
Trzeci rok z rzędu na Święcie Zabytków Techniki pojawia się „Wihajster”, gazeta 
okolicznościowa przygotowana wspólnie przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego w Katowicach i młodzież z X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Pade-
rewskiego w Katowicach. Po raz kolejny poprosiliśmy młodych redaktorów, aby 
rozejrzeli się wokół siebie i spróbowali sami odkryć fascynujące dziedzictwo prze-
mysłowe Śląska, a potem, żeby podzielili się z nami swoimi wrażeniami na łamach 
„Wihajstra”.
Motywem przewodnim tegorocznego Święta Zabytków Techniki są legendy prze-
mysłowe. Kanwą do snucia opowieści może być osoba, miejsce, przedmiot, zda-
rzenie… wszystko, co potrafi uruchomić naszą wyobraźnię. Zapraszamy Państwa 
do zapoznania się z tajemnicami, jakie kryją się w Kostuchnie, z prawdziwą historią 
pewnego sklepu w Mysłowicach czy z ostatnim zachowanym szybem kopalni „Con-
cordia”. A dla tych, którzy wolą baśniowe klimaty proponujemy legendę o powsta-
niu karbidki napisaną specjalnie do naszej gazety przez uczennicę X LO w Katowi-
cach lub wspólne poszukanie odpowiedzi na pytania co łączy prządkę z czarownicą 
i co straszy w starym młynie. Życzymy przyjemnej lektury.

Ewa Caban
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowegow Katowicach QUIZ Z NAGRODAMI STRONA 8

Któż spodziewałby się, iż pozornie niewyróż-
niająca się, podmiejska dzielnica Katowic – 
Kostuchna, znalazła swoje miejsce na kartach 
historii II wojny światowej, w wojennej doku-
mentacji AK dotyczącej produkcji ściśle tajnych 
rakiet balistycznych? Zbadanie przez nas tej 
sprawy sugeruje, iż znajdująca się tam fabry-
ka mogła odegrać niemałą rolę w niemieckim 
programie rakietowym. Zacznijmy jednak od 
początku…
Kostuchna, leżąca na południowych obrzeżach 
miasta i aktualnie rozwijająca się intensywnie 
przy zachowaniu piękna krajobrazu naturalnego, 
powstała już w XVII wieku dzięki odkrytym na 
jej terenie bogatym złożom rudy żelaza. Wydo-
bywano je i dostarczano do hut i kuźni książąt 
pszczyńskich. 
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Zabudowania dawnej cynkowni w Kostuchnie 
fot. Gasz Krzysztof X LO

KONKURS SMIESZNO I STRASZNO
Konkurs plastyczno-literacki „Śmieszno i straszno” zorganizowany 
został przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowi-
cach w ramach święta Szlaku Zabytków Techniki „Industriada 2016” 
i dofi nansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-
go. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci przedszkolne, których za-
daniem było wykonanie pracy (plastycznej lub utworu literackiego) 
związanej z tematem legendy przemysłowe. 
Na konkurs nadesłano 230 prac plastycznych i 45 literackich. Nagro-
dzone prace prezentujemy w dodatku wewnątrz numeru.



to w rzeczywistości przęślica.
Skojarzenie czarownictwa z atrybuta-
mi przędzalniczymi nie jest pomysłem 
współczesnym. Znamy liczne przed-
stawienia czarownic z kądzielą na XV-
-wiecznych rycinach, np. Albrechta 
Dürera.
Z przędzeniem wiąże się powszechny 
niegdyś zwyczaj przęślicowych wie-
czernic, opisanych m.in. Chłopach 
Władysława Reymonta:
Tegoż samego dnia, po obrządkach, 
a już o dobrym wieczorze zaczęli się 
schodzić do Kłębów na oną przęślico-
wą wieczornicę. [...] przyszła Wach-
nikowa z kłakiem wełny w zapasce 
i z wrzecionami zapasowymi pod 
pachą […] a zeszło się razem sporo 
babiego narodu i z czym która miała: 
to z wełną do oprzędu, to ze lnem, to 
z pakułami [...] Sadowiły się wielkim 
kołem w pośrodku izby, pod lampą 
wiszącą u pułapu [...] Gwar się czy-
nił z wolna, bo cicho jeszcze pogady-
wały między sobą tylko, wrzeciona 
jeno furkotały i dudniły po podłodze, 
a gdzieniegdzie i kółko warczało, ale 
niewiela, bo nie dowierzały zbytnio 
tym nowomodnym wymysłom woląc 
prząść po staremu na przęślicach.
W publikacji opisującej Śląsk z 1889 roku także odnajdujemy opis wieczornicy:

Zimą, wieczorami mieszkańcy wsi zgromadzają się 
na tak zwane wieczornice, w czasie których dziew-
częta przędą na kołowrotkach lub kądzieli, śpiewa-
jąc i opowiadając różne bajki i podania. Podczas 
tych zebrań parobczaki posyłają swoim ukochanym 
kołowrotki przybrane w owoce, migdały i rodzynki; 
czasami w adwencie zebrania te trwają noc całą, 
przyczem dziewczęta pilnie przędą, by zarobić na 
struclę Bożego Narodzenia i wtedy to zgromadzo-
nym około północy podają wieczerzę pożegnalną, 
składającą się z mlecznej lub piwnej zupy, gotowa-
nych owoców i rodzynków.
Władysław Reymont wykorzystywał opisy czynności 
przędzenia także jako element podkreślający dra-
maturgię scen:
[Hanka] Opuściła na te słowa wrzeciono, wsparła 

głowę o przęślicę i zadumała się głęboko nad swoją dolą rozważając powoli rady oj-
cowe. […] Siadała znowu do roboty, ale nie mogła prząść dzisiaj, nitka się rwała, to 
wrzeciono wypadało z palców, bo coraz pilniej rozważała słowa Borynowe.
Liczne są także metafory związane z przędzeniem:

[...] jakby sto wrzecion, pełnych róż-
nobarwnej wełny, wiło się po izbie 
z turkotem i okręcało tak szybko, że 
już żadne oko nie rozeznało, gdzie 
chłop, gdzie kobieta [...]
Jak widać, bogactwo metaforyki 
i skojarzeń związanych z czynnością 
przędzenia jest ogromne. Być może 
stąd również wynika rosnąca popu-
larność przędzenia jako hobby – od-
krywając na nowo tę umiejętność, 
odkrywamy bogate, a nieco już zapo-
mniane dziedzictwo. 

Małgorzata Pietrzak, ŚCDK
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Ważną gałęzią przemysłu zawsze 
było włókiennictwo. Jednym z naj-
większych ośrodków włókienniczych 
naszej części Europy były Bielsko 
i Biała. Świadectwem tej historii 
pozostaje Stara Fabryka – Oddział 
Muzeum Historycznego w Bielsku-
-Białej – leżąca na Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. 
W tle przemysłu włókienniczego 
wirowały wrzeciona, kołowrotki, 
w końcu maszyny przędzalnicze. 
Umiejętność ręcznego przędzenia 
była niegdyś powszechna, w każ-
dym domu furkotały wrzeciona 
– przede wszystkim na potrzeby 
domowników. Dziś tradycja ręcz-
nego przerobu wełny jest jeszcze 
żywa w górskich rejonach naszego 
województwa. Jednocześnie rośnie 
moda na przędzenie jako hobby. 
Przypomnijmy, jak oczywistą umie-
jętnością było niegdyś przędzenie 
i jak bogaty wachlarz skojarzeń to-
warzyszył tej czynności i jej atrybu-
tom. 

Przędzenie było do-
meną kobiet. Symbo-
lizowało zatem „cnoty 
niewieście”, np. skrom-
ność i pracowitość. Stąd 
przedstawienia przędą-
cych świętych niewiast 
oraz alegorie kobiecej 
pracy i kobiecości. „Po 
kądzieli” oznacza żeńską 
linię rodu.
Przędzenie często po-
jawia się w literaturze 
i malarstwie m.in. dzię-
ki skojarzeniu z Parkami 
lub Mojrami, snującymi 

i odmierzającymi ludzki los. O śpiącej królewnie słyszeli chyba wszyscy, tak samo wie-
lu potrafi zanucić Prząśniczki – melodię skomponowaną przez Stanisława Moniuszkę.
Kądziel, jako symbol kobiecości, była atrybutem zniewieścienia i poniżenia mężczy-
zny. Wykorzystywana była w obrzędzie skimmington znanym w XVII-wiecznej Anglii. 
Był to głośny pochód ośmieszający „pantoflarza” lub mężczyznę, który dopuścił się na 
przykład cudzołóstwa. Ten obyczaj został uwieczniony m. in. przez Williama Hogartha, 
angielskiego malarza i miedziorytnika. Wśród malarskich motywów możemy odna-
leźć też przedstawienia Herkulesa i królowej Omfale. Na obrazie autorstwa Lucasa 
Cranacha Starszego z 1537 r. odnajdziemy inskrypcję:

Lidyjskie panny wręczają Herkulesowi jego 
dzienną porcję przędzy, on zaś, choć równy 
bogom, ulega woli swojej pani. Tak oto żądza 
triumfuje nad bystrym umysłem, zaś płocha 
miłość ograbia mężczyznę z jego sił.
W XVI w. – okresie związanym z częściowym 
usamodzielnieniem się kobiet, w którym 
przędzenie rozpowszechniło się jako płatne 
zajęcie – motyw kądzieli pojawiał się również 
w kontekście złych wyemancypowanych ko-
biet. Rycina Zła niewiasta Israhela van Mec-
kenema (1440/1445–1503) przedstawia ko-
bietę opętaną przez demony, która bije męża 
kądzielą.
Czynność przędzenia działa na wyobraźnię. 
Prządka stwarza „coś z niczego”. Do metafo-
rycznego wyłaniania porządku z chaosu i pod-
porządkowania natury woli kobiety nawiązuje 
współczesna pogańska religia wicca. Prymi-
tywną przęślicę w kształcie wideł (ang. stang) 
traktuje jako przedmiot rytualny. Niektórzy 
uważają, że narzędzie obecne na rycinach 
przedstawiających sabaty czarownic, które 
powszechnie kojarzymy jako miotłę czy widły, 

Prządki – wyrobnice, święte, czarownice 

Z prawej dłoni prządki zwisa wrzeciono. Lewa ręka przytrzymuje 
kądziel. Witraż z pałacu Schöna w Sosnowcu – siedziby właścicie-
li przędzalni wełny czesankowej. Fot. Irena Kontny ŚCDK

Publiczne poniżenie – skimmington. Mężczyzna, siedzący na koniu tyłem, trzyma 
w ręku kądziel i przędzie. William Hogarth, Hudibras Encounters the Skimming-
ton, 1822. Zasoby Wikimedia Commons, własność publiczna

Kobieta opętana przez diabła bije męża. W prawej 
ręce kobiety widzimy przęślicę z pękiem włókna, 
związanym sznurkiem. W kądziel wetknięte są dwa 
wrzeciona. Trzecie w locie zwisa na nici.. Israel 
van Meckenem, Zła niewiasta, 1490–1500. Zasoby 
Wikimedia Commons, własność publiczna

Alegorie pracy – kowal i prządka, trzy-
mająca kądziel. Fragment świadectwa 
szkolnego z 1914 r. Zbiory prywatne

Czarownica z kądzielą w dłoni – rycina Albrechta Dürera, 
Czarownica ujeżdżająca tyłem kozła, ok. 1500

Rzymskie boginie losu: Nona (przędzie nić życia), Decima 
(odmierza) i Morta (przecina) na obrazie Parki (autor: Alfred 
Agache, ok. 1885)



technologia zainteresowała ówczesnego 
prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego (będącego z wykształce-
nia chemikiem), który nawet osobiście 
odwiedził kostuszańską fabrykę. Jak się 
jednak okazało, nie tylko on docenił po-
tencjał przemysłowy tego miejsca.
Gdy we wrześniu 1939 roku wojska III 
Rzeszy zajęły tereny Górnego Śląska, 
w ich ręce trafiły liczne huty, kopalnie 

i elektrownie – jednym słowem, wszyst-
ko czego potrzeba do rozwoju przemysłu 
zbrojeniowego. Wymagał on bowiem 
dostaw znacznej ilości energii. Z tego po-
wodu kostuszańska cynkowania znalazła 
się w kręgu zainteresowań nazistowskiej 
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Do XIX wieku zachowała ona charakter 
rolniczy. Budowa linii kolejowej Tychy-
-Murcki w 1868 roku pozwoliła na 
dalszy rozwój osady, natomiast powstała 
w 1901 roku kopalnia Böer (nazwana 
później Boże Dary), dzięki zastosowa-
niu nowoczesnych urządzeń i maszyn, 
do czasu I wojny światowej uzyskała 
największą produkcję wśród wszystkich 
tego typu zakładów na ziemiach pszczyń-
skich.
Największą sławę przyniosła Kostuch-
nie znajdująca się naprzeciw kopalni 
fabryka chemiczna Heyden, a właściwie 
Cynkownia Sędzimir, którą w jej zabudo-
waniach otwarła na początku lat 30. XX 
wieku firma Śląski Przemysł Cynkowy SA. 
Zakład zajmował się cynkowaniem blach 
i urządzeń blaszanych. Pracował w nim 
znany inżynier Tadeusz Sędzimir, ceniony 
w Polsce i za jej granicami. Jego najważ-
niejszym dokonaniem było opracowa-
nie nowej metody cynkowania blach 
stalowych, zwanej inaczej „procesem 
Sędzimira”, polegającej na zanurzaniu 
blachy wyżarzonej wcześniej w wodorze, 
w roztopionym cynku. Ta metoda wyko-
rzystywana była później w wielu innych 
krajach. Drugim ważnym wynalazkiem 
Sędzimira było zaprojektowanie walcarki 
do wytwarzania taśm blachy w procesie 
walcowania na zimno. Pomysły polskiego 
inżyniera znalazły w Kostuchnie sprzyja-
jące warunki do ich realizacji – w 1934 
roku uruchomiono tutaj pierwszą na 
świecie linię wyżarzania i cynkowania 
blach na skalę przemysłową. Nowatorska 
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machiny wojennej. Jej umiejscowienie, 
wraz z leśnym otoczeniem pełniącym 
rolę naturalnej kryjówki i osłony, nakło-
niło najeźdźców do przeobrażenia istnie-
jącego zakładu w zamkniętą placówkę 
owianą niejedną tajemnicą.
Niemiecki program rakietowy, znany 
przede wszystkim z ośrodka doświad-
czalnego w Peenemünde na wyspie 
Uznam, a także z poligonu Heidelager 
Blizna w rejonie Dębicy, był projektem 
złożonym i wymagającym ogromnego 
zaplecza technologicznego, energetycz-
nego, surowcowego oraz wytwórczego. 
Zanim rakiety trafiły do ściśle strzeżo-
nych, specjalnie wydzielonych stref, 
gdzie poddawano je testom, musiały 
nieraz przejść długą drogę, by stanąć na 
rampie startowej. Części i podzespoły do 
opisywanej broni produkowały dzie-
siątki, a nawet setki firm oraz zakładów 
zarówno w Rzeszy, jak i na okupowa-
nych terenach. Niewielka Kostuchna, ze 
względu na rozwinięty w niej przemysł, 
miała wszelkie podstawy do ulokowania 
w jej obrębie jednej z siedzib produk-
cyjnych „cudownej broni odwetowej”. 
Głównym dowodem takiego działania 
są dwa meldunki AK – z 4 oraz 13 marca 
1944 roku, mówiące o wykonywaniu 
w tym miejscu pocisków rakiet wraz 
z dyszami napędowymi nadającymi im 
ruch. Będące pod stałym nadzorem 
SS, miały być następnie wysyłane do 
Bydgoszczy, gdzie w Borach Tucholskich 
mieścił się poligon rakiet V2 III Rzeszy. 

Po wojnie na terenie fabryki funkcjono-
wały kolejne przedsiębiorstwa. Aktualnie 
część budynków zdaje się być opuszczo-
na, w innych dalej odbywa się praca. 
Na usypanym sztucznie wzniesieniu 
widnieją dwie małe budki obserwacyj-
ne – a może wartownicze? Przyglądając 
się dokładniej okolicy, w sąsiadującym 
z zakładem lesie niespodziewanie natra-
fić można na znajdujące się niedaleko 
betonowe umocnienia oraz, mało znany 
mieszkańcom dzielnicy, ukryty w ziemi 
bunkier. Co takiego i przed kim miał on 
zabezpieczać? Czy jest to kolejne po-
twierdzenie, iż w tym miejscu działy się 
rzeczy niezwykłe, mające istotny wpływ 
na rozwój niemieckiego przemysłu 
zbrojeniowego? Warto poświęcić chwilę, 
pomyśleć o wydarzeniach z przeszłości 
rozgrywających się być może na wła-
snym podwórku. Choć pewnie większość 
tajemnic i tak aż do końca pozostanie dla 
nas zagadką.

Magdalena Bigewska, 
X LO w Katowicach

Zabudowania dawnej cynkowni w Kostuchnie fot. Gasz Krzysztof X LO

Zabudowania dawnej cynkowni w Kostuchnie fot. Gasz Krzysztof X LO

Zabudowania dawnej cynkowni w Kostuchnie fot. Gasz Krzysztof X LO

kądziel – włókna (np. 
len lub wełna) przygo-
towane do przędzenia: 
wyczesane lub zgręplo-
wane, przymocowane do 
przęślicy lub przygo-
towane do przędzenia 
„z ręki”

przęślica – kij lub 
deska o specyficznym 
kształcie. Z przymoco-
wanym do niej włóknem 
tworzyła kądziel.

(Fot. Wikimedia Commons, 
autor Peter van der Sluijs, lic 

CC BY-SA 3.0)

wrzeciono – drewniany 
kijek, często z przy-
mocowanym przęślikiem 
(ciężarkiem). Wprawione 
w ruch wirowy skręca-
ło włókno. 

kołowrotek – w Europie wynaleziony w XV 
w. Pierwotnie w formie wrzeciona ustawione-
go poziomo, przymocowanego do koła i na-
pędzanego ręcznie. Później do dodano napęd 
nożny, a wrzeciono zamieniono na szpulkę 
i skrzydełko.

motowidło –  przyrząd zbliżony kształtem 
do litery H, przeznaczony do przewijania nici 
z wrzeciona lub kołowrotka. Dzięki standar-
dowym wymiarom umożliwiał zmierzenie ilości 
wyprodukowanej przędzy. Zwój nici zdjęty z 
motowidła tworzył motek.

ATRYBUTY 
PRZĄDKI

Fot. Wikimedia Commons, autor 
Semenov.m7, lic. CC BY-SA 3.0

Fot. zbiory własne

Fot. zbiory własne

Fot. zbiory własne
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Młyny to fascynujące miejsca. Te wodne, 
z wielkimi kołami napędzanymi nurtami 
młynówek, zwykle znajdowały się na 
uboczu osad, ich lokalizację określały 
rzeki. Te wiatrowe, o wysmukłej sylwe-
cie i majestatycznie obracających się 
skrzydłach, też wymagały odpowiednie-
go miejsca. Budowano je na wzgórzach, 
w miejscach gdzie siła wiatru była na 
tyle duża, że mogła napędzać skompli-
kowane młyńskie mechanizmy. Młynom 
towarzyszyły specyfi czne dźwięki: szum 
wody, świst wiatru, skrzypienie drewna, 
turkot kół – nie są to zwykłe odgłosy, do 
jakich przyzwyczajeni jesteśmy w na-
szych domach. Nic dziwnego, że młyny 
od dawna z jednej strony wzbudzały cie-
kawość, z drugiej strony budziły respekt 
i … obawę. 
Młynarz to też ciekawa postać. Posia-
dał przecież umiejętności przekształ-
cania jednego produktu w inny, ziarna 
w mąkę. Takie działania mogły być 
uważane za magiczne. Podobnie daw-
niej traktowano kowali, którzy potra-
fi li ujarzmić ogień i przekształcać przy 
jego pomocy bryły żelaza w użyteczne 
przedmioty i narzędzia. Magia, strach, 
ale też coś, co powodowało, że od 
dawien dawna młynarz utożsamiany był 
z człowiekiem nieuczciwym i skąpym. 
Młynarzom zarzucano oszustwa przy 
odmierzaniu mąki, mówiono „młynarze 
i piekarze nie kradną sami, im ludzie 
znoszą”. Być może powodem była zwykła 
ludzka zawiść – młynarze zwykle należeli 

do najbogatszych we 
wsi. Dodatkowo mły-
narze uzyskiwali od 
właściciela wsi różne 
przywileje – mogli 
być na przykład 
zwolnieni ze świad-
czeń na cele publicz-
ne, czy też z pracy 
na polu seniora. 

Ale od czego ludzka 
wyobraźnia? Szybko połączono młyny 
i młynarzy z działaniem sił nieczystych. 
Czy bogactwo młynarza było rzeczywi-
ście wynikiem jego uczciwej pracy? A te 
stuki i dziwne hałasy? A to, że młyn na 
uboczu? Być może właśnie z takich pytań 

zrodziło się wiele legend o diabłach we 
młynach. 
W większości opowieści diabeł zawiera 
pakt z młynarzem i tak po podpisaniu 
cyrografu diabelskie siły obracają koła 
młyńskie czy skrzydła wiatraka sprawia-
jąc, ze młynarz szybko się bogaci (zwykle 
wcześniej wysycha woda w rzece albo 
ustaje wiatr). Zdarzało się również, że 
sam młynarz utożsamiany był z diabłem. 
W opowieściach ze Śląska Cieszyńskiego 
spotykamy nawet diabła zwanego Mły-

narczykiem. 
Według podań ludowych młyny wodne, 
szczególnie te stare i opuszczone, są 
miejscem zamieszkania nie tylko dia-
błów, ale również różnego rodzaju wod-
ników i utopców. Te ostatnie szczególnie 
lubiły lokować się pod mostami prowa-
dzącymi do młynów lub w korytach rzek 
napędzających koła. Widywano je zwykle 
siedzące na słupach, z czerwoną czapką 
na głowie, czasem grające na skrzyp-
cach. Ciekawe, że utopce zamieszkujące 
przy młynach mogły być złe, wtedy nie 
pozwalały młynarzom pracować, ale 
mogły być też dobre – jak te z legendy 
o młynie nad Małą Panwią, co pomogły 
młynarzowi odzyskać i zniszczyć cyrograf, 
dzięki czemu ten uratował swoją duszę.
W śląskiej demonologii występuje rów-
nież ognisty kur, którego ponoć widywa-
no jak z dzioba prosto do młyna ziarno 
sypie, aby młynarzowi nie zabrakło 
surowca do produkcji mąki.
Drewniane młyny wraz z zamieszkują-
cymi je diabłami i utopcami odchodzą 
w zapomnienie. Niegdyś licznie występu-
jące, później likwidowane lub przerabia-
ne na napęd parowy, spalinowy czy elek-
tryczny traciły swoją aurę tajemniczości. 
Na terenie województwa śląskiego te 
najstarsze można jeszcze spotkać nad 
Wartą, Przemszą, Pilicą, Dramą oraz ich 
dopływami. Wszystkie one 
zostały w XX wieku wyposa-
żone w elektryczne maszyny 
i urządzenia. Do najbardziej 
znanych należy młyn wodny 
Kołaczew w Złotym Potoku 
(gmina Janów) wybudowa-
ny na przełomie XVIII i XIX 
wieku, którego nazwa ponoć 
pochodzi od „kołatania” koła 
wodnego. Młyn ten znajduje 
się na Szlaku Architektury 
Drewnianej Województwa 
Śląskiego. Równie ciekawe 
są młyny w Wiercicy (gmina 

Straszy w młynie...

Przyrów) z zachowanym wyposażeniem, 
w Bogumiłku (gmina Lelów) czy w Kar-
czewicach (gmina Kłomnice). Więcej 
zachowało się młynów murowanych, 
wśród nich adaptowany niedawno 
na Muzeum Dawnych Rzemiosł młyn 
w Żarkach (gmina Żarki). I choć dawniej 
mówiono  „co po młynie, jak woda nie 
płynie” wydaje się, że zachowane młyny 
mogą być jeszcze dla nas wielką atrakcją.

Ewa Caban, ŚCDK

Stara szkoła. Klasa, a w niej dwu-
osobowe ławki. Zielone, z półeczką 

i miejscem na kałamarz. Na środku 
pulpit nauczyciela z leżącą na nim dyscy-
pliną. W rogu, pod oknem czarna tablica. 
Oto jeden z obiektów Górnośląskiego 
Parku Etnografi cznego w Chorzowie.
Tak szkoła wyglądała kiedyś, a jak 

wygląda dzisiaj? Ławki 
najczęściej nadal stoją 
w rzędach. Tablica zrobiła 
się biała. Przy tablicy 
wszechwiedzący nauczy-
ciel. Przez wieki, kosztem 
kleksów przybyło multi -
mediów. Czy któraś z tych 
szkół jest lepsza? Czy dzi-
siaj uczymy lepiej?  Który 
z tych elementów jest 
najważniejszy? A może 

czas i technologia nie mają znaczenia? 
Co pamiętamy po latach? Co zostaje 
w nas najmocniej? Nauczyciel potrafi ą-
cy wyjść poza ramy tablicy. Ktoś kto nie 
tylko wykłada ale inspiruje i pobudza do 
własnych poszukiwań.
Co może zrobić nauczyciel, by uczeń 

zapamiętał lekturę na długie lata? 
Może wybrać tę najciekawszą. Może 
też wciągnąć ucznia w dyskusję, po-
zwolić młodemu człowiekowi na wła-
sne wnioski. Może też, zabrać klasę do 
teatru i postawić na scenie. Pozwolić 
jej wystawić sztukę. Wiem, nie każdy 
nadaje się na aktora. Czasem ktoś musi 
zagrać symboliczne drzewo. Inny ktoś 
musi przygotować scenografi ę. Mądrość 
nauczyciela polega na tym, aby młodzież 
tak zainspirować, by każdy znalazł coś 
dla siebie – i zrobił to z pasją. Najlepiej 
jak potrafi .
Nikt nie lubi matematyki (przynamniej 
tak próbuje się nam wmówić). Dla wielu 
algorytmika i programowanie kojarzy się 
z czarną magią. Natomiast wszyscy lubią 
klocki (choć nie wszyscy się do tego przy-

znają). Co z tego wynika? Jeśli nauczyciel 
odsunie na bok ławki, postawi na środku 
klasy pudło z kolorowymi klockami, sil-
niczkami, kabelkami (i innym na począt-
ku nieznanymi uczniom elementami); 
następnie wspólnie z uczniami zbuduje 
robota który jeździ (tylko) w kółko; to 
później może stawiać przed klasą coraz 
większe wyzwania. Część uczniów zado-
woli się robotami z klocków. Inni zaczną 
tworzyć własne konstrukcje. Wszyscy 
napiszą własne algorytmy. 
Jakże budującą dla nauczyciela informa-
tyki jest deklaracja maturzysty – Panie 
profesorze, na początku pierwszej klasy 
nie lubiłem informatyki. Dzisiaj wybie-
ram się na Automatykę i Robotykę.
Znam ludzi z pasją, pracuję z nimi. 
Razem staramy się pokazać młodym 
ludziom, ze wyobraźnia jest potrzebna 
wszędzie, w zdobywaniu wiedzy przede 
wszystkim. Uczymy się tego wzajemnie. 
Każdego dnia.

Jacek Durski, 
nauczyciel X Liceum Ogólnokształcącego

 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

Młyn w Lgocie Górnej fot. I.Kontny ŚCDK

Młyn w Lgocie Górnej fot. I.Kontny ŚCDK

Młyn Kołaczew w Złotym Potoku fot. E. Caban ŚCDK

Młyn w Wiercicy fot. E. Caban ŚCDK

Fot. J. Durski X LO
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Elementem charakterystycznym krajo-
brazu Górnego Śląska jest wieża nadszy-
bowa – symbol górnictwa. Ale kopalnia 
to nie tylko ta szczególna budowla. 
To cała infrastruktura, o której często 
zapominamy. Zatrzymajmy się na chwilę 
nad szybem, rozejrzyjmy dokoła i zasta-
nówmy się jak to wszystko jest zorgani-
zowane. 
By rozpocząć wydobycie w kopalni, 
najpierw trzeba zlokalizować węgiel. 
Obecnie zajmują się tym ekipy geolo-
gów, które określają obfi tość i głębokość 
złoża (np. metodą sejsmiczną). Z tym 
na szczęście na naszym pięknym Śląsku 
problemu nie ma, ponieważ na terenie 
województwa występują bogate złoża 
surowca, które już od dawien dawna 
czekały, by je odnaleźć. Do wydobycia 
węgla niezbędne są szyby, bo ich po-
kłady położone są głęboko. Wzmianki 
o nich pojawiły się już w XVI/XVII wie-
ku, a pierwszy szyb na Górnym Śląsku 
wydrążono w 1755 roku. Książę Emanuel 
to udokumentowany początek śląskiego 
górnictwa. Szyb ten powstał na terenie 

najstarszej górnośląskiej kopalni Emanu-
elssegen (obecnie KWK Murcki).
Nikt nie zaprzeczy, że przez ten czas wie-
le się zmieniło, czy w sposobie wydoby-
cia, czy w samej budowie kopalni. 
By poczuć ogrom tych zmian wystarczy 
chyba wspomnieć, że niegdyś wszystkie 
niezbędne do pracy maszyny napędzano 
ręcznie lub przy pomocy zwierząt. Wiele 
zmian przyniosło wprowadzenie w XIX 
wieku maszyn napędzanych parą i elek-
trycznością. Wówczas również kopalnie 
zyskały swój najbardziej charakterystycz-
ny element – wieże wyciągowe połączo-
ne z nadszybiem i stojącym obok budyn-
kiem maszyny wyciągowej. Na szczęście 

technologia idzie do przodu i węgla nie 
trzeba na powierzchnię wyciągać ręcz-
nie, męcząc konie albo używając maszyn 
parowych, a szyby sięgają znacznie 
głębiej, niż 30 metrów w dół, bo obecnie 
nawet ponad kilometr. Dodatkowo teraz 
w kopalni stosuje się dużo nowocze-
snych urządzeń, często z autonomicznym 
sterowaniem. Współczesne kopalnie 
to ogromne ośrodki, tworzące 
labirynty budynków o różnych 
funkcjach, jak również skompliko-
wana sieć podziemnych wyrobisk 
i chodników, które sięgają dzie-
siątki, a nawet setki kilometrów 
długości.
Ogromna ilość budynków musi 
zostać wybudowana jeszcze 
przed uruchomieniem zakła-
du. Pomijając wymienione już 
szyby wydobywcze, podszybia, 
nadszybia oraz budynki ma-
szyn wyciągowych, a także sieć 
podziemnych chodników warto 
wspomnieć o szybach wentyla-
cyjnych, bez których nie byłaby możliwa 

wymiana powietrza w pod-
ziemnych wyrobiskach, 
szybach odwadniających czy 
podsadzkowych. 
Kopalnia nie może jednak 
funkcjonować bez pracowni-
ków, którym trzeba zapew-
nić odpowiednie warunki. 
Najbardziej charakterystycz-
ne budynki związane z pracą 
górnika to markownia (miej-
sce pobierania przed zjazdem 
na dół marek czyli metalo-

wych znaczków z numerem), lampownia, 
cechownia (miejsce spotkań, gdzie rów-
nież mieścił się ołtarz św. Barbary) oraz 
łaźnia z szatnią łańcuszkową. 
Nie można pominąć także 
różnego rodzaju magazynów, 
elektrowni kopalnianych, 
a nawet niewielkich tartaków. 
Niezbędne są również warszta-
ty, w których pieczę nad urzą-
dzeniami sprawują specjaliści 
z nimi związani (obecnie tam też 
rozkłada się maszyny zbyt duże, 
by zwieść je na dół w całości). 
Kolejne budynki zajmuje admi-
nistracja. We współczesnej ko-

palni może się tu znajdować np. oddział 
ds. robót pomocniczych, oddział pod-
sadzki, oddziały wydobywcze, oddział 
zbrojeń i likwidacji.
Kopalnia nie może obyć się bez jeszcze 
jednego ważnego elementu – transpor-
tu. Do zakładów dochodzą nie tylko dro-
gi dojazdowe ale również tory kolejowe, 
którymi transportowany jest wydobyty 
węgiel oraz inne materiały. Pociągi jeż-
dżą w dzień i w nocy, do czego pobliscy 
mieszkańcy muszą się przyzwyczaić. 
Węgiel przechodzi długą drogę, zanim 
w końcu dostanie się do wagonów. Sche-
mat jego drogi rysuje się mniej więcej 
tak: skrawy węgla z kombajnu (obecnie 
przeważa wydobycie w systemie ścia-
nowym) zostają przetransportowane 
na przenośnik zgrzebłowy, a z niego na 
przenośnik taśmowy, z którego spadają 
do zbiornika przy szybie. Urządzenia 
załadowcze przenoszą węgiel do ski-
pu (windy na węgiel) skąd trafi ają na 
stalówkę (przenośnik), przewożący go 
na sita w zakładzie przeróbczym (sorto-
wanie). Następnie jest płukany (węgiel 
wypływa na powierzchnie, podczas gdy 
kamień opada na dno) i dopiero wtedy 
trafi a na wagony lub samochody do-
stawcze.

Na naszym terenie podczas wydoby-
wania węgla wydziela się dużo gazu. Po 
wzbogaceniu i oczyszczeniu wykorzystu-
je się go w generatorach elektrycznych 
lub ciepłowniczych. Obecnie testowane 
jest również podziemne gazowanie 
węgla (bezpośrednie przekształcenie 
surowca w wysokoenergetyczny gaz).
Jak widać, kopalnia to nie tylko szyb, ale 
ogromna ilość elementów, jak puzzle 
układająca się w całość. A wydobywanie 
węgla nie jest takie proste, jak nam się 
wydaje.

Justyna Dudek, 
X LO w Katowicach

Kopalnia jak puzzle złożona

2012 rok. To nie tylko rok domniemanej 
apokalipsy, ale również rok nietypowego 
pomysłu. Piotr Wiśniewski i Grzegorz 
Kempinsky postanowili stworzyć coś nie-
codziennego, co z całą pewnością prze-
konałoby rzesze ludzi, nie tylko młodych, 
do obcowania ze sztuką. Jak wiadomo, 
teatr powszechnie kojarzy się z ele-
gancko ubranymi paniami w sukniach, 
panami w garniturach, wolno przecha-
dzającymi się po wykwintnie wystrojo-
nych salach. W XXI wieku teatr staje się 
mniej popularną rozrywką a prawdziwą 
pożywką dla mas jest wielki ekran. 
Twórcy inicjatywy postanowili opuścić 
wąskie ramy konwenansów i otworzyć 
się na współczesne społeczeństwo. 
Wiśniewski i Kempinsky stworzyli teatr, 
nazwany Teatrem Żelaznym, do które-
go można dojechać, a jakżeby inaczej, 
pociągiem! Siedziba teatru znajduje się 
bowiem w budynku dworcowym w Kato-
wicach-Piotrowicach. Wcześniejszą jego 
lokalizacją był dworzec Katowice-Ligota, 
jednakże w związku z jego remontem 
w 2014 roku, teatr przeniósł się o staję 
dalej w stronę Tychów. 
Budynek, w którym obecnie wystawiane 
są sztuki wybudowany został w 1912 
roku a do jego przebudowy doszło 
w 1960 roku. W tamtym okresie poja-
wiła się w nim również mozaika Stefana 
Suberlaka. Od tamtej pory budynek był 
niszczony zarówno przez upływający 
czas jak i wandali umilających sobie ży-
cie na niegdyś opuszczonym budynku. 
Obecnie obiekt wymaga gruntownej 
renowacji. Mimo niesprzyjających wa-
runków w teatrze wciąż wystawiane są 
takie sztuki jak: „Parapetówka”, „Rzeź-
nia.com”, „Emigranci” czy „Ciało obce”. 
W planach jest również utworzenie 
kawiarnio-czytelni Kafe PeKaPe.
Warto, nie zważając na słowa Maryli 
Rodowicz, wsiąść do konkretnego po-
ciągu, wysiąść na stacji Katowice-Piotro-
wice, ściskając w ręku bilet na spektakl 
zamiast zielonego kamienia i uciec od 
codzienności w niecodzienną inicjatywę. 

Tomasz Szczepanik, 
X LO w Katowicach

POCIĄG 
DO 

TEATRU

Dworzec w Katowicach-Piotrowicach
Źródło: Wikimedia Commons, autor Pudelek (Marcin 
Szala), lic. CC BY-SA 3.0

Cechownia szybu Pułaski KWK Wieczorek w Katowicach fot. I. 
Kontny ŚCDK

Maszynownia szybu Mikołaj, Ruda Śląska fot. E. Caban ŚCDK

Zespół maszynowni i nadszybia szybu Staszic, Ruda Śląska fot. E. Caban ŚCDK

Lampownia fot. E. Caban ŚCDK



drogą, którą co dzień pokonywał do-
bry Gustlik. A gdy dotarł na ukwieconą 
polanę, padł na kolana, wzniósł brudne 
dłonie ku niebu i krzyczał tonąc we łzach, 
łzach lśniących tęsknotą i gorejących 
ogromem straty. Wkrótce na tę łąkę 
jakby osmoloną zgrozą przybiegła Frida 
z płonącą świecą w dłoni. Bieg zabierał 
jej oddech, rozpacz plątała nogi, gubiła 
kroki. Roztrzęsiona dziewczyna klękła 
przy staruszku, a płacz ich był tak obfity 
i łzy tak ogromne, że ziemia poczęła je 
wchłaniać jak wodę. Morze nieostudzo-
nych łez podlało maki. Świeczka wypadła 
z drżącej dłoni Fridy i ogień począł trawić 
powoli wątłe źdźbła. W chwili, gdy gorą-
ce grochy łez skapnęły na karbid, którym 
Frida niedawno chciała odstraszyć krety, 
połączyły się w krwawym tańcu z pło-
mieniem. Cała łąka zajaśniała w złotych 
promieniach, a z ziemi wydostał się 
strumień pięknego światła, jakby słońce 
wzeszło pod ich stopami. Frida myślała, 
że oto świat w odkupieniu swoich win 
za śmierć ukochanego w ciemnościach, 
nie zgaśnie już nigdy, że Śląsk ogarnięty 
będzie nieprzerwanie do końca świata 
białą nocą i białym dniem. 
Tak oto powstała karbidka – górnicza 
lampka paląca się, gdy na karbid kapała 
woda. Cudowna to lampka, która łzami 
ojca, kwiatami ukochanej i wielką miło-
ścią pokonała podziemne ciemności na 
pół kolejnego stulecia. 
Cichutko, dzieci. Czy słyszycie jak na 
polach tańczą maki? Czy widzicie jak 
sypie się z lamp gwiezdny pył gustliko-
wych oczu? Czy czujecie jak śląskie niebo 
wypłakuje kwaśnym deszczem słone oj-
cowskie łzy? Spójrzcie dookoła, przecież 
mamy czerwiec. Wpinajcie kwiaty we 
włosy i jak Frida kochajcie życie. Miłość, 
jak karbidka, jest światłem w tunelu.

Hanna Szweda,  
X LO w Katowicach
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Przymknijcie oczy, dzieci, i ukryjcie ru-
miane policzki w dłoniach. Niech czer-
wone słońce pod powiekami rozżarzy 
wasze serca, niech płuca wypełni słodko 
– śląskie powietrze, bo oto nadchodzi 
opowieść. Opowieść skórki chleba i czar-
nych stóp. Historia, którą dym kopalni 
uniósł do nieba, a która wsiąknąwszy 
wraz z deszczem w ziemię, odrodziła się 
w kwiecie i łzie. 
Czy czujesz, Frido? To czerwiec stokrot-
kami usiadł nam na wło-
sach, to czerwiec słońcem 
otulił nam ramiona. Co to za 
ziemia magiczna, która pod 
stopami skrywa czarne zło-
to, tam, gdzie krainy ciem-
ności i wieczny mrok, a na 
zewnątrz kwitnie polnym 
makiem, co ma płatki jak 
miłość? Magiczna górnicza 
ziemia, która zamiast wody 
pije siódme poty, która sili 
się zmęczeniem. A jednak 
piękna. 
Frida nie miała nic, prócz 
brudnych paznokci, zdar-
tych pięt i tej ukochanej łąki, 
obsypanej kwiatami jak pyłem. Zielone 
oczy i zielona trawa – tylko tyle zdołała 
wykraść epoce żelaza. Na horyzoncie już 
wschodził nowy wiek, a stukot pociągów 
wybijał rytm jej serca. Dzikie serce, po 
brzegi naładowane węglem. 
Czarne kopce wyrastały na jej łące jak 
guzy. Wszystko rozumiem – myślała Frida 
– tam pod ziemią stapiają się dwa świa-
ty. Tam człowiek i zwierzę razem kopią 
tunele, tam mój Gustlik jak kret błądzi 
po ciemnościach. Kret – o oczkach śle-
pych, choć czarnych jak węgielki, o łap-
kach jak biedne gustlikowe dłonie. Maki 
jednak, których korzonki krecie tunele 
przecięły jak strzała, poczęły więdnąć. 
Frida przysypała więc kopce karbidem, 
by odstraszyć krety, wszystko bowiem, 
co kochała na świecie, to Gustlik i czer-
wone maki z płatkami jak miłość. 
A Gustlik nie wiedział nawet, że już czer-
wiec, bo tam, gdzie kilof i pot, nie ma 
ani światła ani pór roku. Widział tylko, że 
Frida wpinała czasem mak za ucho i że 
ktoś otworzył okna w kamienicy. 
Ojciec po pracy, zawsze czekał na Augu-
sta w oknie – machał radośnie spracowa-

ną dłonią, gdy ujrzał go kroczącego zza 
ceglanej wieży i dziękował Bogu za swo-
jego syna. Syna, który miał osiemnaście 
lat, a czoło zaorane pracą i pomarszczo-
ne jak u starca. Pod tym czołem jednak 
oczy, które dniami duszone w ciemności, 
potem świeciły jak gwiazdy, a ze śmie-
chu skrzyły się jak złoto. Oczy Gustlika 
– mówiono w familoku – ogrzeją nas na 
zimę. Choć w istocie ogrzewała ich praca 
jego rąk. Ojciec kochał Gustlika miłością 
silniejszą niż skała, i na tej skale budo-

wał co ranek nowy dzień, tylko ona była 
mu opoką w tym świecie jak ze szkła. 
W robotniczych kamienicach nie było też 
wiele ponad tę miłość – był zapach chle-
ba i krzyki dzieci, były skrzypiące schody 
i ciężkie stoły, była wodzionka i suchy ka-
szel. Ojciec siadał na drewnianym krześle 
i patrzył na syna, gdy ten jadł. Opowiadał 
mu o rozchwianym świecie z gazet, które 
potem spali w piecu, o kłopotach małe-
go Alojzego z rachunkami, i w końcu po-
kazywał mu słodki bukiet kwiatów, który 
Frida jak ptaszek przynosiła mu co dzień. 
Wówczas Gustlik uśmiechał się lekko, 
wzdychał, całował ojca w miękkie czoło 
i młode serce unosiło go ponad dachy 
jak dym, gdy chłopak, niesiony prędkim 
wiatrem, leciał do ukochanej. 
– Moja Frido – mówił Gustlik, chwy-
tał i całował jej szorstkie dłonie, jakby 
miały się rozkruszyć – ty jesteś światłem 
moich oczu, o którym mówią ludzie. 
Gdybym tak choć jeden dzień nie mógł 
cię zobaczyć, utonąłbym na pewno tam 
w ciemnościach jak ślepiec. – Frida 
wtedy zatapiała się w jego spojrzeniu. 
Wiedziała, że z nim, który nie zauważa 
nawet jak kręci się Ziemia, tylko z nim 

życie będzie jej nieustannym czerwcem, 
wiecznym makiem we włosach. I szeptali 
to sobie co dzień. 
Gustlik i Frida – kochankowie śląskiej 
ziemi, z których jeden kochał jej ukryte 
skarby, a drugi polne cuda. Słodka miłość 
kreta i motyla. 
Frida pracowała jako praczka. Tak jak 
na polanie zbierała rosę z traw, tu słona 
rosa ciężkiej pracy skapywała jej na 
tkaniny. Kochała jednak to życie, które 
równoważy ducha, które cudownie po-
zwala współistnieć czarnym kamieniom 
i kwiatom z płatkami jak miłość. Nieraz, 
gdy blazy pokrywały jej drobne dłonie, 
myślała – A czyż i te poranione palce nie 
mogłyby zrywać czerwonych bukietów, 
pleść pachnących wianków? – i pracowa-
ła z ręką ciężką i sercem lekkim, a w wo-
dzie czarnej od górniczych koszul tonął 
każdy żal. 
Pewnego dnia tego słonecznego czerw-
ca, Frida musiała przepracować cały 
dzień, dziesiątki ubrań miało być bo-
wiem gotowe dla robotników na kolejny 
poranek. Dziewczyna więc prała do 
ostatku sił, zacisnąwszy zęby i obojętnie-
jąc na czerwiec, który burzą tłukł się po 
szybach i na chmury pomarszczone jak 
młode czoło Gustlika. Tego dnia ko-
chankowie się nie zobaczyli. Na polanie 
zakwitła rozłąka. 

Nad wieżą zaszło słońce 
i jej oczy zaszły łzami – 
oto Gustlik dziś nie frunie 
nad dachami, oto Frida 
nie zbiera dziś gwiazd 
z jego powiek. Nade-
szła noc, noc jak węgiel 
czarna i duszna, noc 
ciemna żalem i głucha 
tęsknotą. Noc czerwco-
wa, a jakby skuta lodem. 
Później świt, świt bez 
kwiatów i motyli, świt 
ciężkiego kilofu i słonego 
potu. I wszedł Gustlik do 
kopalni, a tam ciemność 

gęsta jak smoła. Gustlik 
błądził po krainie nieskończonego mroku 
jak ślepiec. W tym świecie cieni, w któ-
rym najpierw nie widział nic, potem 
ujrzał nagle cały wszechświat, wszech-
świat o zielonych oczach i z kwiatkiem 
za uchem. Czy czujesz, Gustliku? To 
mrok jak ćma siada ci na ramionach, to 
mrok jak dym zapycha ci płuca. Pomyśl, 
Gustliku – ponad tobą kwitną maliny 
i śpiewają kosy. Dlaczego, ukochany, nie 
wyszedłeś z kopalni już nigdy? 
Ojciec wyczekiwał najdroższego syna jak 
co dzień. Stał w oknie i wpatrywał się 
w ceglaną wieżę jak w bramę niebios, 
a serce mu trzęsło się z niepokoju. Lecz 
mijał czas. W końcu zwiędły kwiaty Fridy 
na stole, zwiędnęły dłonie ojca w zmar-
twieniu. Mój August, mój August. Serce 
starca zadrżało jak gałęzie na wietrze, 
usta w rozpaczy poczęły kruszyć się jak 
liście. Mój August, mój August! I wybiegł 
starzec potykając się o przydrożne ka-
mienie, jego twarz wykrzywiła się w bez-
nadziei, a czarne oczy jakby z węgla we 
łzach przemieniły się w kryształ. Starzec 
tułał się przez ciemną noc jak ćma, 

Światełko w tunelu

Karbid to związek chemiczny – 
węglik wapnia, który w reakcji 
z wodą wydziela acetylen, który 
spalając się, jest źródłem światła. 
Te właściwości wykorzystywane 
były w gazowych lampkach- kar-
bidówkach, wykorzystywanych 
w Polsce w drugiej połowie XIX 
wieku w górnictwie, lampach 
ulicznych, a dzisiaj – w lampach 
czołowych mających zastosowanie 
w speleologii. 

Karbid jest również wykorzysty-
wany jako środek odstraszający 
przeciw kretom w ogrodach. 

Źródło: Wikimedia Commons, autor Dirk Vorderstraße, lic. CC BY 2.0

Karbidki, Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu 
fot. E. Caban ŚCDK

legenda

Fot. E. Caban ŚCDK
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Powszechnie znaną i kojarzoną wal-
cownią jest walcownia cynku w Kato-
wicach-Szopienicach, ale mało kto wie, 
że zaledwie kilka kilometrów od tego 
miejsca mieści się inna. Znajduje się ona 
w Mysłowicach, a dokładnie w centrum 
miasta, przy ul. Powstańców. Wybudo-
wana została w roku 1890, pierwotnie 
jak głosi legenda była w niej fabryka sre-
bra. Pewien cudzoziemiec miał władzom 
miasta Mysłowice sprzedać przepis na 
produkcję tego szlachetnego metalu. 
Jednak zostali oni nabrani na cudowny 
sposób osiągnięcia łatwej fortuny, wybu-
dowali halę i zebrali pieniądze, z którymi 
ów cudzoziemiec szybko się ulotnił pod 
pozorem zakupu surowców.
Tak naprawdę inicjatorem powstania 
zakładu był kupiec wrocławski 
H. Roth. W postawionych przez 
niego budynkach powstała wal-
cownia cynku o ciekawej nazwie 
Kunegunda (Kunigunde Zink-
-Walzwerk), która wkrótce stała 
się uzupełnieniem katowickiej 
huty cynku, na Zawodziu. Zespół 
walcowni składał się z hali 
walców z dwoma maszynami pa-
rowymi napędzającymi walcarki, 
hali maszynowej, kuźni, stajni, 
budynku kotłowni, budynku 
biurowego, budynku magazynu, 
ustępów, jadalni dla robotników, hali 
i rampy załadowczej, transformatora 
i hali generatora. 
Walcownia funkcjonowała z przerwami 
aż do roku 1927. Podczas I wojny świa-
towej oraz dwudziestolecia międzywo-
jennego jej los był bardzo niepewny. 
Przechodziła z rąk do rąk wielokrotnie 
zmieniając przy tym nazwę. Od 1939 
roku, kiedy to część terenu i osprzęt 
walcowni zakupił Emanuel Stefański, 
stopniowo topniało wyposażenie zakła-
du, tak jak również zniknął z krajobrazu 
miasta jej komin, który na polecenie 
miasta zdemontowała firma Stefań-
skiego. Po wymontowaniu urządzeń 
i maszyn oraz rozbiórce komina, miasto 
planowało zaaranżować to miejsce na 
halę targową. W kompleksie budynków 
miało mieścić się łącznie 103 stragany, 
26 stoisk galanteryjnych, 13 magazynów 
oraz hala mięsna. 
Władzom miejskim zależało na otwarciu 
w tym miejscu hali targowej, dzięki temu 
Mysłowice mogły zyskać miejsce wysoko 
dochodowe oraz miejsce dzięki które-
mu stałyby się konkurencją dla miast 
ościennych – zwłaszcza dla sąsiedniego 
Modrzejowa, w którym również rozwijał 
się handel.

Kunegunda

Niestety II wojna światowa zniszczyła 
plany zagospodarowania budynków 
walcowni. W trakcie wojny były one 
wykorzystywane na potrzeby kolei, a tuż 
po wojnie zaadaptowane na warsztat 
samochodowy. Nie zachował się cały 
kompleks budynków, wiele z nich uległo 
zniszczeniom w trakcie wojen. Ocalał je-
den z głównych obiektów – hala walcow-
ni pochodząca z 1903 roku, powiększona 
w 1907. Został odrestaurowany i znajdu-
je się w nim obecnie sklep samoobsługo-
wy. W budynku byłej hali mięsnej, mieści 
się Miejski Dom Kultury oraz siedziba 
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych. Podziwiać je można 
głównie z zewnątrz, ponieważ wnętrza 
zostały całkowicie przekształcone.

Smutnym jest to, że budynki pamiętają-
ce tysiące godzin prac, świadkowie wielu 
nieszczęść, wzlotów i upadków, miejsca 
historii naszych pradziadków – albo 
zostają zburzone albo całkowicie prze-
kształcone. Z drugiej strony nieopodal 
znajduje się zabytkowa walcownia cyn-
ku, zachowana wraz z wyposażeniem, 
zatem jaki powinien być los tej mysło-
wickiej? Codziennie przechodząc obok 
pokuszam się o refleksję, z jednej strony 
cieszę się, że chociaż jeden z budynków 
walcowni przetrwał, a z drugiej martwię 
się, że zawładnęła nim firma, która nie 
ma nic wspólnego ani z historią Polski, 
ani z przemysłem. Przekształciła go nie 
dbając przy tym o pamięć tego miejsca. 
Już nikt w Mysłowicach nie pamięta co 
mieściło się tutaj 100 lat temu. Ty rów-
nież masz z pewnością obok domu histo-
ryczne miejsce, zachęcam Cię do poszu-
kania i dotarcia do źródeł historii starej 
kamienicy nieopodal, a może to właśnie 
Ty staniesz się inicjatorem zmiany, dzięki 
której ludzie będą świadomi otaczającej 
ich lokalnej historii i tradycji. Bo tradycje 
to nie tylko muzea, które zakonserwo-
wały historię, ale to także otaczająca nas 
śląska rzeczywistość.

Gabriela Styrkowicz,  
X LO w Katowicach

Strój śląSki  
w XXi wieku

Strój śląski to jedno 
z dóbr kulturalnych 
charakterystycznych 
dla naszego regionu. 
Na rozległych terenach 
Śląska wykształciło się 
kilka różnych jego od-
mian, jednak zawierały 
one podobne elemen-
ty. Kobiece ubranie 
składało się z wielu 
warstw. Krochmalone 
spódnice, suto marsz-
czona suknia i fartuch 
stanowiły dolną część 
garderoby. Oprócz 
tego do odświętnego 
stroju na górę zakła-
dano kabotek (białą 
bluzkę) i wierzcheń 
(gorset) lub meryn-
kę (wełnianą chustkę skrzyżowaną na 
piersiach) albo jaklę (rodzaj kaftana). Na 
głowach Ślązaczki nosiły różnego rodzaju 
chusty lub czepce. Panny zakładały wian-
ki z mirtu lub ze sztucznych kwiatów 
i świecidełek. W strojach dominowały 
motywy kwiatowe, zarówno malowa-
ne jak i haftowane. Charakterystyczną 
biżuterią były sznury czerwonych korali 
okalające szyję oraz krzyżyk. Złote kol-
czyki najczęściej zdobiło koralowe oczko. 
Ozdobą dłoni bywała jedynie ślubna 
obrączka. Stroje ludowe tak głęboko 
tkwiły w tradycji Śląska, że nawet silna 
dominacja niemiecka nie była w stanie 
ich zniszczyć, uległy zapomnieniu dopie-
ro po roku 1945. 

Obecnie pamięć o śląskiej kulturze 
powraca, starają się o to lokalni patrioci. 
Przykładem jest Ilona Kanclerz, pocho-
dząca ze Śląska kobieta o wielu talen-
tach. Jedną z jej pasji jest projektowanie 
mody. Jej dzieła wyróżniają się dzięki 
powiązaniu elementów regionalnego 
śląskiego ubioru z modą współczesną. 
W jej twórczości łączy się wartość arty-
styczna z promocją kultury i sztuki oraz 
symboliką Śląska. 
Ilona Kanclerz jest pomysłodawczynią 
projektu Modny Śląsk, w ramach które-

go w sierpniu 2015 
roku w katowickim 
przejściu podziem-
nym odbył się uliczny 
performance Przejście 
przez sztukę. Celem 
projektu było wyjście 
na światło dzienne 
mody inspirowanej 
folklorem śląskim. 
Przedstawione 
kreacje były częścią 
jej autorskiej kolek-
cji Perły w koronie. 
Elementami stroju 
modelek, które przy-
ciągały największą 
uwagę były: wianek 
oraz biała koszula 
nawiązująca do jakli. 
Zgodnie z założeniem 

performance wzbudził duże zaintereso-
wanie przechodniów. 
Śląski kobiecy strój jest trudnym tema-
tem dla współczesnej mody – przede 
wszystkim ze względu na różnice dawne-
go i współczesnego sposobu postrzega-
nia piękna ciała i funkcji ubioru. Trady-
cyjny strój podkreślał objętość bioder 
i stateczność sylwetki. Strój był unifor-
mem, który sygnalizował przynależność 
do grupy i jej wartości. Duże znaczenie 
miała jakość tkanin, odpowiedni dobór 
tkanin i kolorów do okazji. Te warto-
ściowe elementy udało się przenieść 
artystce do współczesności przez zapro-
jektowanie kolekcji wieczorowej w czer-
ni i bieli. Wykorzystała również motyw 
wianka – ikonę śląskiego stroju. Przez 
zastosowane jednolitej barwy i wyko-
rzystanie zwiewnych wstążek na nowo 
zinterpretowała śląską galandę. Wydaje 
się, że odnalazła doskonały kompromis 
między przeszłością i teraźniejszością. 
Jak widać śląska tradycja zaczyna się od-
radzać za sprawą ludzi, którzy dostrze-
gają jej ogromną wartość. Nawet w tak 
szybko zmieniającej się modzie znajdzie 
się miejsce na tradycję. 

Agnieszka Idczak, 
X LO w Katowicach

Kolekcja Perły w Koronie prezentowana we Wrocławiu, 
2015, autor kolekcji Ilona Kanclerz, biżuteria Hadrian 
Alexander Kors (zdjęcie publikowane za zgodą autorki)

Młoda ślązaczka w jakli typu pszczyń-
skiego. Ruda Śląska-Kochłowice, ok. 
1918 r. (zbiory prywatne)

Piekary Śląskie Dąbrówka Wielka - strój galowy 
panien fot. D. Cholewa ŚCDK

Walcownia Kunegunda fot. Gabriela Styrkowicz X LO

Walcownia Kunegunda fot. Gabriela Styrkowicz X LO
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1.	 Tadeusz	Sędzimir,	znany	polski	inżynier	i	wynalazca	opracował	metodę:

a.	 pozyskiwania	kwasu	azotowego	z	powietrza,

b.	 cynkowania	blach	stalowych,

c.	 otrzymywania	monokryształów	krzemu,

d.	 produkcji	węgla	aktywnego.

2.	 Ołtarz	św.	Barbary	na	kopalni	mieści	się	w:	

a.	 lampowni,

b.	 markowni,

c.	 cechowni,

d.	 w	nadszybiu,	przy	windzie	zjazdowej.

3.	 Walcownia	cynku	w	Mysłowicach	nosiła	nazwę:

a.	 Kunegunda,

b.	 Hildegarda,

c.	 Ludwika,

d.	 Luiza.

4.	 W	trakcie	przędzenia	w	ruch	wirowy	wprawiano:

a.	 kądziel,

b.	 przęślicę,

c.	 wrzeciono,

d.	 motowidło.

5.	 Oprócz	diabłów	w	śląskich	młynach	straszyły:

a.	 spillahule,

b.	 utopce,

c.	 beboki,

d.	 draki.

6.	 Jakla	to:

a.	 rodzaj	kaftana,

b.	 fartuch,

c.	 chusta	wiązana	na	krzyż,

d.	 nakrycie	głowy	mężatek.

7.	 Ostatni	zachowany	do	dnia	dzisiejszego	szyb	kopalni	Concordia	w	Zabrzu	nosi	

nazwę:

a.	 Mateusz,

b.	 Marcin,

c.	 Michał,

d.	 Maciej.

QUIZ Z NAGRODAMI Rozwiązania	quizu	prosimy	nadsyłać	na	adres:	 Śląskie	Centrum	Dziedzictwa	Kulturowego	
w	Katowicach,	 ul.	 Juliusza	 Ligonia	 7,	 40-036	 Katowice	 lub	 pocztą	 elektroniczną	 na	 adres:	
konkurs@scdk.pl	w	terminie	do	15	lipca	2016	roku. Wśród	autorów	prawidłowych	odpowiedzi	
zostaną	wylosowani	3	zwycięzcy,	którzy	otrzymają	nagrody	–	wydawnictwa	Śląskiego	Cen-
trum	Dziedzictwa	Kulturowego	w	Katowicach.		Informacja	o	zwycięzcach	oraz	rozwiązanie	
quizu	ukażą	się	na	stronie	internetowej	www.scdk.pl	w	terminie	do 29 lipca	2016	roku. 

Szyb Maciej znajduje się w zachodniej 
dzielnicy Zabrza-Maciejowie, jest jedną 
z atrakcji na trasie Szlaku Zabytków 
Techniki. 
Powstał w 1922 roku na terenie za-
chodniej części obszaru górniczego 
kopalni Concordia. Pierwotnie nazwa 
szybu brzmiała West Schacht co moż-
na przetłumaczyć jako Szyb Zachodni. 
Szyb wraz z wieżą wyciągową pełniły 
funkcje wentylacyjne, odwadniające, 
transportowe oraz zjazdowo-wydo-
bywcze kopalni. Napływającą do szybu 
wodę od dawna wykorzystywano do 
celów przemysłowych, dostarczając ją 
do pobliskich kopalń i hut, a także jako 
wodę pitną. Obecnie znajduje się tam 
także ujęcie wody z triasowego poziomu 
wodonośnego.
Początki kopalni Concordia, do której 

Szyb Maciej

należał szyb Maciej sięgają 1828 roku, 
kiedy to hrabia Łazarz Henckel von 
Donnersmarck otrzymał nadanie pola 
górniczego. Budowę kopalni rozpoczęto 
w 1841 roku. Szczyt jej rozwoju przypadł 
na początek XX wieku, budowano wtedy 
nowe nadszybia i maszynownie oraz po-
głębiano szyby. W latach 90. XX wieku 
z powodu wyczerpania złóż węgla na 
tym terenie, kopalnia została zamknięta, 
a szyby zasypane. Jedyną pamiątką po 
Concordii pozostał szyb Maciej.
Dawna kopalnia Ludwik, w której skład 
wchodziła kopalnia Concordia wraz 
z szybem Maciej, sięga swoich począt-
ków roku 1852, kiedy to po raz pierwszy 
zaczęto eksploatacje czarnego złota. 
Berliński przemysłowiec Albert Borsig 
zainwestował i zadbał o rozwój kopalni. 

W rewitalizację szybu Maciej zaanga-
żowało się Przedsiębiorstwo Górnicze 
DEMEX z prezesem dr Zbigniewem 
Bareckim. Zadbali oni, aby ten zespół 
budynków został wspaniale odrestau-
rowany z zachowaniem wszystkich jego 
walorów. W renowację szybu zainwe-
stowane zostały pieniądze z Funduszy 
Europejskich, a także województwa 
śląskiego, wojewódzkiego konserwatora 
zabytków oraz miasta Zabrze. To dzięki 
nim w dużej 
mierze udało 
się uratować 
cenny dla 
śląskiego 
dziedzictwa 
przemysłowe-
go zabytek. 
Prace zostały 
docenione – 
w 2011 szyb 
Maciej został 
laureatem 
ogólnopolskie-
go konkursu 
„Zabytek 
Zadbany”, 
a w 2015 otrzymał w tym samym kon-
kursie wyróżnienie.
Szyb stanowi kompleks budynków, 
jednak do zwiedzania udostępniony 
jest tylko budynek główny szybu wraz 
z wieżą wyciągową oraz maszynownia. 
Obecnie jest to obiekt turystyczno-re-
kreacyjny i kulturalny.
Warto zobaczyć: maszynownię z czynną 
maszyną wyciągową wraz z możliwą do 

wejścia platforma z wieżą widokową, 
dawne wyposażenie zakładu górniczego 
i ekspozycja maszyn, szybowe ujęcie 
wody pitnej (obecnie zasilające czynny 
punkt pobierania wody).
Woda jest ewenementem szybu i cieszy 
się dużą popularnością zwiedzających. 

Doceniana przez smakoszy za 
niesamowity smak oraz dobro-
czynne właściwości, najlepiej 
smakuje w temperaturze ok. 
8-9°C. Swój smak zawdzięcza 
minerałom takim jak wapń 
i magnez. 
Wkrótce uruchomiona zostanie 
kolej wąskotorowa, obecnie 
trwają prace nad odrestauro-
waniem starych wagoników 
kopalnianych oraz zabytkowej 
lokomotywy.
Niesamowitym jest, jak wła-

ściciele obiektu innowacyjnie połączyli 
muzeum górnicze z przedsiębiorstwem 
gastronomicznym. Pokazali oni jak 
doskonale współgra tradycja z nowocze-
snością, jak należy znajdować konsensu-
sy będące idealnym rozwiązaniem, któ-
re pozwala połączyć muzeum z lokalem 
gastronomicznym. Szyb przyciąga tury-
stów swoją oryginalnością, a restauracja 
dopełnia całości serwując zwiedzającym 

dania w postindustrialnych wnętrzach.
Warto wybrać się do szybu nie tylko ze 
względu na walory historyczne obiektu, 
ale także, aby skosztować wody z bez-
pośredniego ujęcia z szybu. 

Gabriela Styrkowicz, 
XLO w Katowicach

Szyb Maciej w Zabrzu fot. E. Caban ŚCDK

Szyb Maciej w Zabrzu, nadszybie fot. E. Caban ŚCDK

Metalowy smok przy szybie Maciej w Zabrzu fot. E. 
Caban ŚCDK

Szyb Maciej w Zabrzu, maszyna wyciągowa fot. E. Caban ŚCDK


