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Biura Towarzystwa Saturn

Hala zborna kopalni Saturn

Budynek zakładowej straży pożarnej

Bocznica kolejowa Kopalnia Saturn: sortownia, elektrownia , szyby 1 i 2Kopalnia Czerwona Gwardia. Ruch 1. 1974 r.
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1. Hala zborna   2. Warsztat elektryczny   3. Transformatorownia   4. Warsztat mechaniczny   5. Elektrownia   
6. Kotłownia   7. Garaże   8. Szyb nr 2   9. Szyb nr 1   10. Sortownia   11. Bocznica kolejowa   
12. Budynek Straży Pożarnej   13. Waga
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Fotografie i mapy ze zbiorów: Muzeum Saturn, 
Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych



       Historia wydobycia węgla kamiennego na 
południowo-zachodnich terenach Czeladzi nazywanych 
Zarzeczem, które od niepamiętnych czasów zajmował 
folwark plebański zaczęła się na obszarze dwóch 
nadań górniczych „Saturn” i „Jupiter” zatwierdzonych 
w 1876 r. przez rosyjskiego Ministra Rolnictwa i Dóbr 
Państwa, a niezbędnych do budowy zakładu wydo-
bywczego oraz późniejszej eksploatacji kopaliny. 
Pierwszy właściciel kopalni „Saturn” (która swą nazwę 
przyjęła od miana jednego z początkowych nadań) - 
górnośląski magnat przemysłowy książę Hugo Hohen-
lohe zu Öhringen nie szczędził środków finansowych 
na realizację ambitnych zamierzeń inwestycyjnych. Ich 
urzeczywistnianiem zajmował się inż. Hermann Hübner.
     Udokumentowane początki czeladzkiego kopalnic-
twa metodą podziemną datuje się na rok 1887 r., kiedy 
to kopalnia „Saturn” rozpoczęła regularną eksploatację 
złoża na skalę przemysłową. Do znaczącego wzrostu 
efektywności młodego zakładu przyczyniło się otwar-
cie w 1891 r. bocznicy kolejowej łączącej kopalnię 
z Sosnowcem - stacją Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej oraz uzyskanie zezwolenia na kursowanie 
pociągów towarowych.
    W 1899 r. kopalnia „Saturn” wraz ze wszystkimi 
posiadłościami odziedziczonymi przez sukcesora księcia 
Hugona, położonymi w Królestwie Polskim została na-
byta przez grupę łódzkich potentatów włókienniczych, 
którzy mając na uwadze zdobycie funduszy na jej 
rozbudowę postanowili utworzyć spółkę akcyjną. Klu-  
czowym powodem nabycia przez fabrykantów zakładu 
górniczego było uniezależnienie się od dostaw paliwa 
kopalnego oraz podwyżek jego cen. Na mocy uchwały 
walnego organizacyjnego zebrania w dniu 29 września 
1900 r. w Łodzi utworzono Towarzystwo Akcyjne 
Górniczo-Przemysłowe „Saturn”, natomiast założyciele 
spółki zostali powołani przez akcjonariuszy na stano-
wiska: prezesa Rady Zarządzającej (Karol von Schei-
bler), wiceprezesa (dr Alfred Biedermann) oraz jej 
członków (Juliusz T. Heinzel, Edward Herbst, Juliusz 
Kunitzer, Stanisław Reicher). W miarę stabilny rozwój 
przedsiębiorstwa będący wypadkową konsekwentnego 
wypełniania założeń strategicznych w każdym obsza-
rze jego działalności sprawił, że w latach trzydziestych 
XX w. zaliczane było ono do jednych z największych 
spółek prawa handlowego w skali całego kraju. Naj-
większą jednostkę produkcyjną funkcjonującą w ramach Anna Binek Zajda

Zespół
kopalni i osiedli patronackich
Towarzystwa Przemysłowego 

“Saturn” 
1926 r.

  1.  Budynek dyrekcji
  2.  Willa Dyrektora
  3.  Klub urzędniczy
  4.  Szkoła
  5.  Dom nauczycielski
  6.  Hotel robotniczy
  7.  Prochownia
  8.  Straż pożarna
  9.  Elektrownia
10.  Hala zborna
  S.  Boiska sportowe

Towarzystwa Akcyjnego tworzyła kopalnia „Saturn”. 
Skuteczne zarządzanie procesem wydobywczym, 
modernizacja techniczna, wprowadzanie mechani-
zacji i elektryfikacji, a także działania związane z pro-
gramem poprawy bezpieczeństwa pracy stawiały 
ją w pierwszym rzędzie nowoczesnych górniczych 
zakładów zagłębiowskich. Podstawowy przedmiot 
działalności kopalni, czyli prowadzenie eksploatacji 
węgla kamiennego do roku 1914 stanowił 10,5% ogól-
nego wydobycia na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. 
Powstanie i rozwój przemysłu węglowego w Czeladzi 
przyczyniły się w istotnym stopniu do rozwoju osad-
nictwa. Zbudowany praktycznie na polach zakład 
wydobywczy dał również początek kolonii domów 
mieszkalnych dla robotników i urzędników z pełną 
infrastrukturą socjalną.
   Lata II wojny światowej stały się dla kopalni 
„Saturn” czasem najtrudniejszej próby. Powstały 
w 1942 r. państwowy koncern „Preussag - Preussische 
Bergwerks - und Hütten AG” utworzył Oddział Kopalń 
Dąbrowskich z siedzibą w Sosnowcu, w składzie któ-
rego znalazła się też czeladzka kopalnia.
   Po wyzwoleniu, w 1945 r. zakład został wzięty 
pod zarząd państwowy - Dąbrowskiego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego. Odtąd pozyskiwanie węgla ka-
miennego miało podstawowe znaczenie dla odbudowy 
i rozwoju kraju. Mobilizacja wysiłków skierowana była 
na realizację wygórowanych planów produkcyjnych. 
     W 1950 r. z inicjatywy tzw. „aktywu robotniczego” 
doszło do zmiany nazwy kopalni na „Czerwona Gwar-
dia”. Począwszy zaś od 1 stycznia 1976 r. została 
ona połączona z sąsiednią kopalnią „Milowice-Czeladź”, 
a cały organizm gospodarczy otrzymał nazwę „Czer-
wona Gwardia”. 
   W 1990 r. polska gospodarka weszła na drogę 
rynkowych przekształceń, które nie ominęły też ko-
palni w Czeladzi poddanej ekonomicznym analizom. Ich 
wyniki przesądziły o dalszym jej losie. Równocześnie 
podjęta decyzja o powrocie do historycznej nazwy 
na nic się zdała. Decyzją Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 5 października 1992 r. Zakład Górniczy pod 
nazwą KWK „Saturn” z dniem 1 stycznia 1993 r. 
postawiony został w stan likwidacji. Proces ten 
zakończono ostatecznie w dniu 31 grudnia 1996 r. Po 
upływie 120 lat przemysł węglowy w Czeladzi przestał 
istnieć. 

Widok Starej Kolonii robotniczej
oraz kopalni Saturn. 1913 r.

Widok Nowej Kolonii. 1923 r.Szkoła i dom nauczycielski. 1926 r.


