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ich napędu wykorzystywano 46 silników elektrycznych o łącznej mocy 970 KW. Sortownia zaczęła pracę w roku następnym, wte-
dy też rozbudowano kopalnianą kotłownię. W tym samym roku zakończono prace przy głębieniu szybu wentylacyjnego, który do-
prowadzono do poziomu 583 m. W 1918 roku pogłębiono go do poziomu 620 m. 

Ośmiogodzinny dzień pracy wprowadzono w 1919 roku i podniesiono wówczas także górnicze wynagrodzenia. W kopalni powoła-
no również Radę Zakładową. W 1921 roku kopalnia dostarczyła 639,6 tys. ton węgla, jej załogę stanowiło 3,3 tys. górników.

W 1922 roku kopalnia Oheim wraz z Katowicami znalazła się w polskiej części Górnego Śląska. Nazwę kopalni zmieniono na Wu-
jek. Spółka Zakłady Hohenlohego odstąpiła 15% akcji, mającemu powstać, holdingowi polsko-francuskiemu, w zamian za zwolnie-
nie z uchwalonej przez Sejm RP daniny majątkowej. Przeprowadzona w 1924 roku kontrola ujawniła, że dyrekcja koncernu zaniżyła 
znacznie dochody, obniżając w ten sposób należne państwu podatki. Doprowadziło to do dymisji dyrektora generalnego koncer-
nu, a funkcję tę objął inż. Aleksander Ciszewski. W 1925 roku zarząd koncernu mianował pierwszego polskiego dyrektora kopalni, 
którym został mgr inż. Kazimierz Suszyński. Kopalnia posiadała wtedy pole górnicze o powierzchni 10,1 km². Część pól górniczych 
Albert i Praeservativ — o powierzchni 73,2 tys. m² — odstąpiono wcześniej (w 1923 roku) na rzecz kopalni Ferdynand. 
W latach 1922–1929 kopalnia Wujek zwiększyła wydobycie węgla z 751,8 tys. do 1,3 mln ton. Niewielki spadek wydobycia wywoła-
ny rozpoczęciem polsko-niemieckiej wojny celnej nastąpił w 1925 roku. Jednak już w 1926 roku wydobycie wzrosło, gdyż długo-
trwały strajk angielskich górników spowodował brak węgla na rynku, a kopalnia znalazła wielu nowych odbiorców. W tym samym 
okresie zmalało jednak zatrudnienie, które spadło z poziomu 4,5 tys. do 2,7 tys. pracowników. Rosnące dochody umożliwiły wyko-
nanie wielu nowych inwestycji. Zmechanizowano transport podziemny i powierzchniowy. Do poziomu 370 m obmurowano szyb 
Hohenlohe.

Jednak najważniejsze, kluczowe dla istnienia kopalni w następnych dekadach, było rozpoczęcie na polu Neue Reserve prac wiert-
niczych, pod kierunkiem inż. K. Suszyńskiego, związanych z poszukiwaniem w tym rejonie pokładów węgla. Zostały one znalezione 
na głębokości 1052 m (5,6 m grubości) i 1060 m (1,2 m grubości). Planowano wybudowanie w tym rejonie nowych szybów kopalni, 
ale realizacji tego przedsięwzięcia ― wiercenia rozpoczęto w 1929 roku ― przeszkodził kryzys ekonomiczny. 
W czasie wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929–1933 wydobycie węgla w kopalni spadło z poziomu 1,3 mln ton do 
836,6 tys. ton. W tym samym okresie zatrudnienie w kopalni uległo ograniczeniu z 2,7 tys. do 2,3 tys. górników. Wprowadzono licz-
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Pamiątkowe zdjęcia wykonane z okazji ukończenia budowy 
poziomu 613.

Fragment planu zakładu głównego i tego, co pod nim, czyli 
wyrobisk i pokładów, z 1920 roku.

Pamiątkowe zdjęcia z okazji otwarcia i poświęcenia  
pokładu 613.


