
    Chronologia różnych eksploatacji 

 

1903-1906 : Prace mające na celu poszukiwanie 

otworu « Collet-Pintiaux » do otworu „Surcouf”. 

24 robotników i 2 głównych górników pracowało 

nad tymi poszukiwaniami. 

1907-1908 : Pierwszy okres eksploatacji.W 1908, 

pracowało  204 robotników wśród nich 118 

pracujących na dole. Od 10 października 1908, 

prace zostały wstrzymane przez spadek kursu 

Wolframu. 

1910-1911 : Drugi okres eksploatacji. Spółka o 

nazwe  « Gruzard-Clolus et Courtois » pod 

dyrekcją Pana Bayle’a zatrudniono około 120 

robotników do 1911. 

1916-1918 : Trzeci okres ekploatacji.  Obsłużona 

przez 3 otwory. 42 zmobilizowanych 

pracowników na piętrze 97, na trasowanie 90 

więźniów wojennych na piętrze 27 i 62 i 10 

więźniów wojennych na dworze. 

07 kwiecień 1938r, Zmiana koncesji na Pana 

Brandt’a. 

1942-1944: Czwarty okres eksploatacji . 

Niemiecka firma Krupp z wsparciem organizacji 

Todt.Wieżba szybowa została budowana nad  

Widoczna naokoło (z kilku kilometrów), 

wieżba szybowa podkreśli krajobraz i 

pamięć tej niezwykłej działalności w 

takich okolicach, która głównie słynie z 

hodowli zwierząt i uprawiania ziemi.  

Visible à des kilomètres à la ronde, le chevalement 

marque le paysage et garde la mémoire d’une       

activité insolite dans un pays d’élevage et de 

culture. 

Dzisiaj, Montbelleux skupia głównie 

pamięć na przemyśle, historii i 

nietypowym, miejscu gdzie wydobyto 

cynę i wolfram. 

 Aujourd’hui,  Montbelleux représente surtout un lieu 

de mémoire industrielle historique et atypique, lieu  

où  l’on a extrait  l’étain et le wolfram.  

      Widok z lotu ptaka w lipcu 1981. 

 

otworem „Surcouf”   10 wrzesiena 1942. W 

październiku 1942, stan pracowników obejmował 

300 mężczyzn w tym 30 niemców.Liczba 

wzrastała nawet do 550 robotników. 

1951-1958 : Piąty okres eksploatacji. Prace zostały 

przekazane do spółki Kopalni „Puys des Vignes”

(1948-1950) .Ilość rzeczywista to 140 osób i 84 na 

dole.W lutym 1975, zwolniono 47 robotników, 

następna redukcja pracowników miała miejsce w 

sierpniu 1957, z 54 pracowników zostało 24 osoby. 

1976 : Przeprowadzenie sondy w poszukiwaniu 

pozycji granitu muskowity. 

1977-1980 : Nowa faza eksploatacji ; 

wypompowywanie wody , renowacja infrastruktury, 

budynków... 

1980-1983 : Przejścia podziemne zostały 

wykonane w celu zejścia na poziom 60,95 metrów i 

130 metrów. Zbudowano miejsce przeznaczone do 

mycia minerałów o wielkości 40 ton.       W 

listopadzie 1982, 58 pracowników : 5 osób do 

działu administracji i dyrekcji, 30 osób na dole : 

kierowcy maszyn i górnicy, 23 osób do góry 

zajmujący się czyszczeniem minerałów itd.. 

2006 : Spółka kopalni Montbelleux, właścicielka 

rozpoczęła  postępowanie w sprawie ostatecznego 

wstrzymania  prac górniczych. Początek prac 

konserwujących.  

Vue aérienne de la mine en juillet 1981 



Les informations les plus 

importantes se trouvent 

ici, à l'intérieur de la 

brochure. Présentez 

votre organisation ainsi 

que les produits ou ser-

vices spécifiques qu'elle 

propose. Ce texte doit 

être court, et donner 

envie au lecteur d'en 

savoir plus. 

Utilisez les titres de 

paragraphe pour organi-

ser votre texte et en 

faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Titre principal intérieur 

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu feu-

giat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-

tatum. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu feu-

giat nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lo-

bortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi. Duis 

autem dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-

tatum zzril delenit au gue duis dolore te feu-

gat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim ve-

niam, quis nostrud exerci taion ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commo-

do consequat. Duis te feugifacilisi per susci-

pit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem no-

nummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Légende ac-

compagnant 

l'illustration. 

Légende accom-

pagnant l'illustra-

tion. 

Nom de l'organisation 


