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DLA PRZEGLĄDU

 Knurów

Pomnik w pełnej krasie
W imieniny Piotra i Pawła, patronów kopalni „Knurów-Szczygłowice”, 
odsłonięto pomnik św. Barbary autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha

W  miejscu, gdzie w  XIX 
wieku miały zostać wy-
bite szyby nowej kopalni, 

stanął pomnik św. Barbary - sym-
boliczny i  oryginalny, bo zamiast 
cokołu ma koła linowe. W  ten 
sposób prof. Krzysztof Nitsch 
połączył w  swojej wizji sacrum 
z profanum.

W poniedziałek odbyła się uro-
czystość odsłonięcia monumentu, 
połączona z  obchodami święta 
patronów kopalni – Piotra i Pawła. 
Co roku przy tej okazji delegacje 
składały kwiaty przy pomniku 
górników poległych na stanowi-
skach pracy. Tak też było i  tym 
razem. Wcześniej jednak w  obec-

ności zaproszonych gości (samo-
rządowców, duchowieństwa, władz 
kopalni, przedstawicieli instytucji 
publicznych, firm i zakładów pracy, 
pracowników oświaty, organizacji 
pozarządowych i  mieszkańców) 
przewodniczący Rady Miasta Knu-
rów Tomasz Rzepa odczytał pamiąt-
kowy akt odsłonięcia pomnika.

Następnie dokument przypie-
czętowany przez sekretarza miasta 
Piotra Dudło trafił do kapsuły 
czasu, w której znalazły się ponad-
to herb Knurowa oraz pendrive 
z  bogato ilustrowanym albumem 
o  mieście i  archiwalnymi wyda-
niami „Przeglądu Lokalnego”. 
Wszystko po to, by za 100 lat można 

było się z nich dowiedzieć, jak wy-
glądały prace nad dziełem. 

Kapsułę umieszczono w  po-
sadzce przed pomnikiem. Wszyst-
kiemu przyglądali się autorzy dzie-
ła: prof. Krzysztof Nitsch oraz Ewa 
Przybył-Zboińska – projektant 
zagospodarowania terenu wokół 
pomnika.

Tradycji stało się zadość, gdy 
delegacje złożyły kwiaty przed 
pomnikiem św. Barbary. Sam po-
mnik zostanie poświęcony dopiero 
4 grudnia, podczas uroczystości 
barbórkowych.
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Tomasz Rzepa, przewodniczący Rady Miasta 
Knurów: - Mieć kogoś za patrona to znaczy liczyć 
na niego i na nim się opierać, mieć pryzmat spoj-
rzenia na rzeczywistość oraz określony system 
wartości w poszukiwaniu rozwiązań. Mieć kogoś 
za patrona to dostrzegać te elementy jego toż-
samości i działalności, które przetrwały próbę 
czasu. 
Święta Barbara, jako patronka ludzi ciężkiej 
pracy, jest nierozerwalnie związana z tradycją 
górniczą. Jej wybór na patronkę naszego miasta 
był usankcjonowaniem powszechnej świadomości 
mieszkańców Knurowa, w której postać świętej jest obecna od lat. 
Pomnik Patronki Knurowa jest swoistym, niezwykle pięknym, urzeczywist-
nieniem tej symbolicznej sfery sacrum. Nie tylko upiększy nasze miasto, 
lecz również będzie przypominać o ponadczasowych wartościach i zasadach, 
abyśmy zawsze starali się być im wierni. 
Jestem przekonany, że wszyscy mieszkańcy naszego miasta i górnicy będą 
czuli, że w świętej Barbarze, Patronce Knurowa i górników, mają wierną 
orędowniczkę i opiekunkę.

Not. bw

Symbol jedności
Podczas poniedziałkowej uroczystości satysfakcji z pięknego zwieńczenia 
wspólnego dzieła nie kryli knurowscy radni miejscy. Przypomnijmy, że usta-
nowienie św. Barbary patronką Knurowa było zgodną wolą wszystkich rajców. 
Z szacunkiem zauważał to i podkreślał metropolita katowicki, arcybiskup 
Wiktor Skworc, kierując starania samorządowców z Knurowa na właściwą 
ścieżkę procedury kościelnej. Stosowny wniosek Kurii Archidiecezjalnej trafił 
do Watykanu. Został pozytywnie rozważony w Kurii Rzymskiej przez Kon-
gregację Nauki Wiary. W czerwcu 2018 roku św. Barbara została oficjalnie 
uznana patronką Knurowa. Stosowny akt z Watykanu został przekazany przez 
arcybiskupa Skworca podczas uroczystości w knurowskim ratuszu.
Zgodną aprobatę rajców znalazła też intencja bardziej wymiernego, a zarazem 
też przesyconego symboliką, podkreślenia patronatu św. Barbary. Wystarczyły 
niespełna dwa lata, by „słowo stało się ciałem”. Patronka łączy...
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Adam 
Rams, 
prezydent 
Knur owa: 
- Uroczy-
stość symbolicznego odsłonięcia 
pomnika św. Barbary z pewnością 
zapisze się na kartach historii nie 
tylko naszego miasta, ale i Górnego 
Śląska. Kapsuła czasu, którą umie-
ściliśmy u stóp świętej, będzie prze-
chowywać dokumenty świadczące 
o powierzeniu Knurowa patronce, 
którą sami wybraliśmy. 
Św. Barbara była tu z nami zawsze, 
ale jej kult rozwijał się na prze-
strzeni lat, kiedy Knurów z małej 
rolniczej osady przeobraził się 
w miasto przemysłowe. Zmieniała 
się struktura społeczna naszej 
miejscowości, ale było – i nadal 
jest – silne spoiwo między ludźmi: 
to św. Barbara. 
Ogromnie się cieszę, że rzeźba 
wyszła spod długa prof. Krzysztofa 
Nitscha, znakomitego artysty, któ-
rego dzieła są znane na wszystkich 
kontynentach. Knurowski pomnik to 
niezwykle ciekawe połączenie sa-
crum i profanum, gdyż postać świę-
tej stoi na kołach wieży szybowej 
naszej kopalni. Stało się to możliwe 
dzięki przekazaniu nam tych kół do 
wykorzystania artystycznego w ma-
łej architekturze – serdecznie dzię-
kuję za to dyrektorowi Rolandowi 
Bobkowi. Jestem niezwykle wdzięcz-
ny wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tego pomnika:  Radzie 
Miasta za jednogłośne podjęcie 
stosownej uchwały, pani prezy-
dent Barbarze Zwierzyńskiej za 
rozpoczęcie procesu budowy, pani 
prezydent Krystynie Kosteleckiej za 
ogromny wysiłek i zaangażowanie 
w to dzieło, Gliwickiemu Zakładowi 
Urządzeń Technicznych oraz firmom 
Drogomax, Uniplan i Venit. 
Niech święta Barbara, Patronka 
Knurowa, ma nas wszystkich pod 
swoją opieką...

Not. bw

Pokłonili się świętej
Mimo kapryśnej aury, uroczystość zgromadziła spore grono mieszkańców i gości. Wśród 
osób, które przybyły, by pokłonić się patronce Knurowa, byli m.in. starosta gliwicki Waldemar 
Dombek, ks. Grzegorz Kusze – dziekan Dekanatu Knurów – i duchowni z okolicznych parafii, 
wiceprezes JSW SA Artur Dyczko, dyrektor KWK Knurów-Szczygłowice Jarosław Twardokęs 
z dyrekcją oraz przedstawicielami związków zawodowych, prezes Drogomax Michał Sieńków. 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa odczytuje akt odsłonięcia pomnika św. Barbary

Sekretarz miasta Piotr Dudło włożył do kapsuły czasu 
m.in. pendrive z wydaniami „Przeglądu Lokalnego”

Kapsułę czasu umieszczono w posadzce przed pomnikiem

Dyrekcja kopalni składa kwiaty przed pomnikiem Włodarze Knurowa tuż przed oddaniem hołdu zmarłym górnikom

Uroczystość odsłonięcia pomnika przyciągnęła samorządowców, polityków, 
duchowieństwo, władze kopalni oraz przedstawicieli instytucji, firm, zakładów pracy i mieszkańców

Autor rzeźby, prof. Krzysztof Nitsch (w środku), w otoczeniu 
samorządowców


