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WYDARZENIA
Nowa podziemna trasa geoturystyczna w Zabrzu
Zabrze jest po³o¿one w województwie œl¹skim, na terenie Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW), gdzie od
po³owy XVIII w. jest wydobywany podziemnie wêgiel
kamienny wystêpuj¹cy w utworach górnokarboñskich.
W 1982 r. na terenie za³o¿onej w 1855 r. kopalni Guido uruchomiono skansen górniczy. W latach 2007, 2008 i 2016
udostêpniono dla turystów podziemne trasy, na których
mo¿na zaobserwowaæ in situ pok³ady wêgla oraz piaskowce i ³upki. Trasy s¹ poprowadzone w dawnych górniczych
wyrobiskach, odpowiednio na poziomach 170, 320 i 355 m
(http://kopalniaguido.pl). Kopalnia Guido jest unikatem na
skalê œwiatow¹, poniewa¿ podobnych tak zachowanych
wyrobisk nie ma w innych oœrodkach muzealnych na œwiecie. Zwiedzanie poziomów 170 i 320 jest dostêpne dla osób
co najmniej 6-letnich, a najg³êbszej na œwiecie trasy turystycznej w kopalni wêgla kamiennego – poziomu 355 – od
12 roku ¿ycia. Dla grup z m³odszymi dzieæmi (od 3 lat)
oferta edukacyjna jest realizowana w podziemiach Kopalni
Królowa Luiza, w okolicy szybu „Wilhelmina” przy ul.
Sienkiewicza. Od 2016 r. w dawnych wyrobiskach, na trasie edukacyjnej Geostrefa (ryc. 1) mo¿na siê zapoznaæ nie
tylko z technik¹ górnicz¹, ale równie¿ budow¹ geologiczn¹ Ziemi. Zajêcia edukacyjno-rekreacyjne s¹ tak¿e
prowadzone w strefie naziemnej (Park 12C, Park Techniki
Wojskowej).
Wspó³czeœnie podziemia Kopalni Królowa Luiza s¹
czêœci¹ produktu marketingowego o nazwie Sztolnia Królowa Luiza (dawniej Skansen Królowa Luiza). W sk³ad
kompleksu wchodzi równie¿ strefa naziemna wokó³ szybu „Carnall” przy ul. Wolnoœci oraz 2,5 km odcinek
G³ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W zrewitalizowanych budynkach urz¹dzono wystawy: „Niezwyk³a
historia. Kopalnia Królowa Luiza-Zabrze w latach
1791–1998” i „Kopalnia Edisona”, a w maszynowni szybu „Carnall” znajduje siê najstarsza czynna w Europie
parowa maszyna wyci¹gowa z 1915 r. G³ówna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna to zbudowana w latach 1799–1863
sztolnia odwadniaj¹ca, ci¹gn¹ca siê przez 14 km – od
Zabrza do Chorzowa. Jest to najd³u¿sza budowla hydrotechniczna w europejskim górnictwie wêglowym i pere³ka
na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego
(http://www.sztolnialuiza.pl).
Od 2009 r. w Zabrzu trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do udostêpnienia zwiedzaj¹cym unikatowych wyrobisk w kompleksie Sztolni Królowa Luiza. Pierwszy odcinek podziemnej trasy oddano do u¿ytku na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika tego roku. Drugi odcinek o d³ugoœci ok.
1,0 km – podró¿ ³odzi¹ po wodach sztolni dziedzicznej
(obecnie testowany), ma byæ dostêpny dla turystów w 2018 r.
Nowo oddany odcinek podziemi, obejmuj¹cy wyrobiska G³ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (ryc. 2, 3 –
patrz str. 1480) oraz Kopalni Królowa Luiza, mo¿na zwiedzaæ tradycyjnie – na trasie „Podziemna podró¿ w czasie”
(od 6 roku ¿ycia). W najbli¿szym czasie zostanie równie¿
uruchomiona trasa geoturystyczna „Tropiciele wêgla”. Jest
to oferta edukacyjna geologiczno-miernicza przeznaczona
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Ryc. 1. Zmienna wysokoœæ chodników w skale p³onnej.
Wszystkie fot. T. Kie³kowski

Ryc. 4. Chodnik wodny sztolni dziedzicznej

Ryc. 5. Chodnik w pok³adzie wêgla 510

dla osób powy¿ej 15 roku ¿ycia, skierowana zarówno dla
zainteresowanych budow¹ geologiczn¹ Œl¹ska, jak i turystów o znikomej wiedzy geologicznej. Po zejœciu „tropicieli” szybem „Carnall” 40 m p.p.t. nastêpuje wprowadzenie
w temat geologii Górnoœl¹skiej Niecki Wêglowej w posta-
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ci prezentacji filmu geologicznego, ukazuj¹cego œwiat
sprzed 300 mln lat, oraz okazów skamienia³oœci karboñskich. W kolejnym miejscu zostaje omówiona szczegó³owa budowa geologiczna sztolni. Grupa odwiedza
tzw. chodnik wodny (ryc. 4) i podziemny zrekonstruowany port wêglowy. Do zadañ zwiedzaj¹cych nale¿y
równie¿ odnalezienie ods³aniaj¹cych siê w chodnikach
sztolni pok³adów wêgla i dokonanie pomiarów ich parametrów (nachylenie, upad). „Tropiciele” poznaj¹ tak¿e
zasady pomiarów zwi¹zanych z wykorzystaniem
wisz¹cego górniczego teodolitu oraz historiê miernictwa
górniczego. Docieraj¹ do wyeksponowanego w sztolni
uskoku i stanowiska z rdzeniami wiertniczymi. Unikatowym miejscem jest przejœcie chodnikiem wydr¹¿onym
bezpoœrednio w wêglu o mi¹¿szoœci ponad 6 m (pok³ad
510, dawna nazwa Pochhammer) (ryc. 5). Przed wyjazdem
na powierzchniê szybem „Wilhelmina” turyœci poznaj¹
przyczyny, skutki isposoby zapobiegania wybuchów po¿arów w kopalniach.

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza s¹ bardzo
wa¿nymi obiektami dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dlatego wystêpuj¹ w Centralny Rejestrze Geostanowisk Polski. S¹ to obiekty o randze miêdzynarodowej, a ich
wartoœæ (geo)turystyczna i edukacyjna jest porównywalna
z dwoma polskimi obiektami geologicznymi wpisanymi
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO: Królewskie
Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Kopalnia rud o³owiu,
srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi (wpis w 2017 r.).
Od 2013 r. dysponentem podziemnych tras turystycznych i naziemnych budynków zabytkowych kopalñ jest
Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zabrzu. Jest to instytucja turystyczno-muzealna posiadaj¹c¹ kilka dzia³ów tematycznych, w tym najwiêksze w kraju zbiory zwi¹zane
z technik¹ górnictwa (http://www.muzeumgornictwa.pl).
Ryszard Chybiorz, Ma³gorzata Paliga
Serwis fotograficzny patrz str. 1480

Polska Wyprawa Naukowa do Peru 2017
Po wielu latach starañ o objêcie ochron¹ walorów œrodowiska w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów (ryc. 1)
w po³udniowym Peru nast¹pi³ wa¿ny krok w tym kierunku.
Wprawdzie w³adze Peru nie zamierzaj¹ tworzyæ w tym
regionie postulowanego przez nas parku narodowego, ale
utworzy³y i finansuj¹ Geopark Colca i Wulkany Andagua.
Jest to pierwszy geopark w Peru. Prace Polskiej Wyprawy
Naukowej do Peru (PWNP), relacjonowane na ³amach

Ryc. 1. Erupcje wulkanu Sabancaya powtarzaj¹ siê codziennie od
jesieni 2016. Fot. A. Ga³aœ

Przegl¹du Geologicznego od 2005 r., maj¹ istotny wk³ad w
dokumentowaniu unikalnych walorów geologicznych tego
regionu. Uczestnicy wyprawy opublikowali ok. 100 prac
naukowych.
Obecnie Geopark Colca kandyduje na listê Globalnej
Sieci Geoparków UNESCO. Autorzy dossier akcesyjnego
(Bilberto Zavala i Danitza Churata – INGEMMET Peru)
podkreœlili, ¿e hiszpañskojêzyczne t³umaczenie Kwartalnika AGH z roku 2008 (zeszyt pt. „Polskie Badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów”) stanowi³o podstawê
naukow¹ dokumentacji Geoparku.
Sezon letnich wakacji akademickich 2017 r. w Polsce,
a zarazem dobrej zimowej pogody w Peru, zosta³ wykorzystany do kolejnego etapu prac PWNP. Tym razem
wyjazd odby³ siê w dwóch zespo³ach. Pierwszy, pod kierunkiem dr. Andrzeja Ga³asia, sk³ada³ siê z 6 osób i dzia³a³
po pó³nocnej stronie Kanionu Colca – w Dolinie Wulkanów i podrzêdnie w Dolinie Colca (ryc. 2, 3) w okresie
1–21 lipca. Drugi, równie¿ 6-osobowy, pod kierunkiem
prof. Andrzeja Paulo przebywa³ po po³udniowej
stronie Kanionu oraz w Dolinie Colca w okresie
24.08–15.09.2017.

Ryc. 2. Krajobraz Doliny Colca. Fot. A. Tyc
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Ryc. 2. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – podziemny port węglowy. Obie fot. T. Kiełkowski

Ryc. 3. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – przejście przez przecinkę wykonaną w pokładzie węgla 506
(dawna nazwa Broja)
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