
Żary, kopalnia węgla brunatnego Marie III, 1886-1912 r.

1. Kategoria

Zabytki techniki, górnictwo

2. Położenie administracyjne

gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.61627 15.13802

4. Kod w dokumentacji

Zary-01-777

5. Data weryfikacji terenowej

24 czerwca 2020 r.

6. Opis

Teren dawnej kopalni znajduje się około 2 km na południe od Żar. Kopalnia była czynna w latach 1886-1912. Eksploatację 
węgla brunatnego prowadzono metodą podziemną, z wykorzystaniem szybów o głębokości kilkunastu metrów. W roku 1908 
wydobycie kopalni Marie III wynosiło 22,5 tys. ton. W części wschodniej prowadzono także  odkrywkową eksploatację iłów na 
potrzeby przemysłu ceramicznego. Na terenie dawnej kopalni zachowały się relikty szybów, nasyp drogi transportowej oraz 
liczne zapadliska górnicze. 

Kopalnia została założona w granicach pokładu węgla brunatnego przebiegającego na linii południowy zachód - północny 
wschód. Na jej terenie znajdowały się trzy szyby wydobywcze: dwa na wschodnim i zachodnim krańcu i jeden w części 
środkowej. Pozostałościami po nich są fragmenty ceglanej obudowy wlotów, podstawy maszyn wyciągowych z zachowanymi 
trzpieniami do ich mocowania oraz ceglane podstawy konstrukcji wieży wydobywczej (Współrzędne szybów: 51.61627 
15.13802; 51.61285 15.13119; 51.61474 15.13605).

Zachował się także nasyp drogi transportowej, która łączyła szyby. Po obu stronach nasypu widoczne są regularnie ułożone 
koliste zagłębienia, będące pozostałością po zapadniętych chodnikach górniczych i komorach wydobywczych. Te ostatnie po 
zakończeniu eksploatacji były likwidowane przez usunięcie obudowy górniczej i ulegały zawaleniu, co powodowało powolne 
osiadanie terenu. Niektóre zagłębienia są obecnie wypełnione wodą. W części z nich wykształciły się siedliska cennych 
zbiorowisk roślinnych.

Pozostałością po odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych są niewielkie, zarastające zbiorniki wodne we wschodniej 
części kopalni.

W granicach Zielonego Lasu znajdowała się także czynna w latach 1878-1886 kopalnia Hainwiese, po której pozostały 
jedynie wydłużone zagłębienia wypełnione wodą.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

Tablice informacyjne na terenie dawnej kopalni, dostępne online: https://zielonylas.com.pl/gornictwo/ dost. 12.10.2020.
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Tablica informacyjna przy jednym z dawnych szybów
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Relikty szybu wschodniego

Relikty szybu zachodniego

Relikty szybu środkowego
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Zapadliska górnicze

Dawna droga transportowa

Wypełnione wodą zapadliska we wschodniej części kopalni
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