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Wprowadzenie 

Hałdy bez wątpienia należą do obiektów, które w sposób wizualny informują o działalno-
ści człowieka, działalności specyficznej, bo kojarzonej przede wszystkim z mechanicznym 
przekształceniem środowiska naturalnego i jego degradacją. Składowiska te, będące 
efektem ubocznym zazwyczaj wielkiego przemysłu (wydobywczego, hutniczego, energe-
tycznego), od momentu kiedy zaczęły pojawiać się w krajobrazie, budziły wiele emocji. 
Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci zmieniły nie tylko dotychczasową przestrzeń, ale 
miały bezpośredni wpływ na egzystencję tysięcy ludzi, którzy zostali zmuszeni żyć w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie przez kolejne dziesiątki lat. 

Na terenie województwa śląskiego, najbardziej uprzemysłowionego regionu w Polsce 
i jednego z najbardziej uprzemysłowionych w Europie, tego typu obiektów jest najwięcej 
w kraju, co ma bezpośredni związek z intensywną industrializacją i urbanizacją tego 
obszaru od połowy XIX wieku. Przy powstających zakładach przemysłowych (zakładach 
wydobywczych, hutach) w bardzo szybkim tempie wyrastały coraz to większe w swych 
rozmiarach nienaturalne „góry”. Współcześnie, choć wiele z nich zmieniło się (zostały 
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poddane procesom rekultywacji), to nadal – obok szybów kopalnianych – są rozpozna-
walnym symbolem przemysłowej części Górnego Śląska. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są hałdy poprzemysłowe w województwie 
śląskim. Autorka zawraca uwagę na kulturowe znaczenie tychże obiektów na przestrzeni 
ostatniego wieku oraz ich potencjał w zakresie turystyki (industrialnej, górniczej, sportowej, 
rowerowej, ekstremalnej itd.). 

Hałdy – piramidy pejzażu przemysłowego 

Hałdy – antropogeniczne formy ukształtowane przez człowieka – w powszechnym od-
biorze kojarzą się przede wszystkim z obszarem, który został poddany brutalnej metamorfo-
zie, a jego dotychczasowe środowisko przyrodnicze „wzbogacono” formami przestrzennymi 
przywołującymi krajobraz wręcz księżycowy: zwałowiska różnorodnego kamienia, skał, 
innych odpadów. Ale to tylko jeden, schematyczny i stereotypowy obraz hałd. Drugi jest 
bardziej przyjazny, ponieważ w dalszej perspektywie – przy bliższym poznaniu tychże 
obiektów i ich roli w społecznościach lokalnych (i szerzej w regionie) – okazuje się, że 
niosą one również pozytywne konotacje. 

Wyraz „hałda” jest pochodzenia niemieckiego (od słowa die Halde) i oznacza „wysy-
pisko skały płonnej lub odpadów przemysłowych usuwanych z kopalni, huty lub innego 
zakładu przemysłowego; rzadziej zsypisko na wolnym powietrzu kopaliny użytecznej 
sypanej luźno; zwał”1. Na hałdach składuje się takie zbędne w toku produkcji materiały, 
jak: skały, żużel, popiół i inne.

Hałdy bezsprzecznie przynależą do pejzażu przemysłowego, są jednym z jego wyróż-
niających się elementów. Ich występowanie pozwala określić umiejętności pozyskiwania 
surowców oraz technologie ich przetwarzania, zaś duże nagromadzenie na konkretnym ob-
szarze świadczy tak o skali samej produkcji, jak i stopniu ingerencji człowieka w środowisko. 

Na obszarze województwa śląskiego, gdzie zlokalizowane jest Górnośląskie Zagłę-
bie Węglowe, dominują hałdy odpadów powęglowych, zwane zwałami skały płonnej lub 
zwałami skał karbońskich. Zwałowisk tych jest 219 i zajmują łącznie powierzchnię ponad 
4000 ha. Najwięcej z nich znajduje się na terenie Zabrza (34), Jaworzna (26), Bytomia (21), 
Katowic (14), Rybnika (13), Rudy Śląskiej (12), Jastrzębia Zdroju i okolic (9). Ze względu 
na kształt zwałowisk wyróżnia się trzy ich typy: stożkowe (najstarsze, o stromych zboczach 
i niewielkim stopniu zagęszczenia odpadów), zwałowiska stołowe (w kształcie góry stoło-
wej, których materiał jest zagęszczony) oraz zwałowiska krajobrazowe (będące obiektami 
o łagodnych kształtach wkomponowanych w otaczający krajobraz)2. Największa hałda 
liczy ponad 250 ha, a najwyższe z nich osiągają ponad 100 m wysokości, np. „Szarlota” 

1 Słownik wyrazów obcych, red. B. Pakosz, PWN, Warszawa 1991, s. 323. W Słowniku górniczym podano, 
że wyraz hałda „wywodzony jest od staropolskiego: hala = usypisko, wysypisko”; s. Gisman, Słownik górniczy, 
Instytut Węglowy, Katowice 1949, s. 87. 
2 Ł. Gawor, W. Warcholik, P. Dolnicki, Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako 
przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego” 2014, s. 258–259. 
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w Rydułtowach od podstawy mierzy około 134 m, szczyt znajduje się około 406 m n.p.m.; 
równie imponująca pod względem wysokości jest hałda „Skalny” w Łaziskach Górnych 
o wysokości względnej 92 m i bezwzględnej – 389 m n.p.m. 

Fot. 1. W tle hałda „Szarlota” (fot. D. Świtała-Trybek)

Fot. 2. Hałda „Szarlota” (na pierwszym planie szyb Leon, fot. D. Świtała-Trybek)
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Na każdą wydobytą tonę węgla przypada około 300 kg materiałów składowanych na 
hałdach. Jest to przede wszystkim surowiec skalny (większość to iłowce i mułowce, także 
łupki węglowe, piaskowce i żwirowce, sporadycznie występują wapienie i zlepieńce) wraz 
z niewielkimi ilościami węgla. Na przestrzeni ostatnich dwóch wieków hałdy zakładano 
w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń, a nawet w centrach gęsto zaludnionych miast czy 
osiedli. Były to najczęściej zwały nadpoziomowe – stożkowe. Od pewnego czasu unika 
się sypania takich „konstrukcji”, a odpady lokowane są na płaskich, podpoziomowych 
zwałowiskach, wykorzystując na ten cel powierzchnie nieproduktywne, jak np. wyrobiska. 
Wiele zwałowisk zlokalizowanych jest jednak niemal pośrodku kompleksów leśnych, np. 
zwałowisko centralne „Smolnica”3. 

To, że hałdy oddziałują negatywnie na środowisko przyrodnicze, nie jest tajemnicą. 
Jednakże stopień ich wpływu na otoczenie na przestrzeni wieków był różny, co ma bez-
pośredni związek z technologiami, jakie zastosowano przy ich budowie, oraz materiałami 
odpadowymi, które na nie trafiały. Na starszych hałdach wśród składowanych surowców 
jakiś odsetek stanowiły pozostałości węgla, będące powodem powstawania pożarów, a tym 
samym emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Takie tlące się zwałowiska 
były i są nadal realnym zagrożeniem dla życia ludzi mieszkających w ich niedalekim sąsiedz-
twie, nie wspominając już o degradacji fauny i flory wokół nich. Współcześnie usypywane 
hałdy zawierają dużo mniej łatwopalnych odpadów, cały materiał zaś zostaje sprasowany, 
by ograniczyć ilość powietrza w strukturze zwałowiska i tym samym jego palność4. 

Kulturowy obraz hałdy 

Na hałdy można spojrzeć z różnych perspektyw. Można je z pewnością podziwiać ze 
względu na wielorakie formy architektoniczne, być zauroczonym rozległym krajobrazem, 
który rozciąga się z ich najwyższych punktów, a także być zaskoczonym występowaniem 
roślin i zwierząt w tym nieprzyjaznym środowisku przyrodniczym. Można na nie też spo-
glądać jako na świadectwo kolonialnej wręcz eksploatacji Śląska, degradacji środowiska 
naturalnego tego regionu, złożonych problemów z ich rekultywacją. Wiele pojawia się 
zatem obrazów związanych z hałdami, ale też wiele refleksji. 

Hałdy, wpisane w śląski krajobraz w sposób bezpośredni i pośredni, miały wpływ na 
życie ludzi. Dla tutejszych mieszkańców były ważnym elementem najbliższego otoczenia, 
jego symbolicznym nośnikiem, obiektem współtworzącym przestrzeń architekto-
niczną (wraz z zakładem i osiedlem robotniczym)5, z którym utożsamiały się kolejne 
pokolenia, i które potwierdzały ich tożsamość w kategorii miejsca6. „Przynależność do 

3 http://przyroda.katowice.pl/pl/czowiek-i-przyroda/ksztaltowanie-srodowiska/haldy/155-budowa-hald 
[06.06.2018]. 
4 http://www.ekoprod.pl/pl/dokument/139/powstawanie-hald.html [08.06.2018].
5 D. Świtała-Trybek, Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych, Wyd. UO, Opole 
2014, s. 94. 
6 H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wyd. UAM, Poznań 
2002, s. 142. 
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pewnej przestrzeni – jak słusznie podkreśla J. Nowak – buduje określone interpretacje 
świata i tworzy więzi społeczne, przestrzeń staje się obszarem projekcji wartości, daje 
poczucie stabilności”7. 

Dla naszego pokolenia i dla wcześniejszych – wspomina jeden z mieszkańców 
Śląska – hałda była codziennym widokiem. Był to swego rodzaju obraz tradycji, tak 
jak orkiestra górnicza. Hałda była często bezpośrednio przy domach; ludzie byli do 
takiego sąsiedztwa przyzwyczajeni; obok była też huta. Bliskość hałdy była dla nas 
czymś naturalnym, jak naturalna jest dla górali obecność gór8. 

Hałdy, ze względu na rozmiary, a przede wszystkim wysokość i kubaturę, tworzą 
majestatyczne dominanty przestrzenne. Na tle krajobrazu wyróżniają się (niektóre 
osiągają ponad 100 m wysokości), można je zobaczyć z dalszej odległości, co sprawia, 
że są charakterystycznymi, ale i nietypowymi punktami orientacyjnymi w terenie, jego wy-
znacznikami. Krajobraz z nimi w tle wyraźnie też komunikuje, że jest to (albo był) obszar 
związany z przemysłem. 

Fot. 3. Hałda „Skalny” w Łaziskach Górnych (fot. D. Świtała-Trybek)

Hałdy wrosłe w codzienną egzystencję na różne sposoby oswajano, obłaskawiano, czy 
wręcz pielęgnowano. Te, które już „okrzepły” i były w miarę bezpieczne, przede wszyst-
kim można było na nich przebywać (kopalnie nie ograniczały do nich dostępu), tworzyły 
miejsce wypoczynku, relaksu, zabawy itp., kreując określone formy aktywności wśród 

7 J. Nowak, O semantycznej redukcji przestrzeni etnicznej, [w:] A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak, Zarządzanie 
przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 57. 
8 S. Holecki, Wspomnienia z hałdy, spisał i zredagował T.M. Głogowski, [w:] Hałda. Materiały IV sesji śląsko-
znawczej pracowników naukowych, studentów i gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowice, 
5–6 maja 1999, red. T.M. Głogowski i M. Kisiel, Wyd. Pallas Silesia, Katowice 2000, s. 136. 
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lokalnych społeczności, o czym świadczy chociażby poniższa wypowiedź, odwołująca 
się do lat 30. ubiegłego wieku: 

[…] Wtedy w czasach mojego dzieciństwa i młodości, hałdy były dla nas ogrodem – 
z cienką trawą, którą skubały nasze melancholijne kozy, z trawą poprzetykaną szafra-
nowymi podbiałami i bieluśkimi stokrotkami, które nie wiadomo dlaczego, nazwaliśmy 
gęsimi pępkami. Gdzieniegdzie, na hałdach już wygasłych, ogród przemieniał się 
w aromatyczne gaiki, pełne brzózek i krzewów, między którymi kicały dzikie króliki. 
[…] Hałdy były także corsem dla zakochanych – to oni wydeptywali tutaj pierwsze 
ścieżki. Były miejscem towarzyskich spotkań. W małych kotlinkach zasiadali górni-
cy lub bezrobotni do gry w skata. […] W niedzielę, zdarzało się, pojawiały się tutaj 
całe rodziny. Siadały na brzegu zazielenionej hałdy, dziewczyny stroiły sobie wianki 
na głowę z gęsich pępków, starsi zaś patrzyli na kopalnię, która dzień odpoczynku 
czciła przytłumionym z lekka gwarem albo liczyli puste węglarki na bocznym torze9. 

Na hałdach życie tętniło przez cały rok, w zimie dzieci zjeżdżały na sankach, latem 
puszczały latawce, zbierały różne „skarby” (kolorowe, mieniące się kamyczki, pozosta-
łości po środkach wybuchowych – zapalniki do lasek dynamitu, druty, śruby itp.). Takie 
obrazy przywołujące hałdy w kontekście zabawy, czasu szczęśliwego, beztroskiego, 
szczególnej więzi mieszkańców osiedli przyzakładowych są tematem dzieł malarzy, np. 
Pawła Wróbla czy Witolda Pałki. 

Hałdy jawią się również jako miejsce zarobkowania osób (tzw. hołdziarzy), które 
pojawiały się zazwyczaj zaraz po tym, jak przyjechał kolejny transport z kopalni z od-
padami. Wśród niepotrzebnego urobku były bowiem również cenne bryły węgla. Nie-
jednokrotnie pozyskiwaniem „czarnego złota” z hałd zajmowały się całe rodziny, które 
w ten sposób zabezpieczały sobie potrzebny opał na zimę. Nie każda jednak hałda 
była bezpieczna, tlił się na nich gorący popiół, występowały pożary albo pojawiały się 
groźne osuwiska, stąd przebywanie na nich groziło śmiercią. Na przykład we wrześniu 
1934 roku na hałdzie kopalni „Walenty Wawel” w wyniku zapalenia się obłoku pyłu 
węglowego śmierć poniosło 13 osób10. Wcześniej, bo w latach 80. XIX wieku w jednym 
z dzienników donoszono: 

Wczoraj po południu zbierały węgle dwa dziewczęta z Laurahuty [Siemianowic] 
w bliskości miejsca, gdzie się znajdował gorący popiół na kupie, a przechodzący 
młodzi robotnicy z pustoty swojej postraszyli dziewczęta, które w strachu wleciały 
po kolana do tego gorącego popiołu. Niebawem jednak wyskoczyły na bezpieczne 
miejsce, żeby swój palący ubiór ugasić, co im się też i udało, lecz odniosły tak ciężkie 
rany, że nie ma nadziei, aby się jeszcze wyleczyły11. 

9 W. Szewczyk, Każdy ma swój życiorys. Eseje i felietony, wyboru dokonali G. Szewczyk, W. Janota, Wyd. 
Structura, Katowice 1996, s. 16–17. 
10 W. Cybulski, Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1973, s. 24. 
11 „Gazeta Górnośląska” 1882, 42.
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Kulturowe znaczenie zwałowisk poprzemysłowych, ich miejsce w życiu lokalnych 
społeczności widoczne jest również w nazwach hałd, jak np. „Szarlota” w Rydułtowach, 
„Ajska” w Świętochłowicach”, „Skalny” i „Marta Waleska” w Łaziskach Górnych, „Murcki” 
w Katowicach itd. Nazwy te funkcjonują nie tylko wśród mieszkańców miejscowości, gdzie 
hałdy te się znajdują (są elementem krajobrazu i pamięci lokalnej)12, ale dzięki środkom 
społecznego komunikowania są powszechnie znane. Są to nazwy kulturowe13, część 
z nich bezpośrednio nawiązuje do dawnych nazw kopalń lub pól górniczych („Martha – 
Valesca”, „Charlotte”, „Murcki”). 

Hałdy stały się również źródłem artystycznych inspiracji, były i są utrwalane przez 
malarzy (np.: W. Pałka, A. Halor, R. Nowak, P. Wróbel, P. Steller), fotografów (np.: Z. Ry-
det, Z. Sawicz, A. Gola, M. Miełka), filmowców (K. Kutz, R. Piwowarski, J. Kłyk), poetów 
i pisarzy (T. Kijonka, W. Szewczyk, B. Lubosz). Stały się one motywem przewodnim roz-
maitych wystaw (np. fotograficznej zatytułowanej „Jak na Marsie” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jastrzębiu Zdroju), plenerów malarskich, także wydawnictw (albumowych, 
kalendarzy itp.). 

W ostatnich dekadach wiele hałd zniknęło już ze śląskiego krajobrazu, zostały ro-
zebrane albo zrekultywowane, co niewątpliwie świadczy o przeobrażeniach, z jakimi 
mamy do czynienia w zakresie funkcjonowania samego przemysłu wydobywczego, 
hutniczego, także metod składowania przemysłowych odpadów. Nadal jednak służą 
człowiekowi, ale ich przeznaczenie wybiega poza to wcześniej ustalone. Hałdy, a do-
kładnie materiał na nich składowany, coraz częściej jest podstawą rozmaitych rozwiązań 
technologicznych: kamień odpadowy, żużel wykorzystuje się w budownictwie drogowym 
(parkingi, autostrady), na miejscu zwałowisk powstają tereny rekreacyjne (parki, ogródki 
działkowe itp.), inwestycyjne, kulturalne (np. na terenie pogórniczym znajduje się nowa 
siedziba Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach), odbywają się 
zawody sportowe (np. od 2011 roku na hałdzie w Zabrzu-Biskupicach charytatywny rajd 
fanów terenowej motoryzacji (dochód przeznacza się dla dzieci z domów dziecka) itp. 
Jak zatem można ocenić, współcześnie hałdy przeżywają swoje „drugie życie” i mimo 
że wiele z nich nadal wymaga zagospodarowania, a często również dobrego pomysłu, 
w jaki sposób je zaadoptować, aby pełniły określone funkcje, to z pewnością zmienia 
się już samo podejście do nich. 

Potencjał turystyczny hałd 

Wzrost ruchu turystycznego we współczesnym świecie ma wyraz w nieustannym 
rozwoju nowych form turystyki, które uwzględniają zróżnicowane przedmioty fascynacji 
turystów. Do stosunkowo nowych destynacji turystycznych należą hałdy poprzemysło-
we. Potencjał turystyczny tego typu obiektów jest trudny do omówienia w powiązaniu 

12 K. Woniak, Pamięć lokalna (hasło), [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wol-
ska, R. Traba, współpraca J. Kalicka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 339–341. 
13 Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 216. 
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z pojęciem „produktu turystycznego”, który wyróżnia się konkretnymi cechami14. Z tego 
względu autorka zwraca uwagę przede wszystkim na znaczenie tychże przestrzeni 
w kontekście wybranych form turystyki. 

Hałdy wraz z innymi obiektami (zabudową przemysłową, osiedlami robotniczymi, tzw. 
patronackimi o interesującej architekturze, zbiornikami wodnymi powstałymi w wyniku 
oddziaływania górnictwa, nieckami osiadań itp.) należą do krajobrazu poprzemysłowego 
i stanowią przedmiot turystyki industrialnej, a w jej ramach turystyki górniczej. Tury-
styka industrialna, zwana też przemysłową, gwałtownie zaczęła się rozwijać pod koniec 
XX wieku, co wiązało się „ze stopniowym przechodzeniem społeczeństw krajów wysoko 
rozwiniętych z fazy cywilizacji industrialnej do epoki cywilizacji postindustrialnej. Tym 
samym rosnącą popularność «turystyki przemysłowej» można traktować nie tylko jako 
przejaw autentycznych zainteresowań historią techniki, ale również jako coś w rodzaju 
nostalgii za minionymi czasami”15. Głównym celem tego typu turystyki jest zwiedzanie 
zakładów pracy różnych branż (kopalnie, huty, cukrownie, młyny, browary itp.), poznawanie 
cykli produkcyjnych, nowych technologii oraz tradycji i historii produkcji danych wyrobów16. 

Fot. 4. Hałda „Kostuchna” w Katowicach (fot. D. Świtała-Trybek)

14 „Podstawową właściwością produktu turystycznego jest jego usługowy charakter. Stąd też wywodzą się jego 
cechy, takie jak: komplementarność, złożoność, nieuchwytność, jedność procesu wytwarzania, wymiany i kon-
sumpcji, brak możliwości wytwarzania na zapas, a ze specyfiką ruchu turystycznego wiąże się sezonowość”; 
Produkt turystyczny, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009, s. 31. 
15 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa – aspekty teoretyczne, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie 
geograficzne, red. A. Kowalczyk, Wyd. UW, Warszawa 2008, s. 47. 
16 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, 
GWSHM Milenium, Poznań 2010, s. 142. 
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Zwałowiska poprzemysłowe, co warto jednakże podkreślić, dopiero w ostatnich latach 
zostały na szerszą skalę zauważone jako odrębne obiekty eksploracji różnych grup tury-
stów. Można przypuszczać, że wynika to z samego podejścia do hałd, które traktuje się jako 
jeden z elementów tworzących pewną całość obszaru definiowanego jako przemysłowy 
bądź poprzemysłowy. Stąd m.in. brak w wydanych przewodnikach i informatorach tury-
stycznych oznaczonych szlaków czy tras tematycznych z głównym motywem przewodnim 
w postaci hałd. W niektórych opracowaniach pojawiają się informacje o zwałowiskach, 
ale w kontekście szlaków po dawnych i współczesnych kopalniach17. Hałd nie wyróżniono 
również na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego18 – markowego produktu 
turystycznego tegoż województwa, a szkoda, bo zasługują one na szczególną uwagę, 
zwłaszcza te zagospodarowane, pełniące funkcje rekreacyjne. 

Tereny poprzemysłowe mają coraz większe znaczenie w turystyce sportowej. Moda 
na jej uprawianie odzwierciedla współczesne trendy związane z aktywnym sposobem 
spędzania czasu wolnego, prowadzeniem zdrowego stylu życia. Definicje i formy turystyki 
sportowej nie do końca zostały jasno sprecyzowane i wciąż badacze nie są zgodni, co 
do zakresu samego pojęcia „turystyka sportowa” i czy w ogóle powinno się ją wyodręb-
niać19. Tom Hinch i James Higham, autorzy wydanej w 2011 roku książki Sport Tourism 
Development, definiują ją w następujący sposób: „turystyka sportowa określana jest 
jako niedługie podróże poza środowisko zamieszkania, nastawione na udział w sporcie, 
podczas których sport charakteryzują określone reguły, współzawodnictwo związane ze 
sprawnością fizyczną i zabawą”20. Niektórzy badacze do turystyki sportowej zaliczają 
zarówno aktywne, jak i bierne uczestnictwo w dyscyplinach i wydarzeniach sportowych, 
wyróżniając przy tym: plenerową turystykę sportową i turystykę sportową w obiektach 
(tzw. aktywna turystyka sportowa oznaczająca uprawianie różnych dyscyplin sportowych), 
fanoturystykę (oglądanie widowisk sportowych)21, turystykę sportową nostalgiczną (zwie-
dzanie obiektów sportowych zarówno współczesnych, jak i historycznych) oraz turystykę 
sportowców (wyjazdy zawodników na wydarzenia sportowe)22. 

Zestawienie: hałda i uprawianie na niej sportu, zwłaszcza wyczynowego, może wy-
dawać się trochę dziwne, wręcz niepokojące. Wszak „sport to zdrowie”, a zwałowiska 
poprzemysłowe przywodzą na myśl przestrzeń zdegradowaną, gdzie często wskaźniki 

17 Np. M. Lamparska, Turystyka wśród górniczych szybów. Szlak turystyczny i przewodnik po dawnych i współ-
czesnych kopalniach na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2017, s. 71, 
127, 129, 136–137. 
18 https://www.zabytkitechniki.pl/ [09.06.2018]. 
19 Szczegółowo pisze na ten temat: J. Mokras-Grabowska, Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna, 
„Turyzm” 2016, 1, s. 13–19. Zob. też: A. Zajadacz, Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia, „Turyzm” 
2016, 1, s. 103–105. 
20 Cyt. za: R. Tomik, Turystyka sportowa – czym jest i kto jest jej uczestnikiem?, „Bibliotheca Nostra” 2013, 1, s. 142. 
21 Zob. A. Hadzik, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, 
Wyd. AWF, Katowice 2014. 
22 J. Mokras-Grabowska, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] Wczoraj, dziś 
i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, PTTK „Kraj”, Warszawa 
2015, s. 15; B. Bończak, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe – stare formy turystyki 
w przestrzeni, red. R. Wiluś, J. Wojciechowska, „Warsztaty z Geografii Turyzmu” 2013, 3, s. 56. 
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występowania substancji szkodliwych dla zdrowia (w porównaniu z innymi obszarami) są, 
mimo np. rekultywacji tego terenu, jeszcze wysokie. Jednakże, co poświadcza obserwa-
cja rzeczywistości i dostępne materiały w mediach, hałdy od kilku lat są miejscem, gdzie 
spotykają się miłośnicy biegania, nordic walkingu, terenowej motoryzacji, cykliści, 
a także zwyczajni spacerowicze, chcący aktywnie spędzić czas na powietrzu. Na śląskich 
hałdach organizowane są liczne zawody sportowe, np. w 2017 roku odbywał się cykl 
Śląskich Biegów Górskich (wspólna inicjatywa stowarzyszenia Silesia Adventure Sport 
i zespołu Nonstop Adventure)23. Entuzjaści biegów w niełatwych warunkach terenowych 
ścigali się m.in. na hałdzie w Katowicach-Kostuchnie (trasa liczyła 5 km), na pohutniczej 
hałdzie „Ajska” w Świętochłowicach, w Parku Śląskim w Chorzowie (powstał na obszarach 
poprzemysłowych Chorzowa i Katowic) i parku w Reptach Śląskich, gdzie znajduje się 
„Sztolnia Czarnego Pstrąga” (dystans około 6,5 km). Od 2015 roku na terenach poprze-
mysłowych kopalni „Śląsk-Matylda” i Huty Cynku „Guidotto” w Świętochłowicach odbywają 
się zawody pt. „Bieg hałdami Śląska” ku czci pamięci powstańców śląskich. Działające 
w tym mieście Muzeum Powstań Śląskich w ramach Nocy Muzeów (2017, 2018) dla 
upamiętnienia trzeciego powstania śląskiego zorganizowało z kolei imprezę rowerową 
„Wyścig MTB. Powstańcze hałdy”. 

Fot. 5. Hałda „Marta Waleska” w Łaziskach Górnych (fot. D. Świtała-Trybek)

Oprócz biegaczy liczną grupą sportowców odwiedzających hałdy są rowerzyści. Tury-
styka rowerowa, będąca przykładem turystyki kwalifikowanej24, na terenach poprzemy-

23 https://slaskiebiegigorskie.pl/ [10.06.2018]. 
24 Zgodnie z definicją turystyka kwalifikowana jest „czasową, dobrowolną, wymagającą przygotowania kondycyj-
nego i zawodowo-turystycznego, częstą zmianą miejsca w przestrzeni, połączoną ze zmianą codziennego trybu 
życia, zaspokojeniem potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, 
przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych”. W.W. Gaworecki, Ekonomika i organizacja 
turystyki, PWN, Warszawa 1982, s. 63. 



Hałdy poprzemysłowe – ich kulturowy i turystyczny potencjał… 135

słowych z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna. Możliwość poruszania się 
jednośladem po stromych i nierównych ścieżkach, pokonywanie różnych wzniesień jest 
nie lada atrakcją. Hałdy w jakimś stopniu przypominają góry, stąd chętnie są wybierane 
przez rowerzystów lubiących poruszać się po trudnym i wymagającym terenie górskim. 
Cykliści z województwa śląskiego nie muszą więc zatem każdorazowo wyjeżdżać w pobli-
skie Beskidy, ale mogą korzystać z podobnych przestrzeni znajdujących się nieopodal ich 
miejsca zamieszkania. Miłośnicy rowerów sami też podejmują się różnych wyzwań w celu 
uatrakcyjnienia hałd pod kątem uprawianego sportu. Przykładem może być budowa przez 
nich na jednej z zabrzańskich hałd singletracka z pomocą fundacji POMBA25. Rowerzyści 
opracowują też trasy rowerowe po hałdach, swoimi propozycjami dzielą się na portalach 
internetowych. Są to zazwyczaj trasy kilkudziesięciokilometrowe (choć zdarzają się także 
dłuższe, ponad stukilometrowe), o różnym stopniu trudności, obejmujące interesujące ich 
obiekty w różnych miejscowościach (np. Chorzów Stary–Kochłowice–Halemba, długość 
trasy ponad 45 km, zob. mapa poniżej). 

Mapa 1. Trasa rowerowa obejmująca hałdy w trzech miejscowościach 
Źródło: https://mojrower.pl/trasa/6224/tour-de-trzy-haldy [07.06.2018].

Tereny poprzemysłowe zyskują również coraz większą popularność jako miejsce upra-
wiania sportów ekstremalnych26. Osoby o ponadprzeciętnych zdolnościach fizycznych 

25 https://www.1enduro.pl/hasiok-zabrze-buduj-z-pomba/ [10.06.2018].
26 Do sportów ekstremalnych zalicza się m.in.: base jumping, skok na bungee, baloniarstwo, skoki spadochronowe, 
spacery na linie, skysurfing, lotniarstwo kaskaderskie, lotniarstwo, skoki i loty narciarskie, wolne skoki z samolotu, 
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i psychicznych, odpowiednio przygotowane, mają możliwość podjęcia na hałdach aktywności 
uznawanej za sporty wysokiego ryzyka. Niebagatelne wszak przestrzenie ze względu na 
ukształtowanie terenu, materiały, z których zostały zbudowane, występowanie wielorakich 
niebezpiecznych „atrakcji” (zapadliska, zbiorniki i cieki wodne, obszary podmokłe, muldy itp.) 
gromadzą z każdym rokiem coraz większe rzesze osób żądnych mocnych przeżyć i silnych 
emocji, jak np. zwolenników runmageddonu (biegu z wyjątkowo trudnymi do pokonania 
przeszkodami), dla których systematycznie organizuje się tu zawody. Runmageddon Silesia, 
odbywający się od kilku lat w województwie śląskim, zaliczany jest do najlepszych tego typu 
imprez sportowych w Polsce. Do edycji w 2017 roku rozgrywanej na hałdach pokopalnianych 
w Gliwicach zgłosiło się ponad 3,5 tys. ochotników z całego kraju. Wcześniejsze edycje 
miały miejsce na hałdach kopalni „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu (2015, 2016), natomiast 
tegoroczna (2018) – na hałdach kopalni „Pniówek” w Pawłowicach. 

Hałdy są też ulubioną przestrzenią motocrossowców. Jazda po trudnym i wymagają-
cym terenie jest tu z pewnością zagwarantowana. Na zwałowiskach regularnie odbywają 
się zawody motocrossowe, jak np. na hałdzie „Ajska” w Świętochłowicach. Ale – co trzeba 
podkreślić – jazda po nieprzygotowanych i odpowiednio zabezpieczonych hałdach przy-
czynia się do ich rozjeżdżania i niszczenia, co niestety zdarza się bardzo często. 

Tereny poprzemysłowe wyróżniają się unikatowym charakterem, który w większości 
przypadków nie jest jednak stały. Pod wpływem upływu czasu i często naprawczej dzia-
łalności człowieka obszary te się zmieniają27. Zwałowiska powstałe kilkadziesiąt i więcej 
lat temu trudno rozpoznać, zarosły one bowiem drzewami, zazieleniły się, niejednokrotnie 
całkowicie zmieniły swój wygląd, nastąpiła ich renaturalizacja. Stały się częścią natury ze 
zróżnicowaną florą i fauną. Stanowią siedlisko wielu gatunków roślin, w tym również i chro-
nionych, np. z rodziny storczykowatych. I właśnie owa wręcz spektakularna przemiana ze 
środowiska pozbawionego życia na środowisko tętniące życiem sprawia, że są one w polu 
zainteresowań także miłośników i znawców przyrody w ramach turystyki przyrodniczej 
realizowanej zazwyczaj indywidualnie. Podobnie jak w przypadku innych form turystyki, 
tak też przywołując turystykę przyrodniczą, w nauce nie ma jednej jej definicji, pojawiają 
się także rozbieżności pojęciowe w odniesieniu do samego zjawiska28. 

Wielu badaczy uważa, że jej głównym wyróżnikiem jest pragnienie kontaktu „z naturalną 
bądź słabo przekształconą przyrodą, jej osobliwościami i zjawiskami”29, inni z kolei są zda-

szybownictwo, windsurfing, wolne nurkowanie, pływanie długodystansowe, regaty żeglarskie (dookoła świata, 
oceaniczne), nurkowanie z akwalungiem, surfing, kajakarstwo górskie, jazda wodna boso, skutery wodne, wyścigi 
łodzi motorowych, snorkling, żeglarstwo szybkie, rajdy przygodowe, speleologia, rower górski, żeglarstwo na 
lądzie i lodzie, snowboard, rakiety śnieżne, wspinaczka, jazda na BMX, motocross, street luge. Zob. J. Tomlinson, 
Encyklopedia ekstremalnych sportów, tłum. K. Czechowski, B. Stawski, Wyd. Oficyna Panda, 1997. 
27 W dobie coraz większej dbałości o naturę od kilkudziesięciu lat prowadzone są działania naprawcze terenów 
zniszczonych przez przemysł. Troska o środowisko przyrodnicze jest jednym z ważniejszych problemów w Unii Euro-
pejskiej, co przekłada się na ustalanie odpowiednich przepisów formalnoprawnych zobowiązujące wszystkie państwa 
członkowskie do podjęcia określonych działań w zakresie ochrony gleb, wód, stanu powietrza, roślin i zwierząt. 
28 Zob. S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży 
akademickiej, „Turyzm” 2013, 23/1, s. 40–47. 
29 M. Mika, Turystyka przyrodnicza – jej istota i współczesne kierunki rozwoju, [w:] Studia nad turystyką. Tradycje, 
stan obecny i perspektywy badawcze, red. W. Kurek, M. Mika, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 313. 
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nia, iż może ona obejmować także środowiska zurbanizowane (tzw. ekoturystyka miejska), 
a więc przekształcone przez człowieka30. W kontekście terminologicznych rozważań nad 
turystyką przyrodniczą można się zastanowić, jaką pozycję mają w niej hałdy (także inne 
tereny poprzemysłowe). Z jednej strony, na pewno nie spełniają warunku naturalności śro-
dowiska przyrodniczego (są dziełem człowieka), z drugiej – żyją „własnym życiem” i same 
„organizują” życie innym organizmom. Część z nich (zwłaszcza te starsze) samoistnie się 
zalesiła, zmieniła swoje pierwotne funkcje i jest ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. 

Pogórnicze zwałowiska są atrakcyjne także dla geoturystów z racji składowanego 
na nich materiału skalnego powstałego w wyniku procesów geologicznych pod ziemią31. 
Znajdujące się na hałdach okazy różnych minerałów, późnokarbońskich skamieniałości 
są w centrum zainteresowania zarówno naukowców, jak i kolekcjonerów. 

Zakończenie 

Współcześnie tereny poprzemysłowe coraz częściej stają się polem różnorodnych 
dobrych praktyk, których podstawowym założeniem jest przekształcenie tychże zde-
gradowanych obszarów na cele użytkowe i społeczne. Dzięki bezpośredniemu zaintere-
sowaniu władz poszczególnych gmin i dotacjom unijnym wiele nieużytków związanych 
z działalnością zakładów przemysłowych (większość z nich już nie funkcjonuje) dostało 
szansę „drugiego życia” i tym samym pełnienia nowych funkcji. Jak wykazała obserwacja 
rzeczywistości, prym wiodą przedsięwzięcia ukierunkowane na rekreację i aktywne formy 
spędzania czasu wolnego. Pogórnicze czy pohutnicze hałdy zamieniane są na tereny 
zielone, gdzie mieszkańcy mogą odpoczywać na łonie natury32. 

Tereny poprzemysłowe wraz z bogatą infrastrukturą mają już stałe miejsce w turystyce, 
głównie industrialnej – intensywnie rozwijającej się i zyskującej z każdym rokiem coraz 
szersze grono zwolenników. O wartości i wyjątkowości produktu turystycznego, jakim są 
hałdy, głównie te niezagospodarowane, w stanie, można by rzec, jeszcze surowym, świad-
czą także inne formy turystyki, które mogą być realizowanie dzięki ich obecności. Mam 
na myśli uprawianie różnych dyscyplin sportowych, zainteresowanie występującą na nich 
fauną i florą itp. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie hałdy można eksplorować, 
sporo jest niedostępnych (składa się na nich odpady przemysłowe), nie można na nich 
przebywać ze względu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. 

Na przestrzeni ostatnich dekad wiele hałd zniknęło bezpowrotnie z krajobrazu woje-
wództwa śląskiego, a kolejne są w trakcie rozbiórek. Zmieniło się również samo postrze-
ganie poprzemysłowych terenów, w których widzi się turystyczny potencjał i szanse na 

30 S. Kulczyk, Znaczenie czynników kulturowych dla rozwoju ekoturystyki na przykładzie Wielkich Jezior Mazur-
skich, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, op. cit., s. 150–151.
31 Zob. M. Lamparska-Wieland, M. Rybałtowski, Geoturystyka w rybnicko-ostrawskim zagłębiu eksploatacji węgla 
kamiennego, [w:] Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, red. M. Rzętała, 
A.T. Jankowski, „Prace Wydziału Nauk o Ziemi” 2003, 29. 
32 Przykładem może być miasto Ruda Śląska, na obszarze którego kilka hałd zostało poddanych rekultywacji, 
a następnie stały się one ośrodkami rekreacyjnymi, wypoczynku o walorach estetycznych, przyrodniczych. Obecnie 
trwają prace nad przekształceniem hałdy pocynkowej w dzielnicy Wirek. 
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rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości i regionu. Obiekty, które niegdyś były 
zmorą dla właścicieli zakładów przemysłowych, mieszkańców żyjących nieopodal nich, 
dziś zaczynają być pożądanymi atrakcjami turystycznymi. Interesują się nimi różne grupy 
turystów, którym umożliwia się uprawianie odpowiadających im form aktywności, czego 
przykładem jest chociażby poniższe zaproszenie skierowane przez organizatora Śląskich 
Biegów Górskich”: 

Natomiast na Kostuchnę zapraszamy Was niezależnie od tego, czy chcecie tu po-
biegać, czy pospacerować z rodziną. Przy dobrej pogodzie rysuje się na południe 
prześliczna panorama na Beskidy, a od północy na Katowice i cały Śląsk. Jest hałda, 
musi też być kopalnia – z wielu miejsc usypiska widać dokładnie całą Kopalnię Węgla 
Kamiennego Murcki – rejon Boży Dar33. 

Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przemysłowego do celów turystycznych przynosi 
pozytywne efekty w różnych wymiarach (gospodarczym, ekonomicznym, społecznym, 
kulturowym, naukowym itp.). Obszary poprzemysłowe, ich odpowiednie przekształcenia 
i nadawanie im nowych znaczeń przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej regionów uznawanych często za mało interesujące. Potencjał 
turystyczny i kulturowy hałd – wciąż przecież odkrywany i przetwarzany – zdaje się po-
twierdzać to właśnie zjawisko. 
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Streszczenie 

Hałdy należą do antropogenicznych form ukształtowanych przez człowieka, kojarzone są przede 
wszystkim z degradacją środowiska przyrodniczego. Materiał na nich składowany (skały, żużel, 
popiół) związany jest głównie z przemysłem wydobywczym, hutniczym i energetycznym. Na te-
renie województwa śląskiego takich obiektów jest najwięcej w kraju, co ma bezpośredni związek 
z intensywną industrializacją i urbanizacją tego obszaru od połowy XIX wieku. Współcześnie, 
choć wiele z nich zmieniło swój wygląd (zostały poddane procesom rekultywacji), nadal – obok 
szybów kopalnianych – są rozpoznawalnym symbolem tego regionu. W artykule autorka za-
wraca uwagę na kulturowe znaczenie hałd poprzemysłowych na przestrzeni ostatniego wieku 
(symboliczne nośniki, obiekty współtworzące przestrzeń architektoniczną, miejsca rekreacji, 
dodatkowego zarobkowania, źródło artystycznych inspiracji) oraz ich potencjał w zakresie wy-
korzystania w turystyce (np. industrialnej, górniczej, przyrodniczej, rowerowej, ekstremalnej itd.). 

Słowa kluczowe: hałdy, kopalnia, Śląsk, turystyka, kultura, szlak 

Abstract 

Waste heaps belong to anthropogenic landforms; they are mainly associated with degradation of 
the natural environment. The material accumulated there (rocks, slag, ash) is mainly associated 
with the mining, metallurgy and energy industries. In Poland most of them is located in the Silesian 
province, which is directly related to the intensive industrialization and urbanization of this area 
since the mid-nineteenth century. Although many of them have changed their appearance (have 
undergone reclamation processes), today they are still - alongside mine shafts - a recognizable 
symbol of the region. In the article, the author draws attention to the cultural significance of post-
industrial waste heaps over the last century (symbolic areas, landforms co-creating architectural 
space, places used for recreation and obtaining additional income, a source of artistic inspirations) 
and their potential in tourism (e.g. industrial, mining, natural, cycling, extreme, etc.).

Keywords: waste heaps, mine, Silesia, tourism, culture, trail
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