna ważna kwestia dotyczy zapisywania cyfr. Pojawiają się one 
w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest zapis daty rocznej wytycze-
nia pola, która znajduje się na każdym kamieniu. Wszystkie daty zapisa-
ne są cyframi arabskimi i zakończone kropką. W żadnym przypadku nie 
ma miejsca skracanie daty. Bardziej skomplikowane są sposoby zapisu nu-
meracji kamieni. Spośród zbadanych obiektów 8 miało swoją numerację. 
Wśród tych kamieni zaledwie na 3 występuje zapis cyframi rzymskimi, po-
zostałe 5 kamieni oznaczono cyframi arabskimi. Co ciekawe, cyfry arab-
skie zawsze były poprzedzone syglem „N:” Nummerierung – numeracja.

Na żadnym z badanych kamieni nie użyto liter gotyckich. Nie oznacza 
to jednak, że inne kamienie w okolicach Katowic nie miały napisów w tym 

 83 KG Kat: 01, 02, 05, 06, 07, 14, 15, 16.
 84 KG Kat: 03, 04, 08, 11, 12.
 85 KG Kat: 09.
 86 KG Kat: 10.
 87 KG Kat: 13.
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liternictwie, zwłaszcza że znane są przykłady kamieni z innych miejscowo-
ści na Górnym Śląsku, na których zamieszczone zostały litery gotyckie 88.

Na badanych kamieniach widnieją prawie wyłącznie inicjały nazw ko-
palń zapisane literami majuskulnymi. Minuskuła została użyta tylko raz 
– w przypadku kamienia pola „Josephinens Hoffnung”, na którym użyto 
innego rodzaju skrócenia. Nieco bardziej skomplikowana wydaje się kwe-
stia używania kursywy, która została zastosowana w napisach na 13 spo-
śród badanych kamieni. Kursywą zapisywano zarówno skrócone nazwy 
pól górniczych (11 przypadków 89), jak i cyfry oznaczające numery kamie-
ni (6). Lekki przechył w prawo wykazują też cyfry większości dat rocz-
nych (około 10 kamieni).

Podsumowanie

Kamienie graniczne pól górniczych z terenu obecnych Katowic stano-
wią materialny relikt górniczych początków miasta. Być może na swoje 
odkrycie i przebadanie czekają kolejne kamienie. Ze względu na zagroże-
nie kamieni istniejących w pierwotnym położeniu zniszczeniem bądź kra-
dzieżą postuluje się wykonać w najbliższym czasie ich pełną inwentaryza-
cję z opisem położenia za pomocą nawigacji satelitarnej.
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Aneks

T a b e l a  1
Zestawienie zachowanych kamieni z terenów współczesnych Katowic

Lp. Inicjał Nazwa pola 
górniczego

D
at

a 
na

da
ni

a 
po

la

In
sk

ry
pc

ja

Współczesna lokalizacja Administrator 
obiektu

1 2 3 4 5 6 7

1 P.G. „Praeservativ”
[?] 1841 1842

Katowice, park 
Kościuszki, lapidarium 
k. kościoła św. Michała 
Archanioła

Muzeum 
Historii 
Katowic

2 Josph: 
Hffn: G:

„Josephinens 
Hoffnung” 1840 1841

Katowice, plac przed 
Szybem „Pułaski” 
KWK „Wieczorek”

KWK 
„Wieczorek”
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cd. tabeli nr 1
1 2 3 4 5 6 7

3 C.G. ? ? 1859
Katowice, plac przed 
Szybem „Pułaski” 
KWK „Wieczorek”

KWK 
„Wieczorek”

4 P.G. „Pepita” [?] ? 1859
Katowice, plac przed 
Szybem „Pułaski” 
KWK „Wieczorek”

KWK 
„Wieczorek”

5 H.3K.G. „Heilige Drei 
Könige” 1838 1840

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1923)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

6 A.G. „Adam” 1841 1842

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1924)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

7 M.G. „Mammouth” 1855 1857

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1925)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

8 H.F.G. ? ? 1857

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1926)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

9 K.F.G. „Kleine 
Franziska” 1859 1860

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1927)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

10 R.G. „Rinaldo” ? 1857

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1928)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

11 P.G. „Pfarrfeld” 1859 1861

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1929)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

12 H.G. „Charlotte” 1861

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1930)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego

13 T.H.G. „Teichman
Nschoffnung” 1856 1859

Zabrze, Muzeum 
Górnictwa Węglowego
(sygn. MGW/
TG/1931)

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego
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cd. tabeli nr 1
1 2 3 4 5 6 7

14 C.G. „Conrad” 1841 1842
tereny leśne między 
Katowicami 
a Chorzowem

Lasy 
Państwowe

15 H.3K.G. „Heilige Drei 
Könige” 1838 1840

tereny leśne między 
Katowicami 
a Chorzowem

Lasy 
Państwowe

16 H.3K.G. „Heilige Drei 
Könige” 1838 1840

tereny leśne między 
Katowicami 
a Chorzowem

Lasy 
Państwowe

T a b e l a  2
Analiza porównawcza kamieni

Sygnatura 
wewnętrzna

Nazwa
pola górniczego Data Materiał

Wymiary
(cm) Inskrypcja
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N
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KG Kat 01 „Praeservativ” 1842 Piaskowiec 50 31 18 +

KG Kat 02 „Josephinens 
Hoffnung” 1841 Piaskowiec 49 34 18,5 +

KG Kat 03 C.G. [?] 1859 Piaskowiec 51 31 15,5 + +
KG Kat 04 „Pepita” 1859 Piaskowiec 54,5 31 16 + +
KG Kat 05 „Heilige Drei Könige” 1840 Piaskowiec 34 33 18 +
KG Kat 06 „Adam” 1842 Piaskowiec 44 33 23 +
KG Kat 07 „Mammouth” 1857 Piaskowiec 42 30 18,5 +
KG Kat 08 H.F.G. ? 1857 Piaskowiec 41 31 17 + +
KG Kat 09 „Kleine Franziska” 1860 Piaskowiec 48 31 18 + +
KG Kat 10 „Rinaldo” 1857 Piaskowiec 40 31 16 + +
KG Kat 11 „Pfarrfeld” 1861 Piaskowiec 43 31 16,5 + +
KG Kat 12 „Charlotte” 1861 Piaskowiec ? 31 18,5 + +

KG Kat 13 „Teichmann-
schoffnung” 1859 Piaskowiec 47 30 15,5 + +

KG Kat 14 „Conrad” 1842 Piaskowiec 48 31 16 +
KG Kat 15 „Heilige Drei Könige” 1840 Piaskowiec 46 31 17 +
KG Kat 16 „Heilige Drei Könige” 1840 Piaskowiec 47,5 34 19 +
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M a p a  1. Pole górnicze „Heilige Drei Könige” koło Załęża na mapie górniczej z 1902 
roku. Ź r ó d ł o: Biblioteka Śląska w Katowicach, Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. M.o. 

2583 III: Flotzkarte des Oberschlesichen Steinkohlenbecken, sect. 32: Radoschau
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1. Kamień graniczny pola „Heilige Drei 
Könige” koło Załęża (fot. Przemysław 

Halbina, kwiecień 2009 roku)

2. Przewrócony kamień graniczny pola 
„Conrad” koło Załęża (fot. Przemysław 

Halbina, kwiecień 2009 roku)

3. Kamień graniczny pola „Josephinens 
Hoffnung”, przeniesiony pod szyb 
„Pułaski” KWK „Wieczorek” (fot. 

Przemysław Halbina, sierpień 2009 roku)

4. Kamień graniczny pola „Pepita” (?), 
przeniesiony pod szyb „Pułaski” KWK 
„Wieczorek” (fot. Przemysław Halbina, 

sierpień 2009 roku)
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5. Kamień graniczny pola „Mammouth”, 
przeniesiony przed gmach Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu (fot. 
Przemysław Noparlik, czerwiec 2009 roku)

6. Kamień z granicy pól „Hohenlohe” 
i „Ferdinand”,przeniesiony przed gmach 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
(fot. Przemysław Noparlik, 

czerwiec 2009 roku)

7. Kamień graniczny pola 
„Teichmannschoffnung”, przeniesiony 

przed gmach Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu (fot. Przemysław 

Noparlik, czerwiec 2009 roku)

8. Kamień graniczny pola „Praeservativ” 
(?), przeniesiony do parku Kościuszki 

w Katowicach (fot. Przemysław Noparlik, 
lipiec 2009 roku)
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Grenzsteine der Bergbaufelder auf dem Gebiet 
vom heutigen Katowice

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Artikel, entstanden in Zusammenarbeit von zwei Absolventen der 
Schlesischen Universität in Katowice, setzt sich zum Ziel, die Problematik der 
Bergbausteine näherzubringen, welche der Markierung von nicht mehr beste-
henden Bergbaufeldern dienten. Da die damit verbundenen Fragen bezüglich 
der Stadt Katowice bislang keine eingehende Analyse erfuhren, wurden die er-
haltenen Bergbausteine aus der Umgebung der Stadteile Zalenze, Janow, Gie-
schewald und Ochojetz untersucht, deren Entstehung bis in die Anfänge des 
Kohlebergbaus in diesem Teil Schlesiens am Ende des 18. Jahrhunderts reicht, 
wie auch die, welche bis 1922 gelegt wurden. Aus dem Artikel erfährt man, 
dass die Forscher zur Durchführung ihres Vorhabens mühsame Geländefor-
schungen anstellen mussten, denen eine Analyse zeitgenössischer wie auch ar-
chivalischer Karten vorausging. Dies führte zur Wiederfindung eines Teils der 
Quellendatenbank – bestehend aus sechzehn erhaltenen Steinen – denn nur 
drei von ihnen befanden sich noch am ursprünglichen Ort. Ihre eingehende 
Analyse (Material, Herkunft, Abmessungen, Erhaltungsstand usw.) wie auch 
die Bedeutung epigraphischer Inschriften auf Grenzzeichen dieser Art wurde 
in den letzten beiden Unterkapiteln des Artikels dargestellt. Die Forscher zei-
gen darin gemeinsame Eigenschaften auf, wie auch Unterschiede, die sie bei 
der Analyse der aus Sandstein hergestellten Relikte entdeckten, wodurch sie 
zur Ergänzung der reichen Bergbaugeschichte wie auch zur Geschichte der 
Stadt Katowice selbst um neue, bislang nicht beleuchtete Aspekte beitragen. 
Bei der Lektüre dieses Artikels stößt der Leser dazu auf Informationen über 
die Entwicklung des Bergbaurechts für Oberschlesien sowie bekommt er die 
Gelegenheit die Etappen der Gründung von Bergbaufeldern auf diesem Ge-
biet nachzuverfolgen. Pessimistisch dünkt lediglich der Gedanke der Auto-
ren, dass ohne eine vollständige Bestandsaufnahme und weitere Forschungen 
– worauf die Forscher plädieren – die Möglichkeit des Umgangs mit den Zei-
chen der Vergangenheit unwiederbringlich verloren gehen wird.
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