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Wstêp
Doskonali w tym pimie nic nie znajd¹ dla siebie, ale gdy mniej wiadomi  przez za¿ycie
tu wypisanych dowiadczeñ  tam i ówdzie co wynajd¹, bêd¹ mieli doskonalsi ko³o czego
dowiadczaæ  takimi s³owami zwraca³ siê do czytelników we wstêpie do dzie³a O rzeczach
kopalnych jego autor  Krzysztof Kluk, w roku 1781.
Wiedzieni t¹ sam¹ ide¹ oddajemy w Pañstwa rêce ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Dzieje górnictwa
 element europejskiego dziedzictwa kultury, której autorami s¹ zarówno historycy i archiwici zajmuj¹cy siê zagadnieniami historii górnictwa, jak i pracownicy uczelni technicznych oraz
przyrodniczych, przedstawiciele przemys³u wydobywczego oraz organów nadzoru górniczego, czy wreszcie osoby zafascynowane dawnym górnictwem i jego pozosta³ociami. £¹czy
autorów wspólna pasja  historia górnictwa oraz wiadomoæ, ¿e zarówno przed stuleciami,
jak i wspó³czenie eksploatacja górnicza by³a i jest podstawowym ród³em surowców, umo¿liwiaj¹cych funkcjonowanie produkcji przemys³owej, a tym samym gospodarki, a dzieje górnictwa to ¿ywa, emocjonuj¹ca opowieæ o zmaganiach cz³owieka z bezwzglêdnymi si³ami
przyrody  w walce o skarby natury ukryte we wnêtrzu ziemi. Chocia¿ opracowanie niniejsze
dotyczy jedynie wybranych zagadnieñ z dziejów górnictwa, prezentuje szeroki zakres tematyczny, poczynaj¹c od opisu zasobów archiwalnych, przez rozwój techniki w górnictwie,
ma³o znan¹ historiê poszukiwañ i eksploatacji górniczej na terenach tzw. Ziem Zachodnich po
zakoñczeniu II wojny wiatowej, problematykê badañ i wykorzystania reliktów dawnych
robót górniczych, a tak¿e aspekty prawne i kulturowe rozwoju eksploatacji górniczej.
¯yj¹c na prze³omie XX i XXI wieku jestemy zafascynowani wspó³czesnymi cudami
techniki i ³atwo przeoczyæ mo¿na przy tym przesz³oæ, w której wszystko, co mamy, dojrzewa³o powoli i w trudzie. Górnictwo, rozumiane jako umiejêtnoci poszukiwania i wydobywania surowców naturalnych, dawniej obejmuj¹ce równie¿ wiedzê hutnicz¹ i metalurgiczn¹, jest
jedn¹ z najwa¿niejszych i najstarszych dziedzin dzia³alnoci cz³owieka. Poczynaj¹c od eksploatacji krzemienia, przez pozyskiwanie rud miedzi i cyny dla uzyskania br¹zu, póniej ¿elaza
i wêgla kamiennego  daj¹cych podstawê do dynamicznego rozwoju produkcji i techniki
w okresie rewolucji przemys³owej, umiejêtnoci wydobywania i wykorzystania surowców
naturalnych wyznacza³y etapy rozwoju ludzkoci, decyduj¹c tym samym o rozwoju spo³eczeñstw i ich kultury. Na pytanie, kiedy zaczê³o siê panowanie maszyn, pada zwykle odpowied  od wynalezienia maszyny parowej, tzn. od roku 1769. Niewielu z nas zdaje sobie
sprawê, ¿e maszyna parowa zrodzi³a siê w kopalni, a idea usuwania wody z wyrobisk podziemnych przy u¿yciu pary zrealizowana zosta³a ju¿ w roku 1698 przez Thomasa Savery, konstruktora pompy parowej, nazwanej, nie bez przyczyny Miners Friend (Przyjaciel Górnika). Pocz¹tkowo wiêc maszyny pompowa³y wodê, przede wszystkim z kopalñ, a wykorzystanie energii pary do innych zastosowañ nast¹pi³o po roku 1784, pocz¹tkowo jako napêdu
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m³ynów zbo¿owych i pras do wyciskania nasion oleistych, póniej zmechanizowanych przêdzalni i innych zak³adów. Wp³ywu upowszechnienia siê maszyn na gospodarkê, politykê,
komunikacjê, a nawet sztukê wojenn¹, a tym samym na rozwój europejskiej i wiatowej
kultury nie sposób przeceniæ, zw³aszcza po roku 1800. Wtedy te¿ da³y siê odczuæ pierwsze
negatywne skutki uprzemys³owienia  szkody spo³eczne i problemy polityczne, wynikaj¹ce
z mechanizacji produkcji.
Zabytki techniki górniczej s¹ naj³atwiej dostrzegalnym w otoczeniu elementem dziedzictwa
dawnej, zwykle zaniechanej ju¿ eksploatacji. Roboty poszukiwawcze i wydobywcze  które
w zakresie eksploatacji krzemienia siêgaj¹ zarania cywilizacji, prowadzone by³y szczególnie
intensywnie w wielu rejonach Europy ju¿ od redniowiecza, czêsto przez wiele stuleci,
a pozostawi³y liczne relikty w postaci opuszczonych wyrobisk, zabudowañ, a czasem ca³ych
zespo³ów przemys³owych zwi¹zanych z górnictwem. W wielu przypadkach obiekty te, jak
np. wie¿e szybowe, czy ha³dy kopalniane, sta³y siê nieod³¹cznym elementem krajobrazu,
a krajobraz przekszta³cony przez górnictwo  to krajobraz kulturowy.
Na terenie Polski relikty robót górniczych znane s¹ w wielkiej liczbie z obszaru l¹ska,
gdzie udokumentowana historia poszukiwañ i eksploatacji siêga XII w., a przedmiotem wydobycia by³y przede wszystkim rudy metali, wêgiel kamienny oraz surowce skalne. Interesuj¹ce
wydaj¹ siê pozosta³oci dawnego górnictwa zachowane na obszarze Sudetów i ich przedgórza, który przyroda szczodrze wyposa¿y³a w liczne, niewielkie z³o¿a rud metali, okresowo
eksploatowane na przestrzeni XIIIXX w. Niestety, stopieñ poznania tych obiektów, w wielu
przypadkach zwi¹zanych z najdawniejszym okresem rozwoju eksploatacji górniczej na tym
terenie, jest niedostateczny, mimo ¿e stanowi¹ one cenne ród³o wiedzy o rozwoju techniki
eksploatacji z³ó¿, daj¹c wiadectwo wiedzy i umiejêtnoci pokoleñ górników zwi¹zanych z t¹
ziemi¹. Obiekty te pozbawione s¹ zwykle jakiejkolwiek ochrony i dokumentacji, a ich wykorzystanie sprowadza siê najczêciej do roli nielegalnych wysypisk mieci. Chlubnym wyj¹tkiem, mia³o stwierdziæ mo¿na  wzorem do naladowania, jest tu Muzeum Kopalnia Z³ota w
Z³otym Stoku, gdzie dziêki odpowiednio wyeksponowanej górniczej przesz³oci rozkwita obecnie
turystyka. Zabytkowe kopalnie mog¹ i powinny stanowiæ atrakcjê turystyki industrialnej (przemys³owej)  której celem jest poznanie walorów dziedzictwa przemys³owego oraz geoturystyki  ukierunkowanej na poznawanie przestrzennych przejawów ró¿norodnoci rodowiska
geologicznego. Geoturystyka promuje tak¿e ochronê dziedzictwa geologicznego i górniczego
oraz uwiadamia zwiedzaj¹cym zwi¹zek uwarunkowañ naturalnych i procesów antropogenicznych w kszta³towaniu krajobrazu kulturowego. Elementy turystyki geologicznej zosta³y
w³¹czone do programów edukacyjnych UNESCO.
Dzieje górnictwa, to dzieje pomylnych, lecz wci¹¿ trwaj¹cych zmagañ cz³owieka z ¿ywio³em
przyrody, anga¿uj¹cych wiedzê, inteligencjê i wolê kolejnych pokoleñ  od starszej epoki
kamiennej, po czasy wspó³czesne  które wywar³y istotny wp³yw na europejsk¹ i wiatow¹
kulturê, za zamys³ autorów niniejszego, skromnego opracowania, które przekazujemy w
rêce Czytelnika, doskonale oddaj¹ s³owa Marcusa Tulliusa Cicero (10643 r. p.n.e.): Historia
jest wiadkiem czasu, wiat³em prawdy, ¿yciem pamiêci i zwiastunk¹ przysz³oci.
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