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KOPALNIE WĘGLA BRUNATNEGO 
Turów, Bełchatów, Adamów, Jankowice  

Węgiel brunatny jest skałą osadową pochodzenia organicznego. Powstał na skutek przemian 

wcześniej osadzonej materii roślinnej zachodzących pod wpływem czynników biologicznych, 

geologicznych i geochemicznych. Węgiel brunatny zawiera od 58 do78% pierwiastka węgla. 

Stanowi pośrednie ogniwo między torfem a węglem kamiennym. 

Węgiel brunatny jest zaliczany do pierwotnych i nieodnawialnych źródeł energii. 

 

W 1905 r. powstała pierwsza duża kopalnia odkrywkowa w Polsce „Herkules”,  

funkcjonująca do dziś jako Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.  

 



Węgiel brunatny z Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów"  











Kopalnie torfu 
Karaska, Rabinówka, Bełchatów 

Torf jest osadem organicznym. Jest sosowany w ogrodnictwie 

jako środek poprawiający strukturę gleby  

i rolnictwie jako nawóz organiczny oraz w lecznictwie 

(balneologii) jako środek do kąpieli i okładów (borowiny).  

W przeszłości torf służył również jako opał. 













Kopalnie miedzi 
Lubin, Rudna, Polkowice-Sieroszowice, Radwanice-Gaworzyce 

Miedź, oznaczana symbolem Cu, jest metalem o charakterystycznej barwie oraz silnie metalicznym 

połysku. Czysta miedź w postaci  rodzimej jest rzadko spotykana w naturze i stanowi około 1% wszystkich 

jej związków. Zazwyczaj miedź uzyskuje się z minerałów kruszcowych, których w przyrodzie stwierdzono 

ponad 160. Miedź jest jednym z trzech najbardziej użytecznych metali na świecie, po żelazie i aluminium. 

 

W 1957 r. zespół geologów Państwowego Instytutu Geologicznego pod kierunkiem Jana Wyżykowskiego 

odkrył, a następnie udokumentował złoże miedzi i srebra, występujące między Lubinem a Głogowem. Jest 

to największe złoże w Europie i jedno z największych na świecie. 

 





Największą kopalnią rudy miedzi w Europie oraz jedną z największych kopalni 

głębinowych tej rudy na świecie jest kopalnia Rudna. 









Kopalnia rud cynku i ołowiu 

Olkusz-Pomorzany  
Cynk, oznaczany symbolem chemicznym Zn, jest bardzo powszechnym metalem o lekko niebieskiej 

barwie. W przyrodzie nie występuje w formie rodzimej, tylko w postaci związków, głównie siarczków  

i węglanów w skorupie ziemskiej można go spotkać w postaci minerałów. 

 

Ołów, o symbolu chemicznym Pb, jest surowcem znacznie rzadszym. Jest to metal miękki i plastyczny. 

Tworzy roztwory stałe z innymi metalami. Pierwiastek ten występuje w przyrodzie najczęściej w postaci 

siarczku ołowiu, a także w postaci różnorodnych siarkosoli. 



Blenda cynkowa, ruda cynku i ołowiu z kopalni Pomorzany 













Kopalnia siarki 
Osiek, Machów, Grzybów, Piaseczno 

Kopalnia siarki Osiek jest jedyną kopalnią na świecie, wydobywającą siarkę metodą 

podziemnego wytapiania. Produkuje siarkę płynną i siarkę granulowaną. 

Siarka to pierwiastek mineralny, który zajmuje czwarte miejsce w hierarchii makroskładników 

niezbędnych człowiekowi do życia. 

Siarka jako minerał wykorzystywana jest w przemyśle nawozowym, kosmetycznym, 

spożywczym, farmaceutyczny, motoryzacyjnym oraz w uzdrowiskach. 











Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego 
Lubiatów 

Ropa naftowa i gaz ziemny to surowce pochodzenia organicznego. 

Oznacza to, że powstały ze szczątków zwierząt i roślin, które żyły na ziemi 

miliony lat temu. Pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego znajdują się 

głęboko pod ziemią. Wciśnięte są w mikroskopijne skalne szczeliny.  

Z ropy naftowej produkujemy paliwa, smary, oleje opałowe, 

rozpuszczalniki, asfalt, materiały wybuchowe, leki, parafina, plastik, guma. 







Kopalnia bursztynu 
Gmina Niedźwiada, pow. lubartowski 

W Polsce występują cztery źródła bursztynu. Poza Lubelszczyzną są to: Pomorze 

– powiat gdański i słupski. Jednakże to tylko 30 ton surowca. Na Lubelszczyźnie 

znajduje się aż 1088 ton, w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie. 

Bursztyn występujący na Lubelszczyźnie różni się od tego występującego na 

Pomorzu tym, iż jest on umiejscowiony głęboko w ziemi (sięga aż 20 metrów 

głębokości). 

 



Bursztyn to nic innego, jak kopalniana żywica 

pochodząca z drzew iglastych. 

 











Kopalnia węgla kamiennego 

Węgiel kamienny, to skała osadowa pochodzenia roślinnego. 

powstała głównie ze szczątków roślinnych, które bez dostępu 

tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, 

czarną rysę. Węgiel kamienny stosowany jest powszechnie 

jako paliwo. 



 

 

Kopalnie wchodzące w skład Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A.:  

 

KWK Murcki – Staszic 

KWK Mysłowice – Wesoła 

KWK Wieczorek 

KWK Wujek 

 

















Kopalnia soli 
Kłodawa 

W Polsce sól kamienna zalega w rejonie Kłodawy, na głębokości ok. 6000 m.  

Złoże kłodawskie ma zróżnicowaną strukturę: oprócz tzw. starszej soli kamiennej białej, znajdują 

się w nim pokłady starszej soli szarej (tzw. soli drogowej), młodszej soli magnezowo-potasowej 

oraz najmłodszej soli różowej. 

Kopalnia jest udostępniana także zwiedzającym. Czynna jest tu najgłębsza na świecie podziemna 

trasa turystyczna na poziomie 600 metrów pod ziemią. Na poziomie 600 m, niedaleko podszybia, 

w solnej grocie znajduje się kaplica z wykonaną z soli rzeźbą Świętej Kingi, patronki górników 

solnych. 



 

 

















Szczęść Boże! 
 


