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Czarna pamięć, 
czyli górnicze miejsca pamięci

Przestrzenie śląskich oraz zagłębiowskich miast wypełnione są górni-
czymi miejscami pamięci. Symbol kupli (skrzyżowanych pyrlika i żeloz-
ka), wózek kopalniany czy wizerunek św. Barbary lokalnej społeczno-
ści jednoznacznie kojarzą się z tradycjami przemysłu wydobywczego 
i z łatwością rozpoznawane są nawet przez osoby nie mające dotych-
czas żadnego związku z kopalnią. Mimo trwającego od ponad dwóch 
dekad procesu restrukturyzacji i wygaszania wydobycia, kopalnia na-
dal stanowi jeden ze składników tożsamości kulturowej mieszkańców 
dawnych gmin górniczych. Zachowane historie wykorzystywane są do 
realizacji przedsięwzięć kulturalnych, istnieje spora grupa aktywistów 
strzegących tradycji wymierającej branży, a zabytki górnicze stano-
wią istotne punkty na mapie turystycznej regionu. Górnicze miejsca 
pamięci stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych przykładów 
symbolizowania branżowej tradycji. Upamiętnienia ofiar pracy w ko-
palniach, miejsc pochówku ważnych osobistości kadry technicznej 
oraz różne sposoby podkreślenia działalności górniczej stanowią jeden 
z fenomenów tej grupy zawodowej. Pochodzenie tych miejsc jest za-
równo związane z odgórnymi inicjatywami, jak i nieformalnym, spon-
tanicznym działaniem ratujących tradycje górnicze społeczników. Od 
pewnego czasu obserwujemy jednak ich powolną i systematyczną  
degradację. Prowadząc dokumentacje terenowe pod kątem tego za-
gadnienia, porównując dotychczasową wiedzę z rzeczywistością, czę-
sto pytaliśmy siebie, czy bardziej nie mamy do czynienia ze zjawi-
skiem górniczej nie-pamięci.

Niniejsza publikacja jest elementem podsumowującym dwuletni 
projekt edukacyjno-badawczy pt. „Czarna pamięć – górnicze miej-
sca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Ślą-
ska” realizowany przez Instytut w latach 2019–2020. Podjęta została 
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wówczas szeroka akcja dokumentacji, mająca na celu rozpoznanie 
rozmiarów zasobu oraz stanu zachowania obiektów. Z myślą o po-
pularyzacji tej tematyki zrealizowano równocześnie szereg działań, 
m.in. warsztaty edukacyjne oraz spotkania z animatorami kultury. Dla 
zwiększenia zasięgu efektów utworzona została podstrona interneto-
wa Instytutu, prezentująca mapę górniczych miejsc pamięci. Z myślą 
o dzieciach i młodzieży szkolnej opracowane zostały także propozycje 
konspektów lekcji, które będzie można wykorzystywać do prowadze-
nia zajęć z historii oraz edukacji regionalnej. Projekt dofinasowany był 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W trakcie kwerend oraz dokumentacji terenowych dotarliśmy 
do ponad stu górniczych miejsc pamięci. W książce zachęcamy do 
ich bliższego poznania. Zdając sobie sprawę z potrzeby angażowa-
nia nowych animatorów i aktywistów, w pierwszej części publikacji 
umieściliśmy wprowadzenie do zagadnień prawnych, mogących 
posłużyć do podjęcia działań związanych z opieką nad górniczymi 
miejscami upamiętnienia. Dalszą część książki stanowi przewod-
nik po miejscach pamięci, który dla ułatwienia został podzielony 
na trzy regiony: Dolny Śląsk, Górny Śląsk z Żywiecczyzną oraz 
Zagłębie Dąbrowskie. Przyjęty układ prezentacji poszczególnych 
regionów górniczych podyktowany został chronologią podjęcia 
wydobycia. W ramach poszczególnych regionów, miejsca uporząd-
kowane zostały w kolejności alfabetycznej miejscowości, w któ-
rych się znalazły. W notach dotyczących poszczególnych punktów 
można odnaleźć informacje o ich pochodzeniu, historiach, które 
upamiętniają, oraz krótkie opisy. Przewodnik może być wykorzy-
stywany zarówno przez osoby zajmujące się dziedzictwem górni-
czym, animatorów kultury, jak również turystów zainteresowanych 
bliższym poznaniem największych regionów górniczych południo-
wej Polski. Równocześnie autorzy publikacji zdają sobie sprawę, 
że książka nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia. Wiele miejsc 
pamięci mogło nie zostać odkrytych, ciągle powstają także nowe 
upamiętnienia. Spora część wydarzeń, osób czy kopalń nie docze-
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kała się także własnych opracowań. Autorom zależy na tym, aby 
przewodnik stanowił punkt wyjścia oraz źródło inspiracji do nowych 
projektów kulturalnych, edukacyjnych i badawczych.

Autorzy publikacji dziękują za pomoc oraz cenne uwagi Stanisła-
wowi Zubalskiemu i Rafałowi Tylendzie. 





Ochrona grobów ofiar katastrof górniczych 
w świetle prawa krajowego
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Kwatera górnicz ych mogił zbiorowych z okresu międzywojennego 
na cmentarz u w Zabrz u-Zaborz u

22 października 2019 r. Fot. Piotr Rygus
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Obszar Górnego Śląska, z jego przemysłowym potencjałem, sta-
nowił miejsce silnie zindustrializowane i nastawione na eksplo-
atację złóż kruszcowych. Kopalnie węgla kamiennego przyciąga-
ły od dawna licznych osadników spoza Śląska. Również sytuacja 
geopolityczna miała istotny wpływ na pochodzenie zatrudnianych 
w kopalniach górników. Przedsiębiorcy byli mocno zainteresowa-
ni sprowadzeniem do pracy wysoko wykwalifikowanej kadry górni-
czej. Wiązało się to pośrednio z możliwością osiągnięcia wysokich 
zysków. Tworzyła się elita przemysłowa składająca się z właścicieli 
pól górniczych, która, aby ściągnąć tych najlepszych, przygotowy-
wała listę profitów, m.in. budowano osiedla – Borsig w Zabrzu, Ni-
kiszowiec, Giszowiec, Ruda – projektowane przez inżynierów lub 
architektów zatrudnianych przez kopalnie, jak Georg i Emil Zillman-
nowie czy Hans von Poellnitz. Domy posiadały wysoki, jak na owe 
czasy, standard socjalny i często stanowiły zwartą, samodzielną 
zabudowę wielorodzinną z dostępem do służby medycznej, kon-
sumami (sklepami), hotelami dla nieżonatych mężczyzn, szkołami, 
drogami, kościołami i cmentarzami. Z drugiej jednak strony nasta-
wienie na zysk i jak najintensywniejszą eksploatację złóż przyczy-
niało się do nasilenia wypadków przy pracy oraz katastrof górni-
czych, w których masowo ginęli pracownicy.

Górnikom, którzy zginęli w czasie pracy, pochówek był organizo-
wany na koszt kopalni, w której byli zatrudnieni. To kopalnia zabez-
pieczała także renty dla wdów i sierot. Taka mogła być rekompensata 
dla rodziny za poniesioną stratę. Dzisiaj rodzą się pytania: jaka jest 
sytuacja grobów ofiar katastrof górniczych? Czy są zabezpieczone 
w należyty sposób? Czy istnieje jakakolwiek forma ochrony prawnej 
tych miejsc pamięci, biorąc pod uwagę, że to głównie kopalnie za-
bezpieczały te miejsca? Zmienił się krajobraz Śląska. Kopalnie ule-
gły procesom restrukturyzacyjnym, co najczęściej wiązało się z ich 
zamknięciem. Wydobycie węgla stało się nieopłacalne, a zatrudniani 
w nich górnicy odeszli w zawodową niepamięć. Czy zatem górnicze 
miejsca pamięci będą nadal cichymi świadkami historii?
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Kult zmarłych, opieka nad miejscem ich spoczynku, tradycje zwią-
zane z pochówkiem oraz materialne ślady pozostałe po przodkach są 
elementem kultury narodów i grup etnicznych. Przykładamy dużą wagę 
do ceremonii pogrzebowych czy kremacji zwłok. Istotną uwagę poświę-
camy rocznicom, tradycjom związanym ze Świętem Zmarłych. Są to 
ważne elementy naszej kultury, świadczące o potrzebie kształtowania 
świadomości społecznej czy więzi lokalnej. Stanowią one ważne źródło 
naszej wiedzy o przeszłości i wpisują się w kontekst dbania o pamięć, 
także tę historyczną. Jesteśmy wychowani w moralnym nakazie grzeba-
nia zwłok osób zmarłych. Pozbawienie kogoś bez pogrzebu czy grobu, 
zbezczeszczenie ciała traktowane jest w naszej tradycji w kategoriach 
kary i pokuty za czyny życia doczesnego i jest zjawiskiem społecznie 
nieakceptowanym. Pełna zatem wolność i swoboda w oddawaniu czci 
osobom zmarłym jest nieodzownym elementem naszego dziedzictwa 
mocno związanego ze sferą życia duchowego.

Niniejszy rozdział ma na celu analizę współczesnego ustawo-
dawstwa, które nie może być normatywnie obojętne wobec społecz-
nego zapotrzebowania, zmierzającego do ochrony i opieki wszelkich 
grobów o wartości historycznej. I tu do głosu dochodzą różne próby 
skodyfikowania prawa w tej dziedzinie, m.in. prawa normatywnego, 
prawa ochrony i opieki czy prawa karnego. 

Większość grobów związanych z katastrofami górniczymi znajduje 
się w obrębie cmentarzy. Są jednak przypadki, że pochówku dokona-
no na terenie założenia cmentarnego, którego śladów nie znajdziemy 
już we współczesnej przestrzeni. Tak jest w przypadku Zabrza-Mikul-
czyc, gdzie w parku im. Gabrieli Zapolskiej znajdują się dwie zbioro-
we mogiły – powstańcza i górnicza – będące pozostałością dawnego 
cmentarza, który widoczny był na historycznych mapach. 

Niestety wspomniany obiekt górniczy padł również ofiarą dzia-
łań, jakie prowadzono po 1945 roku na tzw. Ziemiach Odzyskanych, 
polegających na zaznaczeniu wielowiekowej obecności ludności ro-
dzimej (czytaj: polskiej) na tych ziemiach. Działania prowadzono na 
wielu płaszczyznach: wysiedlano ludność niemieckiego pochodze-
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nia, wycofywano język niemiecki z nauczania w szkołach, usuwano 
niemieckie napisy z kościołów i cmentarzy, ze słupów, drogowskazów, 
urzędowych nadruków oraz z porcelanowych naczyń i innych nośników 
treści. W wyniku tak prowadzonych akcji z urzędów miast znikała bez-
powrotnie dokumentacja budowlana i architektoniczna1. 

Na pomniku katastrofy górniczej z 10 stycznia 1923 roku w Za-
brzu-Mikulczycach dziś widoczne są jedynie nazwiska i to niewszyst-
kie. Po prawej stronie od fi gury ukrzyżowanego Chrystusa czyta-
my od góry: V[uszkodzony] Krafczyk, A[uszkodzony] [uszkodzony], 
[uszkodzony] Boretzki, K[uszkodzony] Ceglarek, J[uszkodzony] Ci-
chorowski, J[uszkodzony] Hensel, E[uszkodzony] Herko (?), J[uszko-
dzony] Horoba, J[uszkodzony] Kaczmarczyk, P[uszkodzony] Kuslos, 
K[uszkodzony] Kalus, J[uszkodzony] Klitz, Fr[uszkodzony] Lukoschek, 
T[uszkodzony] Michalski. Po lewej od góry: V[uszkodzony] Pigulla, 
W[uszkodzony] Mainka, P[uszkodzony] Pudlo II, T[uszkodzony] Pis-
sarek, I[uszkodzony] Pigulla, J[uszkodzony] Pyka, [uszkodzony] Rus-
sek, [uszkodzony] Scholtyssek, [uszkodzony] Szczeponik, [uszko-
dzony] Skrzyczek, S[uszkodzony] Sokalla, [uszkodzony] Wlochowitz, 
[uszkodzony] Ziora2.

1 A. Jankowska-Nagórka, „Deteutonizacja” Dolnego Śląska w latach 1945–1949 jako 
przykład polityki władz Polski Ludowej wymierzonej przeciwko niemczyźnie, Kraków 
2017 (praca doktorska), http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/3009/
Jankowska-Nag%c3%b3rka_Anna-praca_doktorska.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 
dostęp 20.11.2019; M. Świder, Odniemczanie na Opolszczyźnie w latach 1945–1950 na 
przykładzie zmian nazwisk (streszczenie), https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/
BPMH/article/view/BPMH.2009.006/6556, dostęp 20.11.2019.

2 Zmarli tragicznie w wyniku katastrofy górniczej: z Mikulczyc – Franciszek Bronczyk, 
Antoni Bresler, Franciszek Borzecki, Ryszard Batocha, Konrad Ceglarek, Piotr Frühauf, 
Jan Henzel, Franciszek Choroba, Franciszek Jaroszka, Józef Kaczmarczyk I, Józef 
Kaczmarczyk II, Paweł Kustos, Tymoteusz Kowolik, Maks Kałus, Bernard Kunka, Fran-
ciszek Lukoszek, Paweł Mateja, Wilhelm Mańka, Teodor Mikołaczek, Paweł Pudło, 
Józef Pach, Piotr Pisarek, Konstanty Pigula, Tomasz Pyka, Wiktor Pigula, Ernest 
Pasierski, Józef Pyka, Teodor Rusek, Franciszek Szołtysek, August Szczeponik, Jan 
Skota, Paweł Szczygieł, Stefan Sokala, Piotr Włochowicz, Robert Włochowicz, Izydor 
Woźnica, Wiktor Ziora, nadgórnik Krafczyk; z Rokinticy – Roman Skrzyczek; z Sto-
larzowic – Ryszard Podkowik; z Wieszowy – Emanuel Hutka; z Ziemięcic – Dominik 
Szeja. Za: „Katolik” 1923, nr 6.
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Pojęcie cmentarza posiada w literaturze przedmiotu kilka defi nicji. 
Niektórzy z autorów podchodzą do analizy miejsca pochówku bardziej 
podmiotowo i biorą pod uwagę jedynie miejsce powstania – i tak Elżbie-
ta Baniukiewicz defi niuje cmentarz jako teren przeznaczony do grzebania 
zmarłych, będący miejscem specjalnie wybranym w tym celu, pierwotnie 
zwykle nieznajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie od siedzib ludz-
kich, które z upływem lat przybliżają się do niego, a w miastach stanowią 
jego bezpośrednie sąsiedztwo3. Zbliżoną defi nicję podaje ks. Arkadiusz Ka-
linowski – jest to „miejsce, w którym w grobach indywidualnych bądź zbio-
rowych grzebie się ciała zmarłych lub przechowuje się prochy po ich spa-
leniu”4. Stanisław Rudnicki, analizując ustawę o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych5, stwierdza, że jest to obszar przeznaczony w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego na chowanie zmarłych6. I dalej:

teren cmentarza jest przedmiotem użyteczności publicznej o szczegól-
nym charakterze. Jego funkcją jest z jednej strony zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb ludności w zakresie stworzenia godnego miejsca dla 
pochówku osób zmarłych, umożliwiającego wykonywanie w ciszy, spo-
koju i odpowiednim otoczeniu zewnętrznym kultu ich pamięci, zgodnie 
z obyczajem, tradycją i wyznawaną religią, oraz spełnianie obrzędów 
religijnych, z drugiej strony ochrona przed zakłócaniem i profanacją 
miejsca spoczynku zmarłych, a wreszcie ochrona sanitarna środowi-
ska. Takie przeznaczenie nadaje cmentarzom szczególny charakter 

3 E. Baniukiewicz, Pojęcie cmentarza. Działania konserwatorskie [w:] Ochrona cmentarzy 
zabytkowych. Materiały szkoleniowe pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
oraz materiały konferencji Organizacja lapidariów cmentarnych Żagań – Kożuchów 20–23 
czerwca 1993, red. A. Michalski, Warszawa 1994, s. 21.

4 Ks. A. Kalinowski, Cmentarze. Ewolucja przepisów w kościelnym ustawodawstwie 
kodeksowym XX wieku, Pelpin 2001, s. 16. Por.: A. Czohara, T.J. Zieliński, Usta-
wa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz,
Warszawa 2012. 

5 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz. U. 1959 r., nr 
11, poz. 62 z późn. zm., t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2126 ze zm. 

6 S. Rudnicki, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999, s. 61. 
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publicznoprawnych zakładów użyteczności publicznej nie posiadają-
cych osobowości prawnej7.

Cmentarze można klasyfi kować na podstawie różnych kryteriów. 
Polski ustawodawca znormalizował powszechnie obowiązujące prze-
pisy regulacyjne dotyczące grzebania zmarłych oraz sprawowania za-
rządu nad tymi miejscami i mamy tu na myśli ustawę z dnia 31 stycz-
nia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dalej: u.c.ch.z.)8 oraz 
ustawę z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych9

(dalej: u.g.c.w.). W art. 7 pkt. 5. u.c.ch.z. czytamy: „[...] jest wzbronione 
użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamią-
tek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są 
w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek albo wartość 
artystyczną”10. Ten artykuł, wydawałoby się, stanowi grunt do ochrony 
wszelkich grobów spełniających założenie dawności i ważności z punk-
tu widzenia dziedzictwa kulturowego. Tak jednak się nie dzieje, o czym 
świadczą przykłady pochówków w Mikulczycach i Zaborzu.

Ze względu na pełnione przez cmentarze funkcje dzielimy je na słu-
żące do chowania zmarłych osób cywilnych i cmentarze wojenne11, które 

7 Tamże.

8 Dz. U. 1959 r., nr 11, poz. 62 z późn. zm., t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2126 ze zm. 

9 Dz. U. 1933 r., nr 39, poz. 311 ze zm. Do dnia 16 czerwca 2016 r. obowiązywało także 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonywa-
nia ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, Dz. U. nr 85, poz. 
595. Zostało ono uchylone na mocy art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 749. 

10 Przepis ten przytacza treść art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu 
zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu, Dz. U. 1932 r., nr 35, poz. 359 (dalej: u.c.z.).

11 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, Dz. U. 1933 r., nr 39, poz. 
311 ze zm. (dalej: u.g.c.w.) w art. 5a. mówi: „Zatwierdzenie planów cmentarzy wojennych oraz sprawy 
dotyczące ogólnego zarządu cmentarzy wojennych, a w szczególności sprawy związane z ewidenc-
ją, remontem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz sprawy związane z uregulowaniem 
własności gruntów, zajętych pod cmentarze wojenne należą do zakresu działania wojewody”.
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są miejscem spoczynku żołnierzy poległych w czasie walk i ofi ar terroru12. 
Przy czym pochówki wojenne czy wojskowe mogą znajdować się rów-
nież na cmentarzach cywilnych. Wśród cmentarzy cywilnych rozróżnia-
my wyznaniowe i komunalne, a także na czynne i nieczynne oraz — ze 
względu na kryterium wpisu do rejestru zabytków — wpisane do rejestru 
w całości lub w części oraz niewpisane do rejestru13. W odniesieniu do 
cmentarzy cywilnych i wojennych mają zastosowanie często odmienne 
przepisy prawa, wynikające z przyjętych norm ich ochrony i funkcji14.

Cmentarze cywilne są chronione przepisami prawa krajowego15. 
Nie odnoszą się do nich przepisy prawa międzynarodowego, jak to ma 
miejsce w przypadku cmentarzy wojennych. Każde z państw ustanawia 
indywidualne regulacje prawne, które obowiązują na ich terytorium.

Specyfi ką cmentarzy cywilnych jest ich różnorodność pod wzglę-
dem wyznaniowym. Właścicielami obiektów są zazwyczaj organizacje 
religijne. Na nich odbywają się pochówki zmarłych określonej wiary. 
12 „Art. 1.1.: 1) Grobami wojennymi są groby i miejsca spoczynku poległych w walkach 
o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego; 2) osób wojskowych, poległych lub 
zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość; 3) sióstr miłosierd-
zia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji 
wojskowej, poległy, zmarły z powodu działań wojennych; 4) jeńców wojennych i osób in-
ternowanych; 5) uchodźców z 1915 r.; 6) osób wojskowych i cywilnych, bez względu na 
narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego 
od dnia 1 września 1939 r.; 7) ofi ar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzysk 
ich prochów; 8) osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitar-
nym lub w skutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r.; Art. 1.3.: Cmentarzami wojennymi w rozumieniu niniejszej ustawy 
są cmentarze przeznaczone do chowania zwłok osób, wymienionych w ust. 1.” za: u.g.c.w. 

13 „Art. 6.1. Ochronie i opiece prawnej bez względu na stan zachowania: 1) zabytki ni-
eruchome będące w szczególności: […] f) cmentarzami, […] h) miejscami upamiętniają-
cymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji”. Por.: 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003 r., 
nr 162, poz. 1568 z późn. zm. (dalej: u.o.z.o.z.).  

14 Por.: Barbara Affek-Bujalska, Podstawy prawne ochrony cmentarzy, http://cmentarium.sowa.
website.pl/Cmentarze/CmOchrona1.html, dostęp 4.12.2019; Piotr Dobosz, Problemy prawne 
ochrony zabytków cmentarnych w Polsce, „Ochrona Zabytków” 1998, nr 3, s. 210–211.

15 U.c.ch.z.; Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. 
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, 
Dz. U. 1959 r., nr 52, poz. 315; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 
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Na potrzeby naszej publikacji nie będziemy omawiać tego zagadnie-
nia ze względu na fakt poruszania się jedynie wokół ustawodawstwa 
krajowego, a nie umów międzynarodowych. Poza cmentarzami wy-
znaniowymi wyróżnia się cmentarze komunalne, których właściciela-
mi są organy samorządowe. Na cmentarzach komunalnych chowani 
są zmarli różnych obrządków religijnych oraz ateiści.

Kolejny podział w obrębie cmentarzy cywilnych dotyczy cmentarzy 
otwartych i zamkniętych na możliwość chowania zmarłych. Czynny cmen-
tarz to taki, w którym istnieje ciągłość pochówków i dostępność miejsc grze-
balnych. Cmentarze nieczynne to takie, na których tej ciągłości brak i gdzie 
zaprzestano chowania zwłok, np. z powodu braku powierzchni grzebalnej 
bądź na podstawie podjętego aktu prawnego jednostki samorządu teryto-
rialnego w formie decyzji o zamknięciu cmentarza dla grzebania zmarłych.

Nie zamykamy katalogu regulacji prawnych zmierzających do 
ochrony cmentarzy cywilnych. Wspomniana już ustawa u.c.ch.z. in-
formuje w art. 1.1., że „tworzenie i rozszerzanie cmentarzy komunal-
nych należy do zadań własnych gminy”, podobnie jak obowiązek ich 
utrzymania (art. 2.1). Rada gminy decyduje o założeniu lub rozszerze-
niu cmentarza komunalnego, a w miastach na prawach powiatu rada 
miasta po uzyskaniu zgody właściwego inspektoratu sanitarnego. Zało-
żenie nowego cmentarza jest określone w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego. Ustawa zasadnicza o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (u.c.ch.z.) zapewnia nienaruszalność grobu w okre-
sie 20 lat (art. 7.1), a cmentarza – po jego zamknięciu dla grzebania 
zmarłych – przed upływem 40 lat od dnia ostatniego pochówku. Decy-
zja o zamknięciu cmentarza w wypadku braku powierzchni grzebalnej 
chroni układ przestrzeni przed naruszaniem go przez „wygospodarowa-
nie” powierzchni grzebalnej pod nowe pochowania16.

r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok 
i szczątków, Dz. U. 2008 r., nr 48, poz. 284; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 
2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków, Dz. U. 2011 r., nr 75, poz. 
405; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania po-
zwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, Dz. U. 2007 r., nr 249, poz. 1866. 

16 B. Affek-Bujalska, Podstawy… 
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W art. 6 wspomniana ustawa dookreśla szczegóły ponownego wy-
korzystania terenu cmentarza po jego zamknięciu na inne cele. Może 
ono nastąpić po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochówku. Po upływie 
tego terminu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję 
o użyciu terenu cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospo-
darowania przestrzennego z zastrzeżeniem art. 6.1 ust. 2: „jeżeli teren 
cmentarny stanowi lub stanowił uprzednio własność Kościoła Katolic-
kiego lub innego kościoła lub związku wyznaniowego, wydanie decy-
zji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel wymaga zgody właściwej 
władzy tego kościoła lub związku wyznaniowego”17. Co ważne, użycie 
terenu na inny cel jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znaj-
dujących się na jego terenie zabytków, na które ustawodawca zezwala 
pod warunkiem uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków (art. 6.1 
ust. 4). W takim przypadku szczątki powinny zostać przeniesione na 
inny cmentarz, a koszt przeniesienia pokrywa nabywca lub nowy użyt-
kownik terenu (art. 6.1. ust. 7).

Dużym zagrożeniem dla obiektów grobowych związanych z katastro-
fami górniczymi jest proces kurczenia się cmentarzy ze względu na braki 
powierzchni grzebalnej. Zdarza się, że zarządca cmentarza decyduje się 
na likwidację starych grobów, zmniejsza powierzchnię szlaków komuni-
kacyjnych na cmentarzu, wycinana stary drzewostan – wszystko w celu 
pozyskania „nowej” powierzchni. Dotyczy to szczególnie starych cmenta-
rzy położonych w miastach. Warto raz jeszcze przypomnieć, że decyzje 
w tych sprawach należą do organów samorządowych w odniesieniu do 
cmentarzy komunalnych, a w przypadku cmentarzy wyznaniowych – na 
wniosek lub za zgodą kościoła, do którego należy cmentarz18.

17 Por.: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z 28 maja 1989 r. (Dz. U. nr 29, 
poz. 154 z 1989 r.) i ustawa z 18 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. nr 64, poz. 271 z 1991 r.) wniosły istotne zmiany do ustawy z 31 stycznia 
1959 r. Dotyczyły one trybu postępowania w odniesieniu do cmentarzy wyznaniowych.

18 Porównaj argumentację przytoczoną na podstawie wyroków sądowych przez Piotra Dobo-
sza dotyczącą kwestii prawa do grobu w sytuacjach spornych lub likwidacji jednostki, wska-
zując na jego majątkowy i niemajątkowy charakter, a także ustosunkowując się do złożone-
go zagadnienia dotyczącego prawa do grobu w kontekście ustawowego i testamentowego 
porządku dziedziczenia, P. Dobosz, Problemy prawne ochrony…, s. 215–216.
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Na przestrzeni lat zmienił się w Polsce wygląd nekropolii. W więk-
szych miastach cmentarze lokalizowano poza ich obrębem, jednak 
postępująca urbanizacja i rozrost tkanki miejskiej wpłynął na ich 
wchłonięcie w struktury miejskie. Ze względu na fakt upowszechnie-
nia spopielania szczątków, a co za tym idzie minimalizacji przestrzeni 
grzebalnej, cmentarze zaczynają wyglądać inaczej. Zmienia się też 
społeczne odniesienie do problemu pochówków zmarłych i utrwalania 
pamięci o nich. Część działań stała się passe zwłaszcza w kręgach 
młodzieży szkolnej. W tej dziedzinie pojawia się duże pole do po-
dejmowania inicjatyw edukacyjnych mających na celu przybliżenie 
kontaktu z historią bezpośrednio związaną z najbliższym otocze-
niem, a co za tym idzie – wzmocnienie więzi z lokalnym dziedzic-
twem. To od wszechstronności i kreatywności nauczyciela zależeć 
będzie zainteresowanie młodych ludzi tematyką opieki i ochrony 
grobów ofi ar katastrof górniczych i nie tylko. 

Uległ zmianie również krajobraz naszych cmentarzy i to nie tylko 
miejskich, ale i wiejskich. Znikają, pomimo prowadzonych we wcze-

Urocz yst ości rocz nicowe w 2019 roku upamiętniające ofi ary tragedii 
w kopalni „Wałbrz ych” z 22 grudnia 1985 roku

fot. Piotr Rygus
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śniejszych latach działań inwentaryzacyjnych, ziemne mogiły o cha-
rakterze zabytkowym. Niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że 
dokumentacja inwentaryzacyjna wciąż jest niepełna i nieusystematy-
zowana. Braki te przyczyniają się do usuwania zniszczonych, pozo-
stawionych bez opieki nagrobków. Likwidacji nieopłacanych od kilku-
dziesięciu lat kwater. Dodatkowo fakt chowania w grobach katastrof 
górniczych ludzi o różnej narodowości nie pozostał bez wpływu na 
dzisiejszy wygląd tych miejsc. Prowadzona po 1945 roku akcja spol-
szczania nazw objęła także groby górnicze, uniemożliwiając identyfi -
kację zmarłych. Brak możliwości ustalenia tożsamości osób pochowa-
nych w danej mogile, wyrugowanie ich z danego miejsca przyczyniło 
się do wprowadzania w obręb grobu nowych (czytaj: współczesnych) 
pochówków. Ma to miejsce np. na cmentarzu w Zabrzu-Zaborzu. Ja-
kość współczesnych nagrobków jest w tym przypadku sprawą drugo-
rzędną. Dziwi jednak fakt, że świadomość mieszkańców nie dopro-
wadza do żadnej refl eksji, nie wzbudza w nich poczucia dyskomfortu 
i natrafi a na społeczne przyzwolenie na podejmowanie kolejnych ta-
kich działań. I w tym miejscu przychodzi na myśl Instrukcja Komisji 
Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej – 198719, w której czytamy 
m.in. ustalenia podstawowe: 

2. Cmentarze, grobowce i poszczególne mogiły są wyrazami i świadectwami 
wiary w życie pozagrobowe oraz szacunku dla zmarłych. [...]

4. Świętość i wyjątkowość charakteru cmentarzy, grobowców i mogił sprawia-
ły, że miejsca te wydzielano z otoczenia, fi zycznie odgradzano od niego, 
często obsadzano drzewami i otaczano czcią. Kościół zalecił wznoszenie 
tam krzyży lub kaplic. Wiernych zaś wezwał do zatroszczenia się o własny 
cmentarz lub przynajmniej o osobne kwatery na cmentarzach świeckich20. 

19 Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej – 1987, https://opoka.org.pl/
biblioteka/W/WE/kep/kkbids/sztuka4_01011987.html, dostęp 4.12.2019.

20 Kodeks Prawa Kanonicznego, Decretum Num. 48/84/P. Primas Poloniae, 1983 (dalej: 
KPK) z dnia 4 grudnia 1983 r., kan. 1240, http://www.intratext.com/IXT/POL0025/_P1.HTM, 
dostęp 4.12.2019.
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Czytamy dalej:

6. Niejednokrotnie cmentarze, jak i poszczególne mogiły powstały w wyni-
ku zdarzeń historycznych. Dziś są ich historycznymi pamiątkami i świa-
dectwami. 

7. Cmentarze, jako kompleksy drzewostanu oraz jako zespoły nagrobków, 
rzeźb, epitafi ów, symboli, napisów nagrobnych itp., pozostają niewyczerpal-
nym źródłem wiedzy o życiu w przeszłości pojedynczych jednostek i całych 
zbiorowości ludzkich. Stają się odzwierciedleniem życia religijnego para-
fi i i powszechnie dostępną kroniką jej dziejów. Są także wyrazem i świa-
dectwem kultury regionu, całego narodu i państwa, a także historycznej 
epoki. Jako takie stanowią dobro kulturalne Kościoła i Narodu. 

8. Wiele cmentarzy, pomników nagrobnych i poszczególnych mogił uległo 
lub ulega bezpowrotnej zagładzie przez utratę właścicieli lub opiekunów, 
przez źle pojęte prace modernizacyjne oraz przez brak stałej opieki nad 
grobami, grobowcami i cmentarzami opuszczonymi. Zniszczeń dokonuje 
także czas, ludzki wandalizm, kradzieże elementów nagrobkowych, wła-
mania do grobowców i bezczeszczenie pojedynczych mogił oraz brak na-
leżytej konserwacji.

Są też pozytywne przykłady, jak zachowany krzyż przydrożny 
z 1879 roku, który jako artefakt stoi przed wejściem do kościoła 
parafi alnego pw. św. Marii Magdaleny w Radlinie. Widnieje na nim 
napis (częściowo nieczytelny ze względu na uszkodzenie kamiennej 
podstawy): „Ucieczko grzesznych módl się za nami. Na pamiątkę 
tych górników i gminy, której we Wistfalij […] Krzyżu dopomó[...]”.

Zagadnienie ochrony grobów i cmentarzy wojennych o charakterze 
zabytkowym stało się przedmiotem legislacyjnym w ustawie z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami21. Ustawodawca wpro-
wadził defi nicję zabytku, który stanowi „ruchomość lub rzecz ruchomą, 
ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 

21 Dz. U. 2003 r., nr 162, poz. 1568 (dalej: u.o.z.o.z.).
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których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posia-
daną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”22. Jednocześnie 
rozróżnił formy ochrony zabytku oraz opieki nad nim. Ochrona 

[…] polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji 
publicznej działań mających na celu: 

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych, fi nansowych umożliwia-
jących trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) Zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla war-
tości zabytków; 

3) Udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 
4) Przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu, nielegalnemu wywozowi zabyt-

ków za granicę; 
5) Kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 
6) Uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska23. 

Kolejny artykuł defi niuje opiekę nad zabytkami, która sprawowana 
jest przez ich właścicieli lub posiadaczy, polegającą w szczególności-
na zapewnieniu warunków: 

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowla-

nych przy zabytku; 
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlep-

szym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znacze-

niu dla historii i kultury24.

22 Dz. U. 2003 r., nr 162, poz. 1568 (dalej: u.o.z.o.z.).

23 Art. 4, u.o.z.o.z.

24 Art. 5, u.o.z.o.z.
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Pod względem merytorycznym przedmiotem ochrony są m.in. 
cmentarze oraz miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne 
bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Z formalnego 
punktu widzenia, aby obiekt mógł być chroniony prawem, powinien 
zostać wpisany na mocy decyzji do rejestru zabytków25, uznany za 
pomnik historii, być częścią parku kulturowego lub chronionym w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy wskazuje się w szczególności zabytki nieruchome wpisane 
do rejestru i ich otoczenie, inne zabytki nieruchome znajdujące się 
w gminnej ewidencji zabytków oraz parki kulturowe. Gminna ewiden-
cja zabytków jest podstawą do sporządzenia programów opieki na za-
bytkami przez województwa, powiaty i gminy. Z tego punktu widzenia 
groby katastrof górniczych mogą być w tej ewidencji uwzględniane 
jako elementy założeń cmentarnych.

Narzędziem wspierającym działania ochrony i opieki nad zabytkami 
jest instytucja społecznego opiekuna zabytków, który podejmuje aktyw-
ności związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich 
w jak najlepszym stanie oraz z upowszechnianiem wiedzy o nich. Spo-
łeczni opiekunowie współpracują z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków w sprawach ochrony i opieki nad tymi świadkami historii. Opiekunem 
może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
nie była karana i posiada stosowną wiedzę. Zadania społecznego opie-
kuna zabytków może wykonywać osoba prawna lub inna jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Społeczny opiekun może 
podejmować działania o charakterze niewładczym, ograniczające się do 
działań zmierzających do zachowania wartości zabytków i utrzymywania 
ich w jak najlepszym stanie, upowszechniania wiedzy na ich temat; jest 
uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie za-

25 O sposobie prowadzenia rejestru mówi Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, Dz. U. nr 113, poz. 661 (dalej r.p.r.z.e.z.).
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Ucz niowie szkół zabrz ańskich podcz as porz ądkowania górnicz ych grobów 
zbiorowych na cmentarz u w Zabrz u-Zaborz u

22 października 2019 r. Fot. Piotr Rygus
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bytków i opiece nad zabytkami. Społecznego opiekuna zabytków usta-
nawia na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków starosta 
właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata. 

Sposobem na promocję i szerszą edukację w temacie grobów ofi ar ka-
tastrof górniczych jest tworzenie szlaków pamięci narodowej przy współpra-
cy z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami harcer-
skimi, turystycznymi i innymi zainteresowanymi organizacjami społecznymi 
wykazującymi zainteresowanie w realizacji tematu. O szlakach pamięci na-
rodowej wspomina ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu26.

Wszystkie zasygnalizowane tu zagadnienia dają ogólny obraz 
podstaw ochrony prawnej obiektów będących cichym świadkiem mi-
nionego okresu katastrof górniczych. Brak dotychczasowych komplek-
sowych badań i inwentaryzacji stanowi przyczynek do ich podjęcia. 

WYBÓR SKRÓTÓW
u.c.z. – Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwier-

dzeniu przyczyny zgonu, Dz. U. nr 35, poz. 359 ze zm.
u.g.c.w. – Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 

wojennych, Dz. U. nr 39, poz. 311 ze zm.
u.c.ch.z. – Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowa-

niu zmarłych, Dz. U. 1959 r., nr 11, poz. 62 z późn. zm., t.j. 
Dz. U. 2015 r., poz. 2126 ze zm.

u.o.z.o.z. – Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami, t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1446 ze zm.

u. o IPN – Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodo-
wej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

r.p.r.z.e.z. – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabyt-
ków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych 
za granicę niezgodnie z prawem, Dz. U. 2019, poz. 1886

26 Dz. U. 2016 r., t.j., poz. 1575 (dalej u. o IPN).





Przewodnik

po górniczych miejscach pamięci





Dolny Śląsk



3030
Wieże szybowe będące pozost ałością kopalni „Wałbrz ych”

Fot. Aleksandra Rygus
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Boguszów-Gorce, góra Chełmiec

Wzdłuż trasy wiodącej zielonym szlakiem na szczyt góry Chełmiec usy-
tuowana została Droga Krzyżowa Górniczego Trudu. Wspomniany 
szlak – ze względu na łatwy dostęp, malownicze położenie oraz lokali-
zację jego początku w centralnej części miasta – jest często odwiedza-
ny przez turystów. Z tego powodu, z inicjatywy mieszkańców, urządzo-
no wzdłuż niego oryginalne w formie upamiętnienie górniczych tradycji 
tego miasta oraz sąsiedniego Wałbrzycha. Napis na pierwszej z 14 
tablic rozlokowanych wzdłuż górskiej drogi informuje turystów: „PRZE-
CHODNIU! / IDĄC TĄ DROGĄ / POMYŚL O TYCH, / KTÓRZY NA TEJ 
ZIEMI / I POD TĄ ZIEMIĄ / ŻYLI, PRACOWALI, / SKŁADALI OFIARĘ 
ŻYCIA”. Następne kamienne tablice stanowią kolejne stacje drogi krzyżo-
wej, uzupełnione o opisy wydarzeń mających miejsce w lokalnej tradycji 
górniczej, np.: stacja trzecia „Pierwszy upadek – Pamięci Górników 
KWK «Wałbrzych»”, stacja dziesiąta „Zdarte szaty – Pamięci Gór-
ników Kopalń Belgii”, stacja czternasta „Grób w skale – Pamięci 
Wszystkich Ofiar Górnictwa”. Droga kończy się na szczycie góry 
Chełmiec wysokim Krzyżem Milenijnym o konstrukcji stalowej. 

Boguszów Gorce, ul. Romualda Traugutta 12g
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”

W pobliżu zrewitalizowanych zabudowań nieczynnego szybu „Witold”, 
wchodzącego w skład dawnej kopalni „Victoria”, znajduje się kapliczka 
poświęcona św. Barbarze. Kaplica nawiązuje formą do podziemne-
go wyrobiska zabezpieczonego obudową górniczą. W jej wnętrzu cen-
tralne miejsce zajmuje wózek górniczy z napisem „Witold”, wypełniony 
węglem. Powyżej umieszczona została figura św. Barbary. Wejście do 
wnętrza zabezpieczone jest metalowym ogrodzeniem ozdobionym na-
pisem „Szczęść Boże” oraz emblematami górniczymi. Kaplica istniała 
już w czasach, gdy w tym miejscu funkcjonowała kopalnia, odbywa-
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ły się w niej m.in. uroczystości barbórkowe. W budynku mieszczącym 
szyb „Witold” można zwiedzić pomieszczenia Izby Pamięci Górnictwa 
i Kopalnictwa z ekspozycją górniczych pamiątek (narzędzia wykorzy-
stywane przy wydobywaniu węgla oraz przedmioty przybliżające życie 
górników po pracy) przekazanych przez dawnych pracowników kopalni 
„Victoria”. Wieża szybowa pełni obecnie rolę tarasu widokowego. Opiekę 
nad Izbą oraz kaplicą sprawuje Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” 
i Kopalń Wałbrzyskich.

Nowa Ruda, ul. Cmentarna
Cmentarz komunalny

W przestrzeni cmentarza wyróżniają się dwa pomniki górnicze – z 11 
sierpnia 1923 i 10 maja 1941 roku. Mogiły zlokalizowano na wznie-
sieniu, w najwyższym punkcie nekropolii. Obie są związane z wy-

Jedna ze st acji na Drodze Krz yżowej Górnicz ego Trudu

Fot. Piotr Rygus
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padkami na kopalni w Nowej Rudzie (Neurode). Starszy pomnik wy-
konano z piaskowca, składa się z czterech elementów. Płyta czołowa 
na kamiennej podstawie zawiera inskrypcje dotyczące daty wydarze-
nia i nazwiska pochowanych górników. Drugi pomnik wykonano z nie-
oszlifowanych bloków granitowych, tworzących schodkowaty podest, 
na którym umieszczono główny blok monumentu wraz z inskrypcja-
mi w formie epitafi um oraz informacji o liczbie pochowanych gór-
ników i dacie tragedii. Nad napisami umiejscowiono kuplę. W polu 
grobowym centralną część założenia wytycza aleja. Groby zostały 
rozmieszczone symetrycznie w siedmiu rzędach po obu jej stronach. 
Po lewej ulokowano w kolejnych rzędach 3, 4, 6 i 6 pojedynczych 

Wnętrz e kapicy św. Barbary w Boguszowie-Gorcach
Fot. Piotr Rygus
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bezimiennych mogił (wykonanych z ułożonych w kształt prostokąta 
bloków granitowych). Kolejne trzy rzędy po 6 pojedynczych mogił, 
z których każda posiada imienną tablicę w formie granitowego bloku. 
Ten sam układ powtórzony został po prawej stronie osi założenia. 
Łącznie założenie liczy 74 mogiły.

Do najtragiczniejszego zdarzenia w rejonie wałbrzysko-nowo-
rudzkim doszło w 1941 roku, kiedy to zginęło 187 osób, w tym angiel-
ski jeniec wojenny – kanonier Charles William Page. We wrześniu 
1940 roku utworzony został obóz pracy dla angielskich jeńców wo-
jennych w celu zwiększenia liczby pracujących. Miejsce to stanowiło 
filię Stalagu VIII B w Łambinowicach (Lamsdorf). 

Specyfiką noworudzkiej kopalni były wyrzuty gazowo-skalne, cha-
rakterystyczne dla tego rejonu wydobywczego. W okresie międzywojen-
nym najniebezpieczniejszym zakładem górniczym była kopalnia „Wen-
ceslaus” w Ludwikowicach Kłodzkich (Ludwigsdorf). W niej 9 lipca 1930 
roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęło 151 
górników. Jedenaście lat później doszło do kolejnej katastrofy w kopalni 
„Ruben”. Wypadek ten nie wpisywał się w profil niemieckiej machiny pro-
pagandowej i w tym momencie dziejowym okazał się niewygodny. Stąd 
wiele nieścisłości informacyjnych. Przyczyną wypadku był nagły wy-
rzut dwutlenku węgla, który miał miejsce na głębokości 610 metrów. 
Do tragedii doszło około godziny 22.45, podczas strzelania w przeko-
pie 2. na poziomie V pokładu „Franz”. Pod ziemią przebywały załogi 
dwóch mijających się zmian. Z 257 górników, udało się wyjechać na 
powierzchnię szybem „Max” sześćdziesięciu czterem, jeden uciekł 
przez szyb „Anna”, a pięciu ewakuowano podczas akcji ratunkowej. 
Śmierć poniosło wówczas 187 osób. W godzinę po zdarzeniu rozpo-
częła się akcja ratunkowa. W ciągu kilku dni wydobyto ciała wszystkich 
pozostałych górników. W sprawozdaniu kopalni za 1941 rok czytamy: 

Wyzwolone masy gazu były tak wielkie, że w błyskawicznym tempie wy-
pełniły szyby „Bahnschacht” („Piast I”) i „Maxschacht” („Lech”), a nawet 
wydostały się na powierzchnię, skażając przyległy do szybów teren. Na 



3535

skutek tego wyrzutu wyrobiska na poziomie (−110 m) oraz chodniki po 
obydwu stronach szybu ślepego wypełnione były na długości 60 m aż 
po betonowe sklepienie węglem wyrzutowym, skałami, szynami, rura-
mi, połamanymi lutniami, zgniecionymi wozami itp.1

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 maja. Placem pożegnal-
nym stało się boisko w Drogosławiu, gdzie ustawiono rzędami 186 
trumien, przykrytych nazistowskimi fl agami. W pogrzebie wzięli udział 
najważniejsi przedstawiciele władz. Obecni byli m.in. gauleiter Dolnego 
Śląska Karl Hanke oraz przywódca Niemieckiego Frontu Pracy Robert 
Ley. Uroczystość potraktowano jako wydarzenie propagandowe promu-
jące postawę dumnego, silnego górnika wspierającego pracą i trudem 
Rzeszę. Nad propagandą wzięły jednak górę emocje, wśród zgroma-
dzonych rodzin najbardziej dały się odczuć ból i rozpacz. Po przemó-
wieniach trumny z ciałami górników przetransportowano ciężarówkami 

1 Dorota Świtała-Trybek, Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof i wypadków 
górniczych, „Studia i monografi e” 2014, nr 502, s. 123.

Pomniki ofi ar wypadków górnicz ych z 1923 i 1941 roku 
na cmentarz u w Nowej Rudzie

Fot. Piotr Rygus
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na cmentarz. Zmarli górnicy pochodzili z Drogosławia (47), Ludwiko-
wic Kłodzkich (13), Nowej Rudy (64) oraz Włodowic (24). Katastrofa 
sprawiła, że mężów straciło wówczas 158 kobiet, a wiele dzieci utraciło 
ojców. Dla tych rodzin przewidziana została pomoc materialna. Kobiety 
otrzymały renty wdowie (Witwenrente), a dzieci środki na utrzymanie do 
czasu osiągnięcia pełnoletności (Witwerente).

Nowa Ruda, u zbiegu ul. Strzeleckiej 
i ul. Sybiraków

Na skwerze pomiędzy budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury a uli-
cą Sybiraków znajduje się upamiętnienie górników noworudzkich 
którzy zginęli na stanowisku pracy w latach 1945–1980. Składa się 
ono z dwóch elementów. Po lewej stronie umieszczony został czarny 
kamień imitujący bryłę węgla, do którego umocowano płytę z na-
pisem informacyjnym oraz metalowy krzyżyk i kuplę. Obok znajduje 
się wykonana w kamieniu rzeźba przedstawiająca konstrukcję górni-
czej wieży szybowej. 

Nowa Ruda-Drogosław, ul. Jana Pawła II
Kościół pw. św. Barbary

Na placu kościelnym, w pobliżu głównego wejścia do świątyni, 
znajduje się kilka obiektów odwołujących się do górniczych tradycji 
miejscowości. Najbardziej charakterystyczną z nich jest licząca po-
nad 2 metry wysokości stalowa makieta szybu górniczego „Piast”, 
wchodzącego kiedyś w skład kopalni „Nowa Ruda”. Konstrukcja 
znajdowała się pierwotnie w miejscowej szkole górniczej. Praw-
dopodobnie została wykonana przez jej uczniów w ramach prac 
dyplomowych. Kiedy w latach 90. XX wieku przystąpiono do likwi-
dacji górnictwa w Nowej Rudzie, miejscowa szkoła także musiała 
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ulec przebranżowieniu. Paweł Marciniak, ówczesny dyrektor szkoły, 
przekazał makietę parafii św. Barbary – tam zdecydowano się ją od-
restaurować i wyeksponować.

Z inicjatywy związków zawodowych działających w kopalni 
„Nowa Ruda” wykonano także kilka tablic pamiątkowych. Dwie więk-
sze tablice, flankują zrekonstruowany szyb górniczy. Prawa tablica 
upamiętnia górników, którzy zginęli w trakcie wykonywania pracy 
w latach 1954–1988. W jej górnej części umieszczono napis: „Nie 
powrócili z pracy… a dziś ich rodziny w bólu stają nad grobami na 
naszym cmentarzu”. Poniżej umieszczono informacje dotyczące 20 
osób: imiona i nazwiska, wiek oraz daty dzienne, informujące praw-
dopodobnie o tragicznych wydarzeniach. Lewa tablica upamiętnia 
górników związanych z początkami parafii, którzy zginęli w latach 
1913–1946. Napisy w językach polskim oraz niemieckim głoszą: 
„Pamiętamy w modlitwie o górnikach z parafii św. Barbary, którzy 
budowali naszą świątynię. 91 z nich nie powróciło do swoich domów. 
Wspominamy daty tych wypadków na kopalni”. Na tablicy umiesz-
czone zostały również daty dzienne wypadków,  nie przyporządkowa-
no jednak do nich nazwisk upamiętnionych osób. Ponadto w pobliżu 
kamiennych fundamentów, na których wspiera się makieta, umieszczo-
na została płyta upamiętniająca górników, którzy stracili życie w kopalni 
„Nowa Ruda”. Napis na płycie brzmi: „W hołdzie górnikom kopalni 
w Nowej Rudzie poległym w katastrofach górniczych, w latach: 1928, 
1930, 1931, 1941, 1946, 1958, 1976, 1979; oraz wszystkim pozosta-
łym pracownikom, którzy zginęli na posterunku pracy”. W górnej czę-
ści płyty umieszczono emblemat kupli oraz logotyp kopalni „Nowa 
Ruda”. W dolnej części znalazł się symbol związku zawodowego 
„Solidarność”. Całość ekspozycji uzupełniła przeszklona kapliczka 
z wizerunkiem św. Barbary.

Odrestaurowana makieta została wraz z innymi wymienionymi 
upamiętnieniami górniczymi poświęcona przez biskupa Józefa Paz-
dura podczas uroczystej mszy odprawionej w ramach obchodów 
barbórkowych 4 grudnia 1999 roku. Całość ekspozycji uzupełniono 
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dodatkowo o dwa górnicze wózki wykorzystywane do przewozu wę-
gla, ustawione na rekonstrukcji torowiska, oraz fragment ogrodzenia 
zwieńczonego kuplą, pochodzącego prawdopodobnie z terenów zli-
kwidowanej kopalni. 

Płaskorz eźba z grobu dr. Juliusa Bradego na cmentarz u w Wałbrz ychu
Fot. Piotr Rygus
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Wałbrz ych, ul. Stanisława Moniuszki
Cmentarz komunalny (dawniej cmentarz ewangelicki)

Na dawnym cmentarzu ewangelickim zachował się grobowiec dr. Ju-
liusa Bradego. Z inskrypcji dowiadujemy się, że urodził się on 6 czerw-
ca 1804 roku w Freienwaldau2. J. Brade był specjalistą w projektowa-
niu kopalń głębinowych. Był górmistrzem, dlatego jego bezpośrednim 
przełożonym mógł być tylko właściciel kopalni. Współpracował z księ-
ciem pszczyńskim Janem Henrykiem X Hochbergiem (niem. Hans 
Heinrich X Graf von Hochberg). W oparciu o wzorce swoich zakładów 
skupionych w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku, książę sprowadzał na 
Górny Śląsk fachowców, m.in. dr. J. Bradego. Ten zaprojektował 
kopalnię w Łaziskach Górnych („Bradegrube”), którą uruchomiono 
w 1849 roku. Dalszą pracę kontynuował w Wałbrzychu. Kierował ko-
palnią „Fuchs” (pol. KWK „Julia”) w Białym Kamieniu. Zmarł 10 lipca 
1878 roku w Nowym Białym Kamieniu (dawniej Neu-Weissten, dzi-
siejsza dzielnica Wałbrzycha), jako zasłużony zarządca kopalni.

Grób rodziny Brade składa się z centralnie usytuowanej stelli 
z rzeźbą wykonaną z białego marmuru, przedstawiającą Chrystusa tro-
nującego. Pracę wykonał artysta Robert Cauer Młodszy (ur. 3 stycznia 
1863 r. w Królewcu, zm. 28 lutego 1947 r. w Darmstadt). U pod-
staw rzeźby znajduje się data „1878”. 

Na nagrobku umieszczono sentencję, której treść została zaczerp-
nięta z Listu do Koryntian (1 Kor 13,8): „Die Liebe höretn immer auf!” 
(„Miłość nigdy nie ustaje3!”). Po prawej stronie kolejna sentencja: 
„Gesegnet war sein Schaffen” (co tłumaczy się: „Jego praca była bło-

2 Dotychczas w historiografi i brakuje biogramu dotyczącego Juliusa Bradego. Najwięcej problemów 
przysparza ustalenie miejsca jego urodzin. Zapis na nagrobku podaje miejscowość Freienwaldau. 
Część pasjonatów identyfi kuje ją z Wrocławiem, a dokładnie z dzielnicą Kowale (Breslau-Friede-
walde, Cawallen-Friedewalde). Podobnie brzmią Freiwaldau (Gozdnica) i Freiwalde (Lesica). Wy-
jaśnienie tej kwestii wymaga dalszych badań. Por.: Monika Choroś, Łucja Jarczak, Słownik mie-
jscowości Dolnego Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Opole 1995, s. 141, 144, 150.

3 Tłumaczenie za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginal-
nych [Biblia Tysiąclecia], Poznań – Warszawa 1998.
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gosławieństwem4”). Z drugiej strony nagrobka znajduje się kolejna 
kompozycja rzeźbiarska, przedstawiająca stojącego chłopca (górni-
ka) wspartego o mogiłę i trzymającego w ręce wieniec laurowy. Gór-
niczym atrybutem jest tutaj postawiona na skalnym wyrębie lampka 
górnicza i napis u szczytu pomnika nagrobnego „Glück auf!” (tradycyjne 
niemieckie pozdrowienie górnicze „Na szczęście!”). Pod kompozycją wid-
nieje kolejny napis: „Dem Dar benden reichte er gerneinehilfreiche Hand. 
Dem Glücklichen war es stets ein froher lustiger Gesell.” („Potrzebującym 
służył pomocną dłonią. Szczęśliwym był zawsze wesołym, zabawnym to-
warzyszem5”). Na nagrobku widnieje jeszcze jeden napis:  „Reich war 
sein Lebenan Arbeit.” („Jego życie było bogate w pracę6”). Po obu stro-
nach grobu J. Bradego pochowano dwóch innych członków jego rodziny.

Grób dr. Juliusa Bradego na cmentarz u w Wałbrz ychu
Fot. Piotr Rygus

4 Tłum. Aleksandra Goniewicz.
5 Tłum. jw.

6 Tłum. jw.
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Wałbrzych, ul. Stanisława Moniuszki 36

Pomnik nadzorcy kopalń wałbrzyskich dr. Paula Rittera znajduje 
się w obrębie posesji należącej do Komisariatu IV Policji w Wałbrzy-
chu. Dr Paul Ritter urodził się 11 stycznia 1843 roku w Strzegomiu 
(Alt-Striegau). Marzeniem jego rodziców było, aby kształcił się i zbie-
rał doświadczenie w zawodzie kupieckim. Od 1866 roku mieszkał we 
Wrocławiu, gdzie rozpoczął studia prawnicze i ożenił się. W 1881 roku 
został pełnomocnikiem dóbr rodziny Hochbergów, którzy w owym cza-
sie byli właścicielami m.in. Zamku Książ, Pszczyny oraz licznych kopalń 
i zakładów przemysłowych na Dolnym i Górnym Śląsku. W kopalniach 
Hochbergów dr Paul Ritter wprowadzał większość ówczesnych nowa-
torskich rozwiązań technicznych, m.in. był zwolennikiem uruchamiania 
maszyn parowych. Był znanym i zaufanym współpracownikiem oraz 
generalnym pełnomocnikiem Jana Henryka XI Hochberga księcia psz-
czyńskiego (niem. Hansa Heinricha XI Hochberga). Funkcję admini-
stratora ksiażęcych dóbr pełnił od 1881 roku. P. Ritter był autorem 
broszury, która została przygotowana w 1904 roku przez zarząd dóbr 
Hochbergów z okazji odbywającej się w Saint Luis (USA) Światowej 
Wystawy Handlowej. Hochbergowie prezentowali w niej swoje dolno-
śląskie kopalnie i rozwiązania socjalne dla pracowników.

P. Ritter wspierał lokalne gwarectwa, działał też w stowarzyszeniu 
opieki społecznej. Był założycielem i przewodniczącym wałbrzyskiego 
oddziału Niemieckiego Zrzeszenia Floty (Deutscher Flotten-Verein, 
DFV), działaczem niemieckiego Towarzystwa Kolonialnego (Deutsche 
Kolonialgesellschaft, DKG) oraz członkiem świdnickiej izby handlowej 
(Handelskammer). Uczestniczył w działalności gwarectw w kopal-
niach „Emilie”, „Louise”, „Charlotte”, „Frohe Ansicht”, „Anna”, „Othilie” 
oraz „Abendröthe”. Był przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Interesów Klasy Pracującej (Vereinzur Förderung 
des Wohls der arbeitender Klassen) oraz członkiem berlińskiego Cen-
tralnego Zarządu Opieki Społecznej Robotników (Vorstand der 
Zentralstelle für Arbeiter wohlfahr sein richtungen). Paul Ritter 
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zmarł 8 kwietnia 1905 roku. Inicjatywa fundowania pomnika wyszła 
od licznej grupy jego przyjaciół i członków organizacji, do których na-
leżał. W tym celu w lutym 1906 roku zawiązał się komitet budowy 
pomnika. Całość miała być fi nansowana ze składek publicznych. Na 
miejsce budowy wyznaczono plac w pobliżu alei prowadzącej na cmen-
tarz ewangelicki znajdujący się niedaleko dóbr książęcych (tzw. Pała-
cu Czettritzów). Ogłoszono konkurs i do realizacji wybrano zwycięski 
projekt prof. Martina Wolffa z Charolttenburga. Pomnik odsłonięto 30 
sierpnia 1908 roku. Część monumentu została wykonana z lokalnego 
piaskowca przez fi rmę Schillinga z Radkowa. Wazy, popiersie oraz tabli-
cę zrobiono z brązu patynowanego na zielono. Pomnik zaprojektowano 
w formie obelisku zwieńczonego wspomnianym popiersiem, flan-
kowanego półokrągłymi ramionami w formie niskich murków za-
kończonych cokołami zwieńczonymi wazami. Przy murkach stoją 
dwie ławki. Na obelisku pierwotnie umieszczona była także tablica 
z nazwiskiem i datami  urodzin i śmierci („Dr Paul Ritter geb. 11. Januar 

Pomnik dr. Paula Rittera prz y ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrz ychu
Fot. Piotr Rygus
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1843 gest. 8. April 1905”). Monument, ze względu na swą praktyczną 
i funkcjonalną formę, pozwalał odwiedzającemu na odpoczynek i za-
dumę. Był elementem wystroju uzdrowiskowej miejscowości, jaką był 
wówczas Wałbrzych. Niewielki plac, na którym stanął pomnik, otoczony 
był metalowym ogrodzeniem z furtką autorstwa Kirscha z Wałbrzycha. 
Odsłonięcie pomnika miało miejsce 30 sierpnia 1908 roku.

W wyniku prac rekonstrukcyjno-renowacyjnych, fi nansowanych 
ze składek publicznych i zakończonych 10 maja 2019 roku, pomnik 
odzyskał swój pierwotny wygląd. Zrekonstruowano, z użyciem kamie-
nia, popiersie Rittera, wazy oraz tablicę.

Wałbrz ych, ul. Stanisława Moniuszki
Cmentarz komunalny (dawniej cmentarz ewangelicki)

Pomnik ku czci 18 górników, którzy zginęli 22 grudnia 1985 roku 
w kopalni „Wałbrzych”. 

Pierwszym widokiem po zjechaniu pod ziemię, który wywarł na mnie 
wstrząsające wrażenie, były nosze, na których ułożono ciała 17 poległych 
górników. Większość z nich znałem osobiście, choćby Pawła Słomskie-
go. Chłopak pochodził z zielonogórskiego, na kopalni odrabiał wojsko 
na stanowisku elektryka. Do miejsca, gdzie nastąpił wybuch, wezwano 
go w celu usunięcia jakiejś awarii. Pojawił się tam szybko i zdążył tylko 
wypakować narzędzia. W święta Bożego Narodzenia miał brać ślub7.

Jedna z największych katastrof w powojennej historii górnictwa 
węglowego w Wałbrzychu miała miejsce 22 grudnia 1985 roku o go-
dzinie 15.10. Na głębokości 671 metrów doszło do wybuchu nagro-
madzonego metanu. Eksplozja wywołała potężną falę uderzeniową. 
Temperatura wzrosła do około 2 600° C, a ciśnienie osiągnęło 10 at-
7 Wspomnienie Ireneusza Piszczatowskiego, zob.: Artur Szałkowski, Żałoba zamiast 
świętowania, „Gazeta Wrocławska” z 7 stycznia 2011, https://gazetawroclawska.pl/zalo-
ba-zamiast-swietowania/ar/c3-354056, dostęp 15.10. 2020.
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mosfer. Wybuch zużył znajdujący się w wyrobisku tlen, tym samym 
zwiększając stężenie tlenku węgla. Śmierć poniosło wówczas 18 gór-
ników, a 10 zostało rannych.

Każdego roku 22 grudnia, dokładnie o godzinie 15.10 górnicy 
z wałbrzyskich kopalń spotykają się przy pomniku, by pielęgnować 
pamięć o tragicznie zmarłych kolegach. Przychodzą też rodziny na 
wspólną modlitwę, składają kwiaty, zapalają znicze i lampy górnicze. 
Górnicy są w galowych mundurach. Często przygrywa orkiestra gór-
nicza. Warto podtrzymywać tę tradycję, dzięki niej pamięć o ofi arach 
wałbrzyskiej tragedii trwa.

Upamiętniająca te wydarzenia tablica została ufundowana w 2010 
roku. Uroczystego odsłonięcia dokonano dwa lata później. Na grani-
towej płycie umieszczono imiona i nazwiska ofi ar, podpisano: „GRU-
PA «GÓRNICZA PAMIĘĆ»”. Teren przed tablicą wybrukowano kost-
ką. Po obu stronach wkomponowano symetrycznie dwie ławki.

Upamiętnienie ofiar tragedii górniczej w kopalni „Wałbrzych” z 22 grudnia 1985 roku
Fot. Piotr Rygus
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Wałbrz ych, al. Wyzwolenia
Park im. Jana III Sobieskiego

Grupa byłych górników zrzeszonych w Stowarzyszeniu Budowy Po-
mnika „Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego” postanowiła szerzyć 
i kultywować tradycje górnicze, o których miał przypominać nowy 
miejski projekt. Patronat nad inicjatywą objął prezydent miasta Leon 
Kruczkowski, a mecenat artystyczny Rektor Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu prof. Zbigniew Horbowy. Na miejsce budowy 
pomnika wybrano Park im. Jana III Sobieskiego przy al. Wyzwole-
nia. Założono, że pomnik będzie alegoryczny, ale nie surrealistycz-
ny. Pracy nad projektem podjął się prof. Alojzy Gryt z Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Wrocławskiej. Przewidywano, że monument 
osiągnie kubaturę 80 m3. Miał być wykonany z naturalnego surowca 
wydobywanego w rejonie wałbrzyskim (granit, bazalt, melafi r). Rzeź-
ba miała oddziaływać na wyobraźnię i oddawać hołd braci górniczej. 
Zaplanowano inskrypcje w językach polskim i niemieckim oraz doda-
nie symboli miasta i górnictwa. Teren wokół pomnika miał być zago-

Pomnik Pamięci Górnictwa Wałbrz yskiego

Fot. Piotr Rygus
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spodarowany, wyłożony granitową kostką i iluminowany. Elementem 
założenia miały być także ławki. Uroczystość odsłonięcia pomnika od-
była się 4 grudnia 2007 roku. W programie znalazła się msza święta  
w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów, następnie przemarsz gór-
niczego pochodu pod pomnik i jego uroczyste odsłonięcie. Tego dnia 
otwarto również  wystawę towarzyszącą. 

Efektem tych starań jest pomnik monumentalny, budzący niepokój. 
Główna część w swojej formie przypomina zawał korytarza skalnego. 
Przed nią znajduje się sześć postaci oraz obelisk zwieńczony latarnią. Po-
stacie – górnicy – wykute z brył kamienia mają nieregularne i lekko obrobio-
ne powierzchnie. Całość ma nieregularną i swobodną kompozycję.

Inskrypcje na pomniku nawiązują do wypadków górniczych w re-
jonie wałbrzyskim.

Wałbrzych-Sobięcin, ul. Cmentarna 1
Cmentarz komunalny

Znajduje się tu pomnik nagrobny z przedstawieniem figuralnym. Skła-
da się ono z rzeźby kobiety (matki) pochylającej się nad bezwładnymi 
zwłokami dwóch mężczyzn (synów). Owa podwójna pieta wykonana 
została przez wałbrzyską firmę Schubert u. Co. Monument upamiętnia 
śmierć 33 górników, którzy zginęli 29 lipca 1929 roku na Szybie Sio-
strzanym (Schwesterschächte) kopalni „Viktoria”. W feralny poniedzia-
łek o godzinie 18.40 w szybie pracowało 35 górników. Drążyli chodnik 
ok. 400 metrów na północny-zachód od szybu. W trakcie tych prac 
nastąpił obwał i odsłonięcie nienaruszonego pokładu węgla, z którego 
uwolniła się duża ilość nagromadzonego metanu. Doszło do zapłonu. 
Jak jednoznacznie stwierdziła komisja badająca przyczynę katastro-
fy, zapalnikiem była lampa ze skorodowaną (nieszczelną) zewnętrzną 
siateczką osłaniającą. Wybuch zabił na miejscu 23 górników, a ko-
lejnych 10 odniosło rozległe poparzenia skóry i dróg oddechowych. 
Po około 40 minutach na miejscu byli już ratownicy. Akcja ratunkowa 
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trwała do godziny 23.00. Poparzeni górnicy umierali w cierpieniach, po-
nieważ ówczesna medycyna nie była w stanie im pomoc. Na postumen-
cie zamieszczono w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska ofi ar. 
Katastrofę przeżyło dwóch górników, którzy znajdowali się najdalej od 
wybuchu i nie byli nań bezpośrednio narażeni.

Katastrofa z 29 lipca 1929 roku przyczyniła się do zamknięcia 
Szybu Siostrzanego. Dwa lata później zaprzestano w nim eksploata-
cji złóż węgla. 

Wałbrz ych-Sobięcin, ul. Cmentarna 1
Cmentarz komunalny

Naprzeciw piety stoi granitowy pomnik z przymocowanymi doń 
dwiema tablicami. Jednostronnie wypolerowany szary granit kon-

Pomnik ofi ar tragedii na Szybie Siost rz anym w 1929 roku
Fot. Piotr Rygus
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trastuje z czernią tablic. Monument ma przypominać o ponad tysiącu 
górników, którzy zginęli w kopalniach wałbrzyskich. Pierwsza z ta-
blic informuje o ofi arach katastrof w kopalniach „Viktoria” (216), 
„Thorez” (215), „Wałbrzych” (100) oraz w „Przedsiębiorstwach Ro-
bót Górniczych” (55). Druga tablica zawiera epitafi um autorstwa 
Witolda Pietruszki. 

Monument upamiętniający ofi ary wypadków w górnictwie wałbrz yskim
Fot. Piotr Rygus
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Wieża szybu „Kościuszko” w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku
Fot. Aleksandra Rygus
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Bojszowy, ul. Dworzysko

Przy ulicy Dworzysko, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Gościnną, znaj-
duje się pomnik św. Barbary. Główny element upamiętnienia stanowi 
kamienny postument, składający się z trzech części, na którym usta-
wiona została rzeźba św. Barbary. Na głównej części postumentu, pod 
figurą patronki górników, znajduje się tablica głosząca: „ŚW. BARBARO 
/ PATRONKO GÓRNIKÓW, / NIE DAJ, / ABY PRZESZLI MARNIE… / 
PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW / POD ZIEMIĄ / Z GMINY BOJSZO-
WY”. Poniżej umieszczono herb gminy Bojszowy oraz wymienieni zo-
stali inicjatorzy powstania upamiętnienia. Po bokach znajdują się dwie 
płyty, na których wymieniono siedemnastu górników z Bojszów, którzy 
zginęli na posterunku pracy. Informacja obejmuje: imiona i nazwiska, 
lata życia oraz nazwy kopalń, w których pracowali. Na przedpolu pomnika 
znajduje się symboliczna brama wykonana z kamienia, na zwieńczeniu 
której widnieje napis „Szczęść Boże” oraz ozdobniki w kształcie krzyża, 
kupli oraz lampki górniczej. Pomysłodawcą pomnika był Alojzy Lysko 
(śląski pisarz i regionalista), a autorem koncepcji artystycznej Roman 
Nyga z Bierunia. Miejsce pamięci powstało dzięki finansowemu wspar-
ciu kopalń „Ziemowit” i „Piast”, Gminy Bojszowy, sierot po ofiarach 
wypadków przy pracy oraz rodziny Czarnynoga. Pomnik odsłonięto 
w ramach uroczystości barbórkowych 4 grudnia 2006 roku.

Bytom, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Cmentarz Mater Dolorosa

Przy wejściu na cmentarz od strony ulicy J.I. Kraszewskiego, pod 
ogrodzeniem, znajduje się mogiła zbiorowa trzech górników – 
ofiar katastrofy na kopalni „Łagiewniki” w 1951 roku. Wypadek miał 
miejsce 22 maja. W komorze narzędziowej zlokalizowanej pod zie-
mią, w rejonie eksploatowanego poziomu 620, doszło z niewyja-
śnionej przyczyny do zaprószenia ognia. Pożar objął chodnik pro-
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wadzący do eksploatowanej ściany wydobywczej, odcinając drogę 
ucieczki i dopływ świeżego powietrza do pracujących tam górników. 
W tym czasie ratownicy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego 
zaangażowani byli w akcję na innej kopalni, co opóźniło ich przybycie 
do Łagiewnik. Pożar rozwinął się do tego stopnia, że uniemożliwiał 
jego aktywne gaszenie, zakłócił prawidłowy przepływ powietrza pod 
ziemią, a temperatura utrudniała działania służb górniczych. Spod 
ziemi wydobyto ciała 18 górników. Jedną osobę uznano za zaginio-
ną. W trakcie akcji, z powodu udaru cieplnego, życie straciło trzech 
ratowników. Zdecydowano o czasowym wstrzymaniu działań aż do 28 
maja. Ostatecznie pożar zdołano ugasić po dwóch miesiącach. 

W mogile na cmentarzu Mater Dolorosa pochowani zostali: Ernest 
Malisz, Władysław Majka oraz Ludwik Mendyka. Poszczególne mogi-
ły wyznaczają kamienne tablice nagrobne z nazwiskami. Ponad nimi 
umiejscowiono pomnik wyróżniający kwaterę. Wykonano go z lastryko, 

Pomnik św. Barbary w Bojszowach
Fot. Piotr Rygus
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w kształcie prostopadłościanu. Pośrodku znajduje się płyta z białego 
kamienia informująca, że spoczywający w tym miejscu „zginęli boha-
terską śmiercią górnika”. Po bokach napisu umieszczono wizerunki 
kupli oraz odznaczenia Krzyża Zasługi. Na cmentarzu w Bytomiu-Ła-
giewnikach zlokalizowana jest mogiła zbiorowa kolejnych 11 górników, 
którzy stracili życie w tej tragedii.  

Bytom-Łagiewniki, ul. Mikołaja Adamka 36
Cmentarz parafi i pw. św. Jana Nepomucena

W rejonie głównej alei cmentarnej, w pobliżu wejścia na cmentarz od 
ulicy Mikołaja Adamka, znajduje się mogiła zbiorowa 11 górników, 
którzy zginęli w tragedii na kopalni „Łagiewniki” w 1951 roku. 
W wyniku pożaru podziemnego, mającego miejsce 22 maja, śmierć 
poniosło 19 pracowników kopalni oraz 3 ratowników górniczych, bio-
rących udział w akcji gaśniczej. Kwatera z 11 nagrobkami otoczona 

Mogiła zbiorowa górników na cmentarz u Mater Dolorosa w Bytomiu
Fot. Piotr Rygus
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została ogrodzeniem z łańcucha rozwieszonego na kamiennych słup-
kach, ozdobionych kuplami. Ponad kwaterą góruje pomnik o niere-
gularnych kształtach, wykonany z kilku bloków kamiennych. Na nim 
zamocowana została płyta informująca o katastrofi e górniczej, ozdo-
biona kuplą i wizerunkiem odznaczenia Krzyż Zasługi. Na bytomskim 
cmentarzu Mater Dolorosa znajduje się także mogiła zbiorowa trzech in-
nych górników, którzy zginęli w trakcie pożaru z dnia 22 maja 1951 roku. 

Bytom-Łagiewniki, ul. Armii Krajowej 13
Kościół pw. św. Jana Nepomucena

W kruchcie, po prawej stronie od wejścia do kościoła, znajdują się 
tablica Pamięci górników, którzy pracowali w kopalni „Łagiewni-
ki” „Rozbark” w latach 1824–2004 oraz obraz św. Barbary. Tabli-
ca, oprócz cytowanego tytułu, zawiera wezwanie: „św. Barbaro, módl 
się za nami”, a także cytat: „UWIELBIAJMY KRÓLA WIEKÓW, / DLA 
KTÓREGO WSZYSTKO ŻYJE ” i przedstawia wizerunek szybu górni-

Mogiła zbiorowa górników na cmentarz u w Bytomiu-Łagiewnikach
Fot. Piotr Rygus
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czego oraz dłoń dzierżącą krzyż. Inicjatorami powstania upamiętnie-
nia byli członkowie NSZZ „Solidarność”, chcący w ten sposób uczcić 
20. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Iden-
tyczna płyta mieści się w kościele pw. św. Anny w Bytomiu-Rozbarku 
– drugiej parafii, na terenie której funkcjonowała dwuruchowa kopalnia 
„Łagiewniki – Rozbark”.

Bytom-Miechowice, ul. gen. Władysława 
Andersa 
Cmentarz parafialny Świętego Krzyża

Grób 15 górników wraz figurą św. Barbary znajduje się przy koście-
le pw. Świętego Krzyża w Miechowicach, po prawej stronie wejścia od 
ulicy gen. W. Andersa. Pierwotną lokalizacją rzeźby patronki górnicze-
go stanu były zabudowania nieistniejącego już szybu „Północ”. Po-
mnik nagrobny upamiętnia nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło 
1 marca 1905 roku w kopalni „Preußengrube” („Miechowice”). Poniosło 
wówczas śmierć 15 górników, a trzech zostało rannych. Tylko jednego 
z górników, którzy wówczas zginęli, pochowano poza Miechowicami – 
na cmentarzu w Reptach Śląskich. W 2002 roku obiekt wyremontowa-
no. Wcześniej składał się z czternastu niewielkich grobów zarośniętych 
trawą. Obecnie jest to jedna mogiła z granitową płytą, zawierająca krótką 
informację o tragedii oraz imiona i nazwiska pochowanych osób. 

Na łamach „Der Oberschlesische Wanderer” z 9 marca 1905 roku 
zamieszczono informację zarządu dóbr przemysłowych grafa von Tie-
le-Winckera w Miechowicach na Górnym Śląsku na temat tego nie-
szczęśliwego  zdarzenia.  W  relacji Wypadek na kopalni „Preußen” 
podano: w dniu 1 marca 1905 roku w szybie „Jelka” („Jelkaschacht”) na 
głębokości 320 metrów doszło do obsunięcia wyrobiska skalnego. Akcja 
ratunkowa trwała osiem dni. Pierwsze pięć ciał wydobyto w środę 8 mar-
ca: Johanna Braiera, Eduarda Grabowego, Theophila Jenkego, Augusta 
Mazalla i Thomasa Czieplinskiego. Do 9 marca wydobyto łącznie ciała 
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ośmiu górników. W prasie opublikowano wstrząsający opis reakcji matki, 
która rozpoznała zmasakrowane zwłoki syna, Agusta Mazalla. Pogrzeb 
górników odbył się 11 marca.

Bytom-Miechowice, ul. gen. Władysława 
Andersa 
Cmentarz parafi alny Świętego Krzyża

W północno-wschodniej części cmentarza, tuż przy ogrodzeniu, znaj-
duje się granitowy obelisk upamiętniający sześciu górników, którzy 
zginęli w wyniku eksplozji pyłu węglowego. Śmierć poniosło wówczas 
29 górników z kopalni „Castellengo” (po 1945 r. „Rokitnica”) w dzielni-
cy Zabrza-Rokitnicy. Nazwiska górników, informacja o ich specjaliza-
cjach oraz epitafi um zostały zapisane w języku niemieckim. Pomnik jest 
skromny w formie, o części grobowej wydzielonej lastrykowym obra-
mieniem. Bez płyty nagrobnej – wnętrze wypełniono ziemią. 

Do tragicznego wypadku doszło w piątek o godzinie 19.30. Prasa pol-
ska donosiła, że następnego dnia na miejsce wypadku przybyli z Opola 
gen. Henri Le Rond przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rzą-
dzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku wraz z generałami Alberto De 
Marinis Stendardo di Ricigliano i sir Haroldem Franzem Passawer Per-
civalem. Rodzinom zabitych przekazano wyrazy szczerego ubolewa-
niaoraz zalecono, by zaopiekować się wdowami i sierotami po ofi arach 
nieszczęścia. Poinformowano, że w pogrzebie zabitych weźmie udział 
honorowa kompania wojsk alianckich. We wspólnej naradzie z przedsta-
wicielami komisji powiatu zabrskiego doszło do ustalenia konkluzji:

Chociaż zabitym ofi arom już żadne konferencye nie pomogą, to przecież jest 
pożądaną rzeczą by Komisya rządząca wglądnęła w niejedną rabunkową go-
spodarkę na kopalniach górnośląskich i poskromiła dziką chęć nadmiernych 
zysków, co zawsze jest połączone z niebezpieczeństwem dla górników1.

1 „Katolik” 1920, nr 46 [z 15 IV], s. 6.
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„Katolik” z 13 kwietnia 1920 roku informował o przyczynach i prze-
biegu zdarzenia. Kopalnia „Castellengo” była własnością hrabiego 
Walentego Ballestrema. Pracujący w strefi e wybuchu górnicy zginęli 
na miejscu. Ratownicy do godziny 2.00 wydobyli 28 ciał. Na dół zje-
chało dwóch lekarzy i ksiądz, by nieść pomoc i ratunek. Dziesięciu 
zasypanych odwieziono do lazaretu, gdzie dwóch nie doczekało rana. 
Nie było świadków zdarzenia. Zarząd kopalni uznał, że:

[…] odstrzały wiertnicze zostały przeładowane materyałami strzel-
niczymi i spowodowały zapalenie się i wybuch pyłu węglowego. […] 
Urzędnicy rewirowi zjechali na kopalnię, by zbadać i stwierdzić przy-
czynę katastrofy. Śmierć musiała nastąpić natychmiast przez udusze-
nie i rozbicie o skalizny węglowe. Praca w kopalni samej nie doznała 
przeszkód żadnych i idzie w dalszym trybie. 

38 zabitych, 8 walczących ze śmiercią oto ofi ary pracy kopalnianej. 
Płacz, lament i narzekanie pozostałych wdów i sierót oto los rodzin gór-
niczych. A nagroda jaka? Jedynie w życiu pozagrobowem, bo tu na tym 
świecie nie masz sprawiedliwości. Szczęśliwi ci, którzy zdolni podnieść 
się duchem wiary w wyżyny pozagrobowe. Szczęśliwi ci, którzy każdo-
dziennie pamiętają na śmierć, sąd i wieczność2.

W tym samym numerze „Katolika” zamieszczono nekrolog z na-
zwiskami 29 górników. Poinformowano o uroczystym nabożeństwie, 
które miało odbyć się 13 kwietnia o godzinie 9.00 w kościele para-
fi alnym w Rudzie. Po nabożeństwie trumny z górnikami miały być 
przetransportowane do poszczególnych gmin rodzinnych3. Nekrolog 
sygnował „Zarząd dóbr Hrabiego Ballestrema. Pieler”.
2 „Katolik” 1920, nr 45 [z 13 IV], s. 3.
3 Tamże, s. 6. Górnicy, którzy zmarli w tragicznym wypadku, pochodzili z Miechowic (Bytom, 
6), Milulczyc (Zabrze, 4), Rakoszów (dawny pow. opolski, 2), Rokitnicy (Zabrze, 5), Rudy 
(obecnie dzielnica Rudy Śląskiej, 2), Bytomia (1), Rozbarku (Bytom, 1), Górników (Bytom, 1), 
Imielnicy (obecnie Jemielnica, 1), Raszowej (dawny pow. opolski, 1), Ptakowic (1), Piotrogro-
du (dawny pow. strzelecki, 1), Zawady pod Pyskowicami (1), Izbicka (dawny pow. strzelecki, 
1), natomiast Wilhelm Josek i Franciszek Oczlo mieszkali w domu noclegowym dla górników.
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We wtorek 13 kwietnia w kościele parafi alnym w Rudzie przed wiel-
kim ołtarzem ustawiono 29 trumien z wieńcami i kwiatami. Kościół rudzki 
szczelnie zapełnił się wiernymi, którzy przyszli pożegnać się z górnikami. 
Uroczyste nabożeństwo żałobne w asyście odprawił ksiądz proboszcz 
Antoni Ogan. W uroczystościach udział wzięli: właściciel kopalni hrabia 
Ballestrem, przedstawiciele urzędów górniczych, władz powiatowych 
i zarządu dóbr hrabiego oraz ofi cerowie wojsk koalicyjnych. Przed od-
prawą kościelną francuska orkiestra wojskowa odegrała marsz żałobny 
Fryderyka Chopina. Mowę pożegnalną w języku polskim i niemieckim 
wygłosił ks. proboszcz A. Ogan. Podczas wynoszenia trumien z kościoła 
kondukty pogrzebowe ustawione były według parafi i, z których pochodzili 
zmarli górnicy. Francuscy żołnierze prezentowali broń.

Bytom-Miechowice, zbieg ulic Francuskiej 
i Racjonalizatorów

Na rogu wspomnianych ulic znajduje się pomnik poświęcony Boha-
terom Trudu Górniczego w Miechowicach. Pierwotnie monument 

Monument upamiętniający katast rofę górnicz ą w kopalni

„Heinitz” („Rozbark”) w 1923 roku

Fot. Aleksandra Goniewicz
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znajdował się w pobliżu szybu „Południowego” kopalni „Miechowice”. 
Na obecne miejsce został przeniesiony po likwidacji kopalni w 2001 
roku. Pomnik ma formę kamiennego bloku z umocowaną do niego 
płytą o kształcie sztandaru, opatrzoną napisem: „Wczoraj w walce 
o utrzymanie i rozwój kopalni. Dzisiaj w pracy dla dobra ojczyzny”. 
Obok kamiennego założenia znajduje się replika lampki górniczej 
z zapalonym w środku światełkiem.

Bytom-Rozbark, ul. Leopolda Staffa 1
Cmentarz Jeruzalem

Na rozbarskim cmentarzu znajduje się monument upamiętniający ka-
tastrofę górniczą, która miała miejsce 31 stycznia 1923 roku w kopalni 
„Heinitz” – szyb „Römhild”. W wyniku wybuchu gazów oraz zapalenia 
się pyłu węglowego zginęło wówczas 145 górników, w tym czterech ra-
towników, a kilkaset osób odniosło rany. Do zdarzenia doszło w obrę-
bie poziomu 420, fala wybuchu objęła również poziom 660. Pogrzeb 
ofiar katastrofy odbył się 4 lutego. Kondukt żałobny ruszył spod ce-
chowni kopalni w stronę rozbarskiego cmentarza. Tego dnia pocho-
wano w zbiorowej mogile 104 górników, w większości katolików. Osta-
tecznie spoczęło tutaj 122 ofiar, pozostałe na cmentarzach w Chechle, 
Bytomiu-Karbiu, Piekarach Śląskich i Radzionkowie. Kolejna ważna 
uroczystość związana z tym miejscem dotyczyła odsłonięcia pomnika 
nagrobnego w dniu 1 lutego 1925 roku. Licznie zgromadzeni, w tym 
przedstawiciele kopalni „Heinitz”, wysłuchali mowy księdza Francisz-
ka Strzybnego z parafii św. Jacka w Rozbarku. Chór męski odśpiewał 
pieść Franza Schuberta Der Tod und die Mädchen. Pomnik wykonany 
został z bloków czerwonego piaskowca. Pierwotnie mogiły widoczne 
były w polu przed pomnikiem. Obecnie przestrzeń zagospodarowano 
i pokryto kostką brukową. Pomnik posiada prostą, oszczędną formę. 
Zdobienia w postaci girland symetrycznie rozmieszczonych po obu 
stronach tablicy z nazwiskami oraz motywów słonecznika. Nad tablicą 
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znajduje się kamienny, płaskorzeźbiony krzyż. Po obu stronach tablicy 
kuple na kamiennych płycinach.

Pogrzeb ofi ar nieszczęścia na kopalni „Heinitz“ pod Bytomiem.
Bytom, 4-go lutego 1923 r.

Na placu przed cechownią kopalni „Heinitz“ dziesiątki pracowitych rąk 
było zajętych ustawianiem trumien z szczątkami ofi ar okropnego nie-
szczęścia w podziemiach kopalni. Rzędami stanęły razem 122 skrom-
ne, szare trumny, zaopatrzone w tabliczki z nazwiskiem nieboszczyków 
i numerem porządkowym. Liczba tych, którzy mieli być odprowadzeni 
na wieczny spoczynek wzrosła z 117 na 122; trzy ofi ary nieszczęścia 
wydobyto jeszcze w sobotę z kopalni, zaś dwie dalsze umarły w la-
zarecie knapszaftowym4, wskutek okaleczeń, jakie przy nieszczęściu 
odniosły.

Już w godzinach przedpołudniowych rozpoczął się napływ uczestni-
ków pogrzebu. Napływ wzmógł się około południa, a w samo południe 
był plac kopalniany prawie przepełniony. Około godziny 1 rozpoczęło 
się przed cechownią nabożeństwo żałobne. Modlitwy odprawił Wiel. 
ks. prob. Strzybny z Rozbarku, poczerm Wiel. ks. prob. Niestrój 
od kościoła N.M. Panny wygłosił kazanie po niemiecku. Następnie 
przemawiał pastor ewangelicki także po niemiecku a ostatecznie 
Wiel. ks. wikary Wilhelm z Piekar po polsku. Wywody kaznodziei 
były tak przekonywające i wzruszające, że nawet jedno oko nie po-
zostało suchem. Niejeden, choćby najzatwardzialszy grzesznik mu-
siał sobie powiedzieć, że najwyższy czas, aby świat zawrócił z błęd-
nej drogi i rozpoczął życie religijne, według przykazań Boskich, Bo 
jeżeli świat i nadal trwać będzie w niedowiarstwie, wtenczas napewno 
Pan Bóg zesyłać będzie nowe krzyże i krzyżyki. Jeżeli będziemy z Bo-
giem, to i Bóg będzie z nami!

4 Lazaret knapszaftowy (niem. die Knappschaft)– szpital górniczy.
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Około godziny 2 wyruszył pochód żałobny na cmentarz rozbarski. Był 
to pochód, jakiego Bytom dotychczas nie widział. Na 25 samochodach 
ciężarowych wieziono trumny z nieboszczykami. Z ogólnej liczby 122 
ofi ar pochowam na cmentarzu rozbarskim 104 (100 katolików i 4 ewan-
gelików) 1 wywieziono do Karbu, a 17 do Piekar.

W pochodzie zauważyliśmy 14 księży (z Bytomia, Rozbarku, Piekar, 
Brzezin, Dąbrówki, Łagiewnik), przedstawicieli władz, między innemi: 
ministra handlu Sieringa, naczelnego prezydenta Bittę, wyższego sta-
rostę górniczego, kilku landratów i burmistrzów, dalej liczne deputacye 
stowarzyszeń zawodowych i innych z 64 sztandarami i 11 kapelami mu-
zycznemi oraz niezliczoną rzeszę ludu nie tylko z bliższa lecz i z dalsza. 
Wśród deputacyi kopalń byli także górnicy z kopalń polskich z własne-
mi kapelami. Pochód trwał przeszło 1¼ godziny. Ulice, któremi pochód 
przechodził, były przepełnione niezliczonymi tłumami widzów5.

Bytom-Rozbark, ul. Chorz owska 25
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego

Na placu przed siedzibą Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 
znajdują się dwa upamiętnienia związane z pracą ratowników górni-
czych. W 1987 roku, z okazji 80-lecia zorganizowanej działalności 
służb ratownictwa górniczego, odsłonięto pomnik trudu ratowni-
ków górniczych. Rzeźba ma formę zaokrąglonej skały na niewiel-
kim postumencie. Na jej licu umieszczono dwie pary wyciągniętych 
do siebie rąk, symbolizujące poszkodowanego i ratownika. Ponad-
to znajduje się w tym miejscu tablica informująca o przypadającej 
w momencie odsłonięcia 80. rocznicy służby ratownictwa górniczego 
na ziemiach polskich oraz płyta z napisem: „RATOWNIKOM / GÓRNI-
CZYM / W UZNANIU / ICH TRUDU / I BOCHATERSTWA / PRACY”. 
Z późniejszych lat pochodzi granitowa tablica, na której upamiętnio-

5 „Górnoślązak” 1923, nr 28 [z 6 II], s. 1.
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no nazwiska górników, którzy zginęli podczas pełnienia służby 
ratowniczej. Upamiętnienie składa się z dwóch złączonych granito-
wych płyt oraz trzeciej, mniejszej płyty powyżej. Na niej umieszczo-
no napis: „Braciom górnikom służyli swą wiedzą i doświadczeniem. 
/ Śmierć dla tych ideałów / STAŁA SIĘ ICH PRZEZNACZENIEM / 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI” oraz symbol Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu. Na tablicach poniżej wymieniono ratowni-
ków, którzy zginęli na służbie w latach 1945–2015. Zapis obejmuje 
imiona i nazwiska ofi ar, daty wypadków oraz nazwy kopalni, na któ-
rych się zdarzyły.

Dwa upamiętnienia ratowników górnicz ych w Bytomiu-Rozbarku
Fot. Piotr Rygus
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Bytom-Rozbark, ul. Chorzowska 12

U zbiegu ulic Chorzowskiej i Juliana Tuwima, na niewielkim skwe-
rze u wylotu uliczki prowadzącej do dawnej bramy głównej kopalni 
„Rozbark”, znajduje się monument upamiętniający kopalnie „Roz-
bark” i „Łagiewniki”. Został wykonany z betonu. Na szczycie wyso-
kiego cokołu widać rozpostartą flagę górniczą. Na licu cokołu umiesz-
czono kuplę, a na jego asymetrycznej, rozbudowanej podstawie 
lampkę górniczą oraz marmurową tablicę z wypisanym nazewnic-
twem i chronologią funkcjonowania dwóch połączonych kopalń „Roz-
bark” oraz „Łagiewniki”. Przed cokołem ustawiono wózek górniczy, 
wypełniony kamieniem imitującym węgiel, z napisem: „31.07.2004 
/ ZAKOŃCZENIE / WYDOBYCIA”. Autorem projektu upamiętnienia 
jest Artur Szczepaniec. Pomimo tego, że pomnik został odsłonięty 
w 2005 roku, widoczne są na nim liczne spękania i uszkodzenia be-
tonowych elementów. Na terenie kopalni warto zobaczyć budynek 
dawnej cechowni zakładu, będący obecnie siedzibą Teatru Tańca 
i Ruchu Rozbark. W pobliskim kościele pw. św. Anny znajduje się 
tablica upamiętniająca działalność obu kopalń. 

Bytom-Rozbark, ul. Chorzowska 21
Kościół pw. św. Anny

We wnętrzu kościoła, po lewej stronie od wejścia, znajduje się ta-
blica Pamięci górników, którzy pracowali w kopalni „Łagiew-
niki–Rozbark” w latach 1824–2004. Tablica, oprócz cytowanego 
tytułu, zawiera wezwanie: „św. Barbaro, módl się za nami” oraz cytat: 
„Uwielbiajmy Króla wieków, dla którego wszystko żyje” i przedstawia 
wizerunek szybu górniczego oraz dłoń dzierżącą krzyż. Inicjatora-
mi powstania upamiętnienia byli członkowie NSZZ „Solidarność”, 
chcący w ten sposób uczcić 20. rocznicę męczeńskiej śmierci księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Identyczna płyta umieszczona została w 
kościele pw. św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach – dru-
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giej parafi i, na terenie której funkcjonowała dwuruchowa kopalnia 
„Łagiewniki” – „Rozbark”. Na placu przed kościołem zawieszony 
został symboliczny wózek z węglem opatrzony napisem „Szczęść 
Boże”, wykorzystywany jako kwietnik. Pierwotnie do wagonika 
przymocowana była płyta, obecnie znajdująca się w kościele.

Chorz ów, ul. Katowicka 180

Pośrodku pola leżącego obok linii kolejowej relacji Chorzów Stary 
– Bytom znajduje się drewniany krzyż z metalowym wizerunkiem 
ukrzyżowanego Jezusa oraz napisem „1954”. Dotychczas istniało kil-
ka wersji wyjaśnień, jakie wydarzenie może on upamiętniać. Według 
jednej z nich krzyż jest związany z pochówkami więźniów lub żołnierzy 
pracujących w pobliskiej kopalni. Najprawdopodobniej jednak upamięt-
nia on górników, którzy zginęli w trakcie pożaru podziemnego w kopalni 
„Barbara-Wyzwolenie” w 1954 roku. Wskazywać na to może data wid-

Drewniany krz yż w Chorz owie upamiętniający tragedię górnicz ą z 1954 roku
Fot. Piotr Rygus
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niejąca na krzyżu oraz jego lokalizacja. Teren, na którym mieścił się, 
pierwotnie służył jako plac drzewny wspomnianej kopalni, dziś w pełni 
przejęty został przez przyrodę.

Nie znamy czasu powstania ani inicjatora wystawienia tego no-
śnika pamięci. Dojść do niego można od strony ulicy Katowickiej, przy 
zjeździe w pobliżu przystanku tramwajowo-autobusowego Łagiewni-
ki-Cmentarz. Za znajdującymi się w tym miejscu budynkami miesz-
kalnymi gruntowa droga prowadzi w prawo do lasku – po jego lewej 
stronie znajduje się pole, na którym ustawiony jest krzyż. Od strony 
drogi zasłania go budynek stacji transformatorowej.

Tragedia, z którą prawdopodobnie związane jest opisywane miej-
sce, wydarzyła się w niedzielę 21 marca 1954 roku, podczas zleconej 
zmiany zaplanowanej w dzień wolny od pracy. Około godziny 19.00 
w jednym z podziemnych korytarzy zauważono pożar drewnianej obu-
dowy chodnika. Pomimo podjętej akcji gaśniczej, ogień w szybkim tem-
pie objął większy obszar, pochłaniając gumowe elementy taśmociągu, 
przewody elektryczne oraz odpady produkcyjne. Pożar zlokalizowany 
był w pobliżu szybu wdechowego, dostarczającego świeże powietrze 
do podziemnych wyrobisk. Przedostanie się trujących dymów w rejon 
głównego korytarza spowodowało ich rozprzestrzenienie się na więk-
szą część kopalni, w której pracowało 399 osób. Górnictwo polskie 
nie było wówczas wyposażone w aparaty ucieczkowe, umożliwiające 
oddychanie w zadymionych wyrobiskach. Z tego powodu w trakcie 
prowadzonej w sposób chaotyczny akcji ratunkowej wielu górników 
nie było w stanie opuścić kopalni. Według oficjalnych informacji śmierć 
poniosło 45 osób. Ich pogrzeb, zorganizowany 25 marca, zdominował 
życie ówczesnego Chorzowa. Do dziś nie zdołano ustalić dokładnej 
liczby ofiar. Według różnych ustaleń zginąć mogło 80, a nawet 106 
osób. Trudności w oszacowaniu dokładnej liczby wynikają z faktu, że 
poza górnikami w zakładzie zatrudnieni byli także więźniowie oraz ju-
nacy wchodzący w skład organizacji Służba Polsce. Równocześnie do 
dnia tej katastrofy władze państwowe ukrywały przed opinią publiczną 
informacje o trwającej od kilku lat fali wypadków pod ziemią. Wspomi-
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nana tragedia przybrała tak spore rozmiary, że informacja o niej zosta-
ła upubliczniona, co przyczyniło się do wprowadzenia w przyszłości 
zmian w organizacji pracy oraz modernizacji polskich kopalń.

Cieszyn, ul. Bielska 30
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski

W pobliżu głównego wejścia na teren cmentarza, po lewej stronie głów-
nej alei, znajduje się grób inż. Józefa Kiedronia. Pomnik zwieńczony 
krzyżem wykonany został z czarnego kamienia. Józef Kiedroń urodził 
się 17 marca 1879 roku w wiosce Datynia na terenie Śląska Cieszyń-
skiego, w rodzinie drobnych rolników. Z powodu nieszczęśliwych kolei 
losu w wieku 12 lat został sierotą. Dzięki swojej pilności oraz wsparciu 
dalszych krewnych uzyskał wyższe wykształcenie z zakresu górnictwa 
na Politechnice Lwowskiej oraz Akademii Górniczej w Leoben. Zdobyty 
tytuł umożliwił mu podjęcie pracy w charakterze inżyniera górniczego 
w kopalni „Eleonora” w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim. Poza pracą 
w górnictwie, J. Kiedroń był aktywnie zaangażowany w polską dzia-
łalność narodową. W tym celu prowadził szeroką akcję publicystycz-
ną w lokalnych czasopismach oraz działał na rzecz rozwoju polskiego 
szkolnictwa w okolicznych miejscowościach. Za jego staraniem w Dą-
browie powołana została polska szkoła górnicza, spolszczeniu uległa 
lokalna szkoła ludowa oraz utworzono gimnazjum w Orłowej. W obliczu 
nadchodzącego końca I wojny światowej, wraz z żoną coraz bardziej 
angażował się w polską agitację polityczną. Z inicjatywy państwa Kie-
droniów w Cieszynie powołana została Rada Narodowa, grupująca naj-
ważniejszych członków polskiego życia politycznego regionu. W 1920 
roku, podczas polsko-czeskiej rywalizacji o przyszłość polityczną Ślą-
ska Cieszyńskiego, J. Kiedroń uczestniczył aktywnie w polskiej agitacji 
narodowej, w następstwie czego został dwukrotnie aresztowany przez 
władze czeskie, a 15 maja 1920 roku dotkliwie pobity w Orłowej przez 
czeskich mieszkańców. Z czasem doświadczenie zawodowe oraz od-
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danie sprawie polskiej zostało dostrzeżone przez rząd polski, który wy-
brał go na swojego przedstawiciela do Środkowo-Europejskiej Komisji 
Rozdziału Węgla w Morawskiej Ostrawie oraz do delegacji rządowej 
na konferencję w Spa, podczas której Polska dołączyła do rozmów po-
między państwami ententy a Niemcami w temacie rozbrojenia i spłaty 
kontrybucji po I wojnie światowej. Po zakończeniu wojny polsko-bolsze-
wickiej został oddelegowany do pracy w ramach Polskiego Komisaria-
tu Plebiscytowego w Bytomiu, gdzie przyjął kierownictwo w wydziale 
górniczym i przemysłowo-handlowym. W lutym 1922 roku objął funkcję 
dyrektora Departamentu Spraw Śląskich w Ministerstwie Przemy-
słu i Handlu w Warszawie, gdzie nadzorował przejęcie górnośląskiego 
aparatu przemysłowego przez państwo polskie. Pod koniec 1923 
roku J. Kiedroń uzyskał awans na stanowisko Ministra Przemy-
słu i Handlu. W połowie 1925 roku zrezygnował z posady ministra, 
aby wkrótce przyjąc stanowisko Dyrektora Generalnego „Górnośląskich 
Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury”. Zmarł 25 stycznia 1932 roku.

Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza 60
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”

Przed bramą główną kopalni znajduje się monument upamiętniają-
cy 56 pracowników kopalni „Silesia”, będących ofiarami trage-
dii z 1974 i 1979 roku. 28 czerwca 1974 roku, na zmianie rannej, na 
jednym z oddziałów doszło do eksplozji metanu, która spowodowała 
śmierć 34 górników, a kolejnych 30 zostało rannych. Z kolei 30 paź-
dziernika 1979 roku na oddziale GVI, na głębokości 460 metrów, doszło 
do pożaru wywołanego zablokowaniem taśmy w napędzie upadowej 
transportowej. W momencie, gdy spostrzeżono zagrożenie, znajdujący 
się w pobliżu górnicy przystąpili do nieudanej próby gaszenia ognia. Po 
pewnym czasie większość górników podjęła ewakuację z zagro-
żonego rejonu wydobywczego kopalni, z wyjątkiem oddziału skła-
dającego się z 21 pracowników, którzy zdecydowali się przeczekać 
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pożar w chodniku wentylacyjnym przy zaworach sprężonego powie-
trza. Tymczasem podziemny pożar przybierał na sile, ostatecznie odcina-
jąc drogę pomocy czekającym górnikom. Akcja przerodziła się w jedną 
z najcięższych i najdłuższych w historii polskiego górnictwa. Gaszenie 
pożaru trwało aż do 18 grudnia, a podczas jednej zmiany uczestniczy-
ło w niej równocześnie około 200 ratowników. Uwięzionych pod ziemią 
górników nie zdołano uratować. W sumie tragedia pochłonęła 22 ofi ary.

Monument upamiętniający ofi ary obu nieszczęśliwych wypad-
ków odsłonięty został 2 sierpnia 1981 roku z inicjatywy załogi kopalni 
„Silesia”. Wykonana z blach miedzianych rzeźba ma kształt prosto-
padłościanu, ze wkomponowanym weń znakiem krzyża, który nawią-
zuje w swojej formie także do krzyżujących się wyrobisk górniczych. 
W szczelinach pomnika widoczne są formy przypominające ciała górni-
ków. Przed monumentem spoczywają dwie kamienne płyty. Na jednej 
z nich umieszczono napis ze słowami Jana Pawła II „ZIEMIA JEST 
CZŁOWIEKOWI ZADANA A PRZEZ PRACĘ / CZŁOWIEK CZYNI 

Monument upamiętniający górników z kopalni „Silesia” 
w Czechowicach-Dziedzicach, którz y zginęli w 1974 i 1979 roku

Fot. Piotr Rygus
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JĄ SOBIE PODDANĄ”. Poniżej zapisano: „CZYNIĄC SOBIE ZIEMIĘ 
PODDANĄ / SPOCZĘLI W SERCU TEJ ZIEMI”. Po bokach pomnika 
znajdują się tablice z nazwiskami górników – ofi ar obu katastrof. Pod-
pisy na rzeźbie informują, że jej autorami byli: Sękowski, Firek i Getter.

Czyżowice, ul. Wiejska 6
Kościół pw. Chrystusa Króla

We wnęce pod schodami, po lewej stronie od głównego wejścia do 
wnętrza kościoła, znajduje się tablica „Ku czci świętej Barbary dla 
tragicznie zmarłych górników”. Na tablicy wymieniono 7 miesz-
kańców miejscowości, którzy zginęli pomiędzy 1949 a 1990 rokiem. 
Oprócz imion i nazwisk na płycie umieszczono daty śmierci oraz in-
formacje o długości życia tragicznie zmarłych. Tablica została odsło-
nięta 4 grudnia 2012 roku. Ponadto we wnętrzu świątyni, na prawej 
ścianie w pobliżu ołtarza, widoczna jest rzeźba św. Barbary.

Rzeźba św. Barbary w kościele w Czyżowicach
Fot. Piotr Rygus
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Czyżowice, ul. Wodzisławska 111
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka

Na podwórzu szkoły, w pobliżu ogrodzenia biegnącego wzdłuż ulicy Ro-
gowskiej, umieszczono rekonstrukcję podziemnego składu górni-
czego składającego się z lokomotywy, wagonu służącego do transportu 
ludzi oraz wagonika, w którym pierwotnie transportowano węgiel. Kom-
pozycja powstała z inicjatywy lokalnych miłośników historii i upamiętnia 
zlikwidowanej kopalni „1 Maja” działającej w pobliskim Wodzisławiu 
Śląskim. W czyżowickim kościele parafialnym można znaleźć rzeźbę 
św. Barbary oraz tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłych górników.

Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
Plac przed kopalnią „Zofiówka”

28 sierpnia 1980 roku w ówczesnej kopalni „Manifest Lipcowy” (obec-
nie „Zofiówka”) rozpoczął się strajk górników, w którym popierali oni 
protesty na Wybrzeżu oraz zabiegali m.in. o likwidację systemu czte-
robrygadowego. Po kilku dniach, gdy do protestu dołączyli pracowni-
cy innych okolicznych kopalń i powołano Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy, 3 września podjęte zostały negocjacje z reprezentantami 
władz. Wtedy podpisano tzw. Porozumienia Jastrzębskie. Wśród zgło-
szonych przez górników postulatów znalazły się m.in. ustanowienie 
wolnych sobót i niedziel oraz uznanie pylicy płuc za chorobę zawo-
dową. Zawarta w kopalni „Manifest Lipcowy” umowa z rządem wraz 
trzema innymi określane są jako tzw. Porozumienia Sierpniowe.

W pierwszą rocznicę podpisania porozumień w jastrzębskiej kopal-
ni przed bramą główną odsłonięto pomnik autorstwa górnika Joachima 
Paruzela o nazwie „Trzy ogniwa”. Główną jego częścią składową były 
wizerunki herbów Gdańska, Szczecina i Jastrzębia Zdroju – miast, w któ-
rych zawarto Porozumienia Sierpniowe. W 2005 roku zdecydowano 
o odświeżeniu pomnika. W drodze konkursu architektonicznego wybra-
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no nową koncepcję Pomnika Porozumień Sierpniowych autorstwa 
Studia Architektonicznego A. i A. Grzybowscy z Katowic. Główną część 
nowego wizerunku stanowią dwie płyty żelbetowe sięgające 6,5 metra 
wysokości ustawione na kształt litery V. Przed nimi umieszczono kuplę, 
emblemat Solidarności oraz betonowy słup nawiązujący wyglądem do 
dawnych „Trzech ogniw”. Przed monumentem wznosi się pochyła i po-
fałdowana płyta, mająca symbolizować trudy dojścia do wolnej Polski.

Katowice, ul. gen. Kazimierz a Pułaskiego

W pobliżu skrzyżowania ulic gen. K. Pułaskiego i Granicznej znajduje 
się Pomnik Trudu Górniczego. Pomysł powstania monumentu naro-
dził się z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego w Katowicach w 1983 roku. Miejsce miało sta-
nowić odpowiedź władzy na jej słabnącą popularność wśród społeczno-
ści robotniczej i zjednoczyć środowisko dla realizacji wspólnego zada-
nia, którego symbolem miał być pomnik. Pośród górników katowickich 
nadal żywe były wydarzenia związane ze stanem wojennym oraz ma-
sakra górników w kopalni „Wujek”. W 1982 roku usunięto sprzed bramy 

Pomnik Porozumień Sierpniowych w Jast rz ębiu Zdroju
Fot. Piotr Rygus
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tej kopalni krzyż upamiętniający zabitych wówczas górników. Powoła-
no Społeczny Komitet Budowy, a patronat nad przedsięwzięciem objął 
minister górnictwa i energetyki gen. Czesław Piotrowski. Konkurs na 
projekt pomnika wygrał Tomasz Łodziana. Środki na realizację zebra-
no wśród pracowników przemysłu węglowego. Ostatecznie odsłonięcie 
monumentu nastąpiło w 1986 roku. Pomnik zwraca na siebie uwagę 
wysokim obeliskiem zwieńczonym godłem górniczym, herbem polski 
oraz datą odsłonięcia „1986”. U podstawy pomnika znajduje się rzeźba 
pięciu górników wychodzących ze szczeliny obelisku. Na trzech pozo-
stałych bokach znajdują się płaskorzeźby przedstawiające współcze-
snych górników pracujących przy ładowaniu urobku oraz wydobywa-
niu węgla, a także wizerunek dawnych gwarków. Plac przed pomnikiem 
od wielu lat jest wykorzystywany jest jako skatepark.

Katowice-Załęże, ul. ks. Pawła Pośpiecha
Cmentarz parafi alny

Przy głównej alei cmentarnej, nieopodal wejścia na cmentarz od stro-
ny kościoła, znajduje się grób zbiorowy górników kopalni „Kle-

Kwatera górników poległych w 1927 roku na cmentarz u 
prz y ulicy Pośpiecha w Katowicach

Fot. Piotr Rygus
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ofas” poległych w 1927 roku w wypadkach przy pracy. Spośród ośmiu 
pochowanych w tym miejscu osób, pięć zginęło 13 marca, a trzy 21 
czerwca. Kwatera składa się ośmiu podobnych nagrobków zwieńczo-
nych pomnikiem w kształcie krzyża.

Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
Muzeum Śląskie, wieża szybu „Warszawa II”

Na jednym z betonowych fundamentów, stanowiących podstawę dla 
podpory wieży wyciągowej szybu „Warszawa II”, znajduje się tablica 
upamiętniająca 190-lecie kopalni „Katowice”, na terenie której po-
wstała Katowicka Strefa Kultury. Na czarnej tafl i o nierównomiernych 
kształtach, przypominającej bryłę węgla, umieszczono skrótowy za-
rys historyczny zakładu. W treści złożono także hołd dla związanych 
z zakładem górników. Jeden z fragmentów tekstu głosi: „Historię ko-
palni tworzyli nie tylko jej założyciele i kolejni właściciele. […] Przede 
wszystkim tworzyła ją cała rzesza bezimiennych i zapomnianych już 

Pomnik Trudu Górnicz ego w Katowicach
Fot. Piotr Rygus
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górników, sztygarów, nadsztygarów”. W dalszej części tablicy znajdu-
je się napis: „My, bracia górnicy, świadkowie likwidacji kopalni «Ka-
towice» w wyniku przemian gospodarczych ostatnich lat, czujemy 
się zobowiązani do kultywowania i kontynuowania tradycji rzetelnej 
i uczciwej pracy w nowych warunkach gospodarczych i kulturalnych. 
Tablica ta została ufundowana w celu upamiętnienia 190 lat historii 
kopalni, związanego z nią trudu górniczego oraz całego dorobku ma-
terialnego, duchowego, tradycji i obyczajów kształtowanych przez 
wiele górniczych pokoleń”. Tablica powstała z inicjatywy górników 
związanych z Bractwem Gwarków, byłych górników kopalni „Katowi-
ce” oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Upamiętnienie zo-
stało odsłonięte 30 października 2014 roku w asyście przedstawicieli 
środowiska górniczego oraz reprezentantów władz Katowic i władz 
województwa śląskiego. 

Katowice-Brynów, Plac NSZZ Solidarność

Przy ogrodzeniu kopalni „Wujek” znajduje się pomnik ku czci gór-
ników kopalni „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku. Górnicy 
Kopalni „Wujek”, jak wielu zakładów, dołączyli do strajku na znak pro-
testu wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W dniu 16 
grudnia siły porządkowe przystąpiły do akcji pacyfikacyjnej. Chwilę 
przed godziną 11.00 ogrodzenie zakładu staranowały dwa czołgi, 
a do środka wkroczyli funkcjonariusze ZOMO. Oddziały pacyfikujące 
napotkały silny opór ze strony górników. Wówczas jeden z oddziałów 
ZOMO oddał serię strzałów w kierunku górników znajdujących się po-
między budynkami kotłowni i wagi. W wyniku tego śmierć poniosło 
9 górników, a 23 zostało rannych.

W tym samym dniu, po tragicznych zdarzeniach górnicy wystawili 
przy płocie zakładu drewniany krzyż, który został usunięty 26 stycznia 
1982 roku. W 1987 roku, z inicjatywy Kazimierza Świtonia, powołano 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Górników Kopalni „Wujek”. Do 
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realizacji przyjętego przez Komitet celu przystąpiono jednak kilka lat 
później, po transformacji ustrojowej w Polsce. W połowie listopada 
1990 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt upamiętnienia, a jego bu-
dowę rozpoczęto w czerwcu 1991 roku. Odsłonięcia pomnika dokona-
no 15 grudnia 1991 roku w obecności prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Główną część pomnika stanowi wysoki na 33 metry krzyż, składa-
jący się z dwóch symetrycznych elementów. Obok niego umieszczono 
cokół, na którym rozmieszczono 9 krzyży symbolizujących zabitych 
górników. W krzyżach znajdują się urny z ziemią z mogił ofi ar. W po-
bliżu pomnika, na ogrodzeniu kopalnianym, znajduje się szereg tablic 
pamiątkowych ofi arowanych przez przedstawicieli różnych instytucji 
oraz zakładów pracy. Autorami koncepcji monumentu była para pro-
jektantów: Alina Borowiczak-Grzybowska i Andrzej Grzybowski.

Pomnik ku cz ci górników kopalni „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku
Fot. Piotr Rygus
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Nieopodal pomnika funkcjonuje Śląskie Centrum Wolności i So-
lidarności, dokumentujące m.in. wydarzenia związane z przebiegiem 
stanu wojennego w województwie śląskim oraz dysponujące wysta-
wą na temat pacyfikacji kopalni „Wujek”. Na ścianie budynku znajduje 
się także mural autorstwa francuskiego malarza Al Stickinga, oddający 
cześć górnikom poległym 16 grudnia 1981 roku. Mural składa się 9 liter 
tworzących słowo „Pamiętamy”, a wypełnienie każdej z liter stanowią 
twarze górników poległych podczas pacyfikacji.

Katowice-Dąb, ul. Bracka
Cmentarz parafialny

W obrębie cmentarza znajduje się grób zbiorowy górników, któ-
rzy zgineli w 1896 roku w katastrofie w kopalni „Kleofas”. W nocy 
z 3 na 4 marca, w rejonie pompy odwadniającej na poziomie 120 
przy szybie „Frankenberg”, doszło do przypadkowego zaprószenia 
ognia. Jeden z pracowników, przelewając nieuważnie olej do lamp-
ki górniczej, rozlał go po drewnianym podeście, a następnie przy-
padkowo zapalił. Ogień szybko rozprzestrzenił się po drewnianych 
obudowach górniczych, pochłaniając po drodze tamy wentylacyjne. 
Prowadzone w popłochu akcje ewakuacyjna oraz pożarowa przy-
czyniły się do śmierci 105 osób. Ofiary tragedii pochodziły z wielu 
okolicznych miejscowości: Bogucic, Królewskiej Huty i Katowic. Naj-
więcej ofiar wspomnianej tragedii pochowano na cmentarzu w Dę-
bie. Pogrzeb 39 osób odbył się 7 marca, obecny był m.in. Fryderyk 
Bernhardi dyrektor generalny koncernu „Giesche Erben”, właścicie-
la kopalni. Z inicjatywy firmy miejsce pochówku zostało ogrodzone 
płotem, a pośrodku kwatery postawiono żeliwną płytę pamiątkową. 
Napis na niej, sporządzony w językach niemieckim i polskim, in-
formuje o dacie tragedii oraz ufundowaniu miejsca przez koncern. 
Poniżej wymieniono z imienia i nazwiska oraz zajmowanego stano-
wiska pochowanych w tym miejscu górników. O tragedii z 3 marca 
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1896 roku przypominały także tablice z nazwiskami ofiar, ekspono-
wane przez wiele lat w cechowni kopalni „Kleofas”. W momencie 
likwidacji kopalni pamiątkowe płyty przeniesiono do kościoła pw. 
św. Józefa w Katowicach-Załężu.

Katowice-Nikiszowiec, pl. Wyzwolenia 21
Kościół pw. św. Anny

Wewnątrz placu kościelnego, na ogrodzeniu od strony skweru Emila 
i Georga Zillmannów, znajduje się instalacja artystyczna upamięt-
niająca górników, którzy zginęli podczas pracy w pobliskiej ko-
palni „Wieczorek”. Pomysł stworzenia takiego typu upamiętnienia 
zrodził się wśród członków stowarzyszenia „Razem dla Nikiszow-
ca” w 2008 roku przy okazji obchodów rocznicy 100-lecia założenia 
osiedla Nikiszowiec. Wspomniany mur kościelny, wykonany z czer-
wonej cegły, stanowi tło dla kolejnych granitowych płytek-cegiełek, na 
których zamieszczono imiona, nazwiska, daty śmierci oraz wiek po-
szczególnych górników. Inspiracją do stworzenia tego typu upamięt-
nienia był mur, gdzie wymieniono nazwiska fundatorów powojennej 
odbudowy Zamku na Wawelu. Ogrodzenie zamieniło się w oś czasu,  
przez nazwiska ułożone w sposób chronologiczny i zgrupowane la-
tami. Szczególną uwagę zwraca odcinek dotyczący początkowych 
lat funkcjonowania kopalni, gdzie liczba upamiętniających tabliczek 
pokrywa w dużej części czerwone ogrodzenie. W kolejnych odcin-
kach muru, wraz z upływem lat, liczba i częstotliwość występowa-
nia tabliczek znacznie się zmniejszają. W sumie upamiętniono 355 
górników, którzy zginęli w okresie od 1913 do 2017 roku. Wybór daty 
początkowej podyktowany był tym, że od 1913 roku prowadzone są 
księgi metrykalne parafii św. Anny. Z tego powodu wśród upamięt-
nionych górników brak w początkowym okresie osób, pochodzących 
z innych dzielnic oraz  reprezentujących inne wyznania (poza katolic-
kim). Przykładem tego może być 6 jeńców rosyjskich, którzy zginęli 
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wskutek wybuchu metanu w 1942 roku, a nie zostali tu upamiętnie-
ni. Wykaz nazwisk od 1945 roku sporządzano dzięki dokumenta-
cji kopalnianej. Całość pomyślana została tak, żeby w przyszłości 
stworzyć możliwość upamiętniania kolejnych osób. Już po ukończe-
niu instalacji, do całości dołożono kolejną tabliczkę z informacjami 
o górniku, który zginął w 2017 roku. Autorem koncepcji grafi cznej 
tego miejsca był Aleksander Krajewski. Ostatecznie upamiętnienie 
zostało odsłonięte w Barbórkę 2011 roku i stanowi jeden ze śladów 
obchodów 185. rocznicy powstania kopalni.

Na pobliskim budynku dawnej dyrekcji kopalni umieszczona zo-
stała płyta upamiętniająca patrona kopalni Józefa Wieczorka, a w po-
bliżu bramy głównej, na terenie szybu „Pułaski”, znajdują się dwa 
zrekonstruowane wagoniki kolejki Balkan.

Fragment inst alacji upamiętniającej górników 
z kopalni „Wiecz orek”

Fot. Piotr Rygus
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Katowice-Nikiszowiec, ul. Szopienicka 58
Budynek dyrekcji likwidowanej kopalni „Wieczorek”

Na jednym z pilastrów budynku dyrekcji kopalni „Wieczorek” (znajdującej 
się w likwidacji) można odnaleźć granitową płytę upamiętniającą pa-
trona tego zakładu, Józefa Wieczorka. Napis na płycie głosi: „Józef 
Wieczorek, 1893–1944, Górnik, Powstaniec Śląski, Poseł do Sejmu Ślą-
skiego”. Pierwotnie zakład nosił nazwę „Giesche”, a nazwę zmieniono 
na „Wieczorek” 1 października 1946 roku. Patron kopalni był związany 
z nią zawodowo w latach 1915–1923. Brał udział w III powstaniu śląskim, 
walcząc m.in. w rejonie Góry św. Anny. Do historii Górnego Śląska prze-
szedł jako aktywny polityk reprezentujący opcję komunistyczną. Począt-
kowo działał w Polskiej Partii Socjalistycznej, a później stał się jednym ze 
współzałożycieli oraz prezesów Komunistycznej Partii Górnego Śląska. 
Reprezentował Blok Jedności Robotniczo-Chłopskiej jako poseł w ra-
mach II kadencji Sejmu Śląskiego. W 1930 roku za swoją działalność po-
lityczną trafił do więzienia, z którego zbiegł za granicę. Wyrok odsiedział 
dopiero w latach 1934–1939, kiedy powrócił do kraju. W okresie II wojny 
światowej początkowo przebywał w ZSRR, a po powrocie pracował nad 
tworzeniem struktur Polskiej Partii Robotniczej. Za działalność tą trafił do 
obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zginął 7 lipca 1944 roku.

Na Nikiszowcu warto jeszcze udać się pod pobliski  kościół pw. 
św. Anny, gdzie znajduje się instalacja artystyczna upamiętniająca 
górników kopalni „Wieczorek”, którzy zgineli w trakcie pracy w latach 
1913–2017, a w pobliżu bramy głównej na terenie szybu „Pułaski” 
ustawiono dwa zrekonstruowane wagoniki kolejki Balkan.

Katowice-Nikiszowiec, ul. Szopienicka
Wagoniki kolejki Balkan

W pobliżu głównej bramy wjazdowej na teren szybu „Pułaski” ko-
palni „Wieczorek” znajdują się dwa odrestaurowane wagoniki pocho-
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dzące z dawnej kolejki wąskotorowej nazywanej potocznie Balkanem. 
Wraz z rozwojem kopalni oraz budową nowych osiedli robotniczych Gi-
szowiec i Nikiszowiec, koncern „Giesche”, aby zapewnić pracownikom 
sprawny dojazd do pracy i powrót domu, zdecydował się stworzyć trasę 
kolejki wąskotorowej. W 1909 roku firma uzyskała koncesję na prowadze-
nie własnej kolejki i przystąpiła do budowy trasy łączącej szyb „Wojciech”, 
leżący na pograniczu Janowa i Szopienic, z Nikiszowcem i Giszowcem. 
Transport odbywał się regularnie i bezpłatnie. Kolejka przez lata swojej 
działalności stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów 
krajobrazu tej części miasta. Ostatecznie regularne kursy Balkana za-
wieszono w 1977 roku oraz przystąpiono do systematycznej rozbiórki in-
frastruktury kolejki. Po latach, w 2011 roku, z inicjatywy kopalni wagoniki 
zostały odrestaurowane. W pobliżu miejsca ich ekspozycji umieszczono 
trzy zabytkowe kamienie górnicze, które wyznaczały granice nadania 
górniczego zajmowanego przez późniejszą kopalnię „Wieczorek”.

Przy położonym niedaleko kościele pw. św. Anny umieszczona 
jest instalacja artystyczna upamiętniająca górników kopalni „Wieczo-
rek”, którzy zgineli w trakcie pracy w latach 1913–2017. Na budynku 
dawnej dyrekcji kopalni znajduje się płyta upamiętniająca patrona ko-
palni, Józefa Wieczorka.

Knurów, skrzyżowanie ul. Dworcowej 
i ul. Kopalnianej
Skwer „Plac Defilad”

Nad skwerem góruje pomnik św. Barbary. Patronka górników oraz mia-
sta Knurowa została przedstawiona w monumentalnej rzeźbie o wyso-
kości 8 merów i wadze ponad 5 ton. Święta, spoglądająca w kierunku 
budynku dyrekcji kopalni, ma tradycyjne atrybuty: miecz (ozdobionego 
herbem Knurowa), kielich z hostią oraz koronę. Figurę urozmaica złota 
linia wyznaczająca brzegi płaszcza, spływająca do złotej bryły, na któ-
rej stoi Barbara. Podstawę rzeźby stanowią liczące ponad 100 lat koła 
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linowe, pochodzące z knurowskiego szybu „Foch”. Pomnik umieszczony 
jest w głębi sztucznego wzniesienia obrośniętego trawą, którego skar-
py ograniczają blachy artystycznie skorodowane, uzupełnione napisem: 
„SZCZĘŚĆ BOŻE GÓRNIKOM I MIESZKAŃCOM”. Autorem monumentu 
jest prof. Krzysztof Nitsch z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pomnik 
odsłonięty został 29 czerwca 2020 roku, w dzień św. św. Piotra i Pawła, 
uznawanych za patronów knurowskiej kopalni. Pierwotnie w opisywanym 
miejscu stał pomnik ku czci górników zmarłych na posterunku. 

Mysłowice, rondo im. Górników 
KWK Mysłowice

W 2013 roku znajdujące się w pobliżu likwidowanej kopalni „Mysłowi-
ce” skrzyżowanie ulic Katowickiej i Bytomskiej przebudowano, nada-

Pomnik św. Barbary w Knurowie
Fot. Piotr Rygus
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jąc mu kształt ronda. Dla upamiętnienia zakładu oraz pracujących 
w nim górników, rondo otrzymało imię Górników KWK „Mysłowice”, 
a na jego środku umieszczono symboliczny wagonik z węglem z napi-
sem KWK „Mysłowice”.

Mysłowice, ul. Miecz ysława Jast runa 15
Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Na placu kościelnym wystawiono monument upamiętniający górni-
ków zatrudnionych w kopalni „Mysłowice” poległych w trakcie pra-
cy. Monument składa się z czterech ustawionych pionowo prostokąt-
nych kamiennych płyt o nierównych krawędziach i odłupanych skośnie 
wierzchołkach, przywodzących skojarzenie z bryłami węgla. Na trzech 
wyższych tablicach zostały wypisane imiona i nazwiska górników, któ-
rzy zginęli w trakcie pracy w trzech okresach: 1945–1954, 1955–1973, 
1974–2003. Wśród zidentyfi kowanych pracowników wymieniono także 
anonimowego Więźnia nr 355. W sumie upamiętnionych na płytach zo-

Monument upamiętniający górników z kopalni „Mysłowice”
Fot. Piotr Rygus
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stało 232 górników. Na niższej płycie umieszczono wizerunek św. Bar-
bary, kuplę, inskrypcję „Poległym górnikom KWK «Mysłowice» w latach 
1945–2003” oraz cytat z Księgi Psalmów brzmiący: „Dni człowieka są 
jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu: ledwie muśnie go wiatr, a już go 
nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje”. Pomnik powstał z ini-
cjatywy „Pamięć” – Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Historycznych KWK 
„Mysłowice” i Opieki Nad Pomnikami I Powstania Śląskiego, powołane-
go przez działaczy związków zawodowych zlikwidowanej w 2007 roku 
kopalni. Opisywany pomnik został odsłonięty 16 sierpnia 2009 roku. 

 

Mysłowice, obok budynku przy 
ul. Bytomskiej 34

W tym miejscu znajdują się tablice upamiętniające rocznicę wy-
buchu I powstania śląskiego oraz poległych w nim uczestników. 
W dniu 15 sierpnia 1919 roku pracownicy kopalni „Mysłowice” mie-
li otrzymać należne im wynagrodzenie. Około godziny 9.00 na teren 
zakładu przybył kilkutysięczny tłum pracowników górników w asyście 
rodzin. Administracja kopalni przełożyła jednak dwukrotnie otwarcie 
kasy. Ostatecznie od godziny 13.00 zezwolono na wypłatę pieniędzy, 
wpuszczając na teren kopalni grupy 30-osobowe. Wywołało to obu-
rzenie wśród przybyłych oraz zamieszki, a zgromadzeni postanowili 
wedrzeć się na teren zakładu siłą. Wówczas żołnierze Grenzschutzu, 
ochraniający zabudowania kopalni, użyli broni, zabijając 7 górników, 
dwie kobiety oraz 13 letniego chłopca. Wydarzenie te odbiły się gło-
śnym echem w regionie. W późniejszych latach zajścia te uznawane 
były także za bezpośrednią przyczynę wybuchu I powstania śląskiego.

W 1979 roku w pobliżu budynku administracyjnego kopalni 
„Mysłowice” odsłonięto w 60. rocznicę wybuchu powstania płytę 
upamiętniającą o następującej treści: „BOJOWNIKOM O POL- 
/ SKOŚĆ ŚLĄSKA W 60 / ROCZNICĘ WYBUCHU / I POWSTANIA 
ŚLĄSK- / IEGO / SPOŁECZEŃSTWO MYSŁOWIC”. W 2019 roku, 
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w ramach obchodów 100-lecia I powstania śląskiego, ponownie od-
słonięto płytę na odnowionym skwerze, gdzie znajduje się także 
płyta upamiętniająca 100. rocznicę wybuchu powstania oraz ko-
lejna poświęcona „BOHATEROM GÓRNIKOM / Ś.P. / MAGDZIO-
RZOWI FR. I GRACY FR. / POLEGŁYM ZA POLSKOŚĆ ŚLĄSKA 
/ ZAŁOGA KOPALNI MYSŁOWICE, / PRACOWNICY KOPALNI 
«MYSŁOWICE» POLEGŁYM 20 SIERPNIA 1919 ROKU W TRAK-
CIE I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO”.

Piekary Śląskie, Rajski Plac przy bazylice 
św. Anny

Pośród tablic pamiątkowych zawieszonych na murze otaczającym 
Rajski Plac przy bazylice św. Anny znajduje się płyta upamiętniają-
ca górników, którzy pracowali oraz stracili życie w kopalni „Pie-
kary”. Upamiętnienie umieszczono na ścianie kaplicy zwróconej do 
wnętrza placu. Napis na niej brzmi: „Pani Piekarskiej, Matce Spra-
wiedliwości i Miłości Społecznej z wdzięcznością za opiekę nad pra-
cownikami oraz ich rodzinami w 60-tą rocznicę uruchomienia Kopalni 
Węgla Kamiennego «Piekary» oraz w hołdzie górnikom, którzy odda-
li swoje życie na stanowiskach pracy”. Nad inskrypcją umieszczono 
znak kupli wraz z datami 1954 i 2014, a w dolnej części widoczna jest 
płaskorzeźba przedstawiająca jeden z szybów kopalni „Piekary”, herb 
miasta Piekar Śląskich oraz wizerunek Bazyliki Piekarskiej. Tablica 
powstała w 2014 roku z inicjatywy dyrekcji oraz załogi kopalni.

Piekary Śląskie, ul. ks. Jana Ficka 7
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja, Bazylika Piekarska

We wnętrzu świątyni, na jednym z filarów w pobliżu lewej strony oł-
tarza głównego, znajduje się tablica poświęcona represjonowa-



8787

nym w latach 1949–1959 żołnierzom-górnikom, zatrudnionym 
w kopalniach węgla, rudy uranu oraz w kamieniołomach. Tablica 
powstała z inicjatywy żołnierzy z okręgu Katowice–Bielsko-Biała.

Piekary Śląskie-Kamień, ul. Biskupa 
Nankera 186

Na skwerze przy parkingu w pobliżu kościoła parafialnego pw. św. 
św. Apostołów Piotra i Pawła, znajduje się pomnik poświęcony 
pracownikom kopalni „Andaluzja” pomordowanym przez na-
jeźdźcę hitlerowskiego. Pomnik składa się z prostopadłościen-
nego postumentu, na którym umieszczona została rzeźba przed-
stawiająca orła z rozpostartymi skrzydłami, stojącego na symbolu 
wykorzystywanym w niemieckich obozach koncentracyjnych do 
oznaczania więźniów narodowości polskiej (odwrócony trójkąt z li-
terą „P”). Na frontowej części postumentu, zwróconego w kierunku 
ulicy, umieszczona została płyta kamienna, na której upamiętnio-
no 41 zamordowanych górników. Informacja o każdej z osób skła-
da się z: imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz daty śmierci. Po 
bokach znajdują się tablice informujące o okolicznościach wysta-
wienia pomnika oraz o przenosinach monumentu na obecne miej-
sce. Pierwotnie upamiętnienie znajdowało się na terenie kopalni 
„Andaluzja”. Powstało z inicjatywy pracowników kopalni i zostało 
odsłonięte podczas uroczystości barbórkowych w 1946 roku. Po 
rozpoczęciu likwidacji kopalni, pracownicy z obawy o uszkodzenie 
pomnika poprosili władze miejskie o jego translokację. Ostatecznie 
został on zdemontowany i odnowiony w zakładzie kamieniarskim. 
Dnia 17 października 2010 roku odsłonięto go w nowej lokalizacji. 
Prace zostały sfinansowane przez miasto Piekary Śląskie oraz Za-
kład Górniczy „Piekary”. 
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Prz yszowice, ul. Makoszowska
Cmentarz

Na cmentarzu znajduje się monument upamiętniający katastrofę 
i śmierć górników kopalni „Makoszowy” w dniu 28 sierpnia 1958 
roku. Tego dnia doszło do wybuchu pożaru w przekopie IV na poziomie 
300 metrów. Zginęło wówczas 72 górników, a kolejnych 87 uległo zatruciu 
gazami. Pożar w kopalni ujawnił się przed godziną 1.00 w nocy. W strefi e 
zagrożenia znalazło się ponad 330 górników. Pomnik wykonany został 
z czarnego, częściowo szlifowanego granitu, zawiera fragment wiersza 
autorstwa Czesława Szymona oraz wizerunki szybów kopalnianych.

Pomnik znajdujący się na cmentarz u w Prz yszowicach upamiętniający 
ofi ary pożaru w kopalni „Makoszowy”

Fot. Piotr Rygus
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Radlin-Biertułtowy, ul. Wojciecha 
Korfantego 14
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Przy wejściu do wnętrza kościoła znajduje się tablica poświęcona Tra-
gicznie Poległym i Zmarłym Górnikom Kopalni „Marcel”. Na czarnej 
płycie umieszczono logotyp kopalni oraz napisy: „BÓG JEST ŚWIA-
TŁOŚCIĄ” i „BOŻE PROWADŹ ICH Z MROKU / KU WIECZNEJ ŚWIA-
TŁOŚCI!”. Upamiętnienie zostało odsłonięte w Barbórkę w 1995 roku.

Radlin-Biert ułt owy, ul. Henryka 
Sienkiewicz a 57
Cmentarz parafi alny

Na terenie cmentarza znajduje się mogiła zbiorowa Ofi ar Szybu „Re-
den”. Przed końcem II wojny światowej zabudowania nieużytkowanego 
szybu stały się scenerią tragicznych wydarzeń. Żołnierze niemieccy do-
puścili się w tym miejscu kilku morderstw na członkach lokalnej społecz-
ności. Bitych i torturowanych wrzucano żywcem do wnętrza szybu, gdzie 
tonęli w wodach gruntowych wypełniających wyrobisko. Kilka osób przed 
wrzuceniem do szybu zabito strzałem w tył głowy. Po zakończeniu wojny 
z podziemi szybu wydobyto 5 ciał: 3 kobiety oraz 2 mężczyzn. Dalszej 

Grób zbiorowy Ofi ar Szybu „Reden” na cmentarz u w Radlinie-Biert ułt owach
Fot. Piotr Rygus
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akcji przeszukiwania podziemi nieczynnej kopalni zaniechano z obawy 
przed zawaleniem się wyrobiska. Wydobyte ciała ofi ar zbrodni pocho-
wano we wspólnym grobie ozdobionym pomnikiem w kształcie krzyża 
z płaskorzeźbą. W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, postawiono pomnik.

Radlin, ul. Jana Matejki
Park imienia Ofi ar Szybu „Reden”

W miejscu rozebranych zabudowań szybu „Reden” w 1973 roku 
mieszkańcy miasta, w ramach czynu społecznego, urządzili nowy 
park miejski. Jego centralny punkt stanowi Pomnik Ofi ar Szybu 
„Reden”, wyznaczający miejsce nazistowskiej zbrodni. Pomnik 
składa się z dwóch wysokich rzeźb symbolizujących wnętrze szybu, 
zakończonych na szczytach kształtami przypominającymi ludzkie 
dłonie. U dołu obie konstrukcje łączy zbiór kształtów przypominają-
cych ludzkiego ciała. Autorem pomnika jest Zygmunt Brachmański. 
Po transformacji ustrojowej do pomnika dołączono metalowy krzyż.

Fragment pomnika Ofi ar Szybu „Reden” w Radlnie
Fot. Piotr Rygus
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Radzionków, ul. Zofi i Nałkowskiej 51

Miniskansen górniczy to niewielka ekspozycja upamiętniająca zli-
kwidowaną w 1996 roku kopalnię „Powstańców Śląskich” (wcześniej 
„Radzionków”), która istniała w tym miejscu. Inicjatorem jego powsta-
nia była Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Byto-
miu – Zakład KWK Powstańców Śląskich oraz Rada Miejska Radzion-
kowa. Umieszczoną na wolnym powietrzu ekspozycję tworzy szereg 
urządzeń technicznych, wykorzystywanych w zamkniętej wówczas 
kopalni. Można tu odnaleźć m.in. koło zamachowe z wieży szybowej, 
wózki kopalniane czy zmechanizowane obudowy ścianowe. Całość 
uzupełnia kaplica św. Barbary, która została umiejscowiona w ce-
glanym budynku dawnej stacji transformatorowej. We wnętrzu budyn-
ku z przełomu XIX i XX wieku znajduje się fi gura św. Barbary, która 
pierwotnie stała w cechowni kopalni. Poświecenia kaplicy dokonano 
przy okazji obchodów Dnia Górnika 4 grudnia 2001 roku. Na budyn-
ku znajdują się także dwie pamiątkowe tablice. Starsza upamiętnia 
osobę Mariana Czerwińskiego, strażnika kopalni „Radzionków”, który 
stracił w tym miejscu życie w trakcie obrony kopalni przed wojskami 

Płyta upamiętniająca miejsce śmierci Mariana Czerwińskiego
Fot. Piotr Rygus
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niemieckimi 1 września 1939 roku. Druga została odsłonięta w 2003 
roku i upamiętnia wszystkich pracowników zatrudnionych w kopalni 
„Radzionków” w latach 1871–2001.

Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Edmunda 
Kokota 169
Kaplica na cmentarzu parafi alnym

Na ścianie bocznej kaplicy, zwróconej w kierunku zabudowań kopalni, 
znajduje się tablica poświęcona tragicznie zmarłym górnikom kopalni 
„Bielszowice”. Pamiątkowa płyta została odsłonięta w trakcie obcho-
dów barbórkowych w 2016 roku.

Ruda Śląska-Godula, ul. Karola Goduli 22
Cmentarz parafi alny

W centralnej części cmentarza znajduje się nagrobek zbiorowy 
9 górników, ofi ar tragedii, która miał miejsce 22 kwietnia 1879 roku 
w szybie „Zofi a”, wchodzącym w skład kopalni „Paweł”. Na łamach 
czasopisma „Katolik” zachowała się informacja o wspomnianej tragedii:

[…] do hrabstwa Schaffgotsch należącej kopalni „Paweł”, w szybie „Zo-
fi a”, stał się upłynnionego wtorku okropny przypadek. W południe w linii 
pospiesznej (Förderstrecke), która miała być opuszczoną, załamał się 
pokład nad węglami i zasypał 14 górników. Z tychże, pomimo najpręd-
szego ratunku, udało się uratować zaledwie pięciu; jednego zaś wydoby-
to dopiero po 48 godzinach. Nieszczęśliwi ci, pochowani będą wspólnie 
w jednym grobie na cmentarzu dziś [informację sporządzono 24 kwiet-
nia – P.R.] lub jutro. Poszukunek (śledztwo) zaprowadzony został zaraz 
przez bergmajstra Schollmajera6.

6 „Katolik” 1879, nr 18.
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Pomnik ma formę kamiennej płyty wspartej na przestrzennej bry-
le o kształcie zbliżonym do rombu, umieszczonej pośrodku kwatery 
grobowej. Na szczycie kamiennej tablicy widnieje emblemat górniczy, 
a poniżej imiona i nazwiska, stanowiska pracy oraz miejsca pochodze-
nia ofiar. U dołu tablicy widnieje napis „Cześć ich pamięci!”. Wszystkie 
inskrypcje na pomniku zostały sporządzone w języku polskim. U pod-
nóża pomnika ułożono, prawdopodobnie w późniejszych latach, sym-
boliczną bryłę węgla, do której przymocowano krzyżyk oraz emblemat 
górniczy, a we wnętrzu pozostawiono miejsce na znicz. Pomnik zo-
stał odnowiony w 2012 roku dzięki ofiarności lokalnych darczyńców, 
proboszczowi lokalnej parafii, dyrekcji kopalni „Pokój”, związkowcom 
„Sierpnia 80” oraz urzędowi miasta Rudy Śląskiej. Monument jest naj-
starszym zachowanym przykładem górniczego miejsca pamięci na 
terenie Rudy Śląskiej. Ponadto na cmentarzu znajdują się dwie inne 
zbiorowe mogiły górnicze.

W pobliżu kościoła można odnaleźć nagrobek czterech górni-
ków, którzy zginęli w trakcie pracy w 1912 roku. Pochówek wy-
różnia sporych rozmiarów płyta nagrobna zwieńczona krzyżem. Do 
pomnika zamocowana została tablica, na której umieszczono imiona 
i nazwiska, stanowiska pracy oraz daty urodzenia spoczywających 
w tym miejscu górników. Nagłówek na płycie informuje: „Na pamiątkę 
dzielnym górnikom z kopalni «Paweł», którzy w dniu 11 lutego 1912 
roku podczas ognia ulegli śmiertelnemu wypadkowi na kopalni «Wan-
da – Lech»”. Oryginalna płyta na pomniku nie zachowała się, a istnie-
jąca obecnie została wykonana w 2013 roku z inicjatywy górniczego 
przedsiębiorstwa P.P.U.H. „Remasz”.

Przy alejce cmentarnej prowadzącej do bocznej bramy ogrodzenia, 
stojącego równolegle do ulicy Karola Goduli, znajduje się nagrobek 
dwóch górników, którzy zginęli tragicznie w 1917 roku w kopalni 
„Paweł”. Na szczycie płyty nagrobnej umieszczono kuplę, a pod nią 
napisy informujące o imionach i nazwiskach oraz latach życia górni-
ków. Pośrodku założenia, pomiędzy nazwiskami pochowanych, znaj-
duje się napis: „ku wiecznej pamięci Dyrekcja kopalni Pokój”.
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Ruda Śląska-Halemba, rondo im. 
Marii i Lecha Kaczyńskich

W 2012 roku, podczas przebudowy skrzyżowania ulic 1 Maja i Ha-
lembskiej, wykonano rondo ozdobione kompozycją kwiatową wraz 
z dwoma wagonikami kopalnianymi ustawionymi na torowisku. Na 
jednym z nich umieszczona została nazwa miasta Rudy Śląskiej oraz 
jego logotyp promocyjny. Drugi wagonik ozdabia logotyp „Kompanii 
Węglowej” oraz napis „Oddział KWK Halemba-Wirek”.

Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja
Cmentarz komunalny

Na terenie cmentarza można odnaleźć dwa upamiętnienia górnicze. 
Pierwsze z nich znajduje się przy placu zlokalizowanym bezpośrednio 
za główną bramą cmentarza. Pomnik składa się z trzech części: drew-
nianego krzyża z wizerunkiem umęczonego Chrystusa pośrodku oraz 
dwóch postumentów wykonanych z czerwonej cegły, do których zostały 
zamocowane płyty upamiętniające. Po lewej stronie krzyża wymieniono 
nazwiska tych, którzy „Zginęli na posterunku pracy w KWK Halemba”. 
Po prawej stronie krzyża upamiętniono mieszkańców Halemby, którzy 
„Zginęli w zawieruchach wojen i politycznej przemocy”, m.in. I i II wojny 
światowej oraz ofiary okupacji i deportacji do ZSRR po 1945 roku. Ini-
cjatorem upamiętnienia był Stanisław Kiermes działacz „Solidarności” 
oraz dawny pracownik kopalni „Halemba”. Miejsce to często jest wybie-
rane przez polityków, władze samorządowe oraz organizacje związko-
we jako punkt obchodów uroczystości barbórkowych. 

W dalszej części cmentarza, pomiędzy nagrobkami, znajduje się 
monument upamiętniający górników kopalni „Halemba”. Upamiętnienie 
ma formę spękanej skały o nierównych krawędziach. W górnej części 
pomnika wykuta została kupla, przez którą między innymi poprowadzo-
no pęknięcie. Poniżej, na fragmencie płaskiej powierzchni, umieszczono 
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Monument upamiętniający górników z kopalni „Halemba”
Fot. Piotr Rygus

napis: „CZEŚĆ PAMIĘCI GÓRNIKOM POLEGŁYM NA STANOWISKU 
PRACY W KWK HALEMBA”. Pomnik powstał z inicjatywy pracowników 
kopalni „Halemba” i został odsłonięty w grudniu 1981 roku.

Będąc w tym miejscu, warto także wybrać się na ul. Kłodnicką, 
gdzie znajduje się główna brama do kopalni „Halemba” wraz z ze-
garem związanym z tragedią, która miała miejsce w tym zakładzie 
w 2006 roku. 
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Ruda Śląska-Halemba, ul. Kłodnicka 44
Zegar przed wejściem głównym na teren kopalni „Halemba”

W dniu 21 listopada 2006 roku, na zmianie popołudniowej, w podzie-
miach kopalni doszło do wybuchu metanu i zapalenia pyłu węglowe-
go. W efekcie wypadku zginęło 23 górników. Z powodu bardzo ciężkich 
warunków panujących pod ziemią akcję ratowniczą kilkukrotnie przery-
wano. Pod zegarem gromadziły się rodziny wyczekujące na informację 
o losie zagrożonych katastrofą górników. Społeczność regionu, na znak 

Zegar prz ed wejściem do kopalni „Halemba”
Fot. Piotr Rygus
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solidarności z rodzinami ofi ar oraz pamięci o ofi arach tragedii, sponta-
nicznie zaczęła składać w tym miejscu znicze i kwiaty. Kolumna z ze-
garem stała się symbolicznym miejscem pamięci o tych wydarzeniach. 
Obecnie zegar nadal pełni swoją podstawową rolę, równocześnie po-
zostając centralnym punktem obchodów kolejnych rocznic katastrofy 
z 2006 roku. Ponadto na Halembie, na cmentarzu komunalnym znaj-
dującym się przy ul. 1 Maja, znajdują się dwa upamiętnienia górnicze.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Porębska
Cmentarz parafi alny

Na terenie cmentarza można odnaleźć trzy upamiętnienia o charakte-
rze górniczym. W pobliżu wejścia głównego, z prawej strony, w mur 
otaczający nekropolię wkomponowany jest monumentu upamiętnia-
jący górników z dzielnicy Ruda, którzy zgineli w kilku katastrofach 
górniczych. Ogrodzenie przebudowano, nadając mu trzyczęściową 

Kwatera grobów górnicz ych na cmentarz u prz y ulicy 
Porębskiej w Rudzie Śląskiej

Fot. Piotr Rygus
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formę. Dwa niższe fragmenty fl ankują centralnie położony wyższy 
element, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, na szczycie którego 
znajduje się kamienny krzyż. Powierzchnię muru ozdobiono pilastrami 
oraz rzeźbionymi w kamieniu girlandami. Pierwotnie na środku znajdo-
wał się medalion z głową górnika. Na całej długości przed pomnikiem 
wyznaczono ogrodzeniem kwaterę, w której pochowano górników. 
Miejsce spoczynku oznaczają niewielkie prostokątne płyty nagrobne. 
W chwili obecnej monument jest w bardzo złym stanie. Uszkodzeniu 
uległa część zdobień oraz większość pierwotnych tablic nagrobnych, 
co uniemożliwia odczytanie nazwisk spoczywających w tym miejscu 
osób. Nie zachował się także medalion z głową górnika. Umieszczo-
ne w późniejszym czasie dwie tablice informują, że pomnik wieńczy 
mogiłę zbiorową, w której złożeni zostali górnicy polegli tragicznie pod 
ziemią 9 kwietnia 1920 roku w kopalni „Rokitnica” oraz ofi ary dwóch 
wypadków, w nocy z 5 na 6 czerwca 1920 roku i 5 grudnia 1920 roku, 

Mauzoleum Pielera
Fot. Piotr Rygus
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mających miejsce w kopalni „Brandenburg” (na tablicy późniejsza na-
zwa „Walenty-Wawel”). W sumie kwatera liczy 16 mogił.

W południowo-zachodnim zakątku cmentarza odnajdziemy Mau-
zoleum Pielera. Franz Pieler urodził się 11 maja 1835 roku w westfal-
skim mieście Arnsberg. Przez ponad 30 lat pracował w państwowych 
instytucjach zajmujących się zarządzaniem górnictwem. W 1885 roku, 
z inicjatywy hrabiego Franciszka Ksawerego Ballestrema, przeniósł 
się wraz z całą rodziną do Rudy, gdzie objął stanowisko dyrektora 
generalnego miejscowych zakładów. Pozostał tu do momentu swojej 
śmierci w dniu 25 października 1910 roku. Dzięki zdolnościom admi-
nistracyjnym oraz udanej współpracy z rodziną Ballestrem, przyczy-
nił się do znacznego rozwoju zakładów hrabiowskich, jak również do 
rozbudowy należących do nich miejscowości. Równocześnie pracował 
nad poprawą techniki górniczej. Wynalazł on przyrząd wykorzystywany 
do mierzenia ciśnienia gazów kopalnianych nazywany „lampką Piele-
ra” oraz doskonalił technikę prowadzenia wydobycia przy użyciu pod-
sadzki piaskowej. Po śmierci spoczął w mauzoleum zaprojektowanym 
przez Hansa von Poellnitza. We wnętrzu zachowała się rzeźba przed-
stawiająca scenę spotkania Chrystusa z klęczącym Pielgrzymem oraz 
epitafi um z wizerunkiem Adolfa Pielera, syna Franza. Pierwotnie przed 

Grób zbiorowy ofi ar katast rofy na kopalni 
„Walenty-Wawel” w 1935 roku

Fot. Piotr Rygus
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wejściem do mauzoleum znajdowały się także rzeźby aniołów, które 
obecnie przechowywane są w kościele pw. św. Józefa w Rudzie Ślą-
skiej. Autorem wspomnianych prac był znany berliński rzeźbiarz Josef 
Limburg.

Pośród kwater w północno-wschodniej części nekropoli znajdzie-
my mogiłę zbiorową czterech górników, którzy zgineli w kopalni 
„Walenty-Wawel” w trakcie wypadku mającego miejsce 22 maja 1935 
roku. Monument ma kształt prostopadłościennego bloku, ograniczonego 
kolumnami, na których ustawiono kamienne wazony. Pośrodku założe-
nia, na szczycie umieszczono krzyż. Od frontu o tragedii górniczej infor-
mują tablice oraz płyty z imionami, nazwiskami oraz datami urodzenia 
ofiar. Pomnik został wzniesiony z inicjatywy Rudzkiego Gwarectwa Węglo-
wego. Na mogile widoczne liczne ubytki oraz pęknięcia.

Ponadto na cmentarzu, w pobliżu Mauzoleum Powstańców Ślą-
skich, znajduje się nagrobek Augustyna Kozioła, kapelmistrza orkie-
stry górniczej działającej przy kopalni „Walenty-Wawel”.

 

Ruda Śląska-Kochłowice, ul. ks. Ludwika 
Tunkla 139
Teren nieistniejącej kopalni „Polska-Wirek”

Na placu znajdującym się za dawnym budynkiem bramy głównej, na te-
renie kopalni, zachował się monument upamiętniający pracowników 
kopalni „Nowy Wirek”. Ma formę płyty kamiennej o nieregularnych 
kształtach. W górnej części po bokach znajdują się dwie kuple, a poni-
żej nich medalion, przedstawiający głowę górnika w hełmie ochronnym. 
Pod nim umieszczono płytę z inskrypcją brzmiącą: „W dowód pamięci 
i głębokiego szacunku dla Górniczego Trudu wszystkich pokoleń, któ-
re dzieliły losy kopalni Nowy Wirek”. Pomnik został odsłonięty przy 
okazji obchodów Dnia Górnika w 1984 roku i stanowił podsumowanie 
160. rocznicy powstania kopalni i 40-lecia powstania Polski Ludowej. 
W tym samym roku zakład został wyróżniony Orderem Sztandaru Pra-
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cy I Klasy. Informacje te zostały zawarte na tablicy umieszczonej na 
pomniku. Prawdopodobnie w późniejszych latach do tablicy z inskryp-
cjami dołączony został krzyż. Pomnik o identycznym kształcie oraz 
ozdobnikach artystycznych odsłonięto w 1989 roku w Dąbrowie Górni-
czej na dziedzińcu miejscowej Szkoły Górniczej, gdzie upamiętnia on 
100. rocznicę powstania placówki.

W pobliżu pomnika, na trawniku przed opuszczonym budynkiem 
dyrekcji kopalni, znajduje się symboliczny wagonik górniczy z ostatnim 
urobkiem, wydobytym w kopalni 31 lipca 2009 roku. Zakład w trakcie 
swojej historii kilkukrotnie zmieniał nazwę za sprawą konsolidacji z oko-
licznymi kopalniami. Z tego powodu napis na wózku brzmi: „Ostatnia 
tona węgla Ruch Wirek, KWK Halemba-Wirek”. Obecnie odnalezienie 
pomnika i wagonika górniczego może być utrudnione z powodu dzikiej 
roślinności, która każdego roku przysłania te obiekty.

 Monument upamiętniający pracowników kopalni „Nowy Wirek”
Fot. Piotr Rygus
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Ruda Śląska-Nowy Bytom, 
ul. Piotra Niedurnego 13
Grota przy Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego

Do budynku stacji ratowniczej likwidowanej kopalni „Pokój” przylega gro-
ta będąca hołdem dla pracy ratowników górniczych. Sklepienie groty 
zostało zaaranżowane na kształt wyrobiska górniczego zmontowanego 
ze stalowych obudów. We wnętrzu znajduje się rzeźba przedstawiająca 
scenę udzielenia pomocy przez ratownika poszkodowanemu górnikowi.

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Pokoju 9

Przy ulicy została wystawiona Kaplica Matki Boskiej Różańcowej, ofiaro-
wana „Ku pamięci górnikom, którzy zginęli śmiercią tragiczną na poste-
runku pracy w kopalni «Pokój» w latach 1902–2000”. Obiekt został ufun-
dowany przez członków NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego 
Górników działających przy tym zakładzie. Wzniesiony w pobliżu terenów 
zajmowanych dawniej przez kopalnię i poświęcony w 2004 roku.

Ruda Śląska-Orzegów, ul. Orzegowska
Mauzoleum Poległych Górników

W centralnej części tzw. starego cmentarza w Orzegowie znajduje się 
Mauzoleum Poległych Górników, wyznaczające przestrzeń, w któ-
rej zostali pochowani górnicy, którzy zgineli w trakcie dwóch nieszczę-
śliwych wypadków w 1898 oraz 1945 roku. Pierwsze wydarzenie przy-
bliża informacja prasowa zamieszczona w „Katoliku”, gdzie możemy 
przeczytać:

Z Orzegowa nadeszła taka straszliwa wiadomość: Dziś rano spuszczano 
górników do szybu na kopalni Gotthard. Gdy pierwszy oddział roboczy, 
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składający się z sztygara, dwóch nadgórników i 21 górników, spuszczał 
się na dół, urwała się lina od windy, a wszyscy na windzie się znajdujący 
wpadli do głębi. Z nieszczęśliwych ani jeden nie uszedł z życiem. […] 
Nieszczęście w Orzegowie na szybie Gottharda kopalni Paulusa, wła-
sności hr. Schaffgotscha, przydarzyło się na sześć metrów pod ziemią 

Mauzoleum Poległych Górników w Rudzie Śląskiej-Orz egowie
Fot. Piotr Rygus
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w chwili, gdy winda po raz trzeci pod ziemię schodziła. Jak się wykazało, 
lina nie urwała się, lecz wysunęła się z zamku. W niedziele założono zu-
pełnie nową linę, z którą czyniono odpowiednie doświadczenia, mimo 
tego przyrząd, który w nieszczęśliwych wypadkach windę zatrzymuje, 
w poniedziałek zawiódł. Była to dwupiętrowa winda, na którą weszło 
25 ludzi, a która zjechać miała do pokładu „Schuckmanna”. Winda 
przebiła jedną zaporę i upadła w głębią 250 metrów. Tem się też tłuma-
czy, że 23 górników natychmiast się zabiło, a odnaleziono tylko dwóch, 
którzy dawali jeszcze słabe znaki życia. […] Wyższy urząd górniczy po-
wiadomił o wypadku cesarza Wilhelma, obecnie w Norwegii bawiącego7.

Ostatecznie w wypadku zginęło 25 osób. Z inicjatywy rodziny 
Schaffgotschów ofi ary pochowano w jednym miejscu, a grób ozna-
czono kamiennym pomnikiem. Na cokole ustawiono krzyż, nad którym 
góruje baldachim wsparty na czterech kolumnach. Całość wieńczy ku-
pla, umieszczona na szczycie baldachimu. Od frontu do cokołu została 
przymocowana tablica z nazwiskami ofi ar. Oryginalna płyta nie zacho-
wała się, a obecna została wykonana podczas renowacji Mauzoleum. 
Po obu bokach pomnika rozciągają się kwatery nagrobne górników, 
oznaczone za pomocą kwadratowych tablic, na których zapisano ich 
imiona i nazwiska, stanowiska oraz daty urodzenia.

W 1945 roku na terenie założenia dokonano pochówku ośmiu 
górników, którzy zgineli podczas pracy 27 stycznia 1945 roku w wyni-
ku wybuchu pocisku artyleryjskiego. Nazwiska osób, które wówczas 
zginęły zostały zapisane na tablicy przymocowanej do pomnika.

Mauzoleum zostało odrestaurowane siłami Towarzystwa Miło-
śników Orzegowa. W obrębie cmentarza znajdują się także grób 
zbiorowy trzech górników, którzy stracili życie  w 1912 roku oraz 
pojedyncze nagrobki osób związanych z przemysłem wydobyw-
czym (wskazują na to emblematy górnicze umieszczone na płytach 
nagrobnych). 

7 „Katolik” 1898, nr 85 (z 21 VII).
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Ruda Śląska-Orzegów, ul. Kardynała 
Augusta Hlonda 29

Na podwórzu za budynkiem biblioteki znajdują się dwa upamiętnienia 
górnicze. Moment likwidacji pobliskiej kopalni „Karol” przypomina sym-
boliczny wózek z węglem. Na wagoniku umieszczone zostały daty za-
łożenia (1875) i zamknięcia (1970) kopalni oraz kupla. Obecnie wózek 
pełni rolę kwietnika. Pod koniec 2019 roku obok wózka zawieszona zo-
stała tablica upamiętniająca ofiary ostrzału artyleryjskiego na tere-
nie kopalni „Karol”, który miał miejsce 27 stycznia 1945 roku. Wówczas 
śmierć poniosło ośmiu pracowników kopalni dbających o utrzymanie 
zakładu w ruchu podczas przejścia frontu. Na tablicy umieszczono opis 
przybliżający to wydarzenie, a także imiona, nazwiska i daty urodzenia 
górników oraz grafikę jednego z szybów kopalnianych.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Wolności 43

Na skwerze w pobliżu ogródków działkowych znajduje się symbolicz-
ny wózek z węglem, upamiętniający zakończenie wydobycia w kopal-
ni „Wawel”. Na boku wagonika, od strony ulicy Wolności, widnieje 
kupla, nazwa kopalni oraz daty rozpoczęcia (1752) i zakończenia 
(1998) wydobycia. Na każdej z węższych ścian wagonika namalo-
wana została postać górnika w mundurze galowym, spoczywającego 
na bryle węgla i trzymającego w ręce lampkę górniczą. Symbolicz-
ny wózek ustawiono na rekonstrukcji fragmentu torowiska. Kopalnia 
„Wawel” nawiązuje tradycjami do jednego z najstarszych nadań gór-
niczych w Polsce, kopalni „Brandenburg”, w której rozpoczęto wy-
dobycie w 1751 roku z inicjatywy barona Franciszka Wolfganga von 
Stechowa. Zachowane do dziś pozostałości wspomnianego zakładu, 
w postaci zabudowań szybu „Franciszek”, zachowały się w pobliżu 
linii kolejowej relacji Gliwice – Katowice. 
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Rybnik, ul. Ceglana
Park na Górce

Na terenie parku znajduje się monument upamiętniający rosyj-
skich jeńców z czasów I wojny światowej, którzy zginęli pod-
czas pracy w kopalni „Rymer”. Upamiętnienie wykonano z granitu 
w formie obelisku. Na frontowej części pomnika umieszczono krzyż 
prawosławny oraz napis w językach polskim i rosyjskim o treści „Tu 
spoczywają zwłoki rosyjskich jeńców wojennych zmarłych na kopalni 
«Römer» w 1915-16-17-18 roku”. Pomnik o podobnym kształcie zo-
stał wzniesiony także w Radlinie, gdzie upamiętniał pięciu rosyjskich 
jeńców, którzy stracili życie pracując w kopalni „Emma”. Niestety nie 
zachował się on do dzisiejszych czasów.

Rybnik-Boguszowice, Rondo Boguszowickie

Rondo znajduje się w miejscu skrzyżowania ulic Boguszowickiej, 
Żorskiej i Prostej. Pośrodku placu umieszczono lokomotywę górni-
czą, wykorzystywaną podczas pracy pod ziemią, połączoną z trze-
ma wagonikami do transportu węgla. Ekspozycję uzupełnia kompo-
zycja roślinna, imitująca wylot sztolni, z której wyjeżdża kopalniany 
skład. Zbudowane w 2011 roku skrzyżowanie nazywane jest potocz-
nie przez mieszkańców rondem górniczym.

Rybnik-Niedobrzyce, ul. Michała 
Wołodyjowskiego 5
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

We wnętrzu kruchty kościoła, po lewej stronie od wejścia głównego, 
można odnaleźć tablicę upamiętniającą górników, którzy zginęli 
w kopalni „Rymer”. Pamiątkowa płyta została wykonana z czar-
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nego kamienia, na którym wygrawerowano złotymi napisami: „Tra-
gicznie poległym i zmarłym pracownikom kopalni «Rymer». W setną 
rocznicę kopalni. Boże, prowadź ich z mroku ku wiecznej światłości. 
Święta Barbaro, módl się za nami”. Ponadto na płycie uwiecznio-
no postać św. Barbary oraz jubileuszowe logo kopalni „Rymer”. Po 
bokach tablicy zawieszone zostały dwie lampki górnicze. Płyta po-
wstała staraniem dyrekcji oraz pracowników kopalni i została odsło-
nięta 4 grudnia 1996 roku.

Rybnik-Niewiadom, ul. ks. Piotra Skargi 46
Parafia pw. Bożego Ciała i św. Barbary

Na lewej ścianie przedsionka prowadzącego do wnętrza kościoła 
znajduje się tablica upamiętniająca górników kopalni „Ignacy” 
(„Hoym”) działającej w tej dzielnicy. Upamiętnienie ma formę pro-
stokątnej płyty wykonanej z czarnego kamienia. W jej górnej części 
widnieje inskrypcja: „Pamięci górników zmarłych i tych, którzy zginęli 
w podziemiach kopalni Hoym - Ignacy”. Pośrodku płyty umieszczono 
cytat z Apokalipsy św. Jana: „Błogosławieni, którzy są wezwani na 
ucztę godów Baranka”. Tablica powstała w 2012 roku z inicjatywy 
członków Koła Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa, 
działającego przy kopalni „Ignacy”, z myślą o uczczeniu 220-lecia 
rozpoczęcia wydobycia w tym zakładzie.

Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 5
Pomnik górników

Pomnik został wystawiony z inicjatywy kopalni „Siemianowice” w 1986 
roku z okazji zbliżających się obchodów 200-lecia eksploatacji gór-
niczej. Rzeźba, przypominająca kształtem pióropusz zdobiący górnicze 
czako, została wykonana w granicie. Na monumencie zawieszono pły-
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tę mosiężną, na której umieszczono napis: „1786–1986 /  W DOWÓD 
UZNANIA / I GŁĘBOKIEGO SZACUNKU / DLA GÓRNICZEGO TRU-
DU / WSZYSTKICH POKOLEŃ, / KTÓRE DZIELIŁY LOSY / KOPALNI 
«SIEMIANOWICE» / W 200 LECIU / JEJ ISTNIENIA / SIEMIANOWICE 
1986”. Materiał użyty do sporządzenia pamiątkowej płyty pochodził ze 
zbiórki mosiężnych przedmiotów, którą przeprowadzono wśród pra-
cowników kopalni. Po likwidacji zakładu oryginalna tablica została 
skradziona i zastąpiono ją repliką z granitu. W wyniku wyprzedaży ma-
jątku kopalni pomnik znalazł się na działce prywatnego właściciela – 
jest widoczny przez ogrodzenie od strony ulicy. Właściciel terenu umoż-
liwia dostęp do niego, a ten do dnia dzisiejszego odwiedzany jest przez 
dawnych pracowników zakładu z okazji uroczystości branżowych.

Pomnik górników w Siemianowicach Śląskich
Fot. Piotr Rygus
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Siemianowice Śląskie-Michałkowice 
ul. Elizy Orz eszkowej 24

Jednym z epizodów kampanii wrześniowej na Górnym Śląsku była obro-
na zabudowań kopalni „Michał” w Michałkowicach. Według niemieckich 
planów taktycznych, w pierwszych godzinach wojny oddziały dywersyj-
ne Sonderformation Ebbinghaus otrzymały zadanie opanowania kilku-
nastu nadgranicznych zakładów przemysłowych. W dniu 1 września 
1939 roku, około godziny 4.00 liczący 200 osób oddział SA-Obersturm-
bannführera Wilhelma Pisarskiego wkroczył do Michałkowic z zamia-

Pomnik obrońców kopalni „Michał” w Siemianowicach Śląskich
Fot. Piotr Rygus
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rem zajęcia kopalni „Michał”. Po krótkiej potyczce niemieccy dywersanci 
opanowali zakład, zabijając przy tym czterech strażników kopalnianych 
oraz jednego z górników. Ponadto pojmano 160 pracowników z nocnej 
zmiany, których zatrzymano jako zakładników. Wkrótce cały teren ko-
palni „Maks” został otoczony przez oddział polskiej samoobrony oraz 
funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. W momencie dotarcia 
do Michałkowic dwóch plutonów 7 kompanii III Batalionu 75 Pułku Pie-
choty Wojska Polskiego, około godziny 10.00 przystąpiono do odbicia 
zakładu. Po kilku godzinach walki ostatecznie broniący się w kilku 
punktach kopalni dywersanci zostali pokonani.

Pod koniec 1957 roku kopalnia przystąpiła do budowy pomnika 
upamiętniającego ofiary poległe w trakcie walk. Jego autorem zo-
stał Dubiel z Chorzowa. Monument, wkomponowany w ogrodzenie 
kopalniane od ulicy Elizy Orzeszkowej, ma kształt kamiennego po-
stumentu z tablicą, na której wypisano nazwiska poległych. W 1994 
roku doszło do likwidacji kopalni. Pomimo rozbiórki części zabudowy 
zakładu, pomnik udało się zachować do dnia dzisiejszego. W okolicy 
znajduje się mozaika prezentująca pięciu górników przy pracy. Na pobli-
skim cmentarzu, przy ulicy Michałkowickiej, znajduje się grób zbiorowy, 
w którym pochowano ofiary poległe podczas starcia o kopalnię „Michał”. 

Siemianowice Śląskie-Michałkowice, 
ul. Elizy Orzeszkowej 12
Siemianowickie Centrum Kultury, Park Tradycji

Obok głównego wejścia do budynku Parku Tradycji postawiono Po-
mnik Pamięci Poległych Górników. Wykonana w czarnym kamie-
niu rzeźba, na nieregularnej podstawie, przypomina postać górnika 
wczepionego ekspresyjnie w bryłę węgla. U jej podnóża umieszczo-
no tablicę z gwarowym napisem: „GÓRNIKOM / KERZY ZGINYLI NA 
SZYCHCIE / NA GRUBACH / MICHAŁ I SIEMIANOWICE”. Autorem 
rzeźby jest siemianowicki artysta Jacek Kiciński, który wykonał m.in. 
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monument na grobie żołnierzy polskich z 75. pułku piechoty na po-
bliskim cmentarzu. Pomnik Pamięci Poległych Górników został od-
słonięty w 2014 roku. Oprócz niego warto zwiedzić budynek maszy-
ny wyciągowej z 1905 roku, będący obecnie siedzibą Parku Tradycji. 
Można w nim zobaczyć oryginalną maszynę wyciągową oraz wysta-
wę stałą dokumentującą historię siemianowickiego przemysłu. Obok 
zachowała się wieża szybu „Krystyn”. W pobliżu odnajdziemy  także 
pomnik upamiętniający obrońców kopalni w 1939 roku.

Mogiła zbiorowa górników, którz y zgineli w 1904 roku na kopalni „Śląsk”
Fot. Piotr Rygus
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Świętochłowice-Chropaczów, 
ul. Armii Krajowej 11
Cmentarz

Przy trzeciej alei cmentarza znajduje się mogiła zbiorowa górni-
ków, którzy zginęli 2 marca 1904 roku w katastrofie w kopalni 
„Śląsk” („Schlesiengrube”) w Chropaczowie. Właścicielem kopal-
ni był hrabia Guido Henckel von Donnersmarck. Siedmiu górnikom 
ufundowano pomnik w kształcie krzyża. Pole grobowe zostało wy-
dzielone przez kamienne słupy oraz metalowe wsporniki, na których 
umocowano łańcuchy. Współcześnie widoczne są jego fragmenty. 
Pole grobowe wypełniono kostką betową z siedmioma emaliowanym 
tablicami, zawierającymi informacje o pochowanych górnikach. Do-
datkowo w części frontowej, u podstawy krzyża, w dwóch płycinach 
umieszczono emaliowane tablice. Pierwszą o treści: „W DOWÓD 
PAMIĘCI / GÓRNIKÓW, / KTÓRZY W DNIU / 2 MARCA 1904 / PRZY 
WYKONYWANIU / SWEGO ZAWODU / ZGINĘLI / ŚMIERCIĄ GÓR-
NICZĄ”. Kolejną z modlitwą „WIECZNY ODPOCZYNEK / RACZ IM 
DAĆ PANIE”. Trzecia tablica, umieszczona z tyłu krzyża, wymienia 
imiona, nazwiska oraz daty urodzienia i śmierci górników.

Tarnowskie Góry, plac Gwarków

Na skwerze, który okalają ulice Gliwicka, Józefa Rymera i Teofila 
Królika, stoi rekonstrukcja dzwonnicy gwarków tarnogórskich. 
We wnętrzu wolnostojącej drewnianej konstrukcji znajduje się orygi-
nalny dzwon górniczy, pochodzący z XVI wieku. Dzwony tego typu, 
nazywane Berglocke, używane były przez zarządców kopalń do in-
formowania o czasie pracy oraz do powiadamiania o ważnych wy-
darzeniach z życia zakładu. O innej istotnej ich funkcji wspomina 
„Ordunek gorny”, czyli ustawa górnicza dla Górnego Śląska z 1528 
roku. W paragrafie 12 istnieje zapis: „Żaden gospodarz albo samśiad 
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robotnikowi na naszych gorach w nocy nad 6 albo gdy Berglockzwo-
ni, ani gdyby na robotę iść miał, żadnego wina, piwa za pieniądze 
albo y na borg dawać nie ma pod pokutąm”. Dźwięk dzwonu gwar-
ków informował więc także o wprowadzeniu zakazu wyszynku piwa 
i wina w mieście w trakcie pracy górników.

W Tarnowskich Górach tradycja dzwonu gwarków znana jest od 
1563 roku. Wówczas udokumentowano go w źródłach, lokalizując na 
wieży kościoła pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła. W późniejszym 
czasie dzwon przeniesiono do tarnogórskiego ratusza. W połowie 
XVIII wieku, z powodu upadku miejscowego górnictwa, na kilka de-
kad trafi ł on do kaplicy znajdującej się na cmentarzu katolickim. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku, gdy wznowiono eksploatację górniczą, 
wzniesiona została w pobliżu szybu „Rudolphina” należącego do ko-
palni „Fryderyk” drewniana dzwonnica, w której zawieszono istniejący 
od lat dzwon górniczy. W obecne miejsce trafi ł on w 1955 roku, gdy na 
placu Gwarków postawiono rekonstrukcję dzwonnicy.

Kaplica św. Barbary w pobliżu wyrobiska kopalni „Dolomity” 
w Tarnowskich Górach

Fot. Piotr Rygus
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Na kamiennej podstawie okalającego dzwonnicę 21 sierpnia 1995 roku 
umieszczono płytę upamiętniającą pracowników Fabryki Zmecha-
nizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach, 
uczestniczących w strajkach w 1980 i 1981 roku. Napis na płycie 
głosi: „Tym, którzy powstali 21 sierpnia 1980 roku. Tym, którzy nie ugięli 
się 14–17 grudnia 1981 roku”. Oprócz napisu na tablicy widoczny jest 
wizerunek trzech krzyży, logotyp NSZZ „Solidarność” oraz schematycz-
ny rysunek obudowy kroczącej. Inicjatorem upamiętnienia była Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” działającego w zakładach „Fazos”.

Tarnowskie Góry, ul. ks. Wiktora Sojki 3
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

We wnętrzu kościoła, we wnęce po prawej stronie od głównego wejścia, 
znajduje się kaplica św. Barbary. Powstała staraniem Klubu Górnika, 
który funkcjonuje przy parafii od 2000 roku. Celem Klubu jest zrzeszanie 
środowiska górniczego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie oraz opieka nad pa-
miątkami górniczymi w jej obrębie. Główne miejsce w kapicy zajmuje ołtarz 
z obrazem św. Barbary, pochodzący z cechowni zlikwidowanej kopalni do-
lomitu „Bobrowniki”. Ponadto kaplica wypełniona jest licznymi pamiątkami 
górniczymi, narzędziami, a nawet odznaczeniami. W ramach uroczysto-
ści barbórkowych w 2011 roku odsłonięto w kapicy tablicę upamiętniającą 
górników, prawdopodobnie z obrębu parafii, którzy zginęli przy pracy. Wy-
mienionych zostało tu 16 osób, które straciły życie w różnych kopalniach 
działających na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia i Piekar Śląskich.

Tarnowskie Góry, ul. Kopalniana
Wyrobisko nieczynnej kopalni „Dolomity”

Na skarpie wyrobiska nieczynnej kopalni odkrywkowej, w pobliżu 
drogi łączącej ul. Kopalnianą z Hałdą Popłuczkową, znajduje się ka-
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pliczka św. Barbary. Obiekt ten został wymurowany z kamienia. 
W ostrołukowej niszy umieszczony został ołtarz o podstawie z bloku 
skalnego, na którym ustawiono figurę Matki Boskiej Niepokalanej. 
Na jednym z kamieni, wyróżniającym się od pozostałych wielkością 
i kształtem, umieszczono napis: „ŚW. BARBARO / MÓDL SIĘ / ZA 
NAMI”. Nad całością góruje blok lastryko z krzyżem. Kapliczka zo-
stała wzniesiona w 1981 roku z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” oraz dyrekcji kopalni. Projektantem założenia był Ge-
rard Dominiak, a wykonawcami Mieczysław Filipiak oraz Ryszard 
Jachim. Od 2001 roku miejscem opiekują się członkowie Klubu Gór-
nika działającego przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tar-
nowskich Górach-Bobrownikach Śląskich.

Tychy, ul. Konstantego Damrota 62
Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Na zewnątrz kościoła, na ścianie równoległej do ciągu ulicy K. Damro-
ta, znajduje się płyta kamienna upamiętniająca górników biorących 
udział w strajkach, odbywających się w podziemnych wyrobiskach 
kopalń „Piast” i „Ziemowit” w trakcie stanu wojennego. Wystąpienie 
strajkowe rozpoczęło się 14 grudnia 1981 roku, kiedy to górnicy drugiej 
zmiany odmówili wyjazdu na powierzchnię na znak protestu przeciw in-
ternowaniu zakładowych działaczy Solidarności. Wkrótce liczba górników 
strajkujących pod ziemią wzrosła do 2 tysięcy. Przebywający w ciężkich 
warunkach, z ograniczonymi dostawami żywności, odpowiedzialni za 
utrzymanie bezpieczeństwa w zajętych kopalniach górnicy przetrwali do 
24 grudnia w kopalni „Ziemowit” oraz do 28 grudnia w kopalni „Piast”.

U szczytu płyty wykonanej z piaskowca umieszczono fragment 
Psalmu 23 brzmiący: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie 
ulęknę, bo jesteś ze mną”. Pod nim znalazła się inskrypcja: „Górni-
kom, bohaterskim uczestnikom najdłuższych strajków pod ziemią: 
KWK «Piast» 14 XII – 28 XII 1981, KWK «Ziemowit» 15 XII – 24 
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XII 1981, protestującym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, 
broniącym godności i wolności nas wszystkich, na chwałę”. U dołu 
tablicy widnieje kupla. Tablicę odsłonięto przy okazji obchodów 
25-lecia wspomnianych wydarzeń w 2006 roku. W cechowni ko-
palni „Piast” w Bieruniu również znajduje się płyta upamiętniająca 
górników uczestniczących w tymże strajku.

Wodzisław Śląski, ul. Kościelna 1
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Pośrodku bocznej ściany, po prawej stronie od wejścia do kościoła, 
znajduje się nisza, w której umieszczono tablicę upamiętniającą 
ofiary dwóch zbrodni, dokonanych przez ZSRR w trakcie II woj-
ny światowej. Wystawiona z inicjatywy parafian w 2010 roku tablica 
upamiętnia 65. rocznicę wywózek górników do pracy w ZSRR oraz 
70. rocznicę zbrodni katyńskiej. W dolnej części tablicy widnieje na-
pis: „Braciom górników Górnego Śląska wywiezionym w 1945 r. do 
morderczej pracy w kopalniach ZSRR, którym nie dane było spocząć 
w ojczystej ziemi”. Przy lewym brzegu tablicy, pomiędzy dwiema in-
skrypcjami, umieszczono wizerunek św. Barbary.

Wodzisław Śląski, ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 9
Cmentarz parafialny

Na terenie cmentarza znajdują się pomnik oraz mogiła zbiorowa 
ofiar pożaru w kopalni „Emma” (dzisiejsza „Marcel”) w Radlinie. 
Do zdarzenia doszło w trakcie nocnej zmiany z 7 na 8 grudnia 1913 
roku, między 2.00 a 3.00 godziną. W jednym z szybów zakładu, na 
głębokości około 200 metrów, miał miejsce niewielki pożar. Nie za-
uważony przez pewien czas ogień spowodował znaczne zadymienie.
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W następstwie tego zaczadzeniu uległo 19 górników, z których aż 16 
zmarło. W opisywanej mogile pochowano ośmiu z nich. Została ona 
otoczona wysokim metalowym ogrodzeniem, a pośrodku znalazł się 
monument w kształcie krzyża z tablicami pamiątkowymi. Miejsce wy-
remontowano z inicjatywy kopalni „Marcel”. Odnowiono całość oraz 
przymocowano do postumentu nowe tablice zawierające nazwiska 
pochowanych górników oraz logotyp kopalni „Marcel”. 

Mogiła zbiorowa górników, którz y zgineli w pożarz e w kopalni 
„Emma” w Radlinie

Fot. Piotr Rygus
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Wodzisław Śląski-Wilchwy, ul. św. 
Wawrzyńca 39
Kościół pw. św. Wawrzyńca

W prawej nawie kościoła znajdują się figura św. Barbary oraz pła-
skorzeźba upamiętniająca tragicznie zmarłych górników. Głów-
ną część zespołu stanowi figura wyrzeźbiona w czarnym kamieniu, 
przedstawiająca świętą Barbarę oraz klęczącego u jej nóg górnika. 
Obok rzeźby stoi lichtarz wykonany prawdopodobnie przez tego sa-
mego artystę, w tym samym materiale, ozdobiony motywami religij-
nymi oraz postaciami górników. Pierwotnie oba obiekty znajdowa-
ły się we wnętrzu cechowni kopalni „1 Maja”. Zgodnie z informacją 
znajdującą się na postumencie, ukończono ją 12 października 1980 
roku. W momencie rozpoczęcia wyburzania zabudowań kopalnia-
nych w 2001 roku, zdecydowano o przeniesieniu rzeźby do pobliskie-
go kościoła parafialnego. W obecnym miejscu rzeźba została odsło-
nięta 8 grudnia 2001 roku. Rok później, w Barbórkę, po obu stronach 
umieszczono płaskorzeźbione tablice. Jedną z nich, po lewej stronie, 
ozdobioną przedstawieniem zabudowań szybu górniczego, poświę-
cono „Wszystkim zmarłym górnikom, szczególnie tym, którzy tra-
gicznie zginęli na Kopalni 1 Maja”. Tablice znajdujące się po prawej 
stronie rzeźby poświęcone zostały bł. Nikolausowi Grossowi oraz bł. 
księdzu Jerzemu Popiełuszce. Inicjatorami powstania upamiętnień 
byli członkowie NSZZ „Solidarność”.

Zabrze, przy ul. 3 Maja
Skwer

Na skwerze przy ulicy 3 Maja stoi potężny, monumentalny pomnik 
górnika Wincentego Pstrowskiego. Kamień węgielny pod jego 
budowę wmurowano jesienią 1977 roku. Autorem projektu był prof. 
Marian Konieczny. Pomnik jest sygnowany imieniem i nazwiskiem 



119119

8 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Dz. U. 2016 r., poz. 
744 z późn. zm.

projektanta. W. Pstrowski przedstawiony został jako silny, dobrze 
zbudowany mężczyzna z mocno wyeksponowanym przedpiersiem, 
w ubraniu roboczym. W rękach trzyma kilof i kaganek. Statua gór-
nika-herosa o wysokości 5,5 metrów stanęła na porfi rowym cokole. 
Odsłonięcia pomnika 23 stycznia 1978 roku dokonał I sekretarz KW 
PZPR w Katowicach, Zdzisław Grudzień. Napis na pomniku głosił: 
„Wincentemu Pstrowskiemu, bohaterowi górniczego trudu, w XXX-
-lecie socjalistycznego współzawodnictwa pracy, społeczeństwo 
woj. katowickiego”. 

W latach 90. część napisu usunięto, pozostawiając imię i nazwisko 
oraz dopisek „Mieszkańcy Województwa”. Historia pomnika stanowiła 
inspirację dla powstania w 2009 roku sztuki telewizyjnej pt. „Prezent 
dla towarzysza Edwarda G.” w reżyserii Janusza Dymka.

Zgodnie z ustawą z 2016 roku pomnik znalazł się na liście tzw. 
patronów do usunięcia8. W ramach akcji dekomunizacyjnej w lutym 
2018 roku Rada Miasta Zabrza podjęła uchwałę o wzniesieniu po-
mnika z wykorzystaniem elementów starego i poświęceniu go „BRA-
CI GÓRNICZEJ MIESZKAŃCY ZABRZA”. W pandemicznym 2020 
roku pomnik Pstrowskiego zyskał dodatkowy, nietrwały element – 
maseczkę. To znak, że dla mieszkańców miasta jest kultowy.

Zabrz e, ul. Czołgist ów 6
Cmentarz

Grób Wincentego Pstrowskiego, który urodził się 28 maja 1904 
roku w Desznie (gm. Nagłowice, obecnie woj. świętokrzyskie). Jego 
ojciec Kazimierz był drwalem w majątku hrabiego Stanisława Łosia. 
Zginął przywalony przez drzewo, osierocając szóstkę dzieci, których 
wychowaniem zajmowała się matka Zofi a. Mając 8 lat, Wincenty pod-
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jął pracę u gospodarza. Ożenił się w wieku 21 lat z Katarzyną Plutą, 
następnie w 1927 roku odbył służbę wojskową. Rok później, ucie-
kając przed biedą, zatrudnił się w kopalni „Mortimer” w Sosnowcu. 
Po jej zamknięciu utrzymywał się pracując w biedaszybach. Praca 
tego typu była nielegalna i bardzo niebezpieczna. W 1937 roku 
zatrudnił się w Belgii (Marlanweld i Quaregnon). Wrócił do kraju 
w 1946 roku. Pracował na stanowisku rębacza w kopalni „Jadwiga” 
w Zabrzu-Biskupicach. Zaangażował się w działalność polityczną. 
Był człowiekiem z plakatu, bohaterem ówczesnej propagandy. Rzucił 
innym górnikom wyzwanie i rozpoczął wyścig o przekraczanie norm 
wyrębu korytarzy górniczych. Po 9 miesiącach od ogłoszenia swojej 
odezwy zaczął podupadać na zdrowiu. Zdiagnozowano u niego bia-
łaczkę, choć okoliczności przebiegu choroby do dzisiaj nie zostały 
wyjaśnione. Zmarł w krakowskiej klinice 18 kwietnia 1948 roku. Jak 
szybko pojawiła się idea rywalizacji, tak szybko wygasła, wraz z odej-
ściem jej inicjatora. Okoliczności śmierci szybko znalazły wydźwięk 
w twórczości słownej „Wincenty Pstrowski górnik ubogi, przekroczył 
normę, wyciągnął nogi” czy „Chcesz pójść na Sąd Boski, pracuj tak 
jak Pstrowski”.

Kontrowersje wokół jego osoby nie skończyły się nawet po śmier-
ci. Wokół miejsca, które wybrano na pochówek, stało wiele nagrobków 
z niemieckimi nazwiskami, więc po prostu rozbito je i wywieziono z cmen-
tarza. Podobno grób Pstrowskiego był kilka razy zbezczeszczony. 

Zabrze, ul. 3 Maja 19
Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Na jednym z pilastrów, znajdującym się na frontowej ścianie dawnego 
Starostwa Powiatowego, obecnie budynku należącego do Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, umieszczono tablicę upamiętnia-
jącą żołnierzy-górników pracujących przymusowo w zabrzańskich 
kopalniach w latach 40.–50. XX wieku oraz mieszkańców Zabrza 
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wywiezionych przymusowo do pracy w kopalniach na terenie ZSRR. 
Tablica została odsłonięta w 2004 roku i powstała z inicjatywy Rady 
Miasta Zabrze, Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Górnośląskiej 1945 
oraz Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.

Zabrz e, ul. Wolności 410
Sztolnia „Królowa Luiza”, budynek szybu „Carnall”

Na bocznej ścianie budynku szybowego znajduje się kamienna tablica 
upamiętniająca górników, którzy zginęli w trakcie katastrofy 12 września 
1961 roku w rejonie szybu „Zabrze II”. W tym dniu, podczas zjazdu górni-
ków do pracy, doszło do zerwania zawiesia utrzymującego klatkę szybo-
wą. Przebieg wydarzenia został odnotowany m.in. na pierwszej stronie 
dziennika „Trybuna Robotnicza”, skąd możemy się dowiedzieć, że:

We wtorek dnia 12 września br. o godz. 14 zdarzył się w kopalni „Zabrze-
-Zachód” tragiczny wypadek. Na skutek pęknięcia zawieszenia, spadła 
do szybu klatka, którą do pracy zjeżdżali górnicy. Spośród 28 górników, 
12 poniosło śmierć. Pozostałych, którzy doznali cięższych lub lżejszych 
obrażeń, po udzieleniu pierwszej pomocy przewieziono do szpitala, 
gdzie znajdują się pod należytą opieką lekarską9.

Ostatecznie w wyniku wypadku śmierć poniosło 14 osób. Płyta 
pamiątkowa została odsłonięta we wrześniu 2011 roku z inicjatywy 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zabrz e-Biskupice, ul. Bytomska

Na parkingu, znajdującym się w pobliżu wjazdu na teren dawnej 
kopalni „Pstrowski”, znajduje się Tablica Pamięci Górniczej. Pier-

9 „Trybuna Robotnicza” 1961, nr 217 (5493) [z 13 IX].
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wotnie, przy wsparciu dyrekcji tego zakładu, w 1997 roku odsłonięto 
pierwszą pamiątkową tablicę w pobliżu głównego szybu wydobyw-
czego „Władysław”. Po upływie dziesięciu lat pojawiła się potrzeba 
przeniesienia jej w nowe miejsce. Wybór padł na teren w obrębie 
szybu „Stanisław”, z którym związane były początki kopalni. Zaan-
gażowani w sprawę górnicy opracowali kilka koncepcji nowego upa-
miętnienia oraz rozpoczęli poszukiwania sponsorów przedsięwzięcia. 
Ostatecznie pomysł uzyskał poparcie dyrekcji Zakładu Górniczego 
SILTECH, prywatnego przedsiębiorstwa prowadzącego wydobycie 
w miejscu dawnej kopalni „Pstrowski”. Odsłonięcie Tablicy Pamięci 
Górniczej, mającej być wyrazem hołdu dla wszystkich pokoleń górni-
ków związanych z biskupicką kopalnią, nastąpiło 4 grudnia 2009 roku 
podczas tradycyjnych obchodów Dnia Górnika. Na ceglanym postu-
mencie umieszczona została tablica informująca o istnieniu w tym 
miejscu szybu „Stanisław”, nazewnictwie kopalni w poszczególnych 
latach oraz zawierająca słowa: „Chwała wszystkim pracownikom tej 
kopalni. Hołd górnikom, którzy tragicznie zginęli na posterunku pracy. 
SZCZĘŚĆ BOŻE”. Pod tablicą znajduje się niewielka figurka przed-
stawiająca św. Barbarę. Monument zwieńczony jest kuplą, a u dołu 
flankowany dwiema lampami górniczymi. Z tyłu postumentu zacho-
wała się pierwotna tablica, odsłonięta w 1997 roku.

Zabrze-Makoszowy, ul. Makoszowska 20b

Przy ulicy, na skwerze naprzeciw zabudowań kopalni „Makoszowy”, wi-
doczny jest monument upamiętniający ofiary katastrofy, która wy-
darzyła się w tym zakładzie w 1958 roku. W nocy 28 sierpnia, około 
godziny 1.00 na poziomie 300 metrów doszło do zaprószenia ognia 
podczas prac ślusarskich. Od iskier, towarzyszących cięciu palnikiem 
acetylenowym, zapaliły się drewniana obudowa górnicza, a następnie 
węgiel. W zasięgu trującego dymu, powstałego w wyniku pożaru, zna-
lazło się 337 górników. Z powodu chaotycznej akcji ewakuacyjnej oraz 
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Kupla na pomniku znajdującym się na placu Gabrieli Zapolskiej w Zabrz u
Fot. Aleksandra Goniewicz

początkowych licznych błędów dozoru kopalni i dowódcy akcji ratowni-
czej, śmierć poniosły 72 osoby, a kolejne 87 zostało rannych.

Centralną część pomnika stanowi pokaźny postument w kolo-
rze czarnym z zamocowaną do niego płytą, na której widnieje na-
pis: „PAMIĘCI 72 GÓRNIKÓW / KOPALNI MAKOSZOWY / KTÓRZY 
ZGINELI W POŻARZE / 28 SIERPNIA 1958 R” oraz wymienione zo-
stały nazwiska wszystkich ofi ar. Nad cokołem górują trzy stalowe 
łuki, przypominające obudowy górnicze, z dołączonymi do nich me-
talowymi kształtami upodobnionymi do płomieni. Autorką pomnika 
jest Oliwia Dybioch. Upamiętnienie odsłonięto 31 sierpnia 2008 roku 
w ramach obchodów 50. rocznicy nieszczęśliwego wypadku. 

Zabrz e-Mikulcz yce, ul. Tarnopolska
Przy kościele pw. św. Wawrzyńca

Zespół trzech metalowych tablic zamontowanych na ścianie groty 
lurdzkiej. Na każdej tablicy w dwóch kolumnach wymieniono w ukła-
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dzie chronologicznym imiona, nazwiska i daty śmierci 234 osób, przy 
czym na pierwszych dwóch tablicach zapis poprowadzono najpierw 
1., potem 2. kolumną, natomiast na trzeciej tablicy kolejne nazwiska 
zapisano po 2 w każdym wersie, następnie od góry do dołu. Na trze-
ciej tablicy pozostawiono  miejsce na kolejne nazwiska. 

Zespół tablic upamiętnia zmarłych według klucza, którego może-
my się tylko domyślać, gdyż nie zachowały się informacje na temat 
intencji fundatorów ani inne inskrypcje. Wymieniono zgony na prze-
strzeni 36 lat – pierwszy wpis dotyczy 18 listopada 1903, a ostatni 18 
sierpnia 1939 roku. Większość z tych osób umarła w różnych dniach. 
Wyjątkami są 4 podwójne zgony w 1913, 1914 i 1925 roku oraz rzuca-
jący się w oczy zapis 46 nazwisk osób, które zmarły 10 stycznia 1923 
roku. W większości pokrywają się one z listą górników, którzy zginę-
li w tragicznym pożarze w kopalni „Mikulczyce” („Abwehr”). Intryguje 
fakt, iż wśród upamiętnionych na trzech tablicach 229 mężczyzn zna-
lazła się jedna kobieta – zmarła 15 marca 1932 roku Helene Wosnitza.

Zabrz e-Mikulcz yce, pl. Gabrieli Zapolskiej
Dawny cmentarz górniczy św. Barbary 

Miejsce upamiętniające śmierć 45 górników kopalni „Mikulczy-
ce” (dawna kopalnia „Abwehr”).

„Poległym w kopalni «Abwehr» w Mikulczycach”10 – tak rozpoczy-
na się wzmianka prasowa o tragedii, która rozegrała się 10 stycznia 
1923 roku. W kopalni doszło do pożaru. W głównym chodniku pokładu 
„Hugo”, na poziomie 282 m, zapaliła się uszkodzona lokomotywa ben-
zolowa. W wyniku wybuchu odcięta została droga ewakuacyjna dla 47 
górników pracujących w chodniku wyżej. Dwóm udało się uciec po-
przez pokład „Antonie”. Niefortunny zbieg okoliczności spowodował, 
że przerwany został rurociąg ze sprężonym powietrzem i w efekcie 
ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, zajmując drewnianą obu-

10 „Oberschlesien im Bild” 1924, nr 30 [z 5 IX], s. 8.
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dowę chodnika. O przeprowadzeniu akcji ratowniczej nie mogło być 
mowy, gdyż gazy pożarowe zagrażały życiu innych. Podjęto wówczas 
decyzję o zamknięciu tamy pożarowej w pokładach „Hugo” i „Anto-
nie”. Dopiero po upływie ośmiu miesięcy wybudowano nowe chodniki 
umożliwiające dotarcie do miejsca katastrofy. Wydobyto 27 zwęglo-
nych zwłok. Kolejne 18 ciał – z zawalonego pokładu „Hugo” – pozo-
stawiono na dole. Górnikom tym wystawiono później na powierzchni 
pomnik, nad miejscem, w którym doszło do nieszczęścia. Inne źródło 
donosi, że do piątku 29 sierpnia 1923 roku wydobyto szczątki 19 zmar-
łych. Pochowano ich w niedzielę w zbiorowym grobie w Mikulczycach. 
W kondukcie pogrzebowym udział wzięli przedstawiciele rządu, Wyż-
szego Urzędu Górniczego z Wrocławia, Urzędu Górniczego z Gliwic, 
Huty Donnersmarck, zarządu kopalni, załogi, urzędów powiatowego 
i gminnego oraz poczty sztandarowe wielu stowarzyszeń.

Mogiła zbiorowa wykonana została z piaskowca. Dawniej pole gro-
bowe otaczało żeliwne ogrodzenie, wsparte na blokach z piaskowca. 
Na płycie głównej widoczne są dziś zniszczenia w postaci zatarć 

Pozost ałość górnicz ej mogiły zbiorowej na placu Gabrieli Zapolskiej w Zabrz u
Fot. Piotr Rygus
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niemieckich imion. Zachowała się fi gura Chrystusa Ukrzyżowanego 
oraz symbole górnicze, tzw. kuple. Na cokole częściowo zatarty na-
pis oraz data „[…] im 10.01.1923”.

Jako ciekawostkę należy podać fakt, iż dzisiejszy pl. G. Zapolskiej 
jest pozostałością po zlikwidowanym w latach 30. ubiegłego wieku górni-
czym cmentarzu św. Barbary. Zachowała się jeszcze mogiła zbiorowa po-
wstańców śląskich z 1921 roku oraz krzyż cmentarny. Na placu znajduje 
się latarnia w formie lampy górniczej. Na dawnych mapach widoczny jest 
obrys ścieżki w kształcie kupli, którą z czasem zastąpiono żywopłotem.

Obelisk symbolizujący miejsce katast rofy górnicz ej 
z 1923 roku w Zabrz u-Mikulcz ycach

Fot. Piotr Rygus
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Zabrze, ul. Poległych Górników

Kierując się od placu Gabrieli Zapolskiej w stronę ulicy Kopalnianej 
(za torami), w rejon dawnej kopalni „Mikulczyce” („Abwehr”), można 
dojść do odgałęzienia w krótką, ślepą, osiedlową ulicę nazwaną ku 
pamięci poległych górników kopalni „Mikulczyce”. Ulica Poległych 
Górników w latach 1937–1945 nosiła nazwę Abwehrstrasse.

Zabrze-Mikulczyce, ul. Folwark Wesoła
Folwark „Wesolla” (Wesoła)

W punkcie, gdzie na głębokości 290 metrów pozostawiono ciała górni-
ków – ofiar katastrofy z 10 stycznia 1923 roku – postawiono w 1925 roku 
pomnik, który ma być milczącym świadectwem tamtych tragicznych wy-
darzeń. Pomnik w formie obelisku wykonano z piaskowca, na nim przy-
mocowano tablicę z nazwiskami 18 górników. Wszystkie imiona – zapew-
ne niemiecko brzmiące – zostały skute po II wojnie światowej.

Zabrze-Zaborze, ul. Wolności 446
Cmentarz parafialny św. Franciszka

W środkowej części cmentarza, w pobliżu ceglano-kamiennego 
budynku warsztatu grabarzy, zlokalizowane są dwie mogiły zbio-
rowe górników. Obiekty monumentalne, proste w wymowie, bez 
zbędnych zdobień, z polem grobowym w kształcie prostokątów 
ograniczonych kamiennym cokołem. Ślad historii odbił się na nich 
w postaci zatartych nazwisk pochodzenia niemieckiego. Z upływem 
czasu zaczęto dokonywać nowych pochówków, tym samym kontekst 
historii i tragedii, która wydarzyła się prawie 100 lat temu, ulega za-
tarciu. Mowa o katastrofie i śmierci 23 górników pracujących w ko-
palni „Królowa Luiza”. Do zdarzenia doszło 2 kwietnia 1903 roku. 
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W ówczesnej kopalni eksploatowano węgiel z Pokładów Einsiede-
la, Heinitza, Pochhammera, Redena i Schuckmanna. Przedsiębior-
stwo składało się z dwóch oddziałów – z Pola Zachodniego i Pola 
Wschodniego. Do drugiego Pola należały cztery szyby „Poremba”: 
I, II, i IV o poziomie wydobywczym 340 metrów oraz III eksplo-
atujący pokłady na głębokości 260 metrów. Katastrofa miała miej-
sce w Pokładzie Heinitza (Heinitzflöz), na poziomie 340 m. Krótko 
po godzinie 13.00 nastąpiła eksplozja pyłu węglowego. Wiadomo, 
że w bezpośrednim sąsiedztwie wybuchu tego dnia pracowało: 37 
osób i 3 konie w Pokładzie Heinitza; 99 osób i 6 koni w Pokładzie 
Schuckmanna (Schuckmannflöz); 30 ludzi w Pokładzie Einsiedel 
(Einsiedelflöz) oraz 15 dozorców maszynowych i mechaników przy 
szybie IV (poziom 340). Eksplozja była odczuwalna na powierzch-
ni, a z szybu IV wydobywały się kłęby dymu. Raport dotyczący 
katastrofy sporządził górmistrz Drotschmann, którego zadaniem 
było sprawne przeprowadzenie śledztwa i ustalenie bezpośredniej 
przyczyny i okoliczności katastrofy. Z raportu wynikało, że tego fe-
ralnego dnia doszło do synchronizacji dwóch elementów, które zło-
żyły się na ostateczny przebieg katastrofy. Górnicy krótko przed 
wybuchem odczuli podmuch powietrza tak mocny, że pogasił lam-
py górnicze. Zalegający w korytarzach pył węglowy utworzył obłok, 
który w efekcie prowadzonych robót strzałowych (stanowiących 
czynnik termiczny) uległ zapłonowi. Zrelacjonowano, że najpierw 
podjęto działania zmierzające do szybkiej ewakuacji górników z za-
grożonego miejsca, następnie wznowiono pracę maszyn odwadniają-
cych i włączono zasilanie. Akcja ratownicza była wówczas priorytetem 
i nie dotyczyła jedynie zagrożonego wybuchem obszaru, ale objęte 
nią zostały pokłady towarzyszące, tak by zminimalizować straty w lu-
dziach. Następnego dnia było już wiadomo, że pomimo podjętej 
akcji ratowniczej pozostali na dole górnicy nie żyli. Po tym podjęto 
działania polegające głównie na odnajdywaniu ciał i usuwaniu bez-
pośrednich skutków katastrofy. Akcja trwała do 10 kwietnia, kiedy 
znaleziono ostatnią ofiarę – koniarza Spendla. 
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W przodku na dolnym stojaku ostatnich odrzwi wisiała lampa rębacza. Przy 
urobku leżały żelazne grabie do napełniania. W odległości ok. 7 m od przod-
ka znaleziono inne narzędzia. Skrzynka z prochem, która zazwyczaj znaj-
duje się blisko ociosu chodnika i służy jako siedzenie, leżała pośrodku 
chodnika. Dalej leżały ciała rębaczy [Franza] Klatzka i [F.] Michalskiego. 
Ładowacz [Victor] Schmotzok leżał w chodniku przy przecince powierzch-
niowej, obok swojej lampy. W miejscu odstawy został znaleziony pracują-
cy w chodniku wydobywczym nr 3 rębacz H[einrich] Smuda. Nienaruszone 
fartuchy wisiały na stojaku poniżej wlotu chodnika do pomocniczego szybiku 
hamulcowego. Skrzynka z narzędziami, która stała w pobliżu, przy dolnym 
ociosie chodnika, została rzucona w szybik hamulcowy i leżała na szynach.

[...] W pobliżu miejsca odstawy leżał rębacz [K.] Scheffczyk z głową skie-
rowaną w kierunku szybiku hamulcowego. Pomiędzy miejscem odsta-
wy a szybikiem hamulcowym stał pełen wózek, który wykoleił się tylną 

Jedna z mogił górnicz ych znajdująca się na cmentarz u w Zabrz u-Zaborz u
Fot. Piotr Rygus
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częścią i osiadł pomiędzy torami. Obok, przy górnym ociosie, zostało 
znalezione ciało ładowacza [Johanna] Smudy, który najprawdopo-
dobniej w momencie wybuchu jechał pełnym wózkiem do szybiku 
hamulcowego. W chodniku wydobywczym nr 2 leżał urobek dla ok. 
dwóch wózków. Zwłoki ładowacza [Ignatza] Micka, przysypane bry-
łami węgla, opierały się plecami o dolny narożnik przecinki, a ciała 
dwóch rębaczy [Edvarda] Polczyka i Johanna Nowaka leżały obok 
siebie 2 m dalej. U stóp pomocniczego szybiku hamulcowego stał 
podpięty pusty wózek. Pomiędzy nim a pomostem zabezpieczającym 
znaleziono zwłoki sygnalisty [Theodora] Heina11.

Pogrzeb pierwszych wydobytych górników odbył się 7 kwietnia 
1903 roku. Kolejnych pochowano kilka dni później, 11 kwietnia: Karla 
Spendla, A. Trzebinczka oraz Victora Lipkę. Dnia 27 maja 1906 roku 
poświęcony został pomnik ofi ar katastrofy w kopalni „Królowa Luiza”. 
Monument zwieńczony krzyżem został wykonany z piaskowca. Po 
bokach pomnika nagrobnego umieszczono tablice z szarego granitu, 
z nazwiskami górników w języku niemieckim (prawa została częścio-
wo zeszlifowana, nazwiska pozostały czytelne). Całość wygrodzono 
kamiennymi blokami na ażurowych wspornikach (częściowo zniszczo-
ne). W obrębie pola grobowego znajdują się współczesne pochówki.

Zabrz e-Zaborz e, ul. Wolności 446
Cmentarz parafi alny św. Franciszka

W 1933 roku podziemia kopalni „Królowa Luiza” kolejny raz upomniały 
się o górników. Obok kwatery górników, którzy zginęli w kwietniu 
1903 roku pochowano 20 lutego 1933 roku kolejnych ośmiu. Brak 

11 Izabela Kaczmarzyk, Katarzyna Paruzel, Leszek Żurek, Katastrofa w kopalni „Królowa 
Luiza” w Zabrzu na podstawie raportu zamieszczonego na łamach „Zeitschrift für das 
Berg-, Hütten- und Salinen-wesen im preussischen Staate”, [w:] Dzieje górnictwa ― el-
ement europejskiego dziedzictwa kultury, t. 4, pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja 
Madziarza. Wrocław 2012, s. 186.
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tablic z nazwiskami górników. Udało się określić ― na podstawie cy-
towanych artykułów ― że pochowani tutaj zostali: Nicolaus Profutz, 
Josef Paschek, Georg Cieslok, Eduard Pigulla, Konrad Kohlbrenner 
i [imię nieznane] Gembietz.

Z relacji „Oberschlesiche Wanderer” z 17 lutego 1933 roku wyni-
ka, że we wtorek 14 lutego 1933 roku o godzinie 19.30 na poziomie 
340 metrów doszło do tragedii. Sztygar Isidorczyk [brzmienie nazwi-
ska niepewne ze względu na niewyraźną czcionkę gotycką], zastę-
pujący w tym dniu swego kolegę Paschende, sprawdził 25-metrowy 
filar i nie zauważył niczego, co mogło być przyczyną nagłego zawału. 
Dzięki temu, że odwołano go w inne miejsce, uniknął śmierci. Również 
rębacz Georg Kusch miał szczęście. Tuż przed zawałem udał się po 
materiał wybuchowy. Przewrócił go jedynie podmuch powietrza. Przy-
czyną wypadku były dwa zachodzące na siebie pokłady węgla. Zawał 
nastąpił z prędkością wybuchu, grzebiąc wszystkich znajdujących się 
na tym poziomie górników. W kilka minut 50-osobowa ekipa podję-
ła akcję ratowniczą. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Urzędu 
Górniczego w Gliwicach: zarządca górniczy Wilczek, starszy radca 
górniczy Heine, radca górniczy Richter i starszy radca górniczy Sas-
senberg. Prace w rejonie zawaliska postępowały szybko. Przypusz-
czano, że nikt wypadku nie przeżył, ale o godzinie 1.00 w nocy usły-
szano głosy i stukanie w rury. Odnaleziono pierwszych ocalałych. Byli 
to rębacz Alfons Schewiola i ciskacz Thomas Burek – z poważnymi 
uszkodzeniami kończyn dolnych i tułowia. Następnego dnia o 7.30 od-
kopano ładowacza Juliusa Grossa. Nie udało się jeszcze dotrzeć do 
mających znajdować się w pobliżu górników G. Ciesloka, K. Kolbren-
nera i Gembtza. O godzinie 14.00 dotarto do ciężko poszkodowanego 
cieśli Josefa Paschka. Jego życiu wciąż zagrażało niebezpieczeń-
stwo. O 17.00 wydobyto zwłoki Michaela Gralka. Nie dawano szans 
na przeżycie jeszcze zasypanemu cieśli Nikolausowi Profutzowi. 
W tym czasie los górników G. Ciesloka, K. Kolbrennera, Gembtza 
i E. Pigulli nie był wiadomy. Nie dawali oznak życia, ucichły dźwięki stu-
kania w rury. Losy akcji zależały od dobrze wyszkolonej 160-osobowej 
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drużyny ratowniczej, prowadzonej przez starszego radcę górniczego 
Heine i kierownika technicznego nadsztygara Mainka.

W środę 15 lutego o godzinie 7.45 wydobyto ciało kolejnej ofi ary– 
praktykanta Georga Ciesloka, którego zwłoki przewieziono do szpitala 
górniczego. W czwartek 16 lutego zmarł Josef Paschek. Zdążył pożegnać 
się z żoną. Kolejnymi wydobytymi ofi arami byli cieśla Eduard Pigulla, któ-
ry miesiąc wcześniej opuścił szpital po kopalnianym wypadku, ładowacz 
Konrad Kohlbrenner oraz Nikolaus Profutz, dla którego miał to być dzień 
ostatniej szychty („die letzte Schicht”) przed przejściem w stan spoczynku. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 20 lutego 1933 
roku. Przybyli licznie mieszkańcy, którzy w godzinach rannych groma-
dzili się przed budynkiem szpitala górniczego. Porządku pilnowała 
piesza i konna policja. Trumny ze zmarłymi wystawiono na dziedziń-
cu przed pawilonem, na katafalkach udekorowanych czarnym mate-
riałem oraz gałązkami drzewa laurowego i jodły. Chorał Harre, meine 
Seele12 odegrała orkiestra górnicza kopalni „Królowa Luiza”. Kondukt 
został wyprowadzony z zabrzańskiego szpitala w asyście księży licz-
nie przybyłych na uroczystości pogrzebowe. W całym mieście zabiły 
dzwony w kościołach. Kondukt udał się ulicami 3 Maja i H. Sienkiewi-
cza (Dorotheen- i Gartenstrasse) na cmentarz parafi i św. Franciszka 
na Zaborzu. Szpaler tworzyli górnicy z bogatymi wieńcami od prezy-
denta i rządu, delegacje kopalń, ratownicy górniczy oraz duży oddział 
„Samoobrony” (Selbstschutz) i delegacja NSBO (nazistowskie związki 
zawodowe) z chorągwiami. Obecni byli także członkowie Kongregacji 
Mężczyzn z parafi i św. Anny, której członkiem był E. Pigulla. W uroczy-
stościach wzięli również udział ocalali górnicy Adolf Schewiola i Julius 
Gross. Konduktowi towarzyszyli górnicy z zapalonymi lampami.

W kościele w Zaborzu mszę żałobną poprowadzili kapłani Josef 
Knosalla (Knosała) i Franciszek Pieruschka (Pieruszka). Śpiewał 
chór. Odczytano list kondolencyjny kardynała dra Adolfa Bertrama. 
Górników pochowano obok mogiły zbiorowej 23 górników, którzy 
zginęli w katastrofi e w 1903 roku. 
12 Słowa autorstwa Johanna Friedricha Rädera i Carla Brockhausa (1858), muzyka 
Césara Malana. 
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Pole grobowe otoczono kamiennymi blokami. W centralnej czę-
ści płyta kamienna wsparta symetrycznie po obu stronach mniej-
szymi bryłami z tego samego materiału. Brak tablicy z nazwiskami 
pochowanych górników. W części frontowej głównego pomnika na-
grobnego w jednym z otworów po śrubie mocującej tablicę pozostał 
fragment metalowej osłony na kwiaty. W polu grobowym ulokowa-
no współczesne pochówki. W późniejszym okresie obok istniejącej 
mogiły znalazła się kolejna, utrzymana w tej samej stylistyce, ale 
dotycząca katastrofy z 1937 roku.

Zabrze-Zaborze, ul. Wolności 446
Cmentarz parafialny św. Franciszka

Obok zborowej mogiły górników, których spotkała śmierć w wyniku kata-
strof górniczych na kopalni „Królowa Luiza” w 1903 i w 1933 roku, znajduje 
się kolejna – kwatera sześciu górników. Lakoniczny napis informuje od-
wiedzającego: „ZGINĘLI TRAGICZNIE / NA KOPALNI / W ROKU 1937”. 
Mogiła wygląda identycznie jak znajdująca się po lewej stronie. Prawdopo-
dobnie obie powstały w jednym czasie. Centralny blok kamienny posiada 
ślady po otworach mocujących niegdyś tablicę z nazwiskami. W dolnej 
środkowej partii widoczny jest jaśniejszy ślad po krzyżu. W polu grobo-
wym również ulokowano współczesny pochówek. 

Czasopismo „Nowiny Codzienne” relacjonowało, iż do wypadku 
doszło w środę 19 listopada 1937 roku na odcinku wschodnim kopalni 
„Królowa Luiza”. O godzinie 12.40 doszło do niezwykle silnego wy-
buchu metanu, w następstwie czego zawalił się chodnik na poziomie 
340. W krytycznym momencie na odcinku pracowało sześciu górni-
ków. Podjęto natychmiastową akcję ratowniczą. Wzięło w niej udział 
70 górników. Za około dziesięciometrowym zwałem zostali Wilhelm 
Danczyk, Paweł Kramorz, August Sock, Henryk Galendziok, Piotr Ga-
luschka i Wiktor Pietruszka. Ekipa ratunkowa dotarła do ciał dwóch 
górników po pięciodniowej akcji, to jest 24 listopada. Byli to ładowa-
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cze W. Danczyki W. Pietruszka. W godzinach wieczornych odnale-
ziono ciało trzeciej ofiary – 34-letniego Pawła Kramorza. Znaleziono 
go w pozycji stojącej pomiędzy dwiema bryłami węgla. W rękach trzy-
mał oskard. Wynika stąd, że śmierć zaskoczyła go podczas wyko-
nywania pracy. W siódmym dniu akcji ratowniczej odnaleziono ciało 
ostatniej ofiary katastrofy – Henryka Galendzioka.

Pogrzeb odbył się 26 listopada. Uroczystości były nagłaśnia-
ne przez megafony i zostały zrelacjonowane przez czasopismo 
„Der Oberschlesische Wanderer”. Tłumy zebrały się pod budyn-
kiem cechowni, aby przyłączyć się do konduktu żałobnego sze-
ściu tragicznie zmarłych górników w ich ostatniej drodze. Na placu 
przed cechownią zgromadziły się delegacje honorowe partii oraz 
jej członkowie z flagami i wieńcami. Wewnątrz cechowni panowa-
ła cisza. Stało tam sześć trumien przykrytych czarnymi całunami, 
w otoczeniu zielonych gałęzi i świec płonących w kandelabrach. 
Gwarkowie i aktyw partyjny trzymali honorową wartę przy trumnach. 
W pierwszym rzędzie siedzieli pogrążeni w smutku członkowie ro-
dzin zmarłych górników, dalej liczni goście ze Śląska i z Niemiec. 
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz górniczych, nadrad-
cy i radcy górniczy, dyrektorzy kopalń, kierownicy, sztygarzy i inni 
przedstawiciele branży w czarnych mundurach. Uroczystości ża-
łobne rozpoczęły się stłumionym dźwiękiem werbli, dochodzącym 
z tyłu sali cechowni. Kolejno głos zabrali dyrektor kopalni i radca 
górniczy Palm. Ten zwrócił się do rodzin ze słowami pocieszenia 
oraz podziękował grupom ratowniczym za sprawną akcję i za to, 
że dzięki nim zmarli górnicy mogą być godnie złożeni na wieczny 
odpoczynek. Zapewnił, że rodziny tragicznie zmarłych zostaną oto-
czone opieką. 

Już po raz trzeci odbyły się uroczystości pożegnalne tego rodza-
ju na cmentarzu św. Franciszka w Zaborzu. Ofiary tragedii pochowa-
no w sąsiedztwie dwóch zbiorowych grobów, w których wcześniej spo-
częli 23 koledzy, którzy zginęli w 1903 roku oraz 8 ofiar z 1933 roku.
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Żywiec-Ocz ków, Wilcz y Jar
Przy moście

Kiedy zbliżaliśmy się do mostu […] stwierdziłem, że tył autobusu [znaj-
duje] się w poślizg[u] i schodzi na prawą stronę[.] Kierowca czując po-
ślizg skierował przednie koła. W tym miejscu […] tylne koła schodziły do 
środka jezdni[,] a przód w prawo. Kierowca w tym momencie skierował 
przednie koła w lewą stronę[. W]idziałem[, że] czynił to gwałtownie13.

Rankiem 15 listopada 1978 roku dwa autobusy odwoziły górników 
do kopalń „Brzeszcze”, „Piast” i „Ziemowit”. Była ciemna i zimna noc. 
Temperatura spadła poniżej zera. Było ślisko. W miejscach, gdzie te-
ren był znacznie obniżony i tworzył kotlinę, warunki były zdecydowanie 
gorsze. Ponadto droga prowadziła wzdłuż zbiornika wodnego, co powo-
dowało dodatkowe oszronienie wybrukowanej nawierzchni. Ze względu 
na kiepskie warunki, autobus był znacząco opóźniony względem roz-
kładu jazy. Około godziny 4.50 autobus marki „Autosan”, prowadzony 
przez Józefa Adamka, wjechał na most. W relacjach świadków po-
wtarzała się informacja, że autobus uderzył prawą stroną o barierkę 
zabezpieczającą jezdnię. Uderzenie spowodowało zmianę toru jazdy, 
w rezultacie czego pojazd przebił się przodem przez barierki po drugiej 
stronie jezdni i spadł 18 metrów w dół. Kierowca Józef Adamek nie zdo-
łał wyprowadzić autobusu z poślizgu. Na moście pojazd stracił przednie 
oświetlenie i uszkodził linię barier na 14-metrowym odcinku. 

Akcję ratowniczą podjęli pasażerowie-górnicy z kolejnego auto-
busu, któremu udało się pokonać oblodzony most w Wilczym Jarze. 
Systematycznie ostrzegano kolejnych kierowców z nadjeżdżających 
pojazdów. Między godziną 5.15 a 5.20 nadjechał kolejny autobus, 
prowadzony przez Bolesława Zonia, wiozący górników do KWK „Zie-
mowit” w Lędzinach. Kierowca zignorował ostrzeżenia ludzi stoją-
cych na poboczu. Spieszył się, chciał nadrobić znaczące opóź-

13 Por. relację Ryszarda Bargieła z protokołu przesłuchania świadka w: Paweł Zyzak, 
Tajemnica Wilczego Jaru, Poznań 2013, s. 104.
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nienie. Z relacji świadków wynikało, że autobus wjechał na most 
z nieznaczną prędkością, jednak przegrał walkę z oblodzoną po-
wierzchnią i wpadł w poślizg, uderzając przodem w barierkę za-
bezpieczającą prawą stronę jezdni. Pojazd wolnym ślizgiem wpa-
dał w wyrwę na moście. Autobus wykonał półobrót i runął dachem 
do jeziora. Spoczął na głębokości 5 metrów.

Prokuratura w Bielsku-Białej uznała, iż przyczyną katastrofy 
było niezachowanie przez obu kierowców bezpiecznej prędkości 
w chwili wjazdu na most oraz niedostosowanie jej do warunków 
pogodowych. We wspomnieniach osób, które przeżyły wypadek, 
ta ocena jawi się jako niesprawiedliwa. Poddawano w wątpliwość 
stan techniczny obu pojazdów oraz niewystarczająco dobre – jak 
na owe czasy – ogumienie autobusów. Jedną z ofiar wypadku była 
Natalia Walaszek – wdowa po górniku, która jechała na kopalnię, 
by dopełnić ostatnich formalności. Nigdy nie dotarła na miejsce, 
zmarła w szpitalu w Żywcu.

O tragedii w Wilczym Jarze przypomina pomnik z tablicą, posta-
wiony tuż przy moście. Listę trzydziestu ofiar katastrofy otwierają i za-
mykają nazwiska kierowców – Józefa Adamka oraz Bolesława Zonia. 
Monument przeszedł renowację w 2014 roku. Wcześniejszą tablicę 
pamiątkową zastąpiono granitową płytą z metalowym krzyżem.

Warto pochylić się nad mogiłami górników tej tragedii, których 
pochowano na cmentarzach w Żywcu, Pewli Ślemieńskiej, Gilowi-
cach, Rychwałdzie i Koszarawie.

Żywiec, ul. Andrzeja Komonieckiego
Cmentarz Przemienia Pańskiego

W rzędzie grobów pochowano dwunastu górników, którzy zginęli 
w wypadku drogowym 15 listopada 1978 roku w Wilczym Ja-
rze. Proste w formie mogiły wykonano z lastryko. Z pionowej płyty 
zwisała lampa górnicza (niezachowana obecnie). Na granitowych, 
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czarnych tablicach zamieszczono nazwiska zmarłych górników (od 
lewej): Leszka Barteczki, Leszka Mrowca, Stanisława Wrzeszcza, 
Franciszka Wieczorka, Jana Pacha, Andrzeja Lacha, Waldemara 
Kubalańcy, Bogumiła Kucharskiego, Tadeusza Kupczaka, Tadeusza 
Filipiaka, Bolesława Cadera. Spośród dwunastu grobów do dziś za-
chowało się jedenaście.





Zagłębie Dąbrowskie
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Zabudowania szybu „Kazimierz  I” kopalni „Kazimierz –Juliusz” w Sosnowcu, 
ost atniej zamkniętej kopalni węgla w Zagłębiu Dąbrowskim

Fot. Piotr Rygus
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Będzin, ul. Podzamcze 85
Cmentarz parafii Świętej Trójcy 

Kilka metrów za kaplicą cmentarną, po lewej stronie głównej alei, znajdu-
je się monument upamiętniający trzech górników: Wojciecha i Fran-
ciszka Boreckich oraz Ignacego Prochackiego, którzy zginęli podczas 
pracy pod ziemią w 1836 roku. Wypadek miał miejsce w trakcie tzw. ra-
bunku, czyli likwidacji drewnianej obudowy zabezpieczającej podziemne 
wyrobisko. Przebieg tego zdarzenia został opisany przez Józefa Mikoła-
ja Wiślickiego w publikacji z 1850 roku pt.: Opis Królestwa Polskiego pod 
względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlo-
wym, zwyczajowym i obyczajowym. Tym samym jest to jeden z pierwszych 
udokumentowanych wypadków górniczych. Według wspomnianej relacji: 

Między górnikami, co zawsze pierwsi ochoczo rzucali się do roboty, co im 
wszystko szło gdyby z płatka, byli dwaj bracia Boreccy i Prochacki. Oni też 
rozpoczęli podcinanie organów, śmiało a ostrożnie, silnie i przytomnie. 
Już wyrwano kilka sztuk budulca, a najmniejszy zgrzyt skały, szmer po-
ruszonej ziemi nie dał się słyszeć. Jeden z Boreckich, nie pomnę dla 
czego, zszedł z drabiny, a drugi jął się znowu do dzieła, kiedy o wielki 
Boże! Straszny odłam skały i piasku runął z belkami w kopalnię, przywalił 
Prochackiego ze szczętem, a Boreckiemu jedną nogę przygniótł. 

– Bracie utnij nogę, a ratuj! – zawołał przygnieciony skałą. 
– Jezus Marya – krzyknął wezwany na ratunek i bez namysłu uchwyciw-

szy topor, chciał nim odciąć uwięzioną nogę brata, aby tylko jego ocalić, gdy 
znów potężniejszy łam skalny zagrzebał w ruinach obu braci. 
Cały ten wypadek z szybkością piorunu spełniony, śród grzmotów wa-
lącej się skały i krzyku uciekających, najodważniejszym odebrał serce 
i zmysły, wszyscy struchleli, bo się zdawało, iż rozjątrzona ziemia za-
grzebie nas w swych wnętrznościach. 
Zaledwie po kilku godzinach przyszliśmy do przytomności, ale nikt nie odwa-
żył się wrócić do kopalni. Dopiero nazajutrz, za rozkazem Naczelnika i za jego 
przykładem, poszliśmy odgrzebać nieszczęśliwych, aby jak przystało chrze-
ścijanom, na świętem miejscu ostatecznego sądu oczekiwali.
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Wydobyte spod ziemi ofi ary tragedii z inicjatywy współpracowników 
pochowano w środkowej części cmentarza parafi i św. Trójcy w Będzi-
nie, gdzie wzniesiono pamiątkowy pomnik. Monumentowi nadano 
kształt zbliżony do sarkofagu zwieńczonego krzyżem, usytuowanego 
na kilkustopniowym podwyższeniu. Na jednym z dłuższych boków 
sarkofagu, skierowanym w stronę kaplicy, umieszczono napis: 

Woyciechowi i Franciszkowi Braciom Boreckim oraz Ignacemu Prochac-
kiemu Górnikom wd. 25-m maja 1836 r. między godziną 5-tą i 6-tą rano, 
przy opuszczaniu góry, węgiel kamienny pokrywającéy w kopalni Reden 
pod Dąbrową gruzem zawalonym, Urzędnicy, Górnicy, Hutnicy i inni To-
warzysze Braterscy z dobrowolnych ofi ar pomnik ten wznieśli. 

Na pozostałych trzech bokach monumentu wymienione zostały na-
zwiska trzech górników. Miejsce to jest prawdopodobnie najstarszym 
znanym upamiętnieniem tragedii górniczej w Polsce. W 2004 roku sta-
raniem Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz dzięki członkom Towarzy-
stwa Przyjaciół Będzina przeprowadzono renowację pomnika.

Nagrobek ofiar wypadku w kopalni z 1836 roku,  znajdujący się w Będzinie. 
Najstarszy znany zbiorowy grób ofiar tragedii górniczej w województwie śląskim 

Fot. Piotr Rygus
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Będzin, ul. Koszelew 1
Kościół pw. św. Barbary

Na placu przed świątynią znajduje się pomnik ku czci pracowników 
Głównych Warsztatów Kopalni „Paryż”, którzy zginęli w latach 1939–
1945 w obozie w Oświęcimiu. Obiekt składa się z fi gury św. Barbary 
ustawionej na podstawie w kształcie trapezu z tablicą. Napis na niej głosi: 
„Ogarnęły ich wały zguby. Osaczyły sidła piekielne. Pojmały pęta śmier-
ci. W latach męki i ofi ar narodu zginęli w Oświęcimiu”. Poniżej z imienia, 
nazwiska i wykonywanego zawodu wymieniono 13 pracowników wspo-
mnianych Warsztatów. Pomnik powstał z inicjatywy pracowników kopalni 
w 1946 roku, a odsłonięty został w 1947 roku na terenie zakładu. Pierwot-
nie fi gura św. Barbary spoczywała na masywnej kolumnie wyrastającej ze 
schodkowej podstawy, do której przytwierdzona była płyta z nazwiskami. 
Ostatecznie na plac kościelny pomnik został przeniesiony w 1997 roku, 
w dwa lata po rozpoczęciu likwidacji kopalni. 

Pomnik poświęcony pracownikom Głównych Warsztatów Kopalni „Paryż”, 
którz y zginęli w latach   1939–1945

Fot. Piotr Rygus
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Czeladź, ul. Nowopogońska 3
Cmentarz parafi alny 

Na cmentarzu parafi alnym, w rejonie kwater zlokalizowanych 
wzdłuż ulicy Nowopogońskiej, znajdują się dwie górnicze mogiły 
zbiorowe. Starsza z nich upamiętnia górników, którzy zginęli pod-
czas akcji pożarowej w kopalni „Saturn” w dniu 4 marca 1898 roku. 
Mogiła została ozdobiona obeliskiem, na którym wymieniono na-
zwiska sześciu górników wraz z opisem wydarzenia: „Postradali ży-

Mogiła zbiorowa w Czeladzi – górników, którz y zginęli w trakcie pożaru 
kopalni „Saturn” w 1898 roku

Fot. Piotr Rygus
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cie przy chwalebnem wypełnianiu obowiązku podczas pożaru szy-
bu na kopalni Saturn”. W drugiej części cmentarza znaleźć można 
grób zbiorowy czterech górników poległych w wypadku, który miał 
miejsce 9 grudnia 1909 roku w kopalni „Wiktor” w Milowicach. Upa-
miętnienie składa się z kolumny, z rzeźbą Matki Boskiej. Na fronto-
wej płaszczyźnie cokołu widnieją imiona oraz nazwiska poległych 
wraz z wiekiem, w jakim byli w momencie wypadku. 

Czeladź, Plac im. Victora Viannay’a

Na placu znajduje się pomnik założycieli i właścicieli kopalni „Cze-
ladź”. Upamiętnienie ma kształt lampki górniczej, tzw. benzynki, i zo-
stało odsłonięte w sierpniu 2016 roku. Napis umieszczony w dolnej 
części pomnika głosi: 

PAMIĘCI / JANA ANTONIEGO KELLERA, WIKTORA TEZENASA 
DU / MONTCEL I WIKTORA VIANNAYA – FRANCUSKIM / WŁA-
ŚCICIELOM KOPLANI „CZELADŹ”, BUDOWNICZYM / OSIEDLA 
PATRONACKIEGO, TWÓRCOM PIASKÓW, / KTÓRZY TEJ ZIE-
MI NADALI NIEPOWTARZALNY WYGLĄD / A MIESZKAŃCOM 
OFIAROWALI GODNE ŻYCIE.

Czeladź-Piaski, ul. 3 Kwietnia 21

Na ścianie szczytowej budynku, który pierwotnie był siedzibą dy-
rekcji kopalni, w pobliżu schodów prowadzących na wysoki parter, 
umieszczona została płyta upamiętniająca górników, którzy po-
legli w trakcie manifestacji robotniczej 3 kwietnia 1924 roku. 
Wspomnianego dnia pracownicy kopalni „Czeladź” w towarzystwie 
swoich rodzin protestowali przeciwko pogarszającym się warunkom 
płacowym w zakładzie. Z myślą o ochronie budynku administra-
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cyjnego przed tłumem protestujących, dyrekcja przedsiębiorstwa 
wezwała na pomoc policję. W trakcie manifestacji doszło do uży-
cia broni przez funkcjonariuszy, w wyniku czego śmierć na miejscu 
poniosło trzech górników: Stanisław Łaganowski, Jan Stelmasiński 
oraz Leon Janson. Czwarty, Izydor Romańczyk, zmarł w szpitalu na 
skutek odniesionych ran. 

Napis na tablicy brzmi: „Cześć bohaterom, którzy zginęli od kul policji 
granatowej w dniu 3.4.1924 r. w walce o chleb i wolność[…]”. Została ona 
wystawiona przez pracowników kopalni „Czeladź” po 1945 roku. 

Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 3
Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum

Przy jednym z głównych wejść do wnętrza hali znajduje się tablica 
upamiętniająca górników, którzy zginęli w trakcie pożaru w ko-
palni „Reden” w nocy z 20 na 21 września 1923 roku. Feralnej 
nocy podczas odstrzeliwania węgla doszło do wybuchu podziemne-
go pożaru. Rozpoczęła się wówczas trudna akcja gaśnicza, polega-
jąca na tłumieniu ognia przy użyciu wiader z wodą, do której przyłą-
czyli się również uczniowie dąbrowskiej Szkoły Górniczej, kierowani 
przez jednego z nauczycieli – prof. Adama Piwowara. Żywioł spowo-
dował odcięcie części podziemnych wyrobisk od dopływu świeżego po-
wietrza i umożliwił rozprzestrzenianie się trującego dymu. W dniu tragedii 
znaleziono pod ziemią 27 ofiar śmiertelnych. Kolejne 11 zwłok wydo-
byto dopiero po kilku miesiącach. W wyniku pożaru śmierć poniosło 
38 pracowników kopalni, a 40 zostało rannych. Pogrzeb ofiar tra-
gedii przerodził się w olbrzymią manifestację, w której udział wzięły 
delegacje górnicze większości okolicznych kopalń oraz mieszkańcy. 
Wydarzenia związane z katastrofą zostały odtworzone w powieści 
Czarne skrzydła autorstwa Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Tablicę 
pamiątkową odsłonięto w grudniu 2003 roku. 
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Dąbrowa Górnicz a, ul. Legionów Polskich 69
Dziedziniec Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisła-
wa Staszica 

Na wzniesieniu między ulicami Legionów Polskich, Szkolną oraz Lu-
dwika Kondratowicza znajduje się zespół dawnej Szkoły Górniczej 
w Dąbrowie Górniczej nazywanej potocznie „Sztygarką”. Jej początki 
sięgają 1889 roku, kiedy wydano akt prawny zezwalający na jej po-
wołanie. Rok później w budynku Zarządu Zachodniego Okręgu Gór-

Monument upamiętniający 100-lecie powst ania Szkoły Górnicz ej 
w Dąbrowie Górnicz ej

Foto. Piotr Rygus
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niczego, na wydziałach górniczym i hutniczym, kształciło się w sumie 
30 uczniów. W kolejnych latach placówka rozwijała się, rozszerzając 
profile kształcenia oraz rozbudowując swoje zaplecze dydaktyczne. 
Absolwenci szkoły stanowili elitę kierowniczą zagłębiowskich kopalni 
oraz hut. Pośrodku dziedzińca szkoły znajduje się monument upa-
miętniający 100-lecie istnienia Szkoły Górniczej. W górnej części 
kamiennej płyty przytwierdzono na środku okrągły medalion przedsta-
wiający głowę górnika w hełmie ochronnym oraz dwie kuple po bokach. 
W centralnym miejscu umieszczono płytę z napisem: „W dowód pa-
mięci i głębokiego szacunku dla wszystkich pokoleń, które dzieliły 
losy Szkoły Górniczej «Sztygarki», wniosły trwały wkład w jej rozkwit 
i rozwój polskiego górnictwa”. Nieco niżej zlokalizowana jest kolejna 
płyta opatrzona napisem: „W 100-lecie działalności szkoły w Dąbro-
wie Górniczej, wdzięczni wychowankowie. Grudzień 1989”. Pomnik 
o identycznej formie można zobaczyć w Rudzie Śląskiej przy ulicy 
ks. Ludwika Tunkla (upamiętnia górników zatrudnionych w kopalni 
„Nowy Wirek”). W pobliżu szkoły w Dąbrowie Górniczej, na terenie 
parku im. gen. Józefa Hallera, znajduje się także tablica upamiętnia-
jąca tragiczną akcję gaśniczą w kopalni „Reden” w 1923 roku, w której 
udział brali uczniowie Szkoły Górniczej. 

Dąbrowa Górnicza-Koszelew, ul. Feliksa Perla
Teren byłej kopalni „Paryż” („Generał Zawadzki”)

Wśród zachowanych zabudowań dawnej kopalni „Paryż” znajduje 
się monument upamiętniający pracowników zakładu, zamor-
dowanych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w latach 
1942–1943. Ma on formę kamienia pamiątkowego, przypominają-
cego bryłę węgla. Na jego licu przymocowana została tablica, na 
której z imienia i nazwiska wymieniono 66 górników. Hołd oddano 
także innym ofiarom terroru nazistowskiego. Obok kamienia, na co-
kole umieszczono miniaturkę lampki górniczej z zapalonym świateł-
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kiem. Inicjatorem powstania monumentu była dyrekcja ówczesnej ko-
palni „Generał Zawadzki”. Upamiętnienie odsłonięto 27 stycznia 1970 
roku. W czasach, gdy funkcjonowała kopalnia, w pobliżu obelisku 
znajdował się budynek administracyjny. Zwyczajem było składa-
nie kwiatów pod pomnikiem przez odwiedzające zakład delegacje. 
W pobliskim kościele pw. św. Barbary, leżącym na terenie Będzi-
na, znajduje się monument upamiętniający pracowników Głównych 
Warsztatów Kopalni „Paryż”, którzy zginęli w obozie oświęcimskim 
w latach 1939–1945. 

Jaworzno, ul. Wiejska 42
Kościół pw. św. Jana Kantego

Przed głównym wejściem do kościoła stoi dzwonnica, u podstawy 
której umieszczono elementy nawiązujące do górniczej przeszłości 
dzielnicy. Główne miejsce zajmuje płyta granitowa poświęcona pra-
cownikom kopalni „Jan Kanty”, którzy zginęli w latach 1947–1999 
podczas wykonywania swojej pracy. Nagłówek na tablicy brzmi: „By 
pamięć w nas została…”, a pod nim wymienionych zostało 86 osób. 
Podano ich imiona, nazwiska, datę śmierci oraz długość życia. Płyta 
powstała z inicjatywy dyrektora kopalni „Jan Kanty” i została odsłonię-
ta w październiku 2006 roku. Za płytą znajduje się symboliczny ostatni 
wózek węgla wydobyty w kopalni „Jan Kanty” 31 lipca 2000 roku. Ca-
łość dopełnia drewniana rzeźba przedstawiająca postać górnika.

Sosnowiec-Niwka, ul. Wojska Polskiego, 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Juliana 
Tuwima i ul. Wygoda

Na skrzyżowaniu widoczny jest monument upamiętniający ko-
palnię „Niwka–Modrzejów”, w kształcie górniczej lampki, tzw. 
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benzynki. W jego pobliżu pierwotnie funkcjonowała wspomniana ko-
palnia. Napis na tablicy umieszczonej na pomniku głosi: „Pamięci 
pracowników / Kopalni Niwka Modrzejów / Szczęść Boże”. 

Sosnowiec-Zagórz e, ul. ks. Jerz ego 
Popiełuszki 46
Kościół pw. św. Joachima 

Na placu przed świątynią znajduje się pomnik ku czci ofi ary tragicz-
nych wypadków przy pracy, które miały miejsce w kopalni „Mor-
timer-Porąbka-Klimontów”. Upamiętnienie ma form postumentu, na 

Symbolicz ny ost atni wózek węgla z kopalni „Jan Kanty” w Jaworz nie
Fot. Piotr Rygus
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którym umieszczono fi gurę z wizerunkiem św. Barbary. Na pomniku 
zamocowano płytę, na której wymieniono kilkudziesięciu tragicznie 
zmarłych górników, z imienia i nazwiska, daty śmierci oraz wieku.

Pomnik w kształcie lampki górnicz ej w Sosnowcu
Fot. Piotr Rygus



Wizerunek św. Barbary we wnętrz u budynku maszyny wyciągowej szybu 
„Kościuszko” w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku

Fot. Aleksandra Rygus
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Widok z hałdy na jeden z szybów kopalni węgla kamiennego 

„Murcki-Staszic” ruch „Boże Dary”
Fot. Piotr Rygus
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Indeks katastrof górniczych, których 
upamiętnienia zostały zawarte

 w publikacji

1836 V 25 – kopalnia „Reden” w Dąbrowie Górniczej – 
zawał                s. 141–142

1879 IV 22 – kopalnia „Paulus” („Paweł”) w Rudzie Ślą-
skiej-Chebziu – załamanie się pokładu     s. 92–93

1896 III 3–4 – kopalnia „Kleofas” w Katowicach-Załężu – 
pożar                  s. 78–79

1898 III 4 – kopalnia „Saturn” w Czeladzi – pożar            s. 141–145

1898 VII 21 – kopalnia „Gotthard” („Karol”) w Rudzie Ślą-
skiej-Orzegowie, kopalnia „Paulus” („Paweł”) 
w Rudzie Śląskiej-Chebziu – awaria mechani-
zmu windy                s. 102–104

1903 IV 2  – kopalnia „Königin Luise” („Królowa Luiza”) w Za-
brzu – eksplozja pyłu węglowego                                s. 127–130

1904 III 2 – kopalnia „Schlesien” („Śląsk”) w Świętochłowi-
cach-Chropaczowie             s. 110–112

1905 III 1 – kopalnia „Preußen” („Miechowice”) w Byto-
miu-Miechowicach – obsunięcie wyrobiska 
skalnego                 s. 57–58

1909 XII 9 – kopalnia „Wiktor” w Sosnowcu-Milowicach        s. 114–145

1912 II 11 – kopalnia „Wanda-Lech” w Rudzie Śląskiej-No-
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wym Bytomiu (górnicy kopalni kopalnia „Paweł” 
[„Paulus”] w Rudzie Śląskiej-Chebziu) – pożar                s. 93

1913 XII 7–8 – kopalnia „Emma” („Marcel”) w Radlinie – 
pożar                                                                    s. 116–117

1915–1918 – kopalnia „Emma” („Marcel”) w Radlinie – 
śmierć rosyjskich jeńców wojennych         s. 106

1915–1918 – kopalnia „Römer” („Rymer”) w Rybniku-
-Niedobczycach – śmierć rosyjskich jeńców 
wojennych                    s. 106

1917 – kopalnia „Paulus” („Paweł”) w Rudzie Śląskiej-
-Chebziu          s. 93

1920 IV 9 – kopalnia „Castellengo” („Rokitnica”) w Za-
brzu-Rokitnicy – eksplozja pyłu węglowego    s. 58–60

1920 VI 5–6 i 5 XII – kopalnia „Brandenburg” („Walen-
ty-Wawel”) w Rudzie Śląskiej      s. 97–98

1923 I 10 kopalnia „Abwehr” („Mikulczyce”) w Zabrzu-Mi-
kulczycach – pożar        s. 13, 124–127

1923 I 31 – kopalnia „Heinitz” („Rozbark”) w Bytomiu – wy-
buch gazów oraz zapalenie się pyłu węglowego   s. 60–63

1923 VIII 11 – kopalnia „Ruben” („Nowa Ruda”) w Nowej 
Rudzie          s. 32–34

1923 IX 20–21 – kopalnia „Reden” w Dąbrowie Górniczej – 
pożar                  s. 146, 148

1928 – kopalnia „Ruben” („Nowa Ruda”) w Nowej Rudzie          s. 37
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1929 VII 29 – kopalnia „Viktoria” w Wałbrzychu-Sobędzi-
nie – wybuch                       s. 46–47

1930 – kopalnia „Ruben” („Nowa Ruda”) w Nowej Rudzie  s. 37

1930 VII 9 – kopalnia „Wenceslaus” („Wacław”) w Ludwiko-
wicach Kłodzkich (Ludwigsdorf)            s. 34

1931 – kopalnia „Ruben” („Nowa Ruda”) w Nowej Rudzie         s. 37 

1933 II 14 – kopalnia „Königin Luise” („Królowa Luiza”)
 w Zabrzu – zawał                   s. 130–133

1935 V 22 – kopalnia „Walenty-Wawel” w Rudzie Śląskiej        s. 99–100 

1937 XI 19 – kopalnia „Königin Luise” („Królowa Luiza”) 
w Zabrzu – wybuch metanu             s. 133–134

1941 V 10 – kopalnia „Ruben” („Nowa Ruda”) w Nowej Ru-
dzie – wybuch            s. 32–34, 37

1945 I 27 – kopalnia „Gotthard” („Karol”) w Rudzie Śląskiej-
-Orzegowie – ostrzał artyleryjski                 s. 102–105

1946 – kopalnia „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie           s. 37

1951 V 22 – kopalnia „Łagiewniki” w Bytomiu – pożar    s. 53–56

1954 III 21 – kopalnia „Barbara-Wyzwolenie” w Cho-
rzowie – pożar             s. 66–68

1958 – kopalnia „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie           s. 37

1958 VIII 28 – kopalnia „Makoszowy” w Zabrzu – pożar s. 88, 122–123

1961 IX 12 – kopalnia „Zabrze-Zachód” w Zabrzu – awaria 
mechanizmu windy       s. 121 
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1974 VI 28 – kopalnia „Silesia” w Czechowicach-Dziedzi-
cach – eksplozja metanu    s. 69–71

1976 – kopalnia „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie           s. 37

1978 XI 15 – kopalnie: „Brzeszcze” w Brzeszczu, „Piast” 
w Bieruniu i „Ziemowit” w Lędzinach – wypa-
dek komunikacyjny lądowy autobusów wiozą-
cych górników do pracy                  s. 135–137

1979 – kopalnia „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie           s. 37

1979 X 30 – kopalnia „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 
pożar           s. 69–71

1985 XII 22 – kopalnia „Wałbrzych” w Wałbrzychu 
– wybuch               s. 19, 43–44

2006 XI 21 – kopalnia „Halemba” w Rudzie Śląskiej – 
wybuch metanu i zapalenie pyłu węglowego      s. 96–97
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Fragment zabudowań Starej Kopalni w Wałbrz ychu 
z szybem „Sobótka” w tle

Fot. Piotr Rygus
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