
Mirostowice Górne, Stawnik, dawne kopalnie węgla brunatnego, XIX-XX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.55977 15.09181 (ruiny obiektów 
górniczych, w tym prawdopodobnie 
wejście do upadowej)

4. Kod w dokumentacji

Mirostowice-gorne-01-752

5. Data weryfikacji terenowej

19 marca, 25 czerwca 2020 r.

6. Opis

Opisane w tym miejscu tereny górnicze stanowią fragment większego zagłębia, które istniało w rejonie Żar od XIX do drugiej 
połowy XX wieku i w którym eksploatowano płytko zalegające pokłady węgla brunatnego. Charakterystyczną cechą tego 
zagłębia było stosowanie w wydobyciu metody głębinowej (podziemnej) zamiast odkrywkowej, która jest typowa dla tej gałęzi 
górnictwa. Wydobycie miało na tym terenie rozproszony charakter - na przestrzeni ponad stu lat powstało i znikło wiele 
niewielkich kopalni. Fakt ten utrudnia obecnie jednoznaczną lokalizację i identyfikację dawnych obiektów górniczych, 
szczególnie tych, które położone są w lasach.

W rejonie Mirostowic pierwsze kopalnie powstały w połowie XIX wieku (Friedrich Wilhelm, Freundschaft i Feliks). Po II wojnie 
światowej wydobycie kontynuowała kopalnia Henryk, która najpierw była częścią Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego, 
a w roku 1952 została połączona z kopalnią Babina w Łęknicy w jedno przedsiębiorstwo o nazwie Przyjaźń Narodów z 
siedzibą w Żarach, a następnie w Łęknicy. 

Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach mirostowickich wynosiło do 500 ton dziennie. Do transportu urobku z 
poszczególnych szybów zbudowano sieć kolei wąskotorowej, po której kursowały pociągi z lokomotywami o napędzie 
elektrycznym. Dzięki rozwojowi górnictwa Mirostowice przekształciły się z małej wioski rolniczej w dużą, stosunkowo zamożną 
osadę o charakterze przemysłowym. Powojenna kopalnia Henryk w czasach największego rozwoju zapewniała swoim 
pracownikom i ich rodzinom własne przedszkole, kino, sklepy, świetlicę, bibliotekę, przychodnię zdrowia, szkołę zawodową, 
straż pożarną i drużynę piłkarską. 

Kopalnia Henryk działała do drugiej połowy lat 60. XX wieku (według różnych źródeł - do roku 1966 lub 1968). Pozostałością 
po trwającej ponad wiek działalności górniczej są miejsca dawnych szybów, zapadliska chodników, wyrobiska i zapadliska 
wypełnione wodą i tworzą charakterystyczne jeziorka śródleśne, nasypy i trasy kolei wąskotorowej oraz relikty budowli i 
urządzeń górniczych.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

Krzysztof Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, Tom II, powiaty: żarski - żagański - nowosolski - 
wschowski, Zielona Góra 2012.

Urszula Kołodziejczyk, Charakterystyka złóż węgla brunatnego w województwie lubuskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Nr 17, 2010, s. 169.

Tablice informacyjne z opisem historii górnictwa przy remizie OSP w Mirostowicach.
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Wejście do upadowej 1 (?) (wsp. 51.55977 15.09181)
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Ruiny w pobliżu wejścia do upadowej 1 Ruiny w pobliżu wejścia do upadowej 1

Wejście do upadowej 2 (?) (wsp. 51.55600, 15.11874) Ruiny w pobliżu wejścia do upadowej 2

Fundamenty budowli przy dawnej kolejce wąskotorowej (wsp. 
51.56430 15.09661)

Relikty obiektu przy dawnej kolejce wąskotorowej (wsp. 51.56453 
15.10044)

http://www.kulturawlesie.pl/


Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 2/2020 / http://www.kulturawlesie.pl/ 

Trasa dawnej kolejki wąskotorowejTrasa dawnej kolejki wąskotorowej

Rejon szybu Schacht 27 (wsp. 51.55538, 15.09657)Rejon szybu Adolfschacht (wsp. 51.56118, 15.09222)

Rozlewiska na dawnych terenach górniczych Rozlewiska na dawnych terenach górniczych
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