


Izby Tradycji, tworzono na kopalniach 
i zakładach górniczych  już od dawna. 

Najwięcej powstało ich w latach 80. 
Zalążkiem ich powstawania, były najczęściej 
obchody  rocznicy założenia zakładu, kiedy 

to w ramach obchodów,  organizowane były 
okolicznościowe wystawy,

Trudny okres dla tych placówek nastał pod 
koniec lat 90. Wtedy to, w wyniku głębokiej 

restrukturyzacji górnictwa, na większości 
kopalń pojawiła się presja na likwidację 
wszelkich etatów, nie związanych ściśle 

z produkcją. W wyniku tego, w większości 
kopalń i zakładów górniczych, Izby Tradycji 

zostały zlikwidowane.



W dzisiejszych czasach – nakierowanych na zysk 
wiele historycznych budowli i urządzeń 

technicznych, tak charakterystycznych dla 
krajobrazu Górnego Śląska ulega zniszczeniu 

i z czasem po prostu przestaje istnieć.

Zabytki techniki są dla ich właścicieli 
i użytkowników kłopotliwym dziedzictwem, 

przeszkodą w kształtowaniu nowej rzeczywistości. 

Dlatego musimy zrobić wszystko, by do 
decydentów dotarła świadomość, że ochrona 

zabytków techniki, ich zachowanie 
i eksponowanie w naturalnym krajobrazie 

to nasz święty obowiązek, 

to jesteśmy winni następnym pokoleniom. 



Z zabytków techniki można odczytać nie 
tylko jego funkcje użytkowe, ale jest to 
też cenny przekaz o czasie minionym,

o zależnościach między techniką, sztuką, 
przyrodą.

Stanowią więc dużą wartość edukacyjną. 

Izby Tradycji mają za zadanie ocalić

od zapomnienia to dziedzictwo ojców 

dla przyszłych pokoleń. 



Istniejące Izby ściśle ze sobą współpracują , 

wymieniają doświadczenia, eksponaty.

Chciałbym bliżej przedstawić Izby Tradycji 

Górniczej  które warto zobaczyć;

- Izba Tradycji Kopalni „Sośnica”

- Izba Tradycji Kopalni „Dębieńsko”

- Izba Tradycji Kopalni „Bolesław Śmiały”

- Izba Tradycji Kopalni „Knurów”



Izba Tradycji KWK „Sośnica” zaczęła być 

tworzona od jesieni 2004 roku z inicjatywy 

ówczesnego dyrektora Lecha Wiznera, 

ostatniego dyrektora tej kopalni. 

Oficjalne otwarcie Izby nastąpiło 

16 października 2005 roku,

z okazji 88 rocznicy podjęcia wydobycia 

przez kopalnię „Sośnica”.

Kustoszem Izby jest Jan Woźniak.













Izba Tradycji w Dębieńsku powstała na początku lat 80.

Mieściła się początkowo w baraku poza taranem kopalni. 

W roku 1988 została przeniesiona do pomieszczenia przy 

dobudowanej części budynku Dyrekcji Kopalni.

Na obchody 100-lecia kopalni obchodzone w roku 1998, 

Izbie nadano charakter sali konferencyjnej z wystrojem 

na który składały się dokumenty z historii kopalni.

W roku 2000 Kopalnia została zlikwidowana, 

Izba pozostała……

Kustoszem Izby jest Marian Wójcik











Izba Tradycji KWK „Bolesław Śmiały” powstała w 1979r, 
a impulsem do jej powstania była rocznica 200 –
lecia górnictwa na terenie miasta Łaziska Górne. 

Obchody 200 - lecia prowadzone były przez Koło SITG,
które poprzez swoich członków organizowało cykl 

spotkań  oraz liczne konkursy na   najdłużej 
pracujące rody w kopalni

czy najliczniejszej rodziny z nią związane. 

Plonem tych działań było zebranie wiele ciekawych 
opowieści oraz starych zdjęć i materiałów.

Niebagatelną rolę w powstaniu Izby Tradycji miały  
materiały i zdjęcia zebrane przez jej pierwszego 

opiekuna Franciszka Leśniewskiego , który od 1947 
roku gromadził je w swoim prywatnym archiwum



Najpierw pieczę nad kopalnianą Izbą Tradycji 

w Łaziskach Górnych sprawował przez lata 
Franciszek Leśniewski, potem schedę po nim 

przejął jego syn Mirosław. 

To prawdziwy pasjonat, który zna tak historię 
kopalni, jak i miasta. Od lat wraz z ojcem 

gromadził pamiątki związane z historią tego 
terenu.

W kopalni „Bolesław Śmiały” przepracował 
ponad 30 lat, teraz działa społecznie jako 

kustosz Izby Tradycji.



„Najważniejsza jest 
pamięć 

o ludziach, 
o miejscach, 

o wydarzeniach”

– mówi kustosz

Mirosław Leśniewski.

„Dlatego przejąłem 
od mojego ojca 
opiekę nad Izbą 

i staram się

kontynuować 

jego dzieło”











Myśl utworzenia stałej wystawy pamiątek 
ukazujących historię Kopalni Knurów zrodziła się 

w kręgach SITG w czerwcu 1994 roku, kiedy to 
zaprezentowano okolicznościową wystawę doku-

mentów udostepnionych przez Ignacego Janosza.

Trzy lata później 28 czerwca 1997 dokonano 
uroczystego otwarcia stałej wystawy, która 

prezentowana była w pięciu salach. 

W dziesiątą rocznicę istnienia Izby, została ona 
przeniesiona i na nowo otwarta w podziemiach 

tego samego budynku.

Zmiana ekspozycji pozwoliła na ciekawą 
prezentację ciągu technologicznego kopalni

i historii miasta.















Stałe wzbogacanie Izby Tradycji o nowe 
eksponaty możliwe jest tylko dzięki 

życzliwości darczyńców. Zgromadzone 
ponad dwa tysiące eksponatów 

przekazane zostało przez blisko trzystu 
ofiarodawców. Zbiory Izby Tradycji są 

źródłem informacji dla piszących prace 
dyplomowe. W oparciu o dokumentację 

Izby powstało ponad trzydzieści prac 
dyplomowych o historii miasta i kopalni, 
w tym trzy o Izbie Tradycji i jej kustoszu.





Izba Tradycji Knurów nie tylko

zapoznaje odwiedzających

z historia kopalni i miasta, 

ale jest organizatorem wielu 

ciekawych wydarzeń;

- Sprowadzono Piękna Madonnę

- Wybito pamiątkowe monety

- Organizuje Poczty Specjalne

- Organizuje wystawy czasowe

- Organizuje wykłady o Śląsku

- Inicjuje pisanie prac 

dyplomowych i magisterskich













Problematyka ochrony zabytków górniczych nie jest 
prawidłowo postrzegana, dlatego należy;

-zwiększyć świadomość ludzi zawodowo 
odpowiedzialnych i chętnych do pomocy,

-pozyskać fundusze unijne na ochronę zabytków techniki

-ucywilizować likwidacje tego, co było kiedyś chlubą 

Polski od bezrozumnej i karygodnej zagłady,

-zmagazynować wyjątkowe eksponaty pochodzące
z wybudowy, by kiedyś pokazać je w muzeach

-podnieść rangę konserwatorów zabytków, by ich 
działalność miała więcej zrozumienia u decydentów, 

-wykorzystać potencjał pracowników uczelni wyższych 
oraz studentów do promocji poszanowania zabytków.  


