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WSTĘP

Cybinka to niewielkie miasto położone w zachodniej części Ziemi Lubuskiej (rys. 1.), 
jedno z wielu, które były w przeszłości związane z górnictwem węgla brunatnego. 
Wydobycie zakończono w roku 1945, a historia górnictwa została niemalże zupełnie 
zapomniana.

Cybinka (niem. Ziebingen) do roku 1945 podlegała administracyjnie Nowej Mar-
chii (niem. Neumark), części niemieckiej prowincji Brandenburg. Działalność kopalń 
węgla brunatnego przypadła na lata funkcjonowania kilku państw: Królestwa Pruskie-
go (do 1918), Rzeszy Niemieckiej (1918–1945), a następnie Polski. 

Temat historii górnictwa w okolicy Cybinki nie był dotychczas przedmiotem badań, 
nawet w kontekście historii regionu. Przyczyną jest prawie zupełny brak zachowanych 
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Rys. 1. Lokalizacja omawianego regionu.
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świadectw materialnych: budynków, maszyn, dokumentów, a także całkowita wymia-
na ludności po roku 1945, której efektem jest brak przekazów ustnych. W archiwach 
niemieckich dostępne są jedynie dokumenty dotyczące nadań górniczych, szkice pól 
górniczych czy też dokumenty własnościowe, które przekazywane były do Wyższego 
Urzędu Górniczego. Nie zachowały się dokumenty dotyczące eksploatacji czy też bu-
dowy kopalń, najprawdopodobniej nie przetrwały one zawieruchy wojennej. 

Literatura polska, w której znaleźć można wzmianki o lubuskich kopalniach węgla 
brunatnego, jest bardzo uboga (a w szczególności dotycząca omawianej części Zie-
mi Lubuskiej), zdecydowanie więcej informacji zawiera literatura niemiecka, głównie 
przedwojenna.

Najstarszy znany opis występowania złóż węgla brunatnego na terenie Branden-
burgii znajduje się w podręczniku Klödena1, Plettner2 w roku 1852 podaje opisy kilku 
kopalń oraz najstarszą znaną mapę występowania złóż węgla brunatnego – rys. 2. 
Bardzo dokładny opis historii odkrycia i wydobycia węgla (do roku 1872) w Branden-
burgii znajduje się w pracy Cramera3. O złożach i kopalniach w okolicy Cybinki wspo-
mina także Pietzsch4. Poborski opisuje (opierając się na materiałach niemieckich) dość 
ogólnie pokłady węgla w północnej części Ziemi Lubuskiej5. O powojennej eksploatacji 
wspomina Suszyński6 oraz Żaba7. Krótkie opisy zarówno przed-, jak i powojennej hi-
storii górnictwa węgla można znaleźć również w pracy Gontaszewskiej8.

Rys. 2. Mapa występowania złóż węgla brunatnego na terenie Brandenburgii z roku 1850 
(Plettner, 1852).
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BUDOWA GEOLOGICZNA OKOLIC CYBINKI

Zdecydowana większość eksploatowanych w przeszłości złóż węgla brunatnego na 
Ziemi Lubuskiej występuje w strukturach zaburzonych glacitektonicznie, czyli prze-
obrażonych w  skutek działalności wgłębnej lądolodu. Deformacje glacitektoniczne 
przemieściły węglonośne osady mioceńskie nierzadko na odległość kilkudziesięciu ki-
lometrów, jednocześnie silnie je deformując. Spowodowało to, że pokłady węgla, wy-
stępujące pierwotnie na dużych głębokościach, znajdują się obecnie blisko powierzchni 
terenu, co czyni je dogodnymi do eksploatacji. Jednocześnie w skutek procesów gla-
citektonicznych powstają bardzo silne deformacje, w tym fałdy czy łuski, co skutkuje 
ogromną zmiennością struktur, kątów zapadania pokładów węgla itp. 

Wszystkie przedwojenne lubuskie „zagłębia węglowe” były związane głównie z mo-
renami czołowymi (Wał Zielonogórski, Wzgórza Żarskie, będące fragmentem Wału 
Trzebnickiego czy Łuk Mużakowa) lub wysoczyznami morenowymi (okolice Świebodzi-
na, Sulęcina i Cybinki). Ostatnia czynna lubuska kopalnia – „Sienawa” także eksploatuje 
tzw. siodła – węgiel przefałdowany i wypchnięty przez lądolód ku powierzchni terenu. 
Pozostałe polskie kopalnie węgla brunatnego (zagłębia turoszowskie, bełchatowskie 
oraz konińskie) korzystają wyłącznie z eksploatacji odkrywkowej pokładów występują-
cych poziomo, co pozwala na zastosowanie ogromnych maszyn wydobywczych. 

Jednak w XIX wieku i na początku wieku XX górnictwo odkrywkowe nie było jesz-
cze tak rozwinięte i  opłacalne. Cienkie, nieregularne pokłady węgla eksploatowano 
ręcznie, za pomocą kilofów, łopat, a niekiedy młotów udarowych. Eksploatacja pod-
ziemna była możliwa tyko w sprzyjających warunkach geologicznych. 

Rys. 3. Uproszczony przekrój geologiczny okolic szybu I kopalni „Bach” (według 
Jeziorskiego9, uzupełniony przez Gontaszewską). Objaśnienia: 1 – pokład Henryk (zaburzony), 
2 – pokład łużycki, dwudzielny, niezaburzony, 3 – osady mioceńskie (iły, mułki, piaski, węgle), 4 – 

plejstoceńskie gliny lodowcowe, 5 – plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe, 6 – osady oligoceńskie.
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Miąższość zaburzonych glacitektonicznie pokładów lubuskiego węgla nie była jest 
duża, z reguły wynosiła 3–4 m. W stropie i spągu węgla występowały najczęściej mio-
ceńskie iły. Często wykorzystywano stromy upad pokładu węgla wykonując szyby po-
chyłe, całkowicie w pokładzie, który zarówno w stropie, jak i spągu miał nieprzepusz-
czalne iły. Stanowiło to naturalne zabezpieczenie przed dopływem wody podziemnej11.

Przedmiotem eksploatacji górniczej w kopalniach Cybinki, okolic Żar czy Zielonej 
Góry stanowił I środkowopolski pokład węgla12, zwany w Polsce Zachodniej pokładem 
Henryk, a na niemieckich Łużycach I pokładem łużyckim (niem. 1. Lausitzer Flöz, 
dawna nazwa – Oberflöz) – rys. 3. Wydobycie koncentrowało się w miejscach, gdzie 
pokłady znajdowały się najpłycej, najczęściej w skrzydłach fałdów i łusek – rys. 3, rys. 
4. W Cybince według zachowanych przekazów pokład węgla miał miąższość kilku me-
trów i znajdował się na głębokości ok. 20–30 m13. W przeciwieństwie do większości 
złóż, fałdy mają tu rozciągłość (osie) północ – południe, a nie wschód – zachód, co jest 
spowodowane innym kierunkiem przemieszczania się czoła lądolodu. Amplituda fał-
dów jest niewielka, wynosi ok. 20 m14. Zaburzenia glacitektoniczne, w których wystę-
puje eksploatowany pokład węgla, są związane ze strukturą zwaną Wałem Cybinkow-
sko – Lubogoskim15. Występujące w nim zaburzenia glacitektoniczne mają charakter 
wielofazowy, związany z kilkoma zlodowaceniami. W konsekwencji osady mioceńskie 
z węglem brunatnym zostały wyniesione nawet 100 m w górę. Lokalnie zaburzenia 
te sięgają 170 m w głąb podłoża (okolice Rzeczycy, na wschód od Cybinki). Procesy 
erozyjne związane z ostatnim zlodowaceniem (faza leszczyńska zlodowacenia Wisły) 
doprowadziły lokalnie do odsłonięcia spiętrzonych na przedpolu lądolodu osadów 
mioceńskich16.

W głębszym podłożu złóż Cybinki (podobnie jak w złożach żarskich) występuje 
starszy pokład węgla: II pokład łużycki (niem. 2. Lausitzer Flöz, dawna nazwa – Un-
terflöz). Pokład ten (niezaburzony) kontynuuje się na południe (złoże Mosty), i da-

Rys. 4. Uproszczony przekrój przez eksploatowane siodło kopalni o zbliżonych warunkach 
geologicznych (Smogóry koło Sulęcina, ok. 40 km na północny wschód od Cybinki)10. 

Objaśnienia: 1 – pokład węgla, 2 – gliny lodowcowe, 3 – poziomy chodników eksploatacyjnych.
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lej w  stronę Łęknicy, gdzie jest zdeformowany glacitektonicznie17. II pokład łużycki 
w Cybince stwierdzono wierceniami na głębokości około 90 m i w roku 1942 został 
on udostępniony szybem V kopalni „Bach”. Został on także rozpoznany w złożach 
występujących na południe od Cybinki (Bieganów, Sądów)18.

ODKRYCIE WĘGLA I POCZĄTKI GÓRNICTWA

Złoża węgla brunatnego w okolicy Cybinki znane były zapewne dość długo przed 
rozpoczęciem eksploatacji, gdyż jego pokłady lokalnie występują bardzo płytko, wręcz 
na powierzchni terenu. Znany jest list z roku 1801, w którym sulęciński aptekarz i se-
nator, Müller, donosi królowi pruskiemu o  znalezieniu złóż „tłustej, czarnej ziemi” 
zawierającej związki żelaza (tzw. Alaunerde, występująca często w nadkładzie węgli 
brunatnych i służąca m.in. do produkcji farb) ćwierć mili za miastem19. Do eksploata-
cji jednak nie doszło, pomimo wielu wizytacji urzędników z Urzędu Górniczego oraz 
ministerstw. Pierwsze nadanie górnicze w  tej części Brandenburgii zostało wydane 
w roku 1820 dla kopalni „Caroline” w Gliśnie (Gleißen) koło Lubniewic20.

Dopiero w  latach 40. i  50. XIX wieku, podobnie jak w  innych regionach Bran-
denburgii oraz Dolnego Śląska i Łużyc21, nastąpiło masowe wręcz poszukiwanie złóż 
węgla i zakładanie kopalń. Główną przyczyną wzrostu popularności węgla brunatnego 
były coraz częściej stosowane w przemyśle silniki parowe oraz problem z dostępnością 
drewna. 

Wydobycie kopalin na terenie Królestwa Pruskiego regulowało prawo górnicze 
z 1865 roku (Preußische Berggesetz). Ubiegający się o zezwolenie na wydobycie doko-
nywał zgłoszenia (Mutung) w Wyższym Urzędzie Górniczym (Oberbergamt), podając 
w zgłoszeniu miejsce znalezienia oraz proponowane rozmiary i nazwę pola górnicze-
go22. Następnie władze górnicze sprawdzały, czy na danym terenie nie ustanowiono już 
nadania, a w przypadku kilku zgłoszeń dotyczących tego samego obszaru decydowała 
kolejność zgłoszenia. Wyższy Urząd Górniczy wydawał następnie nadanie górnicze 
(Verleihung). Kopalnie okolic Cybinki podlegały do 1861 roku Wyższemu Urzędowi 
w Berlinie, a następnie w Halle (Saale). 

W  archiwach Preußisches Oberbergamt Halle/S. zachowały się akta niektórych 
kopalń (bądź też samych pól górniczych) zatytułowane „Berechtsame”, co można tłu-
maczyć jako „pozwolenie na wydobycie”, zawierające zgłoszenia oraz nadania pól, 
niekiedy także szkice pól górniczych. Większość nadań górniczych z okolic Cybinki 
datuje się na lata 1857–1859, lecz zapewne nie zachowały się wszystkie. 

Najstarsze znane nadanie dotyczy pola górniczego „Nixe” koło Sądowa i pocho-
dzi z roku 1857. Pole to przemianowano później na „Mozart”. Zachowała się mapa 
projektowanej kopalni „Mozart” z roku 186523, jednak nie jest ona wymieniona w żad-
nym znanym zestawieniu działających kopalń, nie jest zatem wiadome, czy rozpoczęła 
wydobycie.
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Najstarszą znaną kopalnią (nadanie pochodzi z roku 1858) jest kopalnia „Schul-
tze” w  Białkowie (Balkow) na południe od Cybinki24. Wydobycie rozpoczęto 19 X 
1859. Kopalnia była własnością W. Eisenmanna z Berlina i  zajmowała początkowo 
1200 łatrów kwadratowych (niem. Lachter – 2,092 m). Eksploatacja trwała do roku 
1865, produkcja w 1861 roku wyniosła 54 688 ton, w 1864 roku 4201 ton 25. W 1921 
roku pole górnicze zostało włączone do kopalni Bach26. 

Niewiele młodsza była kopalnia „Hermania” w Radzikowie (Reichenwalde) z na-
daniem górniczym z 25 VI 1866, czynna w latach 1866–1926. Produkcja kopalni w roku 
1869 wyniosła 55 916 ton przy zatrudnieniu 22 osób27, natomiast w 1902 już 66 tys. 
ton przy zatrudnieniu 108 osób28, a w 1926 r. 63 tys. ton29. Jej założycielem był von 
Kaphengst z Radzikowa. W roku 1876 kopalnia została przejęta przez Kommandit-
gesellschaft „Reichenwalder Braunkohlenwerke” Scherl, Weinholz & Co30. O kopalni 
wspomina także Zincken31. W miejscu kopalni, zarówno na południe, jak i na północ 
od wsi (w okolicy nieistniejącej już cegielni) występują liczne deformacje terenu. Wi-
doczne są także fundamenty dawnej fabryki brykietów. 

Lata 1865–1870 to początek zaangażowania większego kapitału w górnictwo. Do 
W. Eisenmanna, właściciela kopalni „Schultze” dołączyli: P. Steinbock – właściciel fa-
bryki papieru w Sandow /Steinbockwerk (obecnie Koziczyn), A. Dehme z Berlina, T. 
Bayer z Wriezen oraz trzech przedstawicieli rodu von Pfuel32. Byli oni właścicielami pól 
górniczych „Sebastian”, „Mozart” oraz „Steinbock” w okolicy Sądowa33 oraz „Luch” 
koło Cybinki34. Kolejnych 18 pól należało do żon akcjonariuszy: pań Eisenmann oraz 
Bayer. W  kolejnych latach w  okolicy powstały 24 kopalnie. W  drugiej połowie XIX 
wieku można doliczyć się ponad 308 mniej lub bardziej udanych prób wydobywania 
węgla brunatnego w okolicy Cybinki35. W roku 1866 sprzedano pola z okolic Sądowa 
Carlowi Hillgenbergowi, razem z nadaniem górniczym „Schäffer” koło Drzeniowa36. 

W  roku 1921 baron Christoph  Senfft von Pilsach z  Grzmiącej (Grimnitz) uzy-
skał dla terenów koło Sądowa nadanie górnicze „Wilhelm”, „Gustaw”, a w roku 1924 
„Hammerstein”, „Elisabeth”, lecz wydobycie nie zostało podjęte37.

Znane są także pola górnicze z okolic Drzeniowa (Drehnow): „Mansfeld”, „San-
dow”, „Hibernia”, „Carreau” oraz „Manons” lecz brak jest informacji o rozpoczęciu 
wydobycia38. 

Na terenie samej Cybinki utworzono w drugiej połowie XIX wieku wiele pól górni-
czych, zapewne zachowały się dokumenty jedynie części z nich39. Znane są nadania gór-
nicze „Hugo”, „Hugo II” „Hugo III”, „Hugo IV” z roku 1880, przejęte następnie przez 
gwarectwo „Bach”40, „Hay” z roku 186641, „Haydn” z roku 1863, rozszerzone w roku 
186542, „Buch” z roku 186643, „Den” z roku 186744 oraz „Margarete I” z roku 190345. 
Najprawdopodobniej w większości tych nadań nie rozpoczęto wydobycia węgla. 

W roku 1861 powstała w Cybince kopalnia „Laura”46 (nadanie zapewne z  roku 
1860), zatrudniając około 20 – 30 górników i wydobywając około 85 tys. ton rocznie47. 
W  listopadzie 1865 rozszerzono jej nadanie48. Kopalnia ta działała kilkadziesiąt lat 
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– jest widoczna na mapie z roku 190749 jako „Bach-Laura Grube”, istniała do roku 
1921. Znajdowała się na wschód od ówczesnego miasta, przy drodze wylotowej na 
Drzeniów. Zachowały się przekroje geologiczne z roku 1877 sporządzone przez Urząd 
Górniczy50. O nieczynnej kopalni „Laura” wspomina także Pietzsch w roku 1925, pi-
sząc o 10–metrowej miąższości pokładzie węgla51. 

W XX wieku jedyną liczącą się kopalnią w okolicy pozostała „Gewerkschaft Bach” 
w Cybince (rys. 5.). 

KOPALNIA „BACH”

Kopalnia „Bach”, która dała początek najważniejszej w okolicy Cybinki kopalni, 
nadania górnicze uzyskała 25 IV 1864 na obszarze 1200 łatrów kwadratowych, rozsze-
rzone w 1867 na obszar 499 999 łatrów kwadratowych (około 220 ha). Właścicielem 
pola oraz dyrektorem kopalni był T.F. Hillgenberg z Münchenbergu52.

10 lutego 1920 pod nazwą „Bach” skonsolidowano 68 pól górniczych i kopalń (zna-
komita większość była już nieczynna lub nigdy nie podjęła wydobycia) w okolicy Cy-
binki53. Pietzsch w 1925 roku wspomina o działających w Cybince dwóch kopalniach: 

Rys. 5. Fragment mapy Meßtischblatt arkusz 3854 Fürstenberg w skali 1:25 000, rok 
1933. Brikett Fbr Bach -  fabryka brykietów, Grube Bach II – szyb II kopalni Bach,                             

Grube Bach I – szyb I kopalni Bach



154 A. Gontaszewska

„Magdalena” oraz „Gotthilf”, należących do gwarectwa „Bach”54. W przeszłości były 
to prawdopodobnie samodzielne kopalnie, następnie stały się szybami kopalni „Bach”.

Produkcja kopalni Bach w 1902 roku wyniosła 46,5 tys. ton przy zatrudnieniu 97 
osób55, a w 1937 roku 221 tys. ton56. W latach 20. XX w. kopalnia była własnością Juliusa 
Wansdtesa z Berlina oraz Gustava Wiecka z Frankfurtu nad Odrą. Następnie przeszła 
w ręce firmy Vereingten Elektrizitätwerke (VEW) z Berlina. W latach wojennych, po uru-
chomieniu nowych szybów zatrudnienie wzrosło do około 400–500 osób, częściowo byli 
to jeńcy wojenni57. Szacowano, że kopalnia posiada zasoby na około 90 lat. 

W  okolicy jednego z  szybów (dawna kopalnia „Laura”) funkcjonowało osiedle 
górnicze (tzw. kolonia Bach), budynki zachowały się do dziś (ul. Leśna w Cybince). 

Rys. 6. Fabryka brykietów gwarectwa „Bach” na przedwojennej pocztówce,
źródło: M. Schieche, G. Jaeschke: Cybinka – osada targowa na Ziemi Torzymskiej, Cybinka 2013.

Rys. 7. Budynek administracji oraz fabryka brykietów gwarectwa „Bach” na przedwojennej 
pocztówce. źródło: M. Schieche, G. Jaeschke: Cybinka – osada targowa na Ziemi Torzymskiej, 

Cybinka 2013
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W latach 20. XX w. gwarectwo wypłacało pensję górnikom za pomocą własnej monety, 
którą można było płacić w sklepach należących do właściciela kopalni58. 

W roku 1920 została wybudowana fabryka brykietów niedaleko dworca kolejowego 
w Cybince (rys. 6., rys. 7.). Fabryki takie funkcjonowały przy większości kopalń węgla 
brunatnego, ze względu na pylastą bądź grudkowatą postać węgla. Jego zbrykietowa-
nie umożliwiało dużo wygodniejsze użytkowanie węgla i jego łatwiejszy transport (rys. 8.). 
Brykietownia kopalni „Bach” została zaprojektowana z czterema prasami umożliwia-
jącymi produkcję rzędu 190 ton dziennie. Fabryka była zasilana prądem z elektrowni 
we Frankfurcie. Kotłownia mieściła się w osobnym budynku. Fabryka brykietów po-
siadała własną bocznicę kolejową normalnotorową. Zachował się powojenny (z 1946) 
opis fabryki59, a także schematyczny opis produkcji60. 

Rys. 8. Brykiet z kopalni Bach, zbiór geologiczny Instytutu Budownictwa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, fot. A. Gontaszewska.

Rys. 9. Budynek administracji gwarectwa „Bach”, rok 2015, fot. A. Gontaszewska



156 A. Gontaszewska

Urządzenia fabryki (prasy, suszarki, kotły, transformatory, pompy) zostały zde-
montowane i wywiezione tuż po zakończeniu II wojny światowej. Budynek fabryki nie 
zachował się, a na jego miejscu znajduje się obecnie fabryka mebli.

Węgiel z szybów transportowany był kolejką wąskotorową (nasypy kolejki zachowały 
się częściowo do dziś). Kolej wąskotorowa łączyła także kopalnię z ogromną fabryką pa-
pieru i celulozy Steinbocka w Koziczynie (Paul Steinbock Papier- und Cellulose-Fabrik), 
która już przed I wojną światową zatrudniała 500 ludzi, zaopatrując ją w opał.

Prawdopodobnie z  lat 20. XX w. pochodzi budynek administracyjny kopalni 
„Bach”, zachowany do dziś (rys. 9.). 

Kopalnia „Bach” eksploatowała pokłady węgla na wschód od miasta, na południe 
i północ od drogi Cybinka – Drzeniów (rys. 10.). Eksploatację prowadzono w nastę-
pujących szybach61: 

•	 Magdalena I – szyb działający w latach 20 XX., widoczny na mapie topogra-
ficznej z roku 1923, położony blisko szybu Bach I, a niektóre źródła62 podają 
wręcz, że to ten sam szyb;

•	 Magdalena II – położony na wschód od szybu Magdalena I63;
•	 Gotthilf – znany jedynie z zachowanej mapy przeglądowej z roku 192564;
•	 Bach I zlokalizowany na południe od drogi Cybinka – Drzeniów, widoczny 

na mapach topograficznych z roku 1923 oraz 1934, połączony kolejką wąsko-
torową z fabryką brykietów. Działał do 1934 roku. Pionowy szyb wydobyw-
czy o głębokości 45 m zakończony był chodnikiem transportowym, w którym 
funkcjonowała kolejka łańcuchowa o długości około 1 km; 

•	 Bach II zlokalizowany był tuż przy drodze Cybinka – Drzeniów, na północ 
od niej, niedaleko dawnej kopalni „Laura”, widoczny na mapie topograficznej 
z roku 1934 jako nieczynny;

•	 Bach III, znajdujący się przy drodze Cybinka – Drzeniów, na południe od 
niej, wykonany w roku 1934, funkcjonował do roku 1944. Była to upadowa 
o długości 250 m i głębokości 61 m, zachowały się jej fotografie (rys. 11.). 
Z podszybia odchodziły chodniki wydobywcze w dwóch kierunkach. Upa-
dowa była wyposażona w  dwutorową kolejkę linową i  funkcjonowała do 
roku 1944;

•	 Szyb IV położony był na północ od dawnego szybu III oraz dawnej kopalni 
„Laura”. Połączony był kolejką wąskotorową z fabryką brykietów. Jego głębo-
kość wynosiła około 50 m, a podszybie wykonane było w pokładzie o miąż-
szości pozornej65 około 20 m, eksploatowanym 4 warstwami. Po wojnie szyb 
wydobywczy i wentylacyjny były zatopione, a maszyna wyciągowa, warsztaty, 
rozdzielnia, łaźnia i budynki administracyjne spalone66;

•	 Szyb V wykonany w  latach 1940–41 techniką mrożenia do głębokości 92 m, 
na terenie fabryki brykietów (rys. 10.), sięgający głębszego pokładu węgla67 
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(Unterflöz, pokład łużycki, zalegający w miarę horyzontalnie). Szyb próbowa-
no połączyć z szybem IV, lecz na wiosnę 1944 nastąpiło wdarcie się wody i za-
lanie szybu, co spowodowało przerwanie eksploatacji. Po II wojnie światowej 
szyb V oraz szyb wentylacyjny znajdujący się około 45 m dalej były zalane, 
a poziom wody sięgał około 4 m poniżej powierzchni terenu68. Według jednego 
z powojennych opisów69 w szybie były zainstalowane trzy pompy o wydajności 
1000 l/min każda, kolejka łańcuchowa o długości 700 m oraz około 150 wago-
ników, lecz stoi to w sprzeczności do faktu przerwania eksploatacji w roku 1944;

•	 Szyb VI znajdował się około 1200 m na wschód od fabryki brykietów. Miał 
głębokość ok. 25 m, po wojnie całkowicie zniszczony, w jego miejscu powstał 
lej o średnicy ok. 10 m;

•	 Szyb VIII oddalony ok. 450 na północ od szybu IV, o głębokości 92 m, wy-
konany w  roku 1944, z  szybem wentylacyjny znajdującym się 10 m dalej. 
Powojenny opis70 mówiący o wdarciu się wody do murowanego podszybia 
prawdopodobnie dotyczy jednak szybu V. Według tego samego opisu szyb 
VIII wraz z szybem wentylacyjnym były zalane, a wieża wydobywcza nie-
uszkodzona;

•	 Szyb IX (upadowa) znajdująca się około 300 m na północny zachód od szyby 
VIII, o głębokości 25 m, wykonana tuż przed końcem wojny (koniec 1944?), 
o obudowie drewnianej, jednotorowa, zatopiona po wojnie.

Kopalnia „Bach” prowadziła eksploatację aż do wkroczenia wojsk radzieckich 4 lu-
tego 1945. Kopalnia, podobnie jak cała Cybinka, ucierpiała w skutek działań wojen-
nych71. Ostatni dyrektor kopalni nakazał odłączenie pomp odwadniających, czym do-

Rys. 10. Odrys szkicu sytuacyjnego kopalni Bach, bez skali,  rok 1946 (APZG 2099,                    
sygn. 1, karta 17)
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prowadził do zalania kopalni72. Patla, który został oddelegowany przez władze polskie 
już w sierpniu 1945 roku na Ziemie Odzyskane w celu wznowienia wydobycia węgla, 
stan kopalni w maju 1946 opisuje następująco: „Obszerny plac kopalniany, poszta-
plowane stojaki akacjowe. Na wprost główny szyb wydobywczy, urządzenia sortowni 
i brykietowni. Liczne rurociągi opasujące pierścieniem szyb, pompy głębinowe tkwiące 
w otworach. Maszyna wyciągowa wymontowana i wywieziona, urządzenie elektrowni 
i  brykietowni zdekompletowane”73. W  podobnym tonie wypowiadał się Suszyński74. 
Z opisów tych wynika, że najprawdopodobniej fabryka brykietów oraz szyb V i wen-
tylacyjny położone nieopodal przetrwały działania wojenne w stanie nienaruszonym, 
lecz ich infrastruktura została wywieziona przez wojska radzieckie75. 

Znane są dwa powojenne opisy kopalni: autorstwa Nagella76 oraz nieznanego au-
tora77 różniące się od siebie. Do opisów tych należy jednak podchodzić ostrożnie. Po-
dają one m.in. ilość pomp czy wózków transportowych pracujących w poszczególnych 
szybach, tymczasem po wojnie szyby te były całkowicie zalane. 

Kopalnia „Bach” została (na podstawie Instrukcji Ministerstwa Przemysłu z dnia 
31 sierpnia 1945) włączona do Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Poznaniu, wraz 
z kopalniami w Długoszynie, Smogórach i Sieniawie, tworząc Zjednoczone Kopalnie 
Węgla Brunatnego i Fabryki Brykietów Ziemi Lubuskiej.78 Przedsiębiorstwo to próbo-
wało uruchomić wszystkie wymienione kopalnie w ramach Państwowego Planu Inwe-
stycyjnego79.

Dyrektor Zjednoczonych Kopalni Nagell we wniosku z 9 kwietnia 1946 o przyzna-
nie dotacji na uruchomienie kopalni pisze następująco:

Rys. 11. Upadowa Bach III. źródło: M. Schieche, G. Jaeschke: Ziebingen in Sterberger Land – 
Ein Ort und seine Menschen in Bildern, Eisenhüttenstadt 2002.
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Kopalnie i fabryka brykietów dawnej spółki akcyjne „Bach” […] były najpotężniejszym 
przedsiębiorstwem tej gałęzi przemysłowej na Ziemi Lubuskiej. Dwa szyby pionowe 
zostały dopiero wybudowane, urządzenia wyciągowe jeszcze nie wmontowane. Praco-
wało tam normalnie 500 pracowników, a przewidywano wzrost załogi do 1500 ludzi po 
uruchomieniu nowych szybów.

Według informacyj uzyskanych na miejscu przedsiębiorstwo to nie zostało tknięte dzia-
łaniem wojennym, lecz w  sierpniu ub. roku zdemontowane przez wojska radzieckie. 
Usunięto w całości rozdzielnie wysokiego napięcia, kotły, brasy brykietowe, windy wy-
ciągowe i dalsze wartościowe części, uszkadzając przy tem poważnie budynki fabryczne 
i szyby wyciągowe. 1 szyb został zwalony przez pożar, inne budynki kopalniane znisz-
czone. Zdemontowane maszyny i urządzenia zostały wywiezione. 

Stan użyteczności chodników kopalnianych nie został dotąd zbadany […] Nie ma 
mowy o  remoncie kapitalnym całokształtu za wyjątkiem dwóch szybów. […] Należy 
zaopiekować się pozostałością [..] w pierwszym rzędzie wartościowej budowy chodni-
ków podziemnych. 

Pozostałości górniczej infrastruktury przejęło Zjednoczenie Przemysłu Węgla Bru-
natnego i wywiozło ją do innych kopalń80, eksploatacji nie wznowiono.

ZAKOŃCZENIE

W  lutym 1945 roku kopalnia „Bach” w  Cybince była jedną z  największych głę-
binowych kopalni węgla brunatnego w Niemczech. Miała nowoczesną infrastrukturę 
i rozpoznane złoża, co pozwalałoby jej eksploatować węgiel jeszcze przez dłuższy czas 
bez konieczności głębienia nowych szybów.

Niestety cały majątek kopalni został rozgrabiony i zmarnowany w  latach powo-
jennych. Nie wiadomo, czy maszyny wyciągowe lub inny typowo górniczy sprzęt za-
grabiony przez Armię Czerwoną znalazł zastosowanie w ZSRR, gdyż nie istniały tam 
tego typu kopalnie.

Pomimo zalania i zawalenia części szybów możliwe było ponowne uruchomienie 
kopalni w  latach powojennych, jak miało to miejsce w  Smogórach81, Sieniawie czy 
Bielicach Kożuchowskich. Lubuski przemysł w wielu przypadkach był ściśle związany 
z lokalnie wydobywanym węglem brunatnym i posiadał urządzenia przystosowane do 
tego właśnie opału. Tak też było w Cybince: ogromna fabryka papieru i celulozy w nie-
odległym Koziczynie (Paul Steinbock Papier- und Cellulose-Fabrik), która już przed 
I wojną światową zatrudniała 500 ludzi, zaopatrywana była w opał z kopalni „Bach”, 
łączyła je nawet kolejka wąskotorowa. Fabryka papieru także nie podjęła po wojnie 
produkcji.

Problemem, z  jakim musiała zmierzyć się administracja polska tuż po II wojnie 
światowej, były nie tylko zniszczenia infrastruktury przemysłowej (związane zresztą 
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głównie z rabunkiem powojennym, a nie bezpośrednimi działaniami zbrojnymi), ale 
przede wszystkim brak siły roboczej i fachowców. W wielu fabrykach zatrudniano na-
dal Niemców, gdyż wśród ludności napływowej brak było ludzi z odpowiednim wy-
kształceniem czy umiejętnościami, a fachowcy z centralnej Polski nie byli zaintereso-
wani przenosinami na zachód. 

W przedwojennej Polsce w zasadzie brak było kopalni głębinowych węgla brunat-
nego, a sam węgiel brunatny uważany był za „gorszego brata” węgla kamiennego, co 
także miało wpływ na reaktywację górnictwa na Ziemi Lubuskiej.

Formalnie wszystkie kopalnie węgla brunatnego w  kraju podlegały Zjednocze-
niu Przemysłu Węgla Brunatnego z siedzibą w Żarach (gdzie funkcjonowała kopal-
nia „Henryk”), utworzonemu 4 września 1945, jednak część kopalni praktycznie była 
zarządzana przez inne firmy (np. lokalne elektrownie). W  latach 1945–46 dyrekcja 
przemysłu w Żarach dysponowała tak małą ilością inżynierów – górników, że nie było 
mowy o uruchamianiu kolejnych kopalni82. 

Wszystkie te elementy spowodowały, że część kopalni lubuskich została porzucona 
po II wojnie światowej. Oprócz Cybinki była to np. kopalnia w Słonem pod Zieloną 
Górą, gdzie eksploatację zakończono w roku 194783.

W roku 1945 w Cybince zachowanych było (choć częściowo zniszczonych) 6 szy-
bów wraz z  przylegającą infrastrukturą (kotłownie, cechownie, kolejka kopalniana) 
oraz fabryka brykietów. 70 lat później nie ma śladów po żadnym z  nich. Jedynym 
ocalałym budynkiem jest wspomniany już budynek przy ul. Dąbrowskiego 30, daw-
na siedziba administracji gwarectwa, obecnie budynek mieszkalny. Widoczne są na-
tomiast skutki eksploatacji podziemnej poza miastem: liczne zapadliska i deformacje 
terenu charakterystyczne dla tego typu wydobycia. Niekiedy zachowały się niewielkie 
fragmenty fundamentów wież wyciągowych lub budynków, w zasadzie niemożliwe już 
do identyfikacji. Jedynym świadectwem górniczej przeszłości Cybinki pozostały zatem 
nieliczne opisy i dokumenty.

Niniejszy artykuł przedstawia jedynie zarys historii górnictwa węgla brunatnego 
w Cybince, oparty jest na zachowanych, niekompletnych danych archiwalnych i litera-
turowych, zatem z pewnością nie jest pozbawiony luk.
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A. Gontaszewska

HISTORY OF LIGNITE MINING IN CYBINKA (ZIEMIA LUBUSKA)

The paper presents outline of the history of lignite mining in Cybinka (north west part of 
Ziemia Lubuska – West Poland). The paper describes the discovery of lignite deposits in the 
nineteenth century, originates of the oldest mines, as well as mining development to the year 
of 1945. The detailed history of the largest mines in the region, i.e. „Bach”, with its postwar 
lots was presented. The paper describes complicated geological condition, which had influence 
over type of exploitation. The publication is based mainly on German archival materials (Main 
Mining Office) and also German literature.


