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Zwiedzanie podziemnej części trasy turystyc
turystycz
ystycznej –
„Kopalni Św. Jana” – będzie niesamowitą po
podróŜą
w głąb ziemi i czasu, rozpoczynającą się w sztolni
„Św. Jana” z lat 15761576-1633, a kończącą się
w sztolni „Św. Leopold”, drąŜonej w la
latach
17901790-1792.
Obiekty podziemnej trasy turystycznej („Kopalnia
(„Kopalnia
Św. Jana”) przewidziane do zwiedzania :

Sztolnia „Św. Leopold” w Krobicy

Historyczne obiekty górni
górnicze
przyszłą atrakcją
tury
turystyczną

 sztolnia „Św. Leopold” (XVIII w.)
 szyb „Św. Jan” (XVI w.)
 sztolnia „Św. Jan” (XVI w.)
łącznie 350 m wyrobisk górniczych.

Atrakcje na ścieŜce turystycznej na po
powierzchni:
 zespół wyrobisk kopalni „Psi Grzbiet”
 pozostałości kopalni rud kobaltu
„Św. Karol”
Szyb „Św. Jan” w Krobicy

 szyb „Wielkie Pokrzepienie”
 Kościół pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny
(ufundowany w XVI wieku
przez górników z Gierczyna)
 sztolnia „Fryderyk Wilhelm”
 sztolnia „Trzech Braci”
 pozostałości szybów wydobywczych oraz
sztolnia odwadniająca dawną kopalnię
„Św. Maria - Anna”.

Sztolnia „Św. Jan” w Krobicy

Więcej inform
informacji:
www.cuprum.wroc.pl

Śladami dawnego górnictwa kruszców
Krobica – Gierczyn – Przeczni
Przecznica
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego

Trochę historii…

Nieodłącznym elementem krajobrazu Dolnego Śląska,
charakterystycznym szczególnie dla obszarów górskich
i podgórskich są liczne pozostałości dawnych robót górniczych. Stanowią one cenne i bogate źródło wiedzy o rozwoju
techniki eksploatacji złóŜ, dając świadectwo wiedzy i umiejętności pokoleń górników związanych od wieków z tym
terenem. Eksploatację róŜnych kopalin prowadzono na tu
od stuleci. Złoto, rudy srebra i ołowiu, miedzi, cyny, a później węgiel kamienny, rudy arsenu oraz kobaltu stanowiły
wielkie bogactwo regionu. Obecnie większość dawniej eksploatowanych na obszarze Dolnego Śląska złóŜ, ma wyłącznie znaczenie historyczne, jednak setki lat intensywnych
prac poszukiwawczych i wydobywczych pozostawiły
w terenie liczne, zwykle, mimo upływu stuleci od zakończenia robót, nadal czytelne ślady.

Niesamowita
podróŜ
w głąb ziemi i cza
czasu

prowadzonych prac wzbudziły zainteresowanie władz Gminy Mirsk, na której terenie zlokalizowano
szereg interesujących reliktów dawnych robót górniczych
z okresu XVI w. – 1. poł. XX w. W oparciu o doświadczenia płynące z funkcjonowania podobnych historycznych
obiektów górniczych w Polsce i Europie stwierdzono, Ŝe
pozostałości te, zamiast stwarzać powaŜne zagroŜenie dla
środowiska (ze względu na składowane nielegalnie w wyrobiskach odpady) oraz niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub
nawet Ŝycia ludzi i zwierząt, po odpowiednim przygotowaniu, mogą istotnie wpłynąć na zwiększenie turystycznej
atrakcyjności Gminy Mirsk, przynosząc wymierne korzyści
gospodarcze i społeczne jej mieszkańcom.

Obecnie

W wyniku działań podjętych przez władze Gminy

Pozostałościami ponad 400 lat udokumentowanej historii
rozwoju robót górniczych w rejonie Krobica – Gierczyn –
Przecznica są liczne obiekty pogórnicze, w tym przede
wszystkim: relikty wyrobisk udostępniających – szybów
i sztolni w róŜnym stanie zachowania, relikty wyrobisk
eksploatacyjnych – odkrywkowych i podziemnych, hałdy
skały płonnej, pozostałości spiętrzeń wód i kanałów doprowadzających wodę do urządzeń kopalnianych, wreszcie
ruiny zabudowań kopalnianych z lat 40. i 50. XX w.

Rezultaty

Sztolnia „Fryderyk Wilhelm”

W ramach prowadzonych w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prac badawczo–inwentaryzacyjnych
badano historyczne stanowiska górnicze w rejonie Gierczyna
i Przecznicy. Podczas ww. prac odnaleziono i zidentyfikowano znajdujące się w róŜnym stanie zachowania zespoły wyrobisk i pozostałości infrastruktury powierzchniowej znanych
z materiałów archiwalnych, czynnych niegdyś na tym obszarze kopalń:
 „St. Maria – Anna”, „Drei Brüder”
i „Friedrich Wilhelm” w Przecznicy;
 „Morgenröthe” („Süzette”), „Kupfer Zeche”
i „Reicher Trost” w Gierczynie,
 „St. Carl” i „Hundsrücken” w Kotlinie,
 „St. Johannes” i „St. Leopold” w Krobicy.
Obok pozostałości wyrobisk związanych z eksploatacją górniczą prowadzoną w okresie XVI – XIX w. natrafiono na ślady
intensywnych robót poszukiwawczych prowadzonych po
1945 r., w postaci pozostałości szybików i rowów poszukiwawczych oraz otworów wiertniczych.

Mirsk we współpracy z KGHM CUPRUM Sp. z o.o. –
CBR doszło do przygotowania i rozpoczęcia w 2010 roku
realizacji projektu pn. „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk,
z utworzeniem ścieŜki turystycznej: Śladami dawnego
górnictwa kruszców”. Projekt w swoich załoŜeniach programowych posiada wartości, które kwalifikują go do kategorii projektów pro-środowiskowych i pro-społecznych.

W ramach realizacji ww.
projektu prowadzone są prace
archeologiczne oraz kompleksowa rekultywacja (w kierunku
leśno–turystycznym) stanowisk
dawnego górnictwa w rejonie
miejscowości Krobica – Gierczyn – Przecznica. Przygotowywana jest takŜe ścieŜka
turystyczno-dydaktyczna
prezentująca historię i pozostałości dawnego górnictwa rud
cyny i kobaltu na tym obszarze.

Zdjęcia M. Madziarz

