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HISTORIA 
CZYLI DLA NIEKTÓRYCH DAWNO, DAWNO TEMU

W 1815 r. w rejonie Wałbrzycha pracowało około tysiąca górników, a wydobycie węgla sięgało

około 155 tys. ton rocznie. Korzenie górnictwa sięgają 1366 r., pierwszych nadań

W 1870 roku wydobycie węgla w zagłębiu osiągnęło już około 1,5 mln. ton przy zatrudnieniu

około 9 tys. górników w kilkudziesięciu kopalniach. Od 1861 funkcjonuje Urząd Górniczy

Równolegle Wałbrzych stał się też znaczącym ośrodkiem tkactwa z dominującą tkalnią

mechaniczną lnu rodziny Alberti. W samym mieście powstały fabryki wyrobów kamionkowych

Rauscha, fabryki porcelany Hayna i Kristera. Rozkwitały miasta całego regionu

W latach 20-tych XX w. rozpoczęto budować osiedle Gaj, domki górnicze w Podgórzu.

Rozbudowano Nowe Miasto, gdzie powstał m.in. spektakularny kompleks sportowy ze

stadionem i basenem. Stworzono nowe zakłady przemysłowe, w 1930 roku powstał koncern

„Waldenburger Begwerk”. Inny wielki dolnośląski koncern rodziny von Kulmiza uruchomił

„Kokswerkeund Chemische Fabriken” gdzie produkowano ponad 200 tys. ton koksu

W czasach wojny w kopalniach i koksowniach „przystosowanych” do produkcji wojennej,

zatrudniano jeńców wojennych jak również robotników przymusowych z Polski i innych krajów
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PRZEDSIĘBIORCY, PRZEMYSŁOWCY, 
CZASY KIEDY WĘGIEL BYŁ „ZŁOTEM”

W 1867 roku Carl Friedrich Kulmiz

otrzymał tytuł szlachecki za zasługi na

niwie gospodarczej i społecznej.

Wahał się z przyjęciem tego zaszczytu na

wniosek jednego ze swych promotorów.
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Jan Henryk Von Hochberg zmodernizował

górnictwo i przemysł m. in. w Wałbrzychu.

Dla swoich wałbrzyskich górników

wybudował osiedle mieszkaniowe „Matylda”

.

Rodzina Von Kulmiz



PRZEDSIĘBIORCY, PRZEMYSŁOWCY
CZASY KIEDY WĘGIEL BYŁ ZŁOTEM
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Rodziny przemysłowców – lokomotywy rozwoju



GÓRNICTWO PRZEZ LATA OZNACZAŁO TAKŻE: 
„KREW, POT I ŁZY” 
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HISTORIA
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Z wałbrzyskiego węgla produkowano: koks (odlewniczy, wielkopiecowy i opałowy). Benzol

surowy, siarczan amonu, gaz koksowniczy, smoły (drogową, stabilizowaną oraz preparowaną),

lepik smołowy, pak łamany, oleje (płuczkowe, flotacyjne, impregnacyjne, karbolowe), naftalen.

Po wojnie do Wałbrzycha przybywali uchodźcy z różnych stron, byli to górnicy naftowi

(Borysław i Drohobycz), od 1946 przyjeżdżały grupy górników reemigrantów z Francji i Belgii.

W 1949 do Południowej Polski przybyli liczni uchodźcy politycznych z Grecji. W tym czasie

nastąpił olbrzymi odpływ (~50 tys. z całego górnictwa) wykwalifikowanej siły jaką byli

pracownicy niemieccy. Wyjechali oni do nowoutworzonej NRD.

Proces ten zagroził funkcjonowaniu kopalń, Polska „umowami” powojennymi była zobowiązana

do dostarczenia kontyngentu 50 mln ton węgla do ZSRR. Stąd latach 1949-1959 funkcjonował w

Polsce represyjny system wojskowych batalionów pracy o wydłużonej przymusowej służbie

pracy w kopalniach węgla i zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych. Przez

wojskowe obozy pracy, na zasadzie segregacji politycznej w tym okresie przeszło ok. 200 tys.

żołnierzy-górników, 3 tys. żołnierzy zatrudnionych było przy wydobywaniu i wzbogacaniu uranu

na Dolnym Śląsku w okolicach Kletna.



KWK „VICTORIA” Z KOKSOWNIĄ, 
LATA 70 XX w. OSTATNIE LATA CHWAŁY
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ŚLADY DAWNEJ TECHNIKI GÓRNICZEJ
A WYMOGI KONKURENCYJNOŚCI
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Korzenie restrukturyzacji sięgają końca lat 80 i izolacji Polski. Wówczas osłabieniu uległa

spójna polityka energetyczna jednego ośrodka rządowego. Ustawa z dnia 23 października 1987 r

o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego (Dz. U. Nr 33, poz. 183 z 1987) zniosła urząd

Ministra Górnictwa i Energetyki. W zamian utworzono urząd Ministra Przemysłu. Powstała

Wspólnota Energetyki i Węgla Brunatnego co skutkowało przez kolejne lata niekorzystnymi

efektami ekonomicznymi obu branż oraz niespójnymi koncepcjami ich restrukturyzacji.



RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
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Lata 60 do 80 XX w. przyniosły kolejny etap dla górnictwa węglowego Dolnego Śląska.

Ustabilizowano w pierwszej kolejności zatrudnienie i funkcjonowanie kopalń. W latach 70

przystąpiono do prac projektowych dla modernizacji górnictwa

Powstała koncepcja budowy nowoczesnej kopalni zespolonej, której centralnym elementem był

szyb „Kopernik”. Miał to być skok cywilizacyjny, przestarzałego technicznie i strukturalnie

górnictwa węglowego. W 1980 podjęło decyzję o realizacji przedsięwzięcia. Wydrążony został

nowy szyb wydobywczy o głębokości 1166 metrów i średnicy 7,5 metra. Stanęła nad nim

nowoczesna ponad 80-metrowa wieża szybowa. Szyb został połączony z istniejącymi już

poziomami +70, -50, -200, -400, -600 podszybiami wraz z infrastrukturą

1 stycznia 1990r. Wicepremier Balcerowicz „uwolnił ceny towarów”, z wyjątkiem węgla.

Górnictwo spełniało rolę tzw. „kotwicy inflacyjnej”. Ministerstwo Finansów narzuciło poziom

cen. Eksport tego paliwa zostaje obłożony podatkiem obrotowym, okresowo sięgającym 80%!.

20 lutego 1990 roku Przewodniczący Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi

Wałbrzyskiej wystąpił do Ministra Przemysłu o zamknięcie kopalń
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Porozumienie między rządem a związkami zawodowymi, w którym umieszczono między

innymi zapis „likwidacja prowadzona będzie równolegle z tworzeniem w Wałbrzychu nowych

miejsc pracy” nosiło znamiona wprowadzenia programu restrukturyzacji

W końcu listopada 1990 r. Minister Przemysłu w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach

państwowych postawił z dniem 1.01.1991 r. w stan likwidacji kopalnie “Wałbrzych”, “Victoria”

i “Thorez” określając termin zakończenia likwidacji tych kopalń na 31.12.1995 r.

Następnie w sierpniu 1992 r. Minister Przemysłu i Handlu, uwzględniając wymogi Dekretu

prawo górnicze, odpowiednimi decyzjami postawił w stan likwidacji zakłady górnicze

“Wałbrzych” i “Thorez”, a w kwietniu 1993 r. “Victoria”.

Nie zdefiniowano zasad polityki regionalnej państwa, modelu zarządzania procesami

restrukturyzacji, harmonogramu, sposobu finansowania, sytuacji prawnej itp. pomimo, że decyzje

i konsekwencje dotyczyły Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (DZW) na koniec 1990 r. gdzie

górnictwo i przedsiębiorstwa pracujące na jego rzecz zatrudniały np. w rejonie Nowej Rudy 80%

męskiej siły roboczej!.

RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO



Koniec Historii. Wielkiej Historii Górnictwa 
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Pomnik Górniczy. Szyb  „Kopernik” w budowie 1990 

Umierający olbrzym, łup złomiarzy

RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO



PYTANIE RETORYCZNE
CO ŁĄCZY TE DWA ŚWIATY

KTO I CO ZATRZYMAŁO CZAS 
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TECHNIKA

WCZORAJ 

I 

DZISIAJ



TYPY RESTRUKTURYZACJI TEORIA, 
CZY MIAŁ MIEJSCE WYBÓR MODELU
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Restrukturyzacja to wynik gwałtownych zmian w aktywach i pasywach organizacji

przedsiębiorstwa wywołany czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi

Restrukturyzacja zespół działań nastawionych na podniesienie efektywności i wykorzystanie

posiadanych zasobów dla poprawy konkurencyjności

Wyróżniamy 4 typy restrukturyzacji: kreatywną, antycypacyjną, dostosowawczą i

naprawczą

Celami restrukturyzacji w dłuższej perspektywie są m.in.

• doprowadzenie do trwałej poprawy wyników gospodarczych,

• zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Proces restrukturyzacji z definicji to ciągły i niejednorodny proces o charakterze

naprawczym, a także rozwojowym. Nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do celu,

jakim jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost wartości rynkowej. Co z tego

zostało zrealizowane w Wałbrzychu, a co było wynikiem niekontrolowanych zdarzeń?
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Zgodnie z Ustawą o cenach - Państwo, poprzez odpowiednie zapisy w swym budżecie,

zobowiązało się do pokrycia powstających w górnictwie strat. Ograniczenie poziomu cen węgla

i równoczesne wyrównanie strat było zgodne z prawem

Urzędowe ceny zbytu węgla zostały zastąpione cenami regulowanymi – znacznie poniżej

inflacji!. Zniesione zostaje dotowanie wydobycia węgla kamiennego, a podwyższono opłaty za

wykorzystanie środowiska. Wprowadzono dodatkowo opłaty eksploatacyjne i urzędowo

zahamowano eksport!!!. Przyjęto antygórniczą politykę.

Pomimo inicjatyw środowiska wałbrzyskiego aby zapobiec likwidacji, żadnego z tych typów

restrukturyzacji nie udało się wprowadzić do realizacji na Dolnym Śląsku.

Można oczywiście rozważać, która forma restrukturyzacji górnictwa niemiecka czy angielska

byłaby lepsza dla … całej gospodarki. Na pewno przy uwzględnieniu wszystkich aspektów, ze

społecznym na czele, ta bardziej socjalna (Zagłębie Ruhry), po latach, wydaje się być lepsza.

Pozostaje nuta żalu za wartościami, które odeszły.

RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO



UROKI POSTINDUSTRIALNEJ RESTRUKTURYZACJI
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Koniec górnictwa,

szary świat wałbrzyskich podwórek



NOCNA ZMIANA I DZIENNA KONTROLA
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XXI wiek Miasta, a wokoło bieda szyby Restrukturyzacja górnictwa i znacznie mniej nagłośnione

likwidacje w pozostałych branżach doprowadziły do …

rozkwitu aktywności
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W krytycznym momencie, w 1992 doszło do olbrzymiego ponad 30% strukturalnego bezrobocia

i emigracji młodego pokolenia mieszkańców, uruchomiono działania organizacyjne, powstały;

• Międzyresortowy Zespół d/s Restrukturyzacji w Województwie Wałbrzyskim - zarządzeniem

Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 1992 r.,

• Powołano Pełnomocnika Rządu d/s Restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego - uchwałą

Rządową w kwietniu 1993 r. został nim Wojewoda Wałbrzyski,

• Fundacja Regionu Wałbrzyskiego - w 1992 r. Agencją Rozwoju Regionalnego w

Wałbrzychu. Spółka Akcyjna - założona w roku 1991, Agencją Rozwoju Regionalnego

“AGROREG” SA w Nowej Rudzie - założona w 1990 r.

• W 1997 r. decyzjami rządowymi utworzono Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Zlokalizowana została na obrzeżu Wałbrzycha jako rekompensata dla miasta po zamknięciu

kopalń i nie dotrzymaniu szeregu zobowiązań. Region, w którym ustanowiono Strefę, od

kilkuset lat związany był nie tylko z górnictwem ale szczycił się też przemysłem

włókienniczym, posiadał wielkie tradycje w takich branżach, jak elektromaszynowa,

elektrotechniczna, ceramiczna, budowy maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych…

RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
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W pierwszych latach funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zajmowała ona obszar 255 ha, z lokalizacją w czterech podstrefach: Wałbrzych, Dzierżoniów,

Nowa Ruda, Kłodzko

Zarządzanie strefą powierzono „Invest-Park” Spółce z o.o. Głównymi jej udziałowcami

były: Skarb Państwa, który posiada decydującą liczbę głosów, Gminy, na terenie których

ulokowano podstrefy, instytucje finansowe oraz agencje rządowe, wśród nich Agencja

Rozwoju Przemysłu

Przepisy z 2006 r. umożliwiały na określonych warunkach ustanawianie nowych podstref.

Wykorzystały to takie znane firmy jak Elektrolux, IBM, Wabco, Colgate, Cadbury. Strefa

rozrosła się i rozprzestrzeniła się w sąsiednich województwach; opolskim, wielkopolskim,

lubuskim

Czy to oznacza, ze Wałbrzych – „stolica strefy” jest zadowolony. Czy jak inne stolice jest

głównym beneficjentem systemu. Nie. Nie jest w stanie skonsumować tych możliwości gdyż

wielki proces deindustrializacji w samym Wałbrzychu doprowadził do spadku ilości

mieszkańców z ponad 140 tys. do obecnych 110 tys. i masowej emigracji młodych

RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO



WAŁBRZYCH DZISIAJ
POWOLNA REKONWALESCENCJA PO RESTRUKTURYZACJI
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KTO JEST GOSPODARZEM, KTO POWINIEN BYĆ NOWĄ LOKOMOTYWĄ ROZWOJU

Dwie twarze 

Wałbrzycha
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DOGONIĆ STRACONY CZAS 
CO DZIELI STARY I NOWY ŚWIAT

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to jedna z największych i najdynamiczniej

rozwijających się stref w Polsce. Posiada tereny produkcyjne w południowo – zachodniej Polsce,

graniczące z Czechami i Niemcami.

W rankingu fDi Magazine Global Free Zones of the Year była wyróżniana m.in. za jakość i

kompleksowość obsługi inwestora oraz dynamikę rozwoju.

WSSE to
220 Inwestorów

27.0 mld zł nakładów

53500 Miejsc pracy

3774 ha terenów dla 

inwestycji
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WAŁBRZYCH REKONWALESCENCJA
JAK NAM DALEKO JEST DO ŚWIATA



CZEKANIE NA PODSUMOWANIE I …
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IDEA MineLife TO ZROZUMIEĆ CZYM JEST HASŁO

ŻYCIE Z GÓRNICTWEM 

ALE TEŻ: I ŻYCIE Z (BEZ) GÓRNICTWA
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PROGNOZA NA  2025…….???

1935
1975

2005



CO ŁĄCZY I CO DZIELI
PROCESY RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA 

W POLSCE I W NIEMCZECH 
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CO ŁĄCZY I CO DZIELI
PROCESY RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA 

W POLSCE I W NIEMCZECH 
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CZY MOŻNA ŻYĆ BEZ WĘGLA …. KOKSUJĄCEGO
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Motto: Tworząc program, a następnie pisząc historię naszego przedsięwzięcia Interreg Mine

Life oparliśmy na go haśle „Życie z Górnictwem”, myśląc i wyrażając ideę językiem

Saksońskich sąsiadów i partnerów programu „Bergbau wir leben dich”, co w wymiarze

indywidualnym oznacza, że każdy z nas powinien, a tak jest z autorem "Einmal Bergbauer –

Immer Bergbauer”. Górnictwo węgla kamiennego zniknęło z mapy Dolnego Śląska, ale znając

charakter ludzi węgla i oczywiste potrzeby gospodarki … czy na zawsze?
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MineLife

Dziękuję za uwagę


