
KRAJOWY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W WARSZAWIE 
 

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

Nr 

1. Obiekt 
 

ZESPÓŁ KOPALNI „GOTTESSEGEN”  
OB. BASZTOWA WIE ŻA WYCIĄGOWA SZYBU „ANDRZEJ”                                                      

2. Czas powstania 

1803r, ok.1870r, 1895–1901r , 
1914r, 1915r, 1974r, 1976r. 1994r, 
1995r, 2005-2006r, 2009r.  

3. Miejscowość 
 

   RUDA  ŚLĄSKA  
 

4. Adres   Ruda Śląska - Wirek 

            ul. Szybu Andrzeja 
nr ewidencyjny działki 1596/164     

nr księgi wieczystej KW Nr 20253 

5. Przynależność administracyjna 
 
województwo  Śląskie 
  
powiat             Grodzki Ruda Śląska  
 

gmina              Ruda Śląska 
  
6. Poprzednie nazwy miejscowości 

 
Antonien Hűtte, Neudorf, Nowa Wieś, Ruda Śląska - 
Wirek 
7. Przynależność administracyjna przed 01.01.1999 
 

województwo    katowickie 

gmina                Gmina Ruda Śląska 
  
8. Właściciel i jego adres 

 
Gmina Ruda Śląska 
Plac Jana Pawła II  6  Ruda Śląska 

9. Użytkownik i jego adres 

 
Gmina Ruda Śląska 
Plac Jana Pawła II  6  Ruda Śląska 

11.  Zdjęcia, rzut, sytuacja, orientacja 

 
 

10. Rejestr zabytków 

 
Nr rej. 1226/78 
  

  

ZESPÓŁ SZYBU „ANDRZEJ”         PLAN SYTUACYJNY  
(z uwzgl ędnieniem maszynowni – 1994r)     SKALA 1:2000 

BUDYNEK NADSZYBIA  

„GOTTESSEGEN” GRUBE  Z „ASCHENBORNSCHACHT” W 1901r 
PLAN SYTUACYJNY             SKALA  ~ 1:2000 

RUDA ŚLĄSKA-WIREK   
PLAN   ORIENTACYJNY 

  
     SKALA 1:20000 

WIDOK BASZTOWEGO NADSZYBIA  SZYBU „ANDRZEJ”          
OD STRONY POŁUDNIOWEGO-WSCHODU    



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu 13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje) 
Kopalnia „Gottessegen” („Błogosławieństwo Boże”) 
została uruchomiona w 1803r. Należała do bytomsko-
siemianowickiej linii hr.Henckel von Doonersmarck i 
pracowała dla pobliskich zakładów w Antonien Hűtte. 
Zakład początkowo rozwijał się w obrębie nadania 
„Gottessegen” uzyskanego w 27.03.1802r. Prowadzono 
w nim płytką eksploatację węgla z wychodni pokładu 
405, oraz najwyżej położonego pokładu 402 - znano trzy 
pokłady o nachyleniu 6-8o (wg ówczesnych nazw „Fund”, 
„Nanette” i „Antonie”). Węgiel pochodzący z pokładu 
„Nanette” nadawał się dla hut cynku, a z części tego 
węgla otrzymywano również koks. Głównie jednak, do 
pieców koksujących trafiał węgiel z pokładu „Antonie”. 
Eksploatowane pokłady udostępniono i odwadniano 
sztolnią „Lazarus” („Łazarza”), uruchomioną w 1803r. 
Sztolnia została nazwana na cześć Łazarza Henkel von 
Donnersmarcka. Uzyskała ostatecznie 1320m  długości i 
prawa sztolni dziedzicznej. Jej początek wyznaczało 
miejsce na północ od późniejszego szybu „Hillebrand” 
(„Lech”), a koniec z roznosem doprowadzony został do 
rzeki Kochłówki. Sztolnia służyła do odwadniania innych 
kopalń należących do bytomsko-siemianowickiej linii 
hr.Henckel von Doonersmarck. Natomiast dla Kopalni 
„Gottessegen” zaprojektowany został system wodnego 
transportowania urobku z wykorzystaniem sztolni. Nie 
zrealizowano jednak tego projektu. Zasadniczo 
wybierano pokłady „Nanette” i „Antonie”. W następnych 
okresach dla rozwijającego się zakładu powiększano 
nadania (1808-1810r.), a także w 1824r. („Nanette”) i 
1825r. („Antonie”) oraz w 1857r., prowadząc 
eksploatację obejmującą szereg kolejnych pól 
górniczych. Od drugiej połowy XIX wieku przystąpiono 
do eksploatacji głębszych pokładów zalegających 
poniżej poziomu sztolni. Wydrążono dwa szyby „Edler I” i 
„Edler II” o głębokości ok. 110m (1854r.), które łączyły 
się z poziomem sztolni na głębokości ok. 58,5m. Spąg 
pokładu „Antoni” został osiągnięty na głębokości ok. 
105m, z założeniem przekopu (na głębokości ok. 
109,8m) i  chodników  wodnych  (na  głębokości  ok. 
110,8m). W 1859r. nadal eksploatowano pokłady 
„Nanette” i „Antonie”.                                 
                                                          c.d. na wkładce nr 1 

Wieża wyciągowa dawnego szybu „Andrzej: zlokalizowana w środkowej części Rudy Śląskiej, na terenie dzielnicy Wirek. 
Zbudowana na stoku łagodnego wzniesienia. W sąsiedztwie pozostaje obszar zamknięty w ograniczeniu ulic - Odrodzenia /od pd-
zach./, Szybu Andrzeja /od od-wsch./, Obrońców Westerplatte /od pn-wsch./, Lecha /od pn-zach./. Pierwotnie wieża była budowlą w 
zwartym kompleksie głównych obiektów produkcyjnych kopalni /z przylegającą maszynownią i sortownią odpowiednio od pn-zach. i 
pd-zach./. Aktualnie jest to obiekt wolnostojący w sąsiedztwie garaży. 
 
ściany: w konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, spoinowane od strony zewnętrznej i 
wewnętrznej. Zbudowana na fundamencie sięgającym ok. 143,0 m  (6 m ?)  poniżej poziomu terenu. W ścianach w kilku poziomach 
ściągi stalowych wzmocnień, zamontowane na zewnątrz, lub wprowadzone w bruzdach w murze, oraz narożne filary. Wysokość 
ścian 22,80 m (23,4 m ?). Grubość ścian zróżnicowana, odpowiednio 1,43 m /przyziemie/, 1,30 m /od przyziemia do wysokości 5,06 
m/, 1,03 m /od 5,06 m do 17,49 m/, 0,51 m  /od 17,49 m do 21,38 m/, 0,77 /od 21,38 m do 22,80 m/.  
dach:  pierwotnie w konstrukcji stalowej nitowanej, wykonanej z profili walcowanych, z wiązarami o trójkątnym kształcie, ze 
stężeniami w płaszczyznach poziomych i pionowych. Pokrycie z papy na deskowaniu. Pierwotna wysokość dachu  4,18 m  (4,4, m 
?). Aktualnie dach w konstrukcji stalowej, spawanej oraz skręcanej, z dźwigarów stalowych połączonych głowicami i belkami 
poziomymi, z płatwiami, na rzucie kwadratu o boku 13,7 m, W pokryciu blacha trapezowa. Wysokości wtórnej konstrukcji 4,25 m.  
podesty: technologiczne, pierwotnie wsparte na belkach z blachownic. Zachowane szczątkowo w poziomie ostatniej kondygnacji   
schody: pierwotnie w konstrukcji stalowej, w połączeniu kondygnacji i podestów - proste oraz spiralne. Zdemontowane,  
otwory okienne : zamknięte odcinkowo. Część otworów zblendowana. Pierwotnie ślusarka wielokwterowa o drobnych  
podziałach. W niektórych otworach zabudowana wtórna ślusarka, z podziałami nawiązującymi do ślusarki 
pierwotnej   
otwory  drzwiowe i bramne : zamknięte łukiem odcinkowym /zamurowane/. Do lat 80-tych w głównej bramie drewniane wrota 
dwuskrzydłowe o charakterze wtórnym    
rzut: na planie  kwadratu  14x14m W obrębie środkowym  przysłonięty otwór szybowy,   
bryła:  zwarta , czterokondygnacyjna, prostopadłościenna. W górnej części wysunięta przed lico korona krenelażu. Dach 
kopertowy. Wysokość  całkowita 26,98 m  (27 m?), (28 m ?), 
elewacja pd-wsch : (po przeprowadzonych pracach remontowo-konserwatorskich) czterokondygnacyjna, o symetrycznym układzie 
rozwiązań. W narożach lizeny - filary. W zamknięciu wysunięta korona nawiązująca formą do krenelażu. W  kondygnacjach otwory, 
odpowiednio - szerokiej bramy w poziomie przyziemia (zblendowana z otynkowaniem pola), okienny w poziomie drugiej 
kondygnacji (zamurowany), dwóch okien w poziomie trzeciej kondygnacji (pod wspólnym odcinkiem łuku oporowego) oraz 
niewielkich okienek w czterech parach, w poziomie czwartej kondygnacji. W strefie rozdzielającej poziomy dwóch górnych 
kondygnacji płytka wnęka na całej szerokości. Przy krawędziach otworu bramnego śladowe murki utrzymane w szerokości dawnej 
dobudówki (przeznaczonej dla wahaczy).     
elewacja pd-zach : (po przeprowadzonych pracach remontowo-konserwatorskich) czterokondygnacyjna, o nieznacznie zakłóconej 
symetrii. W narożach lizeny - filary. W zamknięciu wysunięta korona nawiązująca formą do krenelażu. W kondygnacjach 
odpowiednio – otwory dwóch bram w poziomie przyziemiu (zblendowane, z otynkowaniem pola w świetle wnęki bramy 
zachodniej), fragmenty stalowej konstrukcji w poziomie drugiej kondygnacji, z elementami pionowymi (od północnego-zachodu) i 
odchodzącymi od nich w kierunku środka elewacji nałożonymi na siebie poziomymi belkami, oraz otwory czterech okien w 
poziomie trzeciej kondygnacji, z których skrajne zblendowane. W poziomie czwartej kondygnacji otwory niewielkich okienek w 
czterech parach. W strefie rozdzielającej poziomy dwóch górnych kondygnacji płytka wnęka na całej szerokości, zawierająca napis 
„Szyb Andrzej” oraz symbole górnicze w jego ograniczeniach.    

 

c.d. na wkładce nr 2 



14. Kubatura 
 

4 596,0m3 

         
 

 

15. Powierzchnia użytkowa 
 

201,60m2 

 

16. Przeznaczenie pierwotne 
 

Kopalnia węgla kamiennego 

17. Użytkowanie obecne 
 

Brak użytkowania. Budowla pomnikowa 
Docelowo, być może siedziba biblioteki 
co zostało uwzględnione w planach 

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy,                                                           
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) 
 

Stan zachowania 
Nadszybie szybu „Andrzej”. Do rozpoczęcia prac remontowych i restauratorskich 
w ścianach liczne przeróbki i przemurówki. W wielu miejscach pęknięcia i 
zarysowania murów, złuszczenia cegły, osłabione i wypłukane spoiny oraz 
elementy pozostawionych stalowych konstrukcji. Od strony południowej i 
zachodniej ślady dawnych przylegających budynków. Aktualnie dwie elewacje po 
dokonanych naprawach i pracach restauratorskich. Wejście do budynku i niektóre 
otwory okienne zamurowane. Konstrukcja dachowa po wymianie – wcześniejsza 
zachowana szczątkowo. Wokół wieży nawierzchnia utwardzona. Całkowitej 
rozbiórce uległy budynki od strony południowo-wschodniej i południowo-
zachodniej 
Budynek maszynowni. Wyburzony 
Budynek dawnych magazynów. Wyburzony 
 

 
 

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.) 

 
1969r -     Demontaż urządzenia wyciągowego i wyposażenia dodatkowego,  pomostów, 

schodów.   
- Adaptacja maszynowni na warsztat samochodowy (z dawnego budynku pozostały 

fundamenty i fragmenty murów przyziemia).  Rozbiórka budynku przylegającego do 
nadszybia od strony południowo-wschodniej, mieszczącego pierwotnie wahacze 
pompy  odwadniającej i urządzenia wyciągowego. 

1974r -     Demontaż pokrycia dachu z pozostawieniem stalowej nitowanej konstrukcji 
1976r -     Zasypanie szybu 
1994r -.    Rozbiórki budynków na terenie zespołu 
1995r.-     Prace zabezpieczające nadszybia z udziałem KWK Pokój (zamurowanie otworów) 
           -    Budowa garaży 
2005/2006 r.  
           - Prace budowlane: wzmocnienie korony murów wieńcem, wykonanie dachu, montaż 

obróbek blacharskich i instalacji deszczowej  wg projektu – Aktualizacja projektu 
budowlanego konstrukcji dachu obiektu „Szyb Andrzej” w Rudzie Śląskiej. Firma 
Budowlano-Konsultingowa ML-BUD P.B.P.H  S.C. Mariusz, Leszek Czyszek. Gliwice 
ul. Łużycka 16. Autorzy: M.Czyszek, L.Czyszek, M.Kałuża, M.Orzechowska, K.Świnka. 
Maj 2005 r. 

         - Prace remontowe i konserwatorskie elewacji, wg projektu – Dokumentacja 
konserwatorsko-kosztorysowa. Remont elewacji południowo-wschodniej i południowo-
zachodniej „Szybu Andrzeja” w Rudzie Śląskiej. PUH „PRIMO” Ruda Śląska ul. 
Piastowska 37/11 Autorzy: K.Wojnarski, M.Wojnarski, Maj 2006 r.   

2009r -  Prace remontowe i konserwatorskie wg dokumentacji Dokumentacja kosztorysowo-
przetargowa wraz ze specyfikacją techniczną oraz programem funkcjonalno-
użytkowym usunięcia szkód górniczych oraz renowacji elewacji północno-zachodniej i 
północno-wschodniej zabytkowego szybu Andrzej zlokalizowanego przy ul. Szyb 
Andrzeja w Rudzie Śląskiej-Wirku. Autorzy B.Brzózka, I.Benek. Grudzień 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie 
 

Zagospodarowanie budynku do współczesnych funkcji. Wykonanie blend w 
miejscach otworów linowych.   

 
 



24. Uwagi różne  
Na terenie śląskich kopalń istnieją także inne basztowe nadszybia (także 
starsze), ale pod względem formy architektonicznej budynek nadszybia szybu 
„Andrzej” posiada wartość unikatową.  
 

25. Opracowanie karty ewidencyjnej (data i podpis) 

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania) 
    Archiwum Pa ństwowe w Katowicach .  
- Zespół Akt „The Henckel von Donnersmarck-Beüthen”. sygn. 479 
    Archiwum Oddziału KWK „Pokój” Centrum Wydobywcz ego Północ   
    Kompanii W ęglowej S .A 
- Pojedyncze rysunki archiwalne 
    Archiwum Wojewódzkiego Urz ędu Ochrony Zabytków w Katowicach  
- Inwentaryzacja obiektu zabytkowego szybu „Andrzej” w Rudzie Śląskiej.  

Studencka Spółdzielnia Pracy Alma Sernice. Autorzy H.Gębska, 
M.Michalska, K.Libardi, P.Smalec, T.Steidl. 1983 r., 

- Ekspertyza budowlana odnośnie obiektu zabytkowego – szyb „Andrzeja” 
zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej 10. Studencka. Spółdzielnia Pracy Alma 
Sernice. Zespół studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz 
J.Blazy, A.Aładia. Wrzesień 1983 r.  

- Projekt zabezpieczenia nadszybia szybu „Andrzej” w Rudzie Śląskiej. Zespół 
studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz J.Blazy, 
A.Aładia. Październik 1983 r.  

- Orzeczenie w sprawie wartości historycznej i zabytkowej budynku 
naszybowego szybu „Andrzej” B.Rudnicki. K-ce 1976 r. 

 
tekst                                                        Adam Szewczyk,        lipiec 2009 r.                                                                                                                

(data i podpis) 
plany, rysunki                                          Adam Szewczyk,        lipiec 2009 r. 

(data i podpis) 
zdjęcia fotograficzne                               Adam Szewczyk,    sierpień 2009 r. 
                                                                       (data i podpis)  
 

miejsce przechowywania negatywów :           Zapis elektroniczny, Biuro Miejskiego               
                                                     Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej   
 
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego. 

22. Bibliografia 

- S.Kossuth  Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku. 
Prace Głównego Instytutu Górnictwa . Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1965  

- J.Jaros. Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Śląski 
Instytut Naukowy. Katowice 1984 r. 

- J.Szaflik. Początki i historia rozwoju górnictwa i hutnictwa w Rudzie Śląskiej. 
Katowice 1966 r. 

- J.Piernikarczyk. Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląku. T I i II. 
Katowice 1931-36. 

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających) 
 

 

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania) 

    Archiwum Pa ństwowe w Katowicach .  
- Zespół Akt „The Henckel von Donnersmarck-Beüthen”. sygn. 479 
    Archiwum Oddziału KWK „Pokój” Centrum Wydobywcz ego Północ  
    Kompanii W ęglowej S .A 
- Pojedyncze rysunki archiwalne 

Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej 
-    Pojedyncze rysunki archiwalne, widokówki 
    Archiwum Wojewódzkiego Urz ędu Ochrony Zabytków w Katowicach  
- Studium Historyczne PP Pracownie Konserwacji Zabytków. Oddział w 

Warszawie 1986 r, 
 

27. Załączniki 
 

Wkładki : 7 szt.  

Wzór KOBiDZ 2008 r. 



WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY  I BUDOWNICTWA            ZAŁ ĄCZNIK NR    1 
 

1. Miejscowość  RUDA  ŚLĄSKA - WIREK  
 

2. Gmina         RUDA  ŚLĄSKA  
 

3. Powiat        GRODZKI RUDA  ŚLĄSKA   
 

4. Województwo  ŚLĄSKIE 
 

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres 

ZESPÓŁ KOPALNI „GOTTESSEGEN”  
OB. BASZTOWA WIE ŻA WYCIĄGOWA SZYBU 
„ANDRZEJ”       
 
Ruda Śląska - Wirek 
ul. Szybu Andrzeja 
                                                   

6. Zawartość wkładki 

 
historia – cd 
ilustracje 
 

 

c.d. historii  
Do odwadniania kopalni w dalszym ciągu wykorzystywano sztolnię „Lazarus” oraz pompę parową działania bezpośredniego, z dwoma 14-calowymi zespołami 
ssącymi. Wodę doprowadzano na poziom sztolni przy użyciu pompy, skąd spływała grawitacyjnie w kierunku wylotu korytarza sztolniowego. Wydajność pompy 
wynosiła ok. 1,8 m3/min. Do transportu podziemnego wykorzystywano siłę ręczną oraz 4 konie. Transport pionowy odbywał się szybami. W tym czasie dla kopalni 
funkcjonowały cztery szyby o nazwach „Edler II, „Urban”, „Lazarus” oraz „Hutniczy”. Przy szybie „Edler II” uruchomiono wyciąg z maszyną parową o mocy 6 KM, z 
podczepionymi naczyniami jednobeczkowymi. Przy szybach „Lazarus” i „Hutniczym” pracowały wyciągi z maszynami parowymi o mocach 10 KM i 6 KM, przy 
dwu- i półbeczkowej pojemności naczyń, a przy szybie „Urban” postawiona została lokomobila dla wyciągania naczyń półbeczkowych. Jej moc wynosiła 4 KM. Z 
szybów biegły połączenia torowe do pobliskich hut. Wydobywano węgiel gruby i drobny. Pod koniec lat 50-tych XIX wieku w kopalni pracowało przeszło 300 osób 
załogi. Największym odbiorcą węgla były huty cynku. Równocześnie kopalnię nękały pożary przy wschodniej i zachodniej granicy pola otwartego sztolnią. Zakład 
na powierzchni posiadał niewielką część zaplecza, na które składały się raczej prowizorycznie urządzone obiekty technologiczne,  9 budynków mieszkalnych, 
cztery obiekty gospodarcze, skład materiałów wybuchowych (wieża prochowa) oraz cechownia – izba zborna, która okazywała się już w małym stopniu 
wystarczająca. W 1867r., (1870 r.) przystąpiono do drążenia nowego szybu „Aschenborn”. Został przeznaczony dla celów wydobywczych, z udostępnieniem 
pokładów od 402 do 411. Uzyskał głębokość 365,25m. Szyb posiadał przekrój beczkowy, o wymiarach w świetle obudowy 4,56x3,82m (5,23 x 4,82m) i obudowę 
z cegły. W pobliżu szybu biegła sztolnia z korytarzem na głębokości 33,6m. Szyb otrzymał nazwę od nazwiska dyrektora kopalni „Gottessegen” Adolfa 
Aschenborna. Prawdopodobnie w tym samym czasie powstał budynek nadszybowy o masywnej konstrukcji i wysokości 28m - na co wskazuje jego architektura. 
Nadszybie zostało wybudowane w formie imponującej baszty w typie „Małachowskim”. Budynek postawiono na rzucie kwadratu o wymiarach 14,00x 14,00m. 
Poziom kół linowych został w nim urządzony na wysokości 17,8m. (18,7m). Od strony południowo-wschodniej do nadszybia przylegał budynek mieszczący 
wahacze  pompy odwadniającej oraz urządzenia wyciągowego. Wahacze posiadały wielkie gabaryty - ok. 10,5m długości oraz ok. 2m. wysokości. Wnętrza obu 
budynków łączyła wspólna brama. Wg orzeczenia eksperta górniczego z 1976r., parowe silniki napędowe wprawiające w ruch wahacze znajdowały się w 
nadszybiu. Przy ówczesnym stanie zagospodarowania zespołu, od strony południowego-zachodu, do nadszybia przylegała sortownia. Posiadała drewnianą 
konstrukcję. Dobudowana została od strony skarpy, gdzie dochodziła bocznica kolejowa. W kompleksie głównych obiektów technologicznych istniała także zwarta 
zabudowa przylegająca do nadszybia od strony północnego-zachodu (maszynownia ?). W sąsiedztwie wybudowana została także duża kotłownia z odrębnym 
kominem. Znajdowała się po północno-wschodniej stronie nadszybia. Opisany układ rozplanowania potwierdza plan z 1880 r., ze zwartą zabudową nadszybia i 
maszynowni oraz usytuowaną po południowo-zachodniej stronie kompleksu szybowego sortownią, powiązaną z bocznicą kolejową, a także dużym budynkiem 
kotłowni i kominem po północno-wschodniej stronie kompleksu szybowego. We wschodniej części terenu zakładu znajdowały się dodatkowo dwa zbiorniki – 
baseny, a w pewnym oddaleniu w stronę północnego-wschodu warsztat powroźniczy. Zakład stanowił główny rejon wydobywczy. Prowadzono eksploatację węgla 
i odwadnianie złóż, z odpompowywaniem wód dołowych na poziom sztolni, której korytarzem, na dalszej długości spływała grawitacyjnie. Pod koniec XIX wieku 
zespół rozbudowano, z modernizacją w 1895r. basztowego nadszybia „Aschenborn”. Mogło to mieć związek z katastrofą w kopalni, w której zginęło 30 górników. 
W 1898r., przy szybie, na V poziomie w dalszym ciągu funkcjonowały pompy parowe. Sprowadzone zostały z wytwórni „Linke-Hofman Werke”. Ich moc wynosiła 
1200 PS. 

c.d. na wkładce nr 1  
Wkładkę założył: (data i podpis) Adam Szewczyk, sierpień 2009 r. 
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c.d. historii  
W 1901r., po rozbudowie zaplecza 
kopalni, na główną część kompleksu 
produkcyjnego składało się w dalszym 
ciągu basztowe nadszybie, z 
przylegającym od strony północnego-
zachodu budynkiem maszynowni oraz 
dochodzącą od strony południowego-
zachodu drewnianą sortownią. Z głównym 
zespołem obiektów zintegrowany został 
magazyn, dobudowany do maszynowni 
od strony północnego-zachodu, oraz 
segment przeznaczony dla wahaczy 
pompy i urządzenia wyciągowego z 
wcześniejszego okresu, dobudowany do 
nadszybia od strony południowego-
zachodu. Po północno-wschodniej stronie 
nadszybia istniał odrębny kompleks 
zaplecza energetycznego z dużą 
kotłownią, siłownią, warsztatem 
elektrycznym, pompownią i 
pomieszczeniem maszynowym. Przy 
kotłowni dominował postawiony odrębnie 
komin. W północno-zachodniej części 
terenu zespołu znajdowały się obiekty 
pomocnicze: duży warsztat mechaniczny 
z magazynem żelaza i mały segment 
warsztatu elektrycznego. Znajdowała się 
tam także cegielnia parowa i 
lokomotywownia. Na terenie południowo-
wschodniej części zakładu wzniesiono 
cechownię i obiekty zaplecza socjalnego 
z łaźnią i szatnią. Znajdował się tam także 

basen o regularnie ukształtowanych brzegach. Jak można przypuszczać na podstawie rysunków archiwalnych, w 1901 r., po zatrzymaniu starego wyciągu, dla 
potrzeb transportowych uruchomiona została nowa maszyna parowa. Było to urządzenie dwucylindrowe, bliźniacze z podwójnym bębnowym nośnikiem liny o 
średnicy 6000mm. Maszyna zabudowana została w maszynowni, z niewielkim odchyleniem od kierunku głównej osi. Długość i szerokość pomieszczenia 
maszynowni wynosiła 18050x10600mm, przy grubościach ścian 800mm. W ścianie północno-wschodniej maszynowni zaprojektowanych zostało pięć osi, z 
których cztery pierwsze od strony nadszybia zawierały otwory okienne (przysunięte ku sobie w parach) oraz otwór drzwiowy. W elewacji po przeciwnej stronie 
opisany porządek został powtórzony, z dostawieniem krótkiego ciągu schodów przy murze, wiodących do wejścia. Ściana południowo-zachodnia przysłoniła 
jednak skrajny otwór w nadszybiu, co może świadczyć o jej wtórnym charakterze. Być może w tym czasie, dla wzmocnienia murów nadszybia, w górnej części 
wieży, zostały założone ściągi z zakotwieniami w narożnikach, od wschodu, oraz w części środkowej elewacji północno-zachodniej, tak jak to zostało 
zaprojektowane. Do południowo-zachodniej elewacji nadszybia zamontowany został dodatkowy zewnętrzny wyciąg.                                           c.d. na wkładce nr 2 

 „ASCHENBORNSCHACHT” 
  

PLAN SYTUACYJNY   
~ 1880 r 
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c.d. opisu: 
 
elewacja pn-zach :  z przylegającym 
pierwotnie budynkiem 
maszynowni,Przed renowacją - 
widoczny obrys otynkowanego pola w 
wypełnieniu strefy dwóch pierwszych 
kondygnacji. Całość 
czterokondygnacyjna o symetrycznym 
układzie rozwiązań. W narożach lizeny - 
filary. W zamknięciu wysunięta korona 
nawiązująca formą do krenelażu. W 
strefie dawnego budynku maszynowni 
przesunięty w stronę południowo-
zachodnią wykonany wtórnie otwór 
drzwiowy (zamurowany). W górnej 
części  zamurowany otwór środkowego 
okna. W poziomie trzeciej kondygnacji 
zamurowane otwory linowe o 
szczelinowych obrysach, na dwóch 
poziomach. Powyżej otwory niewielkich 
okienek w czterech parach. W strefie 
rozdzielającej poziomy dwóch górnych 
kondygnacji płytka wnęka na całej 
szerokości. 
 
 
                                                  c.d. na wkładce nr 4 
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c.d. historii 
Komunikację wewnętrzną umożliwiały schody 
główne z dwoma biegami stopni oraz wąskie 
schody kręte przy narożnikach: południowo-
wschodnim i północno-zachodnim. W szybie 
poruszały się dwie klatki, w przedziale 
klatkowym wydzielonym od północnego-
zachodu. W części południowo-wschodniej 
szybu biegły rurociągi i zabudowany został 
przedział drabinowy. W 1907r., wydobycie 
kopalni kształtowało się na poziomie 391 883 
ton. W 1914r., jak można sądzić z 
zachowanego rysunku archiwalnego, wynikła 
potrzeba przeprowadzenia napraw bądź 
modernizacji maszyny wyciągowej. 
Dokumentacja techniczna powstała w 
Siegener Eisenbahnbedarf Actiengesellschaft 
Siegen i W. Na pocztówkach z tego okresu, 
nad budynkiem maszynowni  są widoczne 
obłoki pary, wskazujące na utrzymywanie w 
ruchu parowej maszyny wyciągowej. Sądząc  
po wielkości tych obłoków, silniki maszyny 
pracowały na wydmuch, bez kondensacji. Od 
strony północno-zachodniej, od ściany 
nadszybia odchodziła skośnie w środku, 
obudowa osłonowa przeznaczona dla lin. W 
tym czasie zniszczona została sortownia. 
Drewniany budynek strawił pożar. Sortownia 
składała się z części wyższej, przylegającej 
do nadszybia oraz obniżonego segmentu 
obejmującego  trójtorową  (lub  czterotorową)  

bocznicę. Po pożarze, rejon głównego wydobycia został przeniesiony na szyb „Hillebrand”, pochodzący z 
okresu 1904-1905r., podczas gdy szyb „Aschenborn” przeznaczony został do funkcji pomocniczych, w tym 
do odwadniania i wydobycia wody, dla zaopatrzenia okolicznych osiedli i zakładów przemysłowych. Do 
celów odwadniania wyrobisk w dalszym ciągu służyła sztolnia „Łazarza”. Wg danych z dokumentacji 
koncesyjnej z 1958r., po wynikłych zniszczeniach w 1915r., w maszynowni szyb „Aschenborn” została 
zainstalowana maszyna wyciągowa z napędem elektrycznym.  Urządzenie pochodziło z kopalni w Bobrku, i 
zostało przewiezione z maszynowni szybu „Stanisław”. Powstało w 1915r. w katowickiej „Minzer”. Był to 
wyciąg z silnikiem asynchronicznym o mocy  70 KM  (500 V), współpracującym z przekładnią, z bębnowym 
nośnikiem liny o przekroju 3000mm i szerokości 900mm. W 1921r., kopalnia należała do spółki „The Henkel 
von Donnersmarck – Beuthen Estates Limited”. W 1922r., po podziale terenów Górnego Śląska, kopalni 
nadano nazwę w polskim brzmieniu „Błogosławieństwo Boże”. W następnym roku, parowe pompy „Linke-
Hofman Werke” zostały zastąpione elektrycznymi pompami wirowymi.                           c.d. na wkładce nr 3  

NADSZYBIE „ASCHENBORNSCHACHT” 
WG PROJEKTU Z 1901 r.  SKALA 1:200 

  

NADSZYBIE „ASCHENBORNSCHACHT” WRAZ Z 
MASZYNOWNIĄ WG PROJEKTU Z 1901 r.  SKALA 1:200 



WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW TECHNIKI                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

1. Miejscowość  RUDA  ŚLĄSKA - WIREK  
 

2. Gmina         RUDA  ŚLĄSKA - WIREK  
 

3. Powiat        GRODZKI RUDA  ŚLĄSKA   
 

4. Województwo  ŚLĄSKIE 
 

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres 

ZESPÓŁ KOPALNI „GOTTESSEGEN”  
OB. BASZTOWA WIE ŻA WYCIĄGOWA SZYBU 
„ANDRZEJ”       
 
Ruda Śląska - Wirek 
ul. Szybu Andrzeja 
 

6. Zawartość wkładki 

 
historia - cd  
ilustracje 
 

 

c.d. historii 
 
 
 

Wkładkę założył: (data i podpis) Adam Szewczyk, sierpień 2009 r. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wzór KOBiDZ 2008 r 

 

  

 „ASCHENBORNSCHACHT”   
PLAN SYTUACYJNY Z 1929 r.             SKALA  ~ 1:12  500 

 

SZYB 
„ASCHENBORN”   
 
PLAN 
SYTUACYJNY 
„WIREK – 
KOPALNIE ” S.A 
(lata  30-te XX w.) 
 
SKALA  ~ 1:5000  

Wodę pompowano m.in. z poz. V i III szybu „Aschenborm”. Jednocześnie do 1925r., zaniechano odwadniania z wykorzystaniem sztolni „Łazarza”.  W 1926r., 
kopalnia została zatrzymana. Główne szyby wraz z szybem „Aschenborn” nadal jednak utrzymywano. W zespole głównych obiektów produkcyjnych brak było 
sortowni, ale zachowana została maszynownia wraz z przylegającą od północnego-zachodu  częścią magazynu. Ostatni z budynków był wyższy od maszynowni i 
posiadał dach czterospadowy oraz nieznacznie większą szerokość. Forma architektoniczna tego obiektu wskazuje na jego dwudziestowieczną proweniencję. 

                                   c.d. na wkładce nr 3  
 



c.d. historii  
 
W 1928r., kopalnia weszła w skład spółki „Wirek – Kopalnie” S.A.  W tym czasie do rejonu szybu „Aschenborn” dochodziła kolejka linowa z szybu „Arthur” 
znajdującego się w Kochłowicach, którą transportowano niesortowalny węgiel. Od 1945r., szyb „Andrzej” należał do kopalni „Wanda-Lech”. W okresie od 1946r. 
do 1969r., szybem prowadzono niewielkie wydobycie węgla, który następnie ładowano bez sortowania na wagony podstawiane na tory przy nadszybiu. 
Zasadniczo, szyb pełnił funkcje wentylacyjne jako wdechowy i materiałowe dla transportu drewna, a także służył do odwadniania. W szybie uruchomiona została 
jednopiętrowa klatka. W 1969r., zakład został ostatecznie zatrzymany. W 1971r., (03.09.1971r.) Okręgowy Urząd Górniczy w Bytomiu wydał zezwolenie KWK 
„Pokój” na likwidację szybu. Jego zasypanie przeprowadzone zostało w 1976r. Dwa lata wcześniej został rozebrany dach na nadszybiu, z polecenia OUG w 
Rudzie Śląskiej. Z dachu pozostała wyłącznie stalowa konstrukcja. W 1978r. wieża szybu „Andrzej” została wpisana do rejestru zabytków. W tym czasie teren 
zakładu wraz z dawnym nadszybiem należał do KWK „Pokój”. Jego zagospodarowanie odbywało się z udziałem dzierżawców –  PKS w Katowicach Oddział 
Zabrze i MPWK w Rudzie Śląskiej. Na terenie kopalni powstała baza transportowa. Budynek maszynowni dostosowano do funkcji warsztatu samochodowego, z 
wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych i przebudową elewacji. W miejscach dawnych węższych okien zostały zaprojektowane szerokie otwory okienne (w 
elewacji południowo-zachodniej) i bramne (w elewacji północno-wschodniej) o prostokątnych kształtach. Bryła budynku została zasadniczo utrzymana. W znacznie 
większym stopniu został przebudowany budynek dawnego magazynu. Na skutek dokonanych w nim zmian całkowicie zatracił charakter, z przystosowaniem do 
funkcji biurowych. W latach 80-tych na skutek zaniechania użytkowania i dewastacji, stan zabudowy był zły. W 1994r. w sąsiedztwie nadszybia przeprowadzone 
zostały rozbiórki. Pozostała wyłącznie basztowa wieża szybu „Andrzej”. W 1995r., zostały wykonane prace zabezpieczające przy wieży, z zamurowaniem otworów 
wejściowych. W sąsiedztwie rozstawione zostały garaże blaszane. Zgoda na takie zagospodarowanie terenu została wydana na 15 lat. W 2001r. właścicielem 
zabytkowego budynku nadszybia szybu „Andrzej” stało się Miasto Ruda Śląska. W 2002r., rozpoczęte zostały przy obiekcie prace renowacyjne i zabezpieczające, 
z przywróceniem dachu. Prace te są prowadzone do chwili obecnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                         Widok komplek su nadszybia i maszynowni pod koniec lat  80 -tych XX   
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c.d. opisu 
elewacja pn-wsch : czterokondygnacyjna, o zakłóconej symetrii (pierwotnie symetryczna). 
W narożach lizeny - filary. W zamknięciu wysunięta korona nawiązująca formą do 
krenelażu. W przyziemiu zamurowane otwory bramne, z pozostawieniem mniejszego, 
wtórnie wykonanego wejścia w polu bramy północno-wschodniej. W obrębie drugiej 
kondygnacji duży wykonany wtórnie i zamurowany otwór technologiczny o prostokątnym 
obrysie (w części północno-wschodniej) oraz otwór okienny (w części południowo-
wschodniej). Powyżej otwory okienne w czterech regularnych osiach. Nad nimi, w 
poziomie czwartej kondygnacji otwory niewielkich okienek w czterech parach. W strefie 
rozdzielającej poziomy dwóch górnych kondygnacji płytka wnęka na całej szerokości. 
wnętrze : pierwotnie podzielone na poziomy w obrębie poszczególnych kondygnacji. 
Aktualnie wszystkie poziomy usunięte. Zachowane gniazda pod belki głównego poziomu 
nadszybowego. Pozostawione blachownice wydzielające poziomy ok.430cm i ok.2213cm   
- poziomy kół linowych na wysokości 18 i 21 m ponad zrębem szybu,  
 wyposażenie : brak (pozostawione wyłącznie trzy stalowe nitowane blachownice)   
- pierwotnie koła linowe o średnicach ø4225 mm rozmieszczone w układzie nad sobą. 
instalacje : zdemontowane /do niedawna istniały relikty instalacji wodnej, elektrycznej, 
wentylacyjnej/                                                                                                
określenie stylu: budynki nadszybia z maszynownią i magazynem oraz cechowni z 
szatnią i łaźnią o cechach historyzmu. 
 

 

Elewacja pn-wsch wg stanu z  lat 90-tych XX   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGMENT PLANU KOPALNI  Z 1901r 
Z KOMPLEKSEM GŁÓWNYCH OBIEKTÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 
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MASZYNOWNIA WG PROJEKTU Z 1901 r.  SKALA 1:100 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maszynownia . 
/wg stanu z 1983 r., po przebudowie/ 
ściany: w konstrukcji murowanej z cegły, otynkowane 
dach: w konstrukcji stalowej, z dźwigarami o trójkątnym kształcie 
kratownic. W pokryciu dachowym papa.  
posadzki: wylewka cementowa  
otwory okienne: po przebudowie, prostokątne 
otwory bramne: po przebudowie prostokątne. 
rzut: o kształcie prostokąta 
bryła: jednokondygnacyjna o wyrównanym gabarycie, z dachem 
dwuspadowym.   
elewacje: całkowicie przekształcone, z otworami okiennymi i 
bramnymi. 
wnętrze: jednoprzestrzenne 
 
 
1 – Maszynownia, ściana północno-wschodnia 
2 – Budynek cechowni, łaźni i szatni 
3 – Maszynownia, ściana południowo-zachodnia 

2    3 

1 

 

 

 



WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW TECHNIKI                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

1. Miejscowość  RUDA  ŚLĄSKA - WIREK  
 

2. Gmina         RUDA  ŚLĄSKA 
 

3. Powiat        GRODZKI RUDA  ŚLĄSKA   
 

4. Województwo  ŚLĄSKIE 
 

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres 

ZESPÓŁ KOPALNI „GOTTESSEGEN”  
OB. BASZTOWA WIE ŻA WYCIĄGOWA SZYBU 
„ANDRZEJ”       
 
Ruda Śląska - Wirek 

ul. Szybu Andrzeja 
 

6. Zawartość wkładki 
 

   fotografie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Elewacja pn-zach. Widok obecny                                 Elewacja pd-zach. Widok ob ecny                             Elewacja pd-zach. Widok obecny 

Wkładkę założył: (data i podpis) Adam Szewczyk, sierpień 2009 r. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wzór KOBiDZ 2008 r 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Widok od pd-wsch. Stan obecny                                Elewacja pd-wsch. Widok ob ecny                     Ściana pn-zach. z zamurowanymi otworami  
                                                                                                                                                                                    linowymi  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW TECHNIKI                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

1. Miejscowość  RUDA  ŚLĄSKA - WIREK  
 

2. Gmina         RUDA  ŚLĄSKA 
 

3. Powiat        GRODZKI RUDA  ŚLĄSKA   
 

4. Województwo  ŚLĄSKIE 
 

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres 

ZESPÓŁ KOPALNI „GOTTESSEGEN”  
OB. BASZTOWA WIE ŻA WYCIĄGOWA SZYBU 
„ANDRZEJ”       
 
Ruda Śląska - Wirek 

ul. Szybu Andrzeja 
 

6. Zawartość wkładki 
 

   fotografie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Elewacja pd-wsch. Stan z ok. 1985r                     Elewacja pd-wsch. (fragm.) Stan z ok. 1985r                        Elewacja pd-wsch. Stan z ok. 1995r, 

Wkładkę założył: (data i podpis) Adam Szewczyk, sierpień 2009 r. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wzór KOBiDZ 2008 r 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


