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Z MINIONYCH CZASÓW
W poszukiwaniu najstarszej kopalni wêgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz1
In search of the oldest lignite mine in Ziemia Lubuska (western Poland). Prz. Geol., 65: 549–554.
A b s t r a c t. The paper presents available information about the beginnings of lignite mining in Ziemia Lubuska, western Poland. After
studies on remained German archival materials from “Landesarchiv Sachsen-Anhalt” and German literature from the 19th century, some
new data about the oldest mining has been found. The oldest acts of conferment of mining fields (“Mutung”) in the discussed region refer
to the field “Caroline”field in Glisno of 1820. The paper presents the history of the oldest mine in the Ziemia Lubuska region, i.e. “Caroline & Herrmann” in Glisno near of Sulêcin. The mine functioned in the years 1820–1862 and later as “Consolidierte Max” untill 1869.
The paper also describes the discovery of lignite deposits in the 19th century near Sulêcin, focusing on the detailed history of the village of
Glisno, which was closely connected with lignite. In the 19th century, in addition to a lignite mine, a silk factory operated in Glisno, which
used lignite to steam production, and a famous lignite-silt-spa located in a palace. The history of mining in Glisno has been almost completely forgotten. Unfortunately, there is a scarcity of preserved archival or literature materials relating to the mine.
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Literatura dotycz¹ca historii górnictwa wêgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej jest doœæ skromna, brak jest
dotychczas wyczerpuj¹cego opracowania obejmuj¹cego
ca³oœæ obszaru. Wiêkszoœæ prac powojennych koncentruje
siê na konkretnych kopalniach b¹dŸ obszarach. Prace przedwojenne zawieraj¹ natomiast g³ównie opisy z³ó¿ wêgla,
a ich autorzy ograniczali siê zwykle do wymienienia z nazw
dzia³aj¹cych kopalni (np. Pietzsch, 1925; Klein, 1927).
Jedynymi pracami omawiaj¹cymi bardziej szczegó³owo górnictwo na Ziemi Lubuskiej by³y publikacje
J. ¯aby z lat 70. XX w. (np. ¯aba, 1976, 1977, 1978). Najbardziej aktualne i kompletne informacje o historii górnictwa wêgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej znajduj¹ siê
w pracy autorki bêd¹cej czêœci¹ monografii „Wydobycie
wêgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych
w regionie lubuskim” z 2015 r. (Gontaszewska, 2015a).
Bardzo du¿e rozproszenie informacji o dawnych kopalniach, a tak¿e ich umiejscowienie (g³ównie przedwojenne
niemieckie czasopisma górnicze) powoduj¹, ¿e pozostaj¹ one
nieznane nawet dla lokalnych historyków. Sporo istotnych
informacji, a tak¿e zdjêcia i wspomnienia ludzi bezpoœrednio
zwi¹zanych z górnictwem, mo¿na znaleŸæ w wydawnictwach
ziomkostw niemieckich, niestety trudno dostêpnych.
Niniejsza praca ma za zadanie ustalenie, której kopalni
na Ziemi Lubuskiej jest nale¿ne miano najstarszej, gdy¿
wydaje siê, ¿e dotychczas publikowane informacje mog³y
byæ b³êdne.
NAJSTARSZE KOPALNIE WÊGLA BRUNATNEGO
NA ZIEMI LUBUSKIEJ
Termin „Ziemia Lubuska” zosta³ reaktywowany po
II wojnie œwiatowej dla oznaczenia ziem w³¹czonych do
Polski, które dotychczas znajdowa³y siê w obrêbie dwóch
niemieckich prowincji: Brandenburgii na pó³nocy i zachodzie oraz Dolnego Œl¹ska na po³udniowym wschodzie
(Krygowski, Zajchowska, 1946) Termin ten nie by³ w
powszechnym u¿yciu przed 1945 r.
1

Kopalnie brandenburskie podlega³y do 1861 r. Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (Oberbergamt) w Berlinie,
a nastêpnie w Halle (Saale), natomiast dolnoœl¹skie – urzêdowi we Wroc³awiu (Breslau). Wydobycie kopalin regulowa³o prawo górnicze z 1865 r. (Preußische Berggesetz).
Ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na wydobycie dokonywa³
zg³oszenia (Mutung) w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, który wydawa³ nastêpnie nadanie górnicze (Verleihung) (Jaros,
1984; Sperling, 2004). W archiwach polskich i niemieckich
zachowa³y siê zg³oszenia i nadania z obu tych urzêdów.
Pierwsze doniesienia o wêglu brunatnym pochodz¹
z prze³omu XVII i XVIII w., lecz czêsto b³êdnie nazywa siê
go wêglem kamiennym. Opisy takie dotycz¹ m.in. okolic
Sulêcina (Schmidt, 1804) czy te¿ Frankfurtu nad Odr¹
(Wedde, 2012). Pod koniec XVII w. rozpoczyna siê wydobycie tak zwanej ziemi a³unowej (Alaunerde), s³u¿¹cej
m.in. do wyrobu a³unu. Wed³ug ówczesnych definicji by³a
to mieszanka wêgla brunatnego, i³u oraz pirytu i towarzyszy³a z regu³y pok³adom wêgla brunatnego (Meyers…,
1902). Dziœ nale¿y j¹ definiowaæ jako mu³ek a³unowy
wêglisty z domieszk¹ pirytu.
Najstarszy naukowy opis z³ó¿ ziemi a³unowej oraz
wêgla brunatnego na obszarze Brandenburgii znajduje siê
w pracy Klödena z roku 1829. Najstarsza znana mapa z³ó¿
wêgla brunatnego i ziemi a³unowej jest autorstwa Plettnera
i pochodzi z 1852 r., obejmuje ca³¹ wspó³czesn¹ Ziemiê
Lubusk¹ (ryc. 1).
Bardzo dok³adny opis historii górnictwa (m.in. wêgla
brunatnego) w Brandenburgii do roku 1870 znajduje siê w
dziewiêciotomowej pracy Cramera (1872).
Wzmianki o najstarszych kopalniach na terenie obecnej Polski pojawiaj¹ siê w kilku pracach. Wed³ug Illnera
(1936) by³a to kopalnia w Radomierzycach k. Zgorzelca,
powsta³a w 1822 r. i nied³ugo potem zamkniêta. Jednak wg
Jarosa kopalnia ta dzia³a³a w latach 1838–1908 (Jaros,
1984). Kasiñski i inni (2002) uwa¿aj¹, ¿e w okolicach Zgorzelca kopalnie funkcjonowa³y ju¿ od 1740 r., a same z³o¿a
odkryto w latach 1642–1643 dziêki po¿arom z³ó¿ w pó³noc-
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W literaturze polskiej brak jest dotychczas wzmianki
o kopalni w Gliœnie k. Lubniewic (powiat sulêciñski), tymczasem okolice te ju¿ ponad 200 lat temu by³y zwi¹zane
z wydobyciem wêgla brunatnego.
WÊGIEL BRUNATNY W HISTORII GLISNA
Historia Glisna (niem. Gleissen lub Gleißen) siêga
wczesnego œredniowiecza, a jego w³aœciciele czêsto siê
zmieniali. W roku 1785 Glisno zosta³o sprzedane kolejny
raz, a w³aœcicielem sta³ siê Friedrich Wilhelm von Poser,
który wybudowa³ w latach 1790–1793 gliœnieñski pa³ac,
zachowany do dziœ (Skaziñski, 2011).
W 1799 r. powsta³a na terenie maj¹tku Glisno (Rittergut Gleissen), na pó³noc od zabudowañ wsi, kopalnia ziemi
Ryc. 1. Mapa wystêpowania z³ó¿ wêgla brunatnego na terenie a³unowej wraz z zak³adem przetwórczym (Alaunerz-BergBrandenburgii (Plettner, 1852)
werk) (Karsten, 1803; Klöden, 1829; Wedekind, 1855; BieFig. 1. Map of lignite deposits in Brandenburg (Plettner, 1852)
linis-Kopeæ, Skaziñski, 2007). Prawdopodobnie jeszcze
wczeœniej ze z³ó¿ tych (zawieraj¹cych do kilkunastu prono-zachodniej czêœci Kotliny Turoszowskiej (Kasiñski i in., cent zwi¹zków ¿elaza) korzysta³a nieczynna ju¿ wówczas
2002). Jaros (1984) wymienia tak¿e kopalniê „Fortuna” huta w Lubniewicach (Königswalde Hütte). Przed wojn¹
z Krzelkowa k. Ziêbic, która dzia³a³a w roku 1740. Wspo- 7-letni¹ (do 1770 r.) dzia³a³a tak¿e wytwórnia a³unu w Lubmniane kopalnie znajduj¹ siê jednak poza Ziemi¹ Lubusk¹. niewicach (Alaunsiebierei in Königswalde) (Schmidt, 1804;
Jako najstarsze kopalnie na Dolnym Œl¹sku s¹ przed- Plettner, 1852). Lokalizacja kopalni ziemi a³unowej jest
stawiane równie¿ Zjednoczone Kopalnie Zielonogórskie niepewna, z przekazów dawnych mieszkañców wynika, ¿e
(Consolidierte Grünberger Gruben), m.in. przez Rosen- jedna z nich funkcjonowa³a pomiêdzy wsi¹ a folwarkiem
berga-Lipinsky’ego (1893), Czajkê (1938), ¯abê (1976) „Posersfelde”, a druga bezpoœrednio na pó³noc od samej wsi
czy Zimmermanna (2005). Zosta³y one utworzone 24 listo- (Schmidt, 1989). Zachowa³ siê te¿ opis mówi¹cy o nieczynnej
ju¿ kopalni „1/4 mili na pó³noc od pa³acu”, czyli na pó³noc od
pada 1840 r., pod nazw¹ „Friedrich Wilhelm”.
Warto zauwa¿yæ, ¿e kopalnie te nale¿¹ do najstarszych wsi (John, Formey, 1821). Schulz (1821) wymieniaj¹c szeœæ
kopalni wêgla brunatnego w Polsce. Starsze s¹ jedynie pok³adów ziemi a³unowej w okolicy Glisna, wspomina o ekskopalnie tzw. Zag³êbia Blanowickiego, powsta³e w koñcu ploatacji przy hucie. Opieraj¹c siê na opisach Klödena (1829)
XVIII w., jednak eksploatowa³y one nieco inny surowiec – oraz mapie z roku 1893, mo¿na z du¿ym prawdopodobieñtwardy wêgiel brunatny wieku jurajskiego (Wójcik, Preidl, stwem stwierdziæ, ¿e jedna z kopalñ ziemi a³unowej dzia³a³a
bezpoœrednio na wschód od folwarku „Posersfelde”, a druga
2014).
Opieraj¹c siê na zachowanych materia³ach archiwal- na pó³noc od wsi, obok huty i przysz³ej fabryki jedwabiu.
nych oraz wspomnianej pracy Cramera (Cramer, 1872), Œwiadczyæ o tym mog¹ tak¿e deformacje terenu (zapadliska),
wydaje siê, ¿e najstarszej lubuskiej kopalni nale¿y szukaæ stwierdzone w obu tych lokalizacjach za pomoc¹ lotniczego
w pó³nocnej czêœci Ziemi Lubuskiej, w okolicy Sulêcina skaningu laserowego (LIDAR).
W roku 1801 kilka kilometrów dalej na po³udnie, w oko(ryc. 2).
licach Sulêcina, aptekarz i jednoczeœnie
senator Müller odkry³ inny pok³ad ziemi
a³unowej, a nastêpnie wêgiel brunatny
(Gontaszewska, 2015b). Tym razem nie
zosta³ on ju¿ pomylony z wêglem kamiennym, Müller porówna³ go bowiem
do wêgla wystêpuj¹cego „u po³udniowych granic Prus” (Cramer, 1872).
Odkrycie to zosta³o opisane w literaturze
(Towarzystwo Przyrodnicze w Berlinie)
ju¿ w roku 1803 przez Karstena. Autor
przytoczy³ wyniki badañ przeprowadzonych w Magdeburgu, które wykaza³y, ¿e
3–4 buszlom wêgla brunatnego odpowiada
jeden buszel (niem. Scheffel) wêgla kamiennego, zapewne w sensie wartoœci
opa³owej. Wyliczy³ tak¿e, ¿e iloœæ wêgla
brunatnego z nowoodkrytych pok³adów
by³aby wystarczaj¹ca do ogrzania Berlina i Poczdamu przez 400 lat.
Niestety, pomimo tak entuzjastyczRyc. 2. Najwa¿niejsze kopalnie wêgla brunatnego w okolicy Sulêcina
nych opisów odkrycia, nie powiod³y siê
Fig. 2. The most important lignite mines near Sulêcin
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próby zainteresowania nim króla pruskiego, ani von Posera, tak¿e k¹piele w mleku oraz ³aŸniê parow¹. By³o reklamochoæ odkrywcy uda³o siê uzyskaæ 3000 talarów na wierce- wane w ówczesnych bedekerach (Krause, 1988). Ukaza³o
nia poszukiwawcze, które dowiod³y wystêpowania licz- siê kilka publikacji ksi¹¿kowych, opisuj¹cych dzia³anie
nych pok³adów wêgla w okolicy Sulêcina (Wolf, 1995). zdrowotne k¹pieli. K¹piele w mule wêglowym mia³y
Wojny napoleoñskie w latach 1806–1807 ostatecznie leczyæ choroby uk³adu nerwowego, ¿o³¹dek, reumatyzm,
wszelkie choroby kobiece oraz skórne (Zeuschner, Reimer,
pogrzeba³y plany wydobycia.
Von Poser popad³ wkrótce w problemy finansowe, 1827). Mu³ wêglowy wystêpowa³ tu¿ pod gleb¹, w stropie
gdy¿ monopol na sprzeda¿ a³unu na terenie Prus posiada³a wêgla brunatnego, i by³ uwa¿any za „m³odszy wêgiel brukopalnia w Bad Freienwalde i móg³ on byæ sprzedawany natny” (Schayer, 1846). Jedno z wyst¹pieñ mu³u (na pó³noc
tylko za granicê (Jeger, 2016). W roku 1810 jego d³ugi od wsi) zosta³o obudowane jako k¹pielisko (ryc. 4, 5). Mu³
przekracza³y dwukrotnoœæ maj¹tku, a w 1813 r. og³osi³ wêglowy mia³ postaæ czarnej, wilgotnej, plastycznej masy
upad³oœæ. W roku 1819 maj¹tek Glisno wraz z kopalni¹ o lekko bitumicznym zapachu, po wysuszeniu traci³
a³unu zostaje zakupiony przez jednego z wierzycieli von 2/3 wagi, zawiera³ niewielkie iloœci wêgla brunatnego,
Posera, berliñskiego kupca ¿ydowskiego pochodzenia – szcz¹tków roœlin i kryszta³ków gipsu. Analizy chemiczne
Izraela Moj¿esza Henochsohna, który wkrótce zmieni³ wykaza³y, ¿e w czêœci mu³u nierozpuszczalnej w wodzie
nazwisko na Henoch (Bedoire, Tanner, 2004). Kupiec nie- wystêpuj¹ kwasy humusowe, ¿ywica, ozokeryt oraz tlenek
zbyt dobrze zna³ siê na prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wêgla, natomiast w czêœci rozpuszczalnej chlorki wapnia
postanowi³ wiêc zmieniæ profil maj¹tku i zdywersyfikowaæ i sodu, wapñ, tlenki ¿elaza, magnez oraz a³uny (John, Formey, 1821; John, 1824). By³y tak¿e badane popio³y po spaswoje przychody.
Od lutego 1820 r. kopalnia Henocha oprócz ziemi
a³unowej zaczê³a wydobywaæ równie¿ towarzysz¹cy jej
wêgiel brunatny. Inspekcja wykaza³a jednak, ¿e wydobycie
jest nielegalne, a urobek formalnie nale¿y do korony pruskiej. Henoch t³umaczy³ siê, ¿e nabywaj¹c dobra gliœnieñskie, by³ pewien swoich praw do wydobycia wêgla.
17 wrzeœnia 1820 r. wniós³ on proœbê o ustanowienie pola
górniczego (F 36, IId Nr. 42). 8 grudnia 1820 zosta³o wydane
przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Berlinie pierwsze nadanie
pola górniczego pod nazw¹ „Caroline”, a nastêpnie 6 lutego
1821 r. nadanie pola „Herrmann” (Cramer, 1872). Henoch
musia³ jednak odpowiedzieæ za z³amanie prawa i zap³aciæ
mandat w wysokoœci 50 talarów za wydobycie wêgla bez
zezwolenia. Te najstarsze nadania niestety nie zachowa³y siê.
W roku 1823 Henoch za³o¿y³ fabrykê jedwabiu (ziemia
a³unowa jest u¿ywana równie¿ do barwienia tkanin), co
spowodowa³o szybki rozwój okolic. Powsta³o m.in. wiele Ryc. 3. Og³oszenie w Leipziger Allgemeine Zeitung (nr 99 z 1842 r.)
plantacji morw i hodowli jedwabników. Tkalnia jedwabiu o otwarciu basenu k¹pielowego w Gliœnie
zatrudnia³a w 1837 r. 300 tkaczek (Statistik…, 1839). Fig. 3. Newspaper announcement from 1942 about swimming
Henoch utworzy³ tak¿e uzdrowisko, które w latach 20, 30 pool opening in Glisno (Leipziger Allgemeine Zeitung No. 99)
oraz 40. XIX w. sta³o siê jednym z najmodniejszych kurortów pruskich (Gontaszewska, 2016). Same Ÿród³a by³y jednak
odkryte ju¿ w 1790 r., nieco póŸniej
(1822) pok³ady leczniczego mu³u wêglowego (Kohlenschlamm), zapewne zbli¿onego do mu³u borowinowego, lecz genetycznie zwi¹zanego z wêglem brunatnym,
a nie torfem. W 1824 r. pa³ac sta³ siê luksusowym hotelem i uzdrowiskiem (Kurhaus). Henoch dokona³ rozbudowy ca³ego
za³o¿enia pa³acowego ³¹cznie z parkiem.
Liczba mieszkañców Glisna podwoi³a
siê i liczy³a w 1848 r. ok. 900 osób (Osêkowski, 1997). Henoch, ortodoksyjny
¯yd, ufundowa³ swoim pracownikom w
1837 r. koœció³ ewangelicki, który zaprojektowa³ bardzo znany i ceniony ówczeœnie architekt: Karl Friedrich Schinkel
(Jeger, 2016; Bielinis-Kopeæ, Skaziñski,
2007). Uzdrowisko sta³o siê bardzo popularne wœród elit Berlina i Frankfurtu nad Ryc. 4. Uzdrowisko w pa³acu w Gliœnie, 1860, obraz Theodora Alberta
Odr¹. Oprócz k¹pieli b³otnych oferowa³o Fig. 4. Spa in the Glisno palace, 1860. Painting by Theodor Albert
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leniu wysuszonego mu³u, które wykaza³y zawartoœæ 49,1%
tlenków ¿elaza (Simon, 1846).
W 1842 r. maj¹tek zosta³ sprzedany Wilhelmowi von
Müllerowi, który kontynuowa³ prowadzenie uzdrowiska.
Za jego czasów przyby³y trzy dodatkowe budynki w parku
pa³acowym i specjalny „Badehaus”, gdzie kuracjusze mogli
korzystaæ z wielu typów k¹pieli w specjalnych wannach,
a tak¿e z hydroterapii. W 1857 r. nowym w³aœcicielem
maj¹tku zosta³ Hans Karl Otto von Wartenberg (Bielinis-Kopeæ, Skaziñski, 2007; Skaziñski, 2011). Zrezygnowa³
on z prowadzenia uzdrowiska, koncentruj¹c siê na dzia³alnoœci rolniczej, dostosowa³ tak¿e wnêtrze pa³acu na
potrzeby rezydencji rodzinnej. W miejsce zabudowy uzdrowiskowej zosta³o postawione za³o¿enie folwarczne. Nie
wiadomo, czy nowi w³aœciciele przejêli równie¿ kopalniê.
Losy samej kopalni nie doczeka³y siê niestety tak
dok³adnych opisów jak uzdrowisko. Nieco informacji mo¿na
wyczytaæ z zachowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
dokumentów. Pola górnicze „Caroline” oraz „Herrmann”
po³¹czono w 1856 r. w jedno pole „Caroline & Herrmann”,
z mo¿liwoœci¹ wydobywania tak¿e ziemi a³unowej. Wydobycie ziemi a³unowej z niewielkim dodatkiem wêgla brunatnego w roku 1843 wynios³o 14 554 t (Cramer, 1872).
W latach 1858–1860 w Gliœnie nadano pola górnicze
„Geprellter Fuchs”, „Carl” oraz „Adelheid”. Ich w³aœcicielem
zosta³ radca s¹du miejskiego Julius Carl von Mannlich-Lehmann z Berlina. Pola te skonsolidowano z polem „Caroline
& Herrmann” w roku 1862 pod nazw¹ „Consolidierte Max”
(F 38, XVa M Nr. 46), a nastêpnie rozszerzono w roku 1866
(F 38, XVa M Nr. 46, Bl. 53). Kopalnia „Max” dzia³a³a do
1869 r. (F 38, XVII M Nr. 16a ), a produkcja wynosi³a ok.
4000–5000 t rocznie (Cramer, 1872; Jaros, 1984).
Wspó³czeœnie z kopalni¹ „Max” dzia³a³y dwie inne
kopalnie, o podobnej wielkoœci wydobycia. Kilka pól górniczych nale¿a³o do kolejnego w³aœciciela maj¹tku w Gliœnie – von Wartenberga. Pierwsze nadanie („Leopold”)
zdoby³ on w 1859 r. (F 38, XVa L Nr. 23), a kolejne
(„Alexandrine”, „Alice”, „Klar”, „von Winterfeld”, „Braumüller,” „von Wartenberg”, „Kalkreuth” oraz „Sedan”) w
latach nastêpnych. Na terenie tych¿e nadañ powsta³y dwie
kopalnie: „Leopold”, dzia³aj¹ca w latach 1859–1876 (F 38,
XVII L Nr. 6a), oraz „Alexandrine”, czynna w latach
1865–1867 (F 38, XVa A Nr. 61). Wydobycie w obu tych
kopalniach przekracza³o 10 tys. t rocznie (Cramer, 1872),
choæ Jaros (1984) podaje inne dane (np. w 1868 r. 1500 t).

Ryc. 5. Fragment mapy z roku 1899 w skali 1 : 50 000. Seiden Fbr
– fabryka jedwabiu, Grb – kopalnia, Zgl – cegielnia, Gut – maj¹tek
(pa³ac)
Fig. 5. Fragment of map from 1899 (scale 1 : 50 000). Seiden Fbr –
silk factory, Grb – mine, Zgl – brickyard, Gut – estate (palace)

Lata 70. XIX w. to zatem koniec wydobycia wêgla brunatnego w Gliœnie.
Jednak bezpoœrednio na pó³noc od wsi, na obszarze
administracyjnie podlegaj¹cym Lubniewicom, dzia³a³a
jeszcze jedna kopalnia „Fest”, która nadanie uzyska³a w
maju 1868 r. (F 38, XVa F Nr. 125). Prawdopodobnie to
w³aœnie ta kopalnia zosta³a zaznaczona na mapie z 1899 r.
(ryc. 3). Wed³ug Jarosa prowadzi³a ona eksploatacjê w
latach 1869–1904, produkcja w 1903 r. wynios³a ok. 9000 t,
a jej w³aœcicielem by³ Schroeder z Berlina (Jaros, 1984).
Kopalnia „Fest” zosta³a zamkniêta w roku 1905, ze wzglêdu na nieop³acalnoœæ wydobycia. Wznowi³a dzia³alnoœæ w
1921 r., kiedy to zosta³a wydzier¿awiona przedsiêbiorstwu
„Arensdorfer Braunkohlenwerke und Brikettfabrik A.G.”
z Sulêcina. Eksploatacja by³a jednak na tyle niedochodowa, ¿e zamkniêto j¹ zaledwie po roku (Scheerer, 1932).
O czynnej jeszcze kopalni wspomina podrêcznik wydany
w 1925 r., lecz informacje mog³y nie byæ aktualne
(Pietzsch, 1925). We wspomnieniach dawnych mieszkañców zachowa³a siê informacja o ostatecznym zamkniêciu
kopalni na skutek inspekcji przeprowadzonej po wypadku
œmiertelnym (zasypaniu) jednego z górników – Wilhelma
Fischera, brak jednak konkretnej daty zamkniêcia (Schmidt,
1989). Mo¿na jednak szacowaæ, ¿e by³y to lata 20. XX w.
Zachowa³y siê dwie fotografie kopalni „Fest” (ryc. 6).

Ryc. 6. A – kopalnia „Fest”, B – kolejka linowa z kopalni przy kominie fabryki jedwabiu (A i B – Siedke, 1981)
Fig. 6. A – “Fest” mine, B – mine cable car located by a chimney of the silk factory (A and B – Siedke, 1981)
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1869 r., a tak¿e innych kopalñ funkcjonuj¹cych w okolicy
Glisna.
Brak jest jakichkolwiek materialnych resztek kopalni,
zatar³y siê widoczne œlady po wyrobiskach czy deformacjach terenu. Dok³adna lokalizacja poszczególnych kopalñ
tak¿e jest niepewna. Jednak planowane w najbli¿szym czasie dalsze badania materia³ów archiwalnych powinny pozwoliæ na dok³adniejszy opis historii najstarszej kopalni
wêgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej.
Ryc. 7. Tkalnia „Hohentannen” na przedwojennej pocztówce
Fig. 7. “Hohentannen” weaving on an ancient postcard

Fabryka jedwabiu w 1841 r. tak¿e zmieni³a (czêœciowo) w³aœciciela i zosta³a oddzielona od maj¹tku Glisno.
Henoch pozostawi³ sobie 5/12 udzia³ów, resztê sprzeda³
(Siedke, 1981). W latach 1842–1859 fabryka boryka³a siê
z wieloma problemami, prawdopodobnie w tych latach
„uœpiono” tak¿e kopalniê „Caroline & Herrmann”. W roku
1865 sprzedano fabrykê firmie Wilhelm Schroeder & Co.
Powsta³ nowy, dwupiêtrowy budynek tkalni (ryc. 7), gdzie
w 1886 r. zainstalowano pierwsze krosna mechaniczne,
napêdzane maszyn¹ parow¹, która produkowa³a równie¿
pr¹d do oœwietlenia. Maszyna parowa wymaga³a du¿ych
iloœci wêgla brunatnego, w³aœciciel fabryki postanowi³ zatem
nabyæ najbli¿sz¹ funkcjonuj¹c¹ kopalniê wêgla brunatnego –
kopalniê „Fest” w Lubniewicach, bêd¹c¹ w³asnoœci¹ fabrykanta sukna z Sulêcina, C.W. Folgera. Przejêcie kopalni
nast¹pi³o w listopadzie 1885 r., zatrudnia³a on wówczas 10
osób i by³a wyposa¿ona w rêczny ko³owrót (wyci¹garkê).
W roku 1896 kopalniê po³¹czono z fabryk¹ kolejk¹ linow¹
(ryc. 6b) oraz wybudowano niewielk¹ kot³owniê (kocio³
parowy), która zasila³a ko³owrót (Scheerer, 1932). Fabryka
pod koniec XIX w. prze¿ywa³a rozkwit, a Wilhelm Schroeder za zas³ugi w przemyœle otrzyma³ tytu³ „Kommerzienrat”. Po jego œmierci w 1906 r. fabrykê przej¹³ najm³odszy
syn Eduard, po czym w roku 1922 firma sta³a siê spó³k¹
akcyjn¹, przejêt¹ nastêpnie w 1924 r. przez przedsiêbiorstwo
Leinenweberei Frenzel z Sorau (¯ary). Do roku 1939
dzia³a³a tam tkalnia lnu pod nazw¹ „Weberei Hohentannen”,
czyli „Tkalnia Wysokie Jod³y” (Siedke, 1981).
W czasie wojny prawdopodobnie przestawiono produkcjê na cele zbrojeniowe (informacja niepotwierdzona),
a po zakoñczeniu wojny fabrykê przej¹³ gorzowski Zak³ad
Przemys³u Jedwabnego „Silwana”. Od czasu upad³oœci
przedsiêbiorstwa (lata 90. XX w.) budynki fabryczne stoj¹
opuszczone.
ZAKOÑCZENIE
Przedstawione powy¿ej materia³y archiwalne, pochodz¹ce g³ównie z Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Halle
(Saale) zachowane w Landesarchiv Sachsen-Anhalt
poœwiadczaj¹ nadanie w roku 1820 Izraelowi Henochowi
pola górniczego „Caroline” w Gliœnie. By³o to pierwsze
pozwolenie na wydobycie wêgla brunatnego w Brandenburgii i jednoczeœnie na terenie obecnej Ziemi Lubuskiej.
Dopiero 20–30 lat póŸniej nast¹pi³ bujny rozwój górnictwa
wêgla brunatnego na tym obszarze.
Szcz¹tkowo zachowane informacje pozwalaj¹ odtworzyæ czêœciowo losy kopalni „Caroline & Herrmann” oraz
jej nastêpcy, kopalni „Consolidierte Max”, dzia³aj¹cej do

Sk³adam serdeczne podziêkowanie dr. Jackowi Kasiñskiemu
za cenne uwagi oraz nowe dane dotycz¹ce historii górnictwa.
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