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Kopalnia „Moszczenica”

1965 - 2000

Wystawa czasowa 17.11.2015 - 30.01.2016
Miejski Ośrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

Wystawa to wędrówka po krótkiej historii znaczącego zakładu 
przemysłowego. Zaprezentowano unikatowe fotografie, dokumenty oraz 
liczne pamiątki ukazujące życie codzienne oraz ważne momenty z przeszłości 
„Moszczenicy”. 

Organizator wystawy pragnie podziękować wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do jej powstania.

Poświęcenie figury św. Barbary w cechowni (1980)

Spotkanie Gwarków (1987)

Ostatni wózek z moszczenickim węglem / Fot. Ireneusz Jaworski

Rozbiórka obiektów kopalnianych / Fot. Ireneusz Jaworski



Decyzja o budowie kopalni „Moszczenica” zapadła w czerwcu 1955 
r. Szybko okazało się, że proces jej budowy nie będzie łatwy. 
Brakowało sprzętu i ludzi, dokumentacja była niedokładna,            
a na domiar złego ogromy problem stwarzał metan. Mimo to          
4 grudnia 1965 r. „Moszczenica” została oddana do eksploatacji,    
a w wydarzeniu tym wziął udział I sekretarz KC PZPR Władysław 
Gomułka.

W następnych latach kończono opóźnione inwestycje, m.in. wieżę 
skipową i zakład przeróbczy. Jednocześnie jednak kopalnia szybko 
osiągnęła zamierzone wskaźniki wydobywcze, stając się wieloletnim 
liderem w eksporcie węgla koksowego. W latach 70. dobowe 
wydobycie sięgało 12 tys. ton, zaś w skali roku ponad 3 mln ton 
węgla. Duża w tym zasługa ówczesnego kierownictwa zakładu oraz 
samej załogi. 

Niestety począwszy od lat 90. nastały złe czasy dla górnictwa. Aby 
ratować „Moszczenicę” połączono ją z „Jastrzębiem” (tak jak          
w pierwszych latach działalności obu zakładów). Faktycznie jednak   
w następnych latach „Moszczenicę” wygaszano, aż latem 2000 r. 
całkowicie zakończyła swoją działalność. Stało się to po zaledwie    
35 latach fedrowania.

Dziś po dawnej „Moszczenicy” zachowały się nieliczne obiekty,      
zaś sam obszar stał się terenem inwestycyjnym.

Warto przypomnieć, że kopalnia miała duży wkład w rozwój 
Jastrzębia-Zdroju. „Moszczenica” budowała obiekty mieszkalne, 
elektrociepłownię, Szpital Górniczy czy Ośrodek Wczasów 
Niedzielnych. Była również patronem sekcji piłkarskiej GKS 
Jastrzębie.

Prace budowlane przy płuczce; w tle wieża szybu I Budowa cechowni Dyrektor W. Chlebik (z prawej) z delegacją; w tle budowa wieży skipowej


