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GÓRNICZE MIEJSCA PAMIĘCI JAKO TWORZYWO  
DO OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO SZLAKU KULTUROWEGO 
W PRZESTRZENI RUDY ŚLĄSKIEJ 

MINING PLACES OF MEMORY AS A PLAST FOR DEVELOPING  
A THEMATIC CULTURAL ROUTE IN THE SPACE OF RUDA ŚLĄSKA

Uwagi wprowadzające 

Ekspansja zainteresowania pamięcią, określana m.in. mianem memory boom1, jest 
dzisiaj faktem bezdyskusyjnym, obejmując coraz to nowe zagadnienia i sfery życia2. „Fe-
nomen pamięci – pisze Aleida Assmann – jest wobec mnogości swych wcieleń nie tylko 
transdyscyplinarny w tym sensie, że żadna profesja nie jest w stanie zagwarantować wy-
czerpującego i prawomocnego jego opisu, ale również w obrębie poszczególnych dyscyplin 
ujawniają się sprzeczności i kontrowersje”3. O pamięci mówi się zarówno w wymiarach: 
wspólnotowym, zbiorowym, indywidualnym, ale i lokalnym, regionalnym, narodowym, 
globalnym, jak również politycznym, społecznym i kulturowym. 

Wielorakie reprezentacje pamięci w formie konkretnych obiektów – miejsc pamięci, 
licznie występujące w rozmaitych przestrzeniach, w sposób naturalny skłaniają do zainte-
resowania się nimi różnych środowisk, także dostęp do informacji na ich temat w środkach 
społecznego komunikowania przyczynia się do zwrócenia na nie uwagi. Niektóre z nich 
od dziesięcioleci obecne są na danym obszarze, wpisując się nie tylko w krajobraz, ale 
i w biografie kolejnych pokoleń. Inne – powstałe niedawno – dopiero zaczynają pełnić 
funkcje memoratywne. 

Górnictwo węgla kamiennego kojarzy się nie tylko z wydobyciem „czarnego złota” wy-
korzystywanego w różnych gałęziach przemysłu, ale również z wypadkami i katastrofami 
w kopalniach. Podziemne wyrobiska, gdzie zalegają pokłady energetycznego surowca, od 
zawsze zagrażały zdrowiu i życiu pracujących tam ludzi (wybuchy gazów, pyłu, wdarcia wody 

1 M. Saryusz-Wolska, Memory boom, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, 
R. Traba, współpraca J. Kalicka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 225. 
2 M. Napiórkowski, Epidemia pamięci, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. R. Chym-
kowski i in., wstęp i red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Wyd. UW, Warszawa 2018, s. 16. 
3 A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, tłum. P. Przybyła, [w:] Pamięć zbiorowa 
i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 108. 
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i kurzawki, tąpnięcia, zawały). Na przestrzeni wieków w kopalniach na całym świecie zginęły 
setki tysięcy ludzi, co jakiś czas media donoszą o kolejnych dramatycznych wydarzeniach. 
Na ziemiach polskich do tragicznych w skutkach wypadków doszło m.in. w kopalniach: 

„Ludmiła” w Sosnowcu (1881 r., ponad 200 ofiar), „Kleofas” w Katowicach Załężu (1896 r., 
105 zabitych), „Makoszowy” w Zabrzu Makoszowach (1958 r., 72 ofiary). Jednakże, co trzeba 
podkreślić, podobnych katastrof, w nieco mniejszej skali, było bardzo wiele4. 

Duża część dramatycznych wydarzeń w kopalniach, począwszy od drugiej połowy 
XIX wieku5 aż po współczesność, została upamiętniona w postaci różnorodnych obiektów 
architektonicznych (pomniki, tablice pamiątkowe, kaplice, zbiorowe i pojedyncze mogiły, 
różnorodne formy przestrzenne). Oddanie hołdu osobom, które zginęły w miejscu pracy 
podczas wykonywania obowiązków zawodowych, traktowane jest niemal w kategorii 
obowiązku i to zarówno przez właścicieli kopalń, gdzie doszło do tragicznych wypadków, 
jak i współpracowników ofiar, również przez mieszkańców, co najlepiej widać na cmenta-
rzach w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy przy grobach poległych 
górników pali się bardzo dużo zniczy. 

Przedmiotem artykułu są miejsca upamiętnienia tragicznych wypadków i katastrof 
w kopalniach węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej (największa gmina górnicza w Polsce), 
które – ze względu na liczne przykłady ich występowania – mogą stanowić interesujące 
tworzywo do opracowania tematycznego szlaku kulturowego. Podstawą niniejszego opra-
cowania są materiały zebrane przez autorkę podczas badań terenowych prowadzonych 
od 2006 roku (rejestracja obiektów pamięci), a także kwerenda archiwaliów oraz dostępna 
na ten temat literatura przedmiotu. 

Ruda Śląska – miasto węgla i stali 

Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu, które zostało utworzone 1 stycznia 
1959 roku z połączenia dwóch innych miast: Rudy i Nowego Bytomia. Leży ono na Wy-
żynie Śląskiej, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, pod względem liczby 
mieszkańców (138 578 w 2017 r.)6. Obecnie składa się z 11 dzielnic (Ruda, Orzegów, 
Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Bykowina, Kochłowice, Halemba, Bielszowice, Wirek, 
Czarny Las), z których każda rozwijała się jako odrębna miejscowość. 

Rozwój miasta na przestrzeni wieków miał związek z przemysłem hutniczym (żelaza 
i cynku) oraz z wydobyciem węgla kamiennego. Z 1543 roku pochodzi informacja o Ja-
nie Gierałtowskim, właścicielu Biskupic i Rudy, który uzyskał regale górnicze na swoich 
włościach. Tym samym przyjęło się określać, że był on pierwszym górnikiem węgla 

4 Szczegółowe dane na temat wypadkowości w kopalniach na ziemiach polskich i w świecie: D. Świtała-Trybek, 
Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof górniczych, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 109–125. 
5 W województwie śląskim najstarszy grobowiec poświęcony trzem górnikom, ofiarom katastrofy z 1836 roku 
w kopalni „Renard” w Sosnowcu, znajduje się na cmentarzu przy kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Będzinie. 
6 Dane na podstawie: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018: https://katowice.stat.gov.pl/vademecum/
vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_ruda_slaska.pdf [24.04.2019]. 
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kamiennego na Górnym Śląsku7. Jednakże historycy nie są pewni, czy w zbudowanej 
kuźnicy używał on węgla kamiennego, czy raczej stosowanego powszechnie do tej pory 
węgla drzewnego8. O odkryciu palnych właściwości węgla mówi jedno z podań ludowych 
odnoszących się właśnie do Rudy Śląskiej: „W r. 1754 pasterze koło wsi Ruda pod By-
tomiem obłożyli swe ognisko czarnymi kamieniami, które poczęły się palić. Miało to ludzi 
zainteresować i skłonić potem do poszukiwania tego »czarnego kamienia« na opał”9. 

O kształtującym się przemysłowym charakterze powstałego kilka wieków później 
miasta świadczą między innymi następujące dane z końca XVIII wieku, a mianowicie, że 
na jego obszarze znajdowały się: trzy wielkie piece, cztery zakłady przeróbki surówki na 
żelazo kowalne, pięć kopalń węgla kamiennego, odkrywki rudy żelaza i sześć tartaków 
połączonych z młynami10. W okresie późniejszym wraz z intensywną industrializacją po-
wstały liczne kopalnie i zakłady koksownicze oraz w 1840 roku Huta „Pokój” (działająca 
do dzisiaj), która w 1912 roku miała sześć wielkich pieców, dwie koksownie, trzy stalownie, 
własną centralę elektryczną, walcownie i produkowała 250 tys. ton surówki, co stanowiło 
jedną czwartą całej produkcji górnośląskiej11. 

Po drugiej wojnie światowej w Rudzie Śląskiej działało osiem kopalń węgla kamiennego 
i dwa zakłady koksownicze12. Na początku lat 90. XX wieku, kiedy rozpoczął się proces re-
strukturyzacji przemysłu węglowego w kraju, czynnych było jeszcze pięć kopalń, natomiast 
dzisiaj funkcjonują jedynie trzy zakłady górnicze („Bielszowice”, „Halemba” i „Pokój”), od 
1 lipca 2016 roku połączone administracyjne w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Ruda”, która należy do Polskiej Grupy Górniczej. We wspomnianych 
trzech zakładach w 2018 roku zatrudnionych było ponad 7100 pracowników13. Warto też 
dodać, że w 1993 roku na patronkę Rudy Śląskiej została wybrana św. Barbara, mająca 
w opiece przedstawicieli górniczego stanu, od 1998 jej wizerunek widnieje w herbie miasta. 

Katastrofy górnicze na obszarze Rudy Śląskiej 

Historia Rudy Śląskiej nierozerwalnie związana jest z górnictwem, a tym samym 
z katastrofami i wypadkami w kopalniach. Tragicznych wydarzeń, w których ginęli górnicy 
w tutejszych zakładach wydobywczych, było bardzo wiele. Nie sposób wspomnieć o nich 
wszystkich i to z różnych powodów14, dlatego przywołane zostaną jedynie te, które wy-

7 J.S. Dworak, A. Ratka, Ruda Śląska. Przewodnik, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 
1985, s. 16. 
8 Por.: H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem technicznym, 
historyczno-statystycznym i prawnym, t. 1, Warszawa 1841, s. 464; J. Jaros, Początki górnictwa węglowego 
w Rudzie Śląskiej, [w:] Kopalnia „Wawel” 1752–1987, red. J. Jaros, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987, s. 11. 
9 S. Berezowski, Przewodnik turystyczno-krajoznawczy po województwie śląskim, Wyd. Nasza Księgarnia, 
Katowice 1937, s. 87. 
10 J.S. Dworak, Najstarsze wiadomości z dziejów miasta, [w:] Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta, oprac. A. Szefer, 
Wyd. Śląsk, Katowice 1970, s. 42. 
11 J. Szaflik, Większe zakłady przemysłowe na terenie Rudy Śląskiej, [w:] Ruda Śląska. Zarys…, s. 336. 
12 A. Frużyński, Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2012, s. 251–256. 
13 Na podstawie oficjalnej strony Polskiej Grupy Górniczej: https://www.pgg.pl/o-firmie/oddzialy/2bi [05.03.2019]. 
14 Warto zaznaczyć, że w kopalniach wypadki przy pracy od zawsze stanowiły codzienność górniczą. Dawniej 
rejestrowano przede wszystkim te z dużą liczbą ofiar, natomiast mniejsze wypadki nie były skrupulatnie odnoto-



Dorota Świtała-Trybek 136

różniały się większą liczbą ofiar śmiertelnych. O tych właśnie dramatycznych wypadkach 
mówią różne miejsca pamięci. 

Najstarsza – poświadczona w dokumentach – informacja o zbiorowym wypadku w rudz-
kiej kopalni pochodzi z 1755 roku. Przebieg zajścia szczegółowo zrelacjonował baron Franz 
von Stechow, jej właściciel, który w liście do Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu 
donosił, że górnicy mieli problemy z „parami siarkowymi”, które gasiły im światło. Pewnego 
dnia pod ich wpływem tak osłabli, że po wyjściu z wyrobiska poszli wzmocnić się wódką, 
po czym znów zjechali pod ziemię. W tym czasie do kopalni przybył kowal z zamiarem 
zakupu węgla, a usłyszawszy wówczas słabe wołania górników, postanowił ich ratować 
wraz z dwoma miejscowymi chłopami. Wszyscy śmiertelnie zatruli się gazami15. 

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że „era katastrof” w kopalniach 
znajdujących się na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej rozpoczęła się w połowie XIX wieku, 
wtedy doszło do czterech tragicznych wydarzeń, w których jednorazowo zginęło kilkunastu 
i więcej górników. Pierwszy z nich miał miejsce w 1879 roku w kopalni „Paweł” w Chebziu, 
jego przyczyną było oberwanie się liny wyciągowej, co spowodowało śmierć 12 mężczyzn16. 
Kolejne dwa związane były z kopalnią „Karol” w Orzegowie: 22 kwietnia 1879 roku w wyniku 
zawalenia się stropu chodnika w szybie „Zofia” zginęło 10 górników17; dziesięć lat później, 
18 lipca 1898 roku, w szybie „Gotthard” wskutek wyślizgnięcia się klatki z 26 górnikami 
i awarii „łapaczów” runęła ona na dno szybu, grzebiąc 25 osób (przeżyła tylko jedna oso-
ba)18. W innej kopalni – „Gottessegen” w Wirku, 10 czerwca 1895 roku, w wyniku pożaru, 
który wybuchł w starych wyrobiskach i przedarł się przez szczeliny w filarach oporowych 
aż do szybu zjazdowego, zginęło 20 górników19. 

W XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI stulecia tragiczne zajścia wystąpiły w nastę-
pujących kopalniach: „Paweł” (1912, 1917 r.), „Walenty Wawel” (1920, 1934, 1935 r.)20, 

„Wanda-Lech” (1929, 1946, 1950 r.)21, „Halemba” (1980, 1990, 1991, 2006 r.)22, „Nowy 
Wirek” (1995 r.)23, „Bielszowice” (1996, 2003 r.)24 i „Wujek Ruch Śląsk” (2009 r.)25. Ich 
przyczynami były przede wszystkim: tąpnięcia, wybuchy metanu i pyłu węglowego. 

wywane przez zarządców bądź w ogóle ich nie ewidencjonowano. Pamięć o nich zachowała się przede wszystkim 
w przekazach rodzinnych. 
15 Z. Janeczek, Szkice z dziejów kopalni „Wawel”. Wydanie okolicznościowe z okazji zakończenia działalności 
kopalni „Wawel”, Katowice 1999, s. 10–11. 
16 Informator historyczny Kopalń Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, oprac. Stowarzyszenie 
Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej, Spółdzielnia Dziennikarzy „Omnipress”, Katowice 1958, s. 32.
17 Ibidem, s. 35. 
18 Ibidem. 
19 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 181.
20 B. Ćwięk, Sukcesy i klęski w działaniach ratownictwa górniczego, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 
Bytom 2006, s. 22. 
21 W. Cybulski, Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie, Wyd. Śląsk, Katowice 1973, s. 24; B. Ćwięk, op. cit., s. 168. 
22 B. Ćwięk, op. cit., s. 89–91, 177–178; Informacja o wynikach prac komisji powołanej po katastrofie w kopalni 

„Halemba”, „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 2008, nr 7, s. 38–41.
23 B. Ćwięk, op. cit., s. 178–179. 
24 Ibidem, s. 104–105, 180–187. 
25 J. Kaczmarek, M. Jankowska, Wnioski z prac Komisji powołanej przez Prezesa WUG badającej przyczyny 
i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego zaistniałego 18 września 2009 r. w KHW S.A. KWK 

„Wujek” Ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej, „Ratownictwo Górnicze” 2010, nr 2, s. 6–10.
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Przywołując dane liczbowe dotyczące ofiar katastrof i wypadków górniczych, koniecznie 
trzeba wspomnieć, że mieszkańcy Rudy Śląskiej niegdyś pracowali i nadal zatrudniają 
się w kopalniach znajdujących się w ościennych miejscowościach, stąd niezwykle trudno 
jest ilościowo ustalić, ilu dokładnie rudzian-górników zginęło w trakcie wykonywania pracy. 

Tabela 1. Największe katastrofy i wypadki górnicze w rudzkich kopalniach

Lp. Nazwa kopalni Rok Liczba ofiar

1 „Paweł” 1879 12

2 „Karol” 1879 10 

3 „Gottessegen” 1895 20

3 „Karol” (szyb „Gotthard”) 1898 25

4 „Karol” (szyb „Gotthard”) ?26 6

5 „Karol” (szyb „Gotthard”) 1912 3

6 „Paweł” 1912 4

7 „Paweł” 1917 3

8 „Walenty-Wawel” i „Castellengo”27 1920 (IV, VI, XII) 16

9 „Wanda-Lech” 1929 16

10 „Walenty-Wawel” 1934 13

11 „Walenty-Wawel” 1935 4

12 „Karol” 1945 8

13 „Wanda-Lech” 1946 2

14 „Wanda-Lech” 1950 3

15 „Walenty-Wawel” 1967 4

16 „Halemba” 1980 8

17 „Halemba” 1990 19

18 „Halemba” 1991 5

19 „Nowy Wirek” 1995 5

20 „Bielszowice” 1996 5

21 „Bielszowice” 2003 16 ciężko poparzonych

22 „Halemba” 2006 23

23 „Wujek Ruch Śląsk” 2009 20
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury przedmiotu i badań terenowych  
(rejestracja miejsc pamięci). 

26 Na tablicy przytwierdzonej do pomnika nie ma wyróżnionej daty wypadku w kopalni.
27 Mieszkańcy Rudy byli ofiarami katastrofy w kopalni „Castellengo” w Rokitnicy (dzielnica Zabrza), która miała 
miejsce 9 kwietnia 1920 roku, zginęło wówczas 29 górników. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się 13 kwiet-
nia w kościele parafialnym w Rudzie, po którym nastąpiło wyprowadzenie zwłok do rodzinnych gmin tragicznie 
zmarłych górników. Zob. szerzej: Pogrzeb ofiar kopalni „Kastellengo”, „Katolik” 1920, nr 48.
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Rudzkie miejsca pamięci katastrof i wypadków górniczych 

Na obszarze Rudy Śląskiej znajduje się kilkanaście obiektów upamiętniających tra-
giczne wydarzenia w kopalniach. Pochodzą one z różnego okresu, najstarsze powstały 
w drugiej połowie XIX wieku, natomiast najmłodszy – w 2011 roku. 

Wyjaśnienia wymaga samo określenie „miejsce pamięci”. Współcześnie termin ten 
definiowany jest dwojako. Po pierwsze – topograficznie, wskazując na konkretne miejsca 
związane z wydarzeniami i procesami godnymi upamiętnienia i gdzie podejmowane były 
lub są akty komemoracji; po drugie – metaforycznie, ukierunkowane (odwołując się do 
Pierre’a Nory i jego koncepcji lieu de mémoire28) ku zbiorowym wyobrażeniom na temat 
przeszłości i jej znaczeniom symbolicznym29. W ostatnim czasie termin „miejsce pamięci” 
używany jest także dla nazwania wirtualnych praktyk żałobnych30. W niniejszym artykule 
autorka odwołuje się do pierwszego rozumienia pojęcia. W centrum jej uwagi znalazły się 
obiekty architektoniczne wskazujące na nieszczęśliwe wypadki w kopalniach, są wśród 
nich przede wszystkim: wspólne mogiły, pomniki i kaplice. 

W przestrzeniach poszczególnych dzielnic miasta najliczniejszą grupę górniczych 
miejsc pamięci tworzą zabytki sepulkralne w postaci zbiorowych grobów. Taka forma po-
chówku ofiar (pochodzących z danej miejscowości, parafii) w jednej mogile bądź w osob-
nych kwaterach obok siebie była charakterystyczna jeszcze po drugiej wojnie światowej. 
Warto dodać, że zgodnie ze zwyczajem, miała miejsce wówczas tylko jedna ceremonia 
pogrzebowa. Dzisiaj inhumacje tragicznie zmarłych odbywają się zazwyczaj w różnych 
terminach, co uwarunkowane jest różnymi względami, w tym i koniecznością przepro-
wadzenia badań prokuratorskich (identyfikacje ciał ofiar, badania DNA). Tak dawniej, jak 
i współcześnie tego typu pogrzeby wyróżniają się uroczystą oprawą, oprócz bowiem 
krewnych i znajomych poległych górników biorą w nich udział obowiązkowo przedstawi-
ciele kierownictwa kopalni, włodarze miasta, radni, ratownicy górniczy, orkiestra górnicza 
i liczni mieszkańcy. Niejednokrotnie też nabożeństwu przewodzi ordynariusz diecezji, 
który wygłasza homilię. 

Zbiorowe mogiły górników znajdują się na cmentarzach parafialnych w Goduli Orze-
gowie i Rudzie. Są okazałych rozmiarów, w większości zadbane, w ostatnim czasie 
część z nich poddano pracom renowacyjnym. We wspomnianych dzielnicach miasta 
można zobaczyć po kilka tego typu obiektów. Każdy z nich wyróżnia się zarówno pod 
kątem architektonicznym, jak i ze względu na materiał (np. piaskowiec, marmur, granit), 
z którego został zbudowany. Najstarszy pomnik nagrobny zlokalizowany jest na nekropolii 
w Goduli, poświęcony został 12 górnikom, którzy zginęli 22 kwietnia 1879 roku w kopalni 

„Paweł” (zob. fot. 1). Oprócz niego są również dwie inne zbiorowe mogiły ofiar górniczych 
wypadków – z 1912 i 1917 roku (zob. fot. 2). 

28 A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20. 
29 K. Kończal, Miejsce upamiętnienia (hasło), [w:] Modi memorandi…, s. 230–231. 
30 Ibidem, s. 233. 
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Fot. 1. Pomnik ofiar katastrofy w kopalni  
„Paweł” w 1879 r., Godula  
(fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 2. Pomnik nagrobny tragicznie zmarłych  
górników w 1912 r., Godula  
(fot. D. Świtała-Trybek)

Z kolei w Orzegowie mieści się Mauzoleum Poległych Górników powstałe po katastrofie 
w kopalni „Karol” w 1898 roku, jego fundatorami byli Schaffgotschowie (właściciele zakładu). 
Inskrypcja na tablicy nagrobnej informuje zarówno o tragicznej śmierci 25 górników, jak 
również o ośmiu pracownikach kopalni, którzy zginęli na stanowisku pracy 27 stycznia 1945 
roku w wyniku wybuchu pocisku artyleryjskiego (zob. fot. 3). Na tym samym cmentarzu 
usytuowany jest też zbiorowy grób trzech innych górników, o czym w wymowny sposób 
mówi następujący napis na płycie przytwierdzonej do pomnika: „Tu spoczywają w Bogu 
naszi ukochani mężowie i dobrzy ojcowie górnicy [wymienione imiona i nazwiska męż-
czyzn oraz daty ich urodzenia] padli ofiarą zawodu swego 18 listopada 1912 na kopalni 
Gotthardt” (zob. fot. 4). 
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Fot. 3. Mauzoleum ku czci tragicznie  
zmarłych górników w 1898 i 1945 r.,  
Orzegów (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 4. Tablica z inskrypcją na pomniku  
nagrobnym ofiar wypadku w kopalni „Gotthardt” 
w 1912 r., Orzegów (fot. D. Świtała-Trybek)

W innej dzielnicy – Rudzie, na nekropolii przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, 
można zobaczyć kilka przykładów zbiorowego pochówku górników. Jeden z nich o im-
ponujących rozmiarach znajduje się w południowej części cmentarza, zaraz przy bramie 
wejściowej. Okazały pomnik, stanowiący część murowanego ogrodzenia, poświęcony 
jest ofiarom dwóch katastrof: z czerwca i grudnia 1920 roku. Klasycyzujący nagrobek 
ma kompozycję trójosiową, w środkowej części (otoczonej pilastrami podtrzymującymi 
trójkątny przyczółek) pierwotnie zawieszony był medalion z głową górnika (dziś są po nim 
jedynie ślady). Ten niezwykle wyróżniający się w przestrzeni sepulkralnej obiekt upamiętnia 
wszystkich miejscowych górników, którzy „ZGINĘLI W PODZIEMIACH KOPALŃ PRZY 
WYKONYWANIU SWYCH CIĘŻKICH OBOWIĄZKÓW PRACY”, co zaznaczono na jednej 
z umieszczonych na nim tablic (zob. fot. 5). 

Następną charakterystyczną grupę miejsc pamięci górniczego trudu stanowią okazałe 
samodzielne pomniki. Lokalizacja pomnika, zdaniem badaczy, nigdy nie jest przypad-
kowa, a jego ekspozycja zależy od usytuowania i otoczenia, tworząc pewnego rodzaju 
znaczeniowy kontekst, który nadaje mu określoną interpretację. Między pomnikiem 
i otoczeniem występuje coś w rodzaju architektonicznego modus vivend31. Jeden z trzech 

31 L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 2006, s. 70. 
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pomników górniczych usytuowany jest na cmentarzu komunalnym w Halembie. Swoją 
formą przypomina dużą bryłę węgla. Na jej górze wykuty jest herb górniczy w postaci 
dwóch młotów górniczych (pyrlika i żelazka), poniżej umieszczono inskrypcję: „CZEŚĆ 
PAMIĘCI GÓRNIKOM POLEGŁYM NA STANOWISKU PRACY W KWK HALEMBA”. Na 
nekropolii tej znajduje się również inne miejsce upamiętnienia górników, wyróżniające się 
zarówno pod względem przestrzennym, jak i architektonicznym. Jest ono zlokalizowane 
na dużym placu, naprzeciw bramy wejściowej i każdy, kto wchodzi na cmentarz, automa-
tycznie kieruje na niego wzrok. Konstrukcyjnie składa się z trzech części. Pośrodku stoi 
dużych rozmiarów krzyż, na którym wisi umęczony Chrystus, po obu jego stronach – na 
obeliskach zbudowanych z czerwonej cegły – przytwierdzone są tablice z nazwiskami 
wszystkim tragicznie zmarłych górników od początku działalności kopalni „Halemba” 
(od 1957 r.). Inicjatorem powstania wspomnianego monumentu był Stanisław Kiermes, 
działacz „Solidarności”, internowany w czasie trwania stanu wojennego, były górnik tejże 
kopalni. Warto podkreślić, że miejsce to odgrywa rolę szczególną, symbolizuje bowiem 
wszystkich górników poległych w śląskich kopalniach. To właśnie cmentarz komunalny 
w Halembie najczęściej wizytują znani politycy, składają kwiaty, zapalają znicze w in-
tencji zmarłych górników w dniu wspomnienia św. Barbary – patronki górniczego stanu 
(zob. fot. 6). 

Kolejne dwa pomniki dopełniają przestrzeń wokół kopalni. Pierwszy z nich został od-
słonięty w pierwszą rocznicę katastrofy w kopalni „Wujek Ruch Śląsk” w Kochłowicach 
(zob. fot. 7), w której zginęło 20 górników; jest usytuowany przed bramą wejściową do 
zakładu wydobywczego. Drugi – pierwotnie znajdował się na terenie kopalni „Nowy Wirek”, 
dlatego dostęp do niego osobom z zewnątrz był ograniczony. Po likwidacji kopalni stał się 
osiągalny dla wszystkich zainteresowanych. 

W wymiarze symbolicznym miejscem upamiętnienia tragicznego losu 23 górników jest 
ceglana wieża z wbudowanym na niej zegarem przed kopalnią „Halemba”. To właśnie 
przed tym budynkiem w 2006 roku licznie gromadzili się mieszkańcy Halemby, rodziny 
uwięzionych pod ziemią mężczyzn i oczekiwano na wiadomości o prowadzonej akcji ra-
towniczej. Każdego roku w kolejne rocznice katastrofy składane są tu kwiaty i zapalane 
znicze (zob. fot. 8). 

Miejsce pamięci z kopalnią w tle ma niezwykle ekspresywną wymowę i z pewnością 
wpływa na jego społeczną percepcję. Znajduje się ono bowiem w przestrzeni bezpo-
średnio kojarzonej z tragedią górników, co potęguje wyobrażenie o samym dramacie 
i potwierdza powszechnie znany fakt, że praca w kopalni jest niebezpieczna i zagraża 
życiu ludzi.
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Fot. 5. Pomnik poświęcony górnikom na cmentarzu w Rudzie (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 6. Miejsce pamięci poświęcone  
górnikom na cmentarzu komunalnym  
w Halembie (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 7. Pomnik ku czci tragicznie zmarłych 
górników w 2009 r. w kopalni „Wujek Ruch Śląsk”, 
Kochłowice (fot. D. Świtała-Trybek)

Jeszcze innym przykładem obiektu upamiętniającego śmierć górników są małe obiekty 
sakralne. Pierwszy z nich – kapliczka w Nowym Bytomiu, znajdująca się przy jednej z głów-
nych ulic dzielnicy, została zbudowana w 2004 roku ku czci wszystkich górników kopalni 

„Pokój”, którzy zginęli w wypadkach w toku dziejów tejże kopalni. Kaplica poświęcona jest 



Górnicze miejsca pamięci jako tworzywo… 143

Matce Bożej Piekarskiej – patronce archidiecezji katowickiej, także opiekunce górników32. 
We wnętrzu znajduje się obraz z jej wizerunkiem oraz tablica pamiątkowa z następującą 
inskrypcją: „Ku pamięci górnikom, którzy zginęli śmiercią tragiczną na posterunku pracy 
w kopalni „Pokój” w latach 1902–2000. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”. Fundato-
rami kaplicy były dwa związki zawodowe działające w kopalni: NSZZ „Solidarność” i ZZG 
(Związek Zawodowy Górników) w Polsce przy KWK „Pokój” (zob. fot. 9). Drugim obiektem 
sakralnym jest drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa wyciętym z blachy, który stoi na 
terenie ogródków działkowych w dzielnicy Ruda. Na jego temat nie ma żadnych materiałów 
archiwalnych. Zgodnie jednak z przekazami mieszkańców krzyż ten pochodzi z począt-
ku XX wieku, został ufundowany przez górników dawnej kopalni „Minerva” po wypadku, 
w którym miało zginąć 11 górników – przybyszów z Kongresówki (zaboru rosyjskiego)33. 

Fot. 8. Miejsce pamięci – zegar przed kopalnią 
„Halemba” (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 9. Kapliczka w Nowym Bytomiu  
(fot. D. Świtała-Trybek)

32 Taki tytuł znajduje się m.in. w litanii do Matki Boskiej Piekarskiej. 
33 I. i A. Mateoszkowie, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Rudzie Śląskiej, Muzeum Miejskie w Rudzie 
Śląskiej, Ruda Śląska 2003, s. 166. 



Dorota Świtała-Trybek 144

Propozycja tematycznego szlaku kulturowego związanego 
z górniczymi miejscami pamięci na obszarze Rudy Śląskiej 

Pojęcie szlak w powszechnym użyciu funkcjonuje już od dawna34, wyróżnia się rów-
nież wieloma konotacjami. W Słowniku języka polskiego znajduje się pięć wyjaśnień tego 
terminu, z których trzy uwzględniają aspekt „przemieszczania się”35. W historii cywilizacji 
ludzkiej znane są szlaki (drogi) o dużym znaczeniu handlowym, np.: jedwabny (łączący 
Chiny z Europą i Bliskim Wschodem, wykorzystywany od III w. p.n.e. do XVII w. n.e.) 
i bursztynowy (wiodący od europejskich krajów basenu Morza Śródziemnego do południo-
wych wybrzeży Morza Bałtyckiego, popularny od I w. n.e.) czy pielgrzymkowy (początkowo 
o typowo religijnym charakterze), np. w chrześcijaństwie najbardziej znane, prowadzące 
do Rzymu, Jerozolimy czy Santiago de Compostela. 

Wraz z rozwojem podróżowania zaczęły powstawać szlaki turystyczne36, które przygo-
towane z myślą o turystach „są widomym znakiem opanowywania (oswajania) przestrzeni 
geograficznej i podporządkowywania jej potrzebom podróżników. Obecnie istnienie sieci 
szlaków turystycznych jest już trwałym atrybutem przestrzeni turystycznej”37. Współcześ-
nie z każdym rokiem tras turystycznych przybywa, informacje o nich są powszechnie 
dostępne, w dużej mierze dzięki środkom społecznego komunikowania. Aby jednak 
powstający tematyczny szlak turystyczny uzyskał status materialny, „konieczne okazują 
się m.in.: oznakowanie go w terenie, utworzenie usług skoncentrowanych wokół tematu, 
koordynacja działań oraz poparcie władzy samorządowej”38. 

W obszernej literaturze przedmiotu z zakresu turystyki funkcjonują różne klasyfikacje szla-
ków turystycznych uwzględniające określone parametry. Ich szczegółowego przeglądu podjął 
się Armin Mikos von Rohrscheidt, który przedstawił najważniejsze z kryteriów i wyodrębnione 
na ich podstawie typy szlaków39. Trzeba też wspomnieć, że w celu propagowania i ochrony 
spuścizny przodków, budowania europejskiej wspólnoty kulturowej, dbałości o całokształt 
dorobku ludzkości w 1986 roku zrodziła się koncepcja wyznaczania szlaków kulturowych 
w Europie. Rok później Rada Europy zainicjowała program Europejskich Szlaków Kulturo-
wych, a w 1997 roku powstał Instytut Szlaków Kulturowych z siedzibą w Luksemburgu. Jego 

34 Zob. np. Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, 
Warszawa 1909, s. 631–632. 
35 http://sjp.pwn.pl/szukaj/szlak.html [25.01.2019]. 
36 Nie ma jednej obowiązującej definicji szlaku. W rozumieniu PTTK brzmi ona następująco: „jest [to] wytyczona 
i oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) wyposażona w urządzenia i znaki informacyjne trasa wędrówki 
zapewniająca bezpieczne jej przebycie turyście o przeciętnym poziomie umiejętności i doświadczeniu bez względu 
na porę roku i poza ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Szlak lub jego odcinek może być czasowo zamknięty, 
jeżeli wymagają tego szczegółowe warunki (np. niekorzystne warunki pogodowe, zagrożenie lawinowe, prace leśne 
czy czasowa ochrona walorów przyrodniczych)”; Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Warszawa 2014, s. 5.
37 A. Stasiak, Szlaki turystyczne – zagospodarowywanie, atrakcja czy produkt turystyczny, [w:] Szlaki turystyczne 
a przestrzeń turystyczna, Wyd. PTTK Kraj, red. P. Kuleczka, Warszawa 2007, s. 45. 
38 Z. Kruczek, A. Bukowska, Rola szlaków tematycznych w ożywianiu przestrzeni turystyki kulturowej, [w:] 
Przestrzeń turystyki kulturowej, red. nauk. D. Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 
2017, s. 20. 
39 A.M. von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków 2010, s. 22–26. 
Nadto: Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2011.
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zadaniem jest koordynacja działań nad rozwojem tras już istniejących oraz powoływanie 
kolejnych. Obecnie w Europie funkcjonuje około 30 szlaków kulturowych40, które obejmują 
następujące zakresy tematyczne: ludzie, migracje, rozprzestrzenianie się głównych prądów 
europejskich w dziedzinie filozofii, sztuki, religii, nauki, techniki i handlu41. 

Na obszarze Polski jest wiele oznaczonych szlaków i tras, które odwołują się do 
dziedzictwa górniczego, prowadzonej dawniej eksploatacji różnych kopalin (rud żelaza, 
ołowiu, srebra, złota, miedzi, uranu, także soli, węgla kamiennego, skał węglanowych itd.). 
Najwięcej ich znajduje się w regionach, w których przez wieki wydobywano surowce 
naturalne, w tym m.in. na Dolnym i Górnym Śląsku i w Małopolsce. Dla przykładu w woje-
wództwie śląskim dziedzictwo górnicze jest ujęte w ramach tematycznego Szlaku Zabyt-
ków Techniki Województwa Śląskiego, Szlaku Historii Górnictwa Górnośląskiego, Szlaku 
Gwarków; natomiast w dolnośląskim funkcjonują: Szlak Górnictwa Złota, Szlak Tradycji 
Górniczych w Karkonoszach, w małopolskim: Szlak Dawnego Górnictwa, Szlak Górnictwa 
Siarkowego w Swoszowicach, Wielicki Szlak Szybów Górniczych, Szlak Solny. Oprócz 
wspomnianych szlaków można wyróżnić także ścieżki dydaktyczno-turystyczne, np. „Ko-
palnia przywrócona naturze” w nieczynnym kamieniołomie Lipówka w Rudnikach, „Ścieżka 
geologiczno-kruszcowo-górnicza” na Karczówce, „Ścieżka siarkowa” w Tarnobrzegu, 

„Geopark – śladami dawnego górnictwa kruszców” w Mirowie itd. 
Z powyższego pobieżnego zestawienia wynika, że dziedzictwo górnicze jest dość licz-

nie reprezentowane na szlakach, trasach czy ścieżkach edukacyjnych. Jednakże dopiero 
kilka lat temu pojawiła się inicjatywa, aby wyeksponować również zagadnienie wypadków 
górniczych. Zadania tego podjęli się członkowie Koła Kolarskiego „Sokół” Oddziału PTTK 
w Radlinie. Dzięki ich zaangażowaniu powstała (i cały czas jest uzupełniana) nieoznako-
wana ścieżka tematyczna „Śladami ofiar górniczego stanu”42. 

W Rudzie Śląskiej miejsca pamięci związane z ofiarami katastrof i wypadków w kopal-
niach należą do krajobrazu kulturowego miasta, są elementem zbiorowej pamięci rudzian. 
Informują nie tylko o dziejach oraz górniczym charakterze poszczególnych dzielnic, ale są 
przede wszystkim materialnymi świadectwami trudnych doświadczeń społeczności zwią-
zanych z kopalniami. Ich liczba i różny czas powstania wskazują na fakt, że dramatyczne 
zdarzenia w zakładach wydobywczych na tym obszarze nie należą do przeszłości, ale 
współtworzą również teraźniejszość, co ma wyraz m.in. w budowaniu – po każdej kolejnej 
katastrofie – nowych miejsc upamiętniania ofiar górniczego trudu. 

Opracowanie tematycznego szlaku kulturowego, którego motywem przewodnim byłyby 
przestrzenie i obiekty poświęcone poległym górnikom na posterunku pracy, wydaje się 
zatem w pełni uzasadnione. Szlak ten miałby charakter przede wszystkim historyczny, 
pełnił funkcje poznawcze i edukacyjne. Informował o ważnych wydarzeniach z perspektywy 
lokalnej, ale również szerzej – regionalnej i odnosił się do historii przemysłu górniczego, 
w tym zagadnienia dotyczącego wypadkowości w kopalniach. Turysta miałby także okazję 

40 Zob. http://www.efhr.eu/2017/06/08/europejskie-szlaki-kulturowe-rady-europy/ [25.01.2019]. 
41 K. Orzechowska-Kowalska, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 12, s. 4. 
42 Zob. Oficjalna strona Oddziału PTTK Radlin, https://pttk.radlin.pl/?page_id=108 [13.03.2019]. 
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zaznajomić się z różnymi stylami architektonicznymi pomników powstałych na przestrzeni 
ostatnich 150 lat oraz z rozmaitymi formami pochówku ofiar, np. w zbiorowych mogiłach, 
osobnych kwaterach leżących obok siebie itp. 

W większości przypadków te charakterystyczne miejsca pamięci pełnią funkcję aktyw-
nych nośników pamięci43, przy nich są bowiem realizowane różnorodne praktyki memo-
ratywne, tak o charakterze indywidualnym, jak i zbiorowym. Przy niektórych regularnie 
odbywają się uroczystości upamiętniające kolejne rocznice wystąpienia danej katastrofy 
(np. przy pomnikach w Kochłowicach i Halembie). 

Funkcjonowanie szlaku miałoby szczególne znaczenie w edukacji młodego pokolenia 
rudzian, pozwoliłoby mu poznać bliżej dzieje miasta, jego kulturę, w tym i kulturę grupy 
zawodowej górników. Dziedzictwo górnicze to nie tylko wszak galowe mundury, orkiestra 
górnicza i Barbórka odprawiana uroczyście 4 grudnia, jak powszechnie się uważa. To 
również charakterystyczne budynki i konstrukcje przemysłowe, stanowiące symbol ciężkiej 
pracy, a dziś – w dobie przeobrażeń sektora górniczego – niejednokrotnie popadające 
w ruinę44, nadto cały wachlarz praktyk zwyczajowych, folklor pieśniowy, charakterystycz-
ne sposoby spędzania czasu wolnego itp.45 Poza tym bezpośredni kontakt z miejscami 
pamięci uwrażliwiałby młode pokolenie na los innych ludzi, kształtowałby poczucie od-
powiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”, regionu i kra-
ju, wskazywałby na konieczność dbania o przestrzenie pamięci. To ważne aspekty, które 
wpływają na budowanie tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Zdaniem Łukasza Gawła: 

Bez względu na indywidualnie wyznaczane dla poszczególnych szlaków cele, za-
wsze ich podstawą musi być rozważne dysponowanie zasobami, co w przypadku 
dziedzictwa kulturowego jest szczególnie istotne, gdyż stanowi ono zbiór niezwykle 
wrażliwy. Składa się z dóbr nieodnawialnych, które raz utracone, nie mogą być już 
nigdy odzyskane w pierwotnej formie46. 

Tak dzieje się w przypadku górniczych miejsc pamięci i to w kwestii ochrony zarówno 
dziedzictwa materialnego (niektóre z obiektów zostały bezpowrotnie utracone), jak i nie-
materialnego (np. przekazy świadków tragicznych wydarzeń). 

Szlak, biorąc pod uwagę środek transportu, mógłby przyjąć trzy warianty: samochodowy, 
rowerowy i pieszy. W pierwszym i drugim przypadku prowadziłby po wszystkich wyzna-
czonych miejscach pamięci znajdujących się w różnych dzielnicach miasta (Halemba–
Kochłowice–Nowy Bytom–Ruda–Orzegów–Godula) niejednokrotnie oddalonych od siebie 
o kilkanaście kilometrów, cała trasa wyniosłaby wówczas 37 km. W przypadku pieszego 
podróżowania trasa wiodłaby po kilku sąsiadujących ze sobą dzielnicach, np. Halemba–

43 M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Wyd. DiG, Warszawa 2002, s. 7–8.
44 D. Świtała-Trybek, Dziedzictwo (po)górnicze – dylematy i perspektywy, [w:] Kulturowo-językowy obraz Śląska, 
red. L. Przymuszała, D. Świtała-Trybek, Wyd. UO, Opole 2017, s. 95–111. 
45 Zob. Górniczy stan w wierzeniach, humorze, obrzędach i pieśniach, red. D. Simonides, Wyd. Śląsk, Katowice 
1988. 
46 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego – praktyka zarządzania: refleksje po audycie śląskiego Szlaku 
Zabytków Techniki, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 2, s. 20. 
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Kochłowice (pięć miejsc pamięci – 16,5 km); Nowy Bytom–Ruda (trzy obiekty upamięt-
niające – 17,6 km); Ruda–Orzegów–Godula (osiem miejsc pamięci – 9,4 km). Możliwe 
są propozycje opracowania także innych tras, które uwzględniałyby np. różną sprawność 
fizyczną potencjalnych grup turystów czy konkretne obiekty (np. zbiorowe mogiły) znaj-
dujące się na cmentarzach. Oczywiście, to, jaki byłby to szlak (materialny, realny szlak 
turystyczno-kulturowy, wirtualny szlak turystyczno-kulturowy)47, jest uzależnione od stopnia 
jego faktycznej organizacji i możliwości korzystania z niego. 

Podsumowanie 

Ruda Śląska jest miastem górniczym, co można zaobserwować na każdym kroku. 
Charakterystyczna zabudowa przemysłowa z szybami kopalnianymi jako dominantami 
przestrzennymi, także hałdy (część z nich jest zrekultywowana), niszczejąca infrastruktura 
budowlana: mieszkaniowa, drogowa (efekt wstrząsów podziemnych) stanowią wyraźne 
tego przykłady. Do innych materialnych świadectw funkcjonującego tu od ponad dwóch 
wieków przemysłu wydobywczego należą rozmaite miejsca informujące o tragicznych 
wydarzeniach w kopalniach. Ofiarom pracy pod ziemią poświęcono kilkanaście obiek-
tów, na trwale wpisały się one w rudzki krajobraz. Ich lokalizacja jest różna, co w jakimś 
stopniu wskazuje na fakt, że ich powstanie w konkretnych przestrzeniach wynikało ze 
społecznego zapotrzebowania: upamiętnienia tych, którzy stracili życie podczas wyko-
nywania obowiązków zawodowych. Współcześnie miejsca te mogą stać się tworzywem 
do opracowania tematycznego szlaku turystyczno-kulturowego. 

Choć zasięg terytorialny proponowanego szlaku obejmuje tylko przestrzeń Rudy Ślą-
skiej, to autorka jest przekonana, że jego temat przewodni może stanowić propozycję do 
zaprojektowania europejskiego szlaku kulturowego pamięci wielkich katastrof i wypadków 
górniczych, obejmując regiony i miejsca, w których doszło do tragicznych w skutkach 
wydarzeń w kopalniach. Dzieje przemysłu wydobywczego w poszczególnych państwach 
Europy (np. we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Rosji, na Ukrainie, 
w byłej Jugosławii itd.) obfitują w liczne przykłady tego typu zdarzeń i tym samym miejsc 
ich upamiętniających48. Warto wspomnieć, że w latach 2006–2007 w ramach europej-
skiego programu „Kultura 2000 – Sieć miejsc pamięci” muzea w różnych krajach Europy 
(we Francji, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) upamiętniły na swych stronach interneto-
wych wielkie katastrofy górnicze. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przyłączyło 
się do tego projektu, przygotowując (we współpracy z kopalnianymi izbami tradycji) serwis 
o dwóch katastrofach: w kopalni „Sośnica” (1955 r.) i „Makoszowy” (1958 r.)49. 

47 A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Wyd. 
KulTour.pl, Poznań 2010, s. 321–323. 
48 Zob. dane o największych katastrofach w brytyjskich, niemieckich, czeskich, jugosłowiańskich itd. kopalniach 
węgla kamiennego: D. Świtała-Trybek, Tragedia w kopalni…, s. 117, 120–122. 
49 Z. Szmidtke, Wielkie katastrofy w kopalniach „Sośnica” (1955 r.) i „Makoszowy” (1958 r.) – projekt strony 
internetowej w ramach europejskiego programu „Śladem miejsc pamięci”, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako 
strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, red. T. Burzyńki, Katowice 2007, s. 173–179. 
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Streszczenie 

Dramatyczne wydarzenia, w których jednorazowo ginie większa liczba osób, pozostawiają po 
sobie materialne ślady w postaci obiektów architektonicznych: pomników, tablic pamiątkowych, 
krzyży, a także kaplic. Nie inaczej jest w przypadku katastrof górniczych. Miejsc upamiętnia-
jących tragicznie zmarłych w kopalniach węgla kamiennego w krajobrazie osiedli górniczych 
i pogórniczych jest bardzo wiele. 

Przedmiotem artykułu są miejsca pamięci nieszczęśliwych wydarzeń w kopalniach na obszarze 
Rudy Śląskiej, które powstały od połowy XIX wieku po współczesność. Ze względu na liczne 
przykłady ich występowania (pomniki, mogiły zbiorowe, małe obiekty sakralne) mogą one sta-
nowić interesujące tworzywo do opracowania szlaku turystyczno-kulturowego „Rudzkie miejsca 
pamięci górniczego trudu”. Podstawą niniejszego opracowania są materiały zebrane przez 
autorkę podczas badań terenowych prowadzonych od 2006 roku (rejestracja obiektów pamięci), 
a także kwerenda archiwaliów oraz dostępna na ten temat literatura przedmiotu. 

Słowa kluczowe: miejsce pamięci, katastrofa, kopalnia, szlak turystyczno-kulturowy, Ruda Śląska

Abstract 

Dramatic events, where a lot of people die at once, leave behind material traces in the form of 
architectural objects: monuments, commemorative plaques, crosses, and chapels. This is true 
also in the case of mining accidents. There are many memorial sites commemorating the victims 
of accidents in coal mines in the landscape of mining and post-mining settlements. 



Dorota Świtała-Trybek 150

This article focuses on memorial sites devoted to unfortunate events that happened in mines 
in the area of Ruda Śląska, established from the mid-nineteenth century to the present. Due 
to numerous occurrences (monuments, mass graves, small sacral objects), they may provide 
interesting material for the development of a tourist and cultural trail “Miner’s toll memorial sites 
in the area of Ruda Śląska”. The basis of this study are materials gathered by the Author during 
field studies carried out since 2006 (registration of memorial sites), as well as a query of archives 
and available literature. 

Keywords: memorial site, catastrophe, mine, tourist and cultural trail, Ruda Śląska
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