
Bez wątpienia będzie to jed-
na z wizytówek Zabrza. Po-
mysł spodobał się na tyle, 
że miasto z unijnej kasy 
dostanie aż 41,5 mln zł na 
jego realizację, zaś pierwsi 
zwiedzający, chętni przemie-
rzyć kopalniane korytarze, 
zjadą do sztolni w 2013 roku.  

O tworzącej się, nowej atrak-
cji turystycznej Zabrza jest 
głośno od kilku miesięcy.  
W sierpniu ubiegłego roku 
miasto podpisało umowę  
z Polską Organizacją Tury-

styczną o dofinansowanie 
projektu. 

Perełka 
pod nogami
Pod względem historycznym 
jest to miejsce wyjątkowe. 
Główna Sztolnia Kluczowa 
Dziedziczna była częścią ko-
palni Królowa Luiza. Żeby po-
znać jej dzieje trzeba cofnąć 
o 150 lat. Na tamte czasy 
jej uruchomienie było gigan-
tycznym przedsięwzięciem  

Połączenie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze skansenem górniczym Królowa Luiza stworzy nowe szlaki  
turystyczne. Gwarantując atrakcje, które powinny przyciągnąć gości również z zagranicy. A będzie, co oglądać!

i jednocześnie 
w y z w a n i e m 
dla budowni-
czego. Zna-
czenie sztol-
ni malało 
jednak wraz 
z rozwojem 
technologii. Gdy 
pojawiły się nowo-
czesne pompy i silniki, 
sztolnia w praktyce nie była 
już użytkowana. Niewiele bra-
kowało a zostałaby zupełnie 
zapomniana. W 1953 roku, 
gdy rozebrano jej wylot, ślady 
po niej niemal zostały zatar-
te. 
Chyba jedynie miłośnicy hi-
storii miasta głowili się dla-
czego przy ulicy Góra Św. 
Anny znajdują się osobliwe, 
choć architektonicznie bo-
gate kamienice z okazałymi 
ścianami frontowymi skie-
rowanymi w stronę zaro-
śniętego drzewami skweru. 
Ciekawość budziła także ich 
lokalizacja -- ustawienie tyłem 
do ulicy Wolności. Przyczyną 
było właśnie umiejscowienie 
sztolni. 

Najpierw windą, 
a potem łodzią... 
Turystom, którzy za trzy lata 
zjadą do sztolni, jej widok 
zostanie w pamięci na dłu-
gie lata. Wrota prowadzące 
do podziemnych atrakcji 
znajdą lokalizację w trzech 
miejscach: od strony ulicy 
Sienkiewicza oraz zbiegu ulic 
Jagiellońskiej i Miarki.
   
W dół zawiezie turystów 
oszklona winda, przez którą 

będą już mogli zobaczyć 
część podziemi. Zwie-

dzający zjadą 
windą przy 

s z y b i e 

Carnall, a wyjadą przy ul. 
Miarki. Podróż urozmaici im 
cały wachlarz efektów spe-
cjalnych, możliwość zobacze-
nia skrzyżowania dawnych 
podziemnych szlaków wio-
dących do Chorzowa.  Ale to 
tylko część atrakcji. Na dole 
będzie można wpłynąć łodzią 
do portu albo ruszyć na prze-
jażdżkę kolejką podwieszaną 
lub szynową. Kogo najdzie 
ochota, będzie mógł spróbo-
wać swoich sił w wydobyciu 
węgla, tak, jak miało to miej-
sce w XIX wieku, zobaczyć 
przy tym, jak wyglądały 
podszybia z portem prze-
ładunkowym i ściany wy-
dobywcze. 

Kolejką podwieszaną poje-
dziemy do skansenu Luiza. 
Do wyjścia zawiezie nas 
kolejka szynowa. By odkryć 
wszystkie tajemnice sztolni, 
najlepiej wziąć dzień wol-
ny w pracy albo przyjechać 

podczas dłuższego urlopu. 
Zwiedzania jest na pra-

wie pięć godzin. A i 
pewnie znajdą się 

tacy, którzy w tę 
wyjątkową po-

dróż zechcą 
wyruszyć 

n a w e t 
k i l k a 

razy.

Zabrze postawiło na rozwój turystyki przemysłowej 
i konsekwentnie się tego trzyma. Cztery lata temu 
uznaliśmy, że kopalnia „Guido” może się stać wizy-
tówką nie tylko naszego miasta, ale i całego Górne-
go Śląska, tak jak kopalnia „Zollverein” jest chlu-
bą Essen i Zagłębia Ruhry. To się udało! Kopalnię 
„Guido” odwiedziło już prawie 200 tysięcy turystów. 
Kolejny krok to udostępnienie zwiedzającym Głów-
nej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Dzięki temu 
Zabrze jeszcze bardziej umocni swoją pozycję na 
Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. 
Staje się to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu 
pasjonatów, a także pozyskiwaniu znacznych środ-
ków unijnych. W przypadku Sztolni, czyli projektu o 
wartości ponad 60 milionów złotych, dotacja z Unii 
Europejskiej to ponad 41 milionów złotych.

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Turystyka 
przemysłowa 
wizytówką Zabrza

Dla niewtajemniczonych

Sztolnię zwiedzimy płynąc łódką... ... albo jadąc kolejką

(mar)

Sztolnia - wyrobisko korytarzowe o niewiel-
kim przekroju, drążone w górotworze. 

(od 7.30 do 17.00), wtorki


