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Historia Związkowego Muzeum 
Górniczego w Sosnowcu 
1948–1972

Górnictwo węglowe zawsze uchodziło za zawód tradycyjnie męski. Mężczyźni budowali 
kopalnie, pozyskiwali minerały, kierowali koncernami górniczymi, uczyli zawodu górniczego. 
Tymczasem ochrona górniczego dziedzictwa, tradycji i kultury stała się paradoksalnie dome-
ną kobiet. Mimo wielu trudności, braku środków finansowych, oporu górnictwa, stworzyły 
one dwa muzea górnicze, bez których dzisiaj nie bylibyśmy w stanie prezentować przeboga-
tej historii polskiego górnictwa węgla kamiennego. Pierwsze z nich, Związkowe Muzeum Gór-
nicze w Sosnowcu, stworzyła Maria Żywirska. Kierowała nim przez wiele lat, a prowadzona 
przez nią placówka zgromadziła i ochroniła wiele bezcennych zabytków. Niestety była ona 
też świadkiem planowego i celowego zniszczenia Muzeum w 1972 r., dokonanego przez ów-
czesne władze partyjne województwa katowickiego. Ta nieprzemyślana i pochopna decyzja 
spowodowała wiele strat, gdyż przez kilka lat nikt nie zajmował się historią górnictwa. Co 
więcej, część zgromadzonych zbiorów uległa rozproszeniu, niektóre zaginęły. Dopiero w 1981 
r. doszło w Zabrzu do powołania Muzeum Górnictwa Węglowego, którym do 2005 r. kierowa-
ła Krystyna Barszczewska. Nadała ona nowej placówce niepowtarzalny charakter, stwarzając 
muzeum zajmujące się nie tylko historią, ale także techniką, paleobotaniką, etnografią, sztu-
ką. Od samego początku miało być połączone ze skansenami górniczymi. Plany te dyrektor 
Muzeum udało się zrealizować. W 1981 r. powstał Skansen Podziemny „Guido”, natomiast 
w 1993 r. pierwszych zwiedzających przyjął Skansen Górniczy „Królowa Luiza”. Placówki te 
powstały w bardzo trudnym okresie, gdyż z powodu kryzysu gospodarczego schyłkowych lat 
socjalizmu oraz początków budowy gospodarki rynkowej, wydatki państwa na kulturę były 
zawsze za niskie, a to uniemożliwiało realizację wielu ambitnych muzealnych zamierzeń. Jed-
nak mimo wielu przeciwności udało się stworzyć, istniejące do dzisiaj, Muzeum Górnictwa 
Węglowego, które posiada 36 tys. eksponatów, oraz tylko jeden skansen górniczy „Królowa 
Luiza”, gdyż kopalnia „Guido” od 2007 r. działa jako samodzielna placówka. 
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Budowa nowoczesnego muzealnictwa górniczego nie była przedsięwzięciem łatwym 
i prostym. Ten górniczy region o tradycjach sięgających XII w. nie posiadał do 1948 r. spe-
cjalistycznych placówek, zajmujących się muzealnictwem technicznym. Zachowaniem za-
bytków górniczych nikt w tym rejonie nie był zainteresowany. Kopalnie miały dostarczać 
różnorakich surowców, a ich systematyczna modernizacja powodowała, że stare urządze-
nia likwidowano, budynki burzono, zasypywano stare podziemne wyrobiska. Tak stało się 
z pierwszą górnośląską maszyną parową, którą w 1857 r. sprzedano po prostu na złom. Cza-
sami, gdy było to opłacalne, część kopalni zachowywano, przeznaczając ocalone obiekty 
na inne cele. Dobrym przykładem tego może być przebudowa zespołu szybu Alfred w Kato-
wicach na mieszkania dla górników. Niewielkie zbiory związane z historią górnictwa zgro-
madziło powstałe w 1862 r. Muzeum Przemysłowe w Krakowie, które przekazało je następ-
nie Akademii Górniczo-Hutniczej. Zabytki związane z górnictwem posiadało też Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Większe i lepiej opracowane zbiory zgromadzono 
w szkole górniczej w Tarnowskich Górach, czy w Dąbrowskiej Sztygarce. Zainteresowanie 
górnictwem spowodowało utworzenie działów górniczych w kilku muzeach miejskich. Po-
wstały one w Tarnowskich Górach, Olkuszu, Wieliczce1. Zbiory górnicze gromadzono w po-
wstałych na początku XX wieku muzeach w Gliwicach i Bytomiu, które posiadały charakter 
regionalny. Znalazły się w nich przede wszystkim minerały, stare narzędzia, lampy, plany 
i mapy, fotografie, mundury, obiekty związane z wierzeniami i życiem codziennym miesz-
kańców. W okresie międzywojennym poszczególne muzea lokalne nadal powiększały tego 
typu kolekcje. W tym czasie przymierzano się do budowy nowych placówek. W 1927 r. po-
wołano Muzeum Śląskie, które miało gromadzić również zabytki związane z historią prze-
mysłu i rzemiosła. W 1933 r. w Warszawie utworzono Muzeum Techniki, natomiast w Tar-
nowskich Górach planowano powołanie muzeum i skansenu górniczego, wykorzystując 
nieczynną kopalnię rudy srebra i ołowiu „Fryderyk”. Od 1922 r. przybywające na Śląsk de-
legacje i wycieczki mogły natomiast zwiedzać kopalnię „Prezydent” w Chorzowie. Świadczą 
o tym liczne wpisy, znajdujące się w Księdze Pamiątkowej Skarbofermu, która przechowy-
wana jest w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu2. W latach 30. XX w. również władze 
niemieckie zaplanowały powołanie muzeum górniczego. W grudniu 1934 r. w dokumencie 
przygotowanym przez Verkeberg –Verein Hindenburg e.V. dla władz miasta znalazł się pro-
jekt założenia w Zabrzu muzeum górniczego. Stał się on również powodem wymiany kore-
spondencji pomiędzy władzami: miasta Zabrze, rejencji opolskiej, Gwarectwem Castellengo 

– Abwehr i Ministerstwa Propagandy w Berlinie3. W 1935 r. w czasopiśmie „Oberschlesische 
Morgenpost” opublikowany został artykuł, opisujący projekt nowego Muzeum, które mia-
no wybudować w Zabrzu. Problem ten poruszono jeszcze kilkakrotnie w różnych wydaw-
nictwach. Muzeum Górnicze miano ulokować w zespole budynków szybu wentylacyjnego 

„Wetter Schacht” kopalni węgla „Concordia”. W jego skład wchodziłyby: nadszybie z wieżą 
szybową, maszynownia z pierwszą zastosowaną w górnictwie węgla kamiennego elektrycz-
ną maszyną wyciągową i przetwornicą z 1903 r., warsztat, łaźnia, wentylatory, urządzenia 

1 XX lat kultury w górnictwie Polski Ludowej 1945 – 1965, red. T. Burakowski, Z. Meyer, Warszawa 1967, s.131.
2 MGW/H: 185.
3 Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział Gliwice, akta miasta Zabrze, sygn. 1230.

podsadzkowe4. Na powierzchni miały powstać trzy działy, prezentujące rozwój narzędzi gór-
niczych, urządzenia pomocnicze, zbiory geologiczne, fotografie górnośląskiego przemysłu. 
Część terenu przeznaczona była na ekspozycję różnego typu urządzeń, które miano spro-
wadzić z innych kopalń. Zwiedzający mieli zjeżdżać szybem na głębokość 62 m, na której 
znajdował się pokład Pochhammer o grubości 6 m, gdzie zobaczyliby drążenie chodników 
w kamieniu, urabianie węgla w pokładzie o dużej miąższości a następnie wracając do szybu, 
zjechaliby na poziom 420 m do pokładu Andrzej o grubości 2 m, aby poznać różne sposo-
by wentylacji kopalni (tamy, lutnie), wozy różnych typów, pracę przy pozyskiwaniu węgla5. 
Muzeum miało pełnić w pierwszym okresie rolę propagatora górnictwa, później miano roz-
szerzyć jego działalność o nowe funkcje. Realizację tego ambitnego planu przerwał jednak 
wybuch II wojny światowej. Powrócono do nich po 1945 r., jednak już w nowych warunkach 
politycznych. W kraju budującym socjalizm należało w odpowiedni sposób przedstawić hi-
storię klasy robotniczej i jej walki o wyzwolenie narodowe i społeczne. Prezentowana wi-
zja historii była bardzo jednostronna. Lata przed 1945 r. były jedynie okresem wyzysku ro-
botnika przez krwiożerczy kapitalizm, musiano więc przedstawić je w sposób negatywny. 
Ogłoszenie manifestu PKWN miało być początkiem budowy nowego socjalistycznego spo-
łeczeństwa, w którym wyzysk został zniesiony, a praca stawała się zaszczytnym obowiąz-
kiem. Budowę nowego ustroju przedstawiano wyłącznie w sposób pozytywny.

Za początek nowego muzeum możemy uznać pismo skierowane 9 grudnia 1947 r. do Za-
rządu Głównego Związku Zawodowego Górników, w którym znalazła się propozycja utwo-
rzenia Muzeum Górniczego. Wniosek ten opracowała, zatrudniona w Ośrodku Kulturalno-
-Oświatowym Związku Zawodowego Górników, dr Maria Żywirska6. W 1948 r. inicjatywa 
ta uzyskała poparcie władz partyjnych, związkowych i państwowych, a to ostatecznie za-
owocowało powołaniem w Sosnowcu Związkowego Muzeum Górniczego, którego dr Maria 
Żywirska została pierwszym kierownikiem. Muzeum podporządkowano Działowi Kultury 
i Oświaty ZZG w Sosnowcu. Nadany Muzeum regulamin precyzował jego zadania, do któ-
rych należało: badanie kultury górniczej na terenie całej Polski, gromadzenie, przecho-
wywanie i udostępnianie materiałów z zakresu kultury górniczej, gromadzenie, przecho-
wywanie i udostępnianie materiałów z zakresu historii Związku, konserwacja zabytków 
dawnego górnictwa w porozumieniu z odnośnymi władzami i instytucjami, opieka nad gór-
niczą twórczością artystyczno – amatorską, opracowanie zebranych materiałów naukowych, 
wydawanie prac naukowych i popularnych z zakresu kultury górniczej, szerzenie wiedzy 
o dawnej kulturze górniczej przez prasę i odczyty oraz popieranie badań w tej dziedzinie, 
współdziałanie w przedsięwzięciach naukowych i popularyzatorskich z pokrewnymi insty-
tucjami w kraju i zagranicą. 

Według zamierzeń władz poznanie tradycji i historii górnictwa miało podnieść rangę 
zawodu górniczego, a samo Muzeum miało do spełnienia ważną misję wychowawczą. Była 
to jednocześnie placówka naukowo–badawcza, prezentująca i poznająca górnictwo od stro-
ny humanistycznej. Na pierwszym planie miał znaleźć się górnik i jego praca, natomiast na 

4 „Oberschlesische Morgenpost”, nr 145 z dnia 31.03. 1935., s. 3.
5 „Oberschesische …, s.3.
6 M. Żywirska; 10 lat Związkowego Muzeum Górniczego, Katowice 1958, s.17.
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Budowa nowoczesnego muzealnictwa górniczego nie była przedsięwzięciem łatwym 
i prostym. Ten górniczy region o tradycjach sięgających XII w. nie posiadał do 1948 r. spe-
cjalistycznych placówek, zajmujących się muzealnictwem technicznym. Zachowaniem za-
bytków górniczych nikt w tym rejonie nie był zainteresowany. Kopalnie miały dostarczać 
różnorakich surowców, a ich systematyczna modernizacja powodowała, że stare urządze-
nia likwidowano, budynki burzono, zasypywano stare podziemne wyrobiska. Tak stało się 
z pierwszą górnośląską maszyną parową, którą w 1857 r. sprzedano po prostu na złom. Cza-
sami, gdy było to opłacalne, część kopalni zachowywano, przeznaczając ocalone obiekty 
na inne cele. Dobrym przykładem tego może być przebudowa zespołu szybu Alfred w Kato-
wicach na mieszkania dla górników. Niewielkie zbiory związane z historią górnictwa zgro-
madziło powstałe w 1862 r. Muzeum Przemysłowe w Krakowie, które przekazało je następ-
nie Akademii Górniczo-Hutniczej. Zabytki związane z górnictwem posiadało też Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Większe i lepiej opracowane zbiory zgromadzono 
w szkole górniczej w Tarnowskich Górach, czy w Dąbrowskiej Sztygarce. Zainteresowanie 
górnictwem spowodowało utworzenie działów górniczych w kilku muzeach miejskich. Po-
wstały one w Tarnowskich Górach, Olkuszu, Wieliczce1. Zbiory górnicze gromadzono w po-
wstałych na początku XX wieku muzeach w Gliwicach i Bytomiu, które posiadały charakter 
regionalny. Znalazły się w nich przede wszystkim minerały, stare narzędzia, lampy, plany 
i mapy, fotografie, mundury, obiekty związane z wierzeniami i życiem codziennym miesz-
kańców. W okresie międzywojennym poszczególne muzea lokalne nadal powiększały tego 
typu kolekcje. W tym czasie przymierzano się do budowy nowych placówek. W 1927 r. po-
wołano Muzeum Śląskie, które miało gromadzić również zabytki związane z historią prze-
mysłu i rzemiosła. W 1933 r. w Warszawie utworzono Muzeum Techniki, natomiast w Tar-
nowskich Górach planowano powołanie muzeum i skansenu górniczego, wykorzystując 
nieczynną kopalnię rudy srebra i ołowiu „Fryderyk”. Od 1922 r. przybywające na Śląsk de-
legacje i wycieczki mogły natomiast zwiedzać kopalnię „Prezydent” w Chorzowie. Świadczą 
o tym liczne wpisy, znajdujące się w Księdze Pamiątkowej Skarbofermu, która przechowy-
wana jest w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu2. W latach 30. XX w. również władze 
niemieckie zaplanowały powołanie muzeum górniczego. W grudniu 1934 r. w dokumencie 
przygotowanym przez Verkeberg –Verein Hindenburg e.V. dla władz miasta znalazł się pro-
jekt założenia w Zabrzu muzeum górniczego. Stał się on również powodem wymiany kore-
spondencji pomiędzy władzami: miasta Zabrze, rejencji opolskiej, Gwarectwem Castellengo 

– Abwehr i Ministerstwa Propagandy w Berlinie3. W 1935 r. w czasopiśmie „Oberschlesische 
Morgenpost” opublikowany został artykuł, opisujący projekt nowego Muzeum, które mia-
no wybudować w Zabrzu. Problem ten poruszono jeszcze kilkakrotnie w różnych wydaw-
nictwach. Muzeum Górnicze miano ulokować w zespole budynków szybu wentylacyjnego 

„Wetter Schacht” kopalni węgla „Concordia”. W jego skład wchodziłyby: nadszybie z wieżą 
szybową, maszynownia z pierwszą zastosowaną w górnictwie węgla kamiennego elektrycz-
ną maszyną wyciągową i przetwornicą z 1903 r., warsztat, łaźnia, wentylatory, urządzenia 

1 XX lat kultury w górnictwie Polski Ludowej 1945 – 1965, red. T. Burakowski, Z. Meyer, Warszawa 1967, s.131.
2 MGW/H: 185.
3 Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział Gliwice, akta miasta Zabrze, sygn. 1230.

podsadzkowe4. Na powierzchni miały powstać trzy działy, prezentujące rozwój narzędzi gór-
niczych, urządzenia pomocnicze, zbiory geologiczne, fotografie górnośląskiego przemysłu. 
Część terenu przeznaczona była na ekspozycję różnego typu urządzeń, które miano spro-
wadzić z innych kopalń. Zwiedzający mieli zjeżdżać szybem na głębokość 62 m, na której 
znajdował się pokład Pochhammer o grubości 6 m, gdzie zobaczyliby drążenie chodników 
w kamieniu, urabianie węgla w pokładzie o dużej miąższości a następnie wracając do szybu, 
zjechaliby na poziom 420 m do pokładu Andrzej o grubości 2 m, aby poznać różne sposo-
by wentylacji kopalni (tamy, lutnie), wozy różnych typów, pracę przy pozyskiwaniu węgla5. 
Muzeum miało pełnić w pierwszym okresie rolę propagatora górnictwa, później miano roz-
szerzyć jego działalność o nowe funkcje. Realizację tego ambitnego planu przerwał jednak 
wybuch II wojny światowej. Powrócono do nich po 1945 r., jednak już w nowych warunkach 
politycznych. W kraju budującym socjalizm należało w odpowiedni sposób przedstawić hi-
storię klasy robotniczej i jej walki o wyzwolenie narodowe i społeczne. Prezentowana wi-
zja historii była bardzo jednostronna. Lata przed 1945 r. były jedynie okresem wyzysku ro-
botnika przez krwiożerczy kapitalizm, musiano więc przedstawić je w sposób negatywny. 
Ogłoszenie manifestu PKWN miało być początkiem budowy nowego socjalistycznego spo-
łeczeństwa, w którym wyzysk został zniesiony, a praca stawała się zaszczytnym obowiąz-
kiem. Budowę nowego ustroju przedstawiano wyłącznie w sposób pozytywny.

Za początek nowego muzeum możemy uznać pismo skierowane 9 grudnia 1947 r. do Za-
rządu Głównego Związku Zawodowego Górników, w którym znalazła się propozycja utwo-
rzenia Muzeum Górniczego. Wniosek ten opracowała, zatrudniona w Ośrodku Kulturalno-
-Oświatowym Związku Zawodowego Górników, dr Maria Żywirska6. W 1948 r. inicjatywa 
ta uzyskała poparcie władz partyjnych, związkowych i państwowych, a to ostatecznie za-
owocowało powołaniem w Sosnowcu Związkowego Muzeum Górniczego, którego dr Maria 
Żywirska została pierwszym kierownikiem. Muzeum podporządkowano Działowi Kultury 
i Oświaty ZZG w Sosnowcu. Nadany Muzeum regulamin precyzował jego zadania, do któ-
rych należało: badanie kultury górniczej na terenie całej Polski, gromadzenie, przecho-
wywanie i udostępnianie materiałów z zakresu kultury górniczej, gromadzenie, przecho-
wywanie i udostępnianie materiałów z zakresu historii Związku, konserwacja zabytków 
dawnego górnictwa w porozumieniu z odnośnymi władzami i instytucjami, opieka nad gór-
niczą twórczością artystyczno – amatorską, opracowanie zebranych materiałów naukowych, 
wydawanie prac naukowych i popularnych z zakresu kultury górniczej, szerzenie wiedzy 
o dawnej kulturze górniczej przez prasę i odczyty oraz popieranie badań w tej dziedzinie, 
współdziałanie w przedsięwzięciach naukowych i popularyzatorskich z pokrewnymi insty-
tucjami w kraju i zagranicą. 

Według zamierzeń władz poznanie tradycji i historii górnictwa miało podnieść rangę 
zawodu górniczego, a samo Muzeum miało do spełnienia ważną misję wychowawczą. Była 
to jednocześnie placówka naukowo–badawcza, prezentująca i poznająca górnictwo od stro-
ny humanistycznej. Na pierwszym planie miał znaleźć się górnik i jego praca, natomiast na 

4 „Oberschlesische Morgenpost”, nr 145 z dnia 31.03. 1935., s. 3.
5 „Oberschesische …, s.3.
6 M. Żywirska; 10 lat Związkowego Muzeum Górniczego, Katowice 1958, s.17.
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miejscu drugim znalazły się geologia, mineralogia, petrografia, technika.7 Nie miało więc 
to być typowe Muzeum przyrodniczo-techniczne, lecz placówka humanistyczna, zajmują-
ca się zagadnieniem pracy i warunków, kształtujących życie górnika w kopalni i poza nią8. 

Dr Maria Żywirska nie pochodziła ze Śląska. Urodziła się 2 lutego 1904 r. w Brańszczyku, 
niewielkiej miejscowości, położonej w województwie warszawskim. Jej ojciec, Stanisław 
Byczyński, był zarządcą majątku, należącego do rodziny Rudzkich. Maturę zdała w Gimna-
zjum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. W 1928 r. ukończyła wydział humanistyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego, zdając egzamin magisterski z historii. W latach 1928-1933 
pracowała w gimnazjum w Wyszkowie9. Następnie odbyła praktykę i zdała egzamin muze-
ologiczny w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W latach 1933-1939 pracowała w Mu-
zeum Lubelskim jako jego kierownik10. Uporządkowała zbiory, założyła nowe magazyny, 
przygotowała ekspozycje muzealne. Należała do założycieli Komisji Historii Sztuki i Etno-
grafii Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Propagandy Sztuki. Opra-
cowała wtedy kilka publikacji naukowych: „Przemysł ludowy powiatu pułtuskiego”, „Mu-
zealnictwo w województwie lubelskim”, „Gotycki kielich emaliowany w Opolu Lubelskim”. 
Okres wojny i okupacji spędziła w Lublinie, gdzie udało się jej uchronić część muzeal-
nych zbiorów. Po likwidacji Muzeum prowadziła do 1943 r. sklep ze sprzętem sportowym11.  
Po jego zamknięciu przeprowadziła się do Warszawy. W 1945 r. wróciła do Lublina, z któ-
rego w 1946 r. wyjechała do Katowic. Do przenosin skłoniła ją współpraca z Instytutem 

7 M. Żywirska; 10 lat…, s. 19.
8 XX lat kultury…, s. 132.
9 MGW/AR: 408/14 – zaświadczenie potwierdzające pracę M. Żywirskiej w  Gimnazjum w  Wyszkowie, 

Wyszków 1933 r.
10 MGW/AR: 347 - U. Rosiak: Maria Żywirska 1904 – 1980, Toruń 1986, s. 7 – 9.
11 MGW/AR: 408/28 – życiorys Marii Żywirskiej napisany w dniu 1 października 1947 r.

Śląskim oraz przyznane przez Ministerstwo Oświaty środki, przeznaczone na badania zwią-
zane z kulturą górniczą12. Rozpoczęła pracę w ośrodku kulturalnym, działającym przy Za-
rządzie Głównym Związku Zawodowego Górników. Maria Żywirska była osobą ze wszech 
miar predestynowaną do założenia nowej placówki. Miała odpowiednie przygotowanie 
i doświadczenie zawodowe, które pomogło w utworzeniu od podstaw całkowicie nowego 
muzeum. Wykorzystała też odpowiedni moment, w którym władze były zainteresowane 
tego typu inicjatywą. W powołaniu instytucji na pewno pomogły jej kontakty z osobami 
zajmującymi się dziejami górnictwa: Michałem Specjałem, Stanisławem Majewskim, Ja-
nem Ligęzą, Stanisławem Kossuthem. Na potrzeby Muzeum przyznano 16 niewielkich po-
koi, ulokowanych na trzecim piętrze Domu Górnika w Sosnowcu. Nowa placówka otrzyma-
ła też niezbyt wysoki budżet. Ponieważ nie posiadało ono zabytków, pracę rozpoczęto od 
ich zbierania. W 1947 i 1948 r. w czasopiśmie „Górnik” opublikowano dwa apele, w któ-
rych proszono o przynoszenie wszelkiego typu pamiątek, związanych z górnictwem. Jed-
nym z pierwszych górników, który odpowiedział na ten apel był Wilhelm Poloczek, który 
w grudniu 1947 r. ofiarował dokumenty, dotyczące kopalni „Florentyna”13. Inny górnik To-
masz Rybok przekazał drewnianą nieckę i grabie, których używał w pracy w kopalni „Ju-
trzenka”. Paweł Musioł przekazał lampę olejną kopalni „Giesche” wykonaną w 1903 r.14 Do 
akcji gromadzenia zbiorów włączono instruktorów kulturalno-oświatowych, prasę lokalną, 
Departament Techniki Ministerstwa Górnictwa, Centralne Zarządy, Zjednoczenia. Poza po-
jedynczymi przedmiotami, które powoli napływały do zbiorów, pozyskiwano też większe 
zespoły. Do najciekawszych należała piękna i cenna kolekcja pamiątek górniczych, ofiaro-
wanych przez inż. Stanisława Majewskiego, który ocalił w czasie okupacji część zbiorów 
katowickiej szkoły górniczej. Do końca 1949 r. zgromadzono 415 eksponatów, z których 
zakupiono jedynie trzy, a pozostałe otrzymano w darze15. 

W 1950 r. zgromadzono narzędzia pracy górniczej takie jak: kilofy, gracki, motyki, XVII 
w. kaganki, wiadro i wózek z końca XVIII w., 2 modele urządzeń wyciągowych, pochodzą-
ce z pierwszej szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Centralny Zarząd Przemysłu Wę-
glowego przesłał trzy modele wyrobisk, Centralny Zarząd Kopalń Rud Żelaza ofiarował 
zbiór minerałów, z Wieliczki nadesłano parę starych narzędzi pracy, drewniane łopaty do 
przesypywania soli, 4 kaganki, 2 wózki, model pompy. Kilka miesięcy później z kopalni 
złota w Złotym Stoku uzyskano narzędzia pracy, znalezione w starych wyrobiskach kopal-
ni, fragmenty płuczek, materiały archiwalne. W lutym 1950 r. Tarnowskie Góry przekazały 
w depozyt kilka kaganków, tablice orientacyjne, puszkę na źdźbła. Podczas wizyt w kopal-
niach otrzymywano kolekcje minerałów, odciski roślin karbońskich16. Jednak zebrany ma-
teriał był jeszcze zbyt mały, aby przygotować ekspozycję muzealną. Ponieważ Dom Gór-
nika w Sosnowcu należał do najbardziej reprezentacyjnych gmachów, organizowane były 

12 MGW/AR: 347 – U. Rosiak: Maria Żywirska…, s.11.
13 MGW/AR: 333 – Inwentarz Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu (XI 1948 – VI 1971/72), wpis nr 284.
14 Zwiększa się liczba eksponatów w związkowym Muzeum Górniczym, „Górnik” nr 1 z 1949, s. 11.
15 W. Zygmuntowa, Związkowe Muzeum Górnicze uzyskało już poważne osiągnięcia w swoje pracy, „Górnik” nr 9 

z 1949, s. 10. 
16 MGW/AR:333 – Inwentarz…, wpisy od nr 285 do 335.

Fot. 1. Portret dr Marii Żywirskiej, pierwszego kierownika Związkowego Muzeum Górniczego  
w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Fot. 2. Dom Górnika w Sosnowcu – siedziba Związkowego Muzeum Górniczego.  
Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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miejscu drugim znalazły się geologia, mineralogia, petrografia, technika.7 Nie miało więc 
to być typowe Muzeum przyrodniczo-techniczne, lecz placówka humanistyczna, zajmują-
ca się zagadnieniem pracy i warunków, kształtujących życie górnika w kopalni i poza nią8. 

Dr Maria Żywirska nie pochodziła ze Śląska. Urodziła się 2 lutego 1904 r. w Brańszczyku, 
niewielkiej miejscowości, położonej w województwie warszawskim. Jej ojciec, Stanisław 
Byczyński, był zarządcą majątku, należącego do rodziny Rudzkich. Maturę zdała w Gimna-
zjum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. W 1928 r. ukończyła wydział humanistyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego, zdając egzamin magisterski z historii. W latach 1928-1933 
pracowała w gimnazjum w Wyszkowie9. Następnie odbyła praktykę i zdała egzamin muze-
ologiczny w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W latach 1933-1939 pracowała w Mu-
zeum Lubelskim jako jego kierownik10. Uporządkowała zbiory, założyła nowe magazyny, 
przygotowała ekspozycje muzealne. Należała do założycieli Komisji Historii Sztuki i Etno-
grafii Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Propagandy Sztuki. Opra-
cowała wtedy kilka publikacji naukowych: „Przemysł ludowy powiatu pułtuskiego”, „Mu-
zealnictwo w województwie lubelskim”, „Gotycki kielich emaliowany w Opolu Lubelskim”. 
Okres wojny i okupacji spędziła w Lublinie, gdzie udało się jej uchronić część muzeal-
nych zbiorów. Po likwidacji Muzeum prowadziła do 1943 r. sklep ze sprzętem sportowym11.  
Po jego zamknięciu przeprowadziła się do Warszawy. W 1945 r. wróciła do Lublina, z któ-
rego w 1946 r. wyjechała do Katowic. Do przenosin skłoniła ją współpraca z Instytutem 

7 M. Żywirska; 10 lat…, s. 19.
8 XX lat kultury…, s. 132.
9 MGW/AR: 408/14 – zaświadczenie potwierdzające pracę M. Żywirskiej w  Gimnazjum w  Wyszkowie, 

Wyszków 1933 r.
10 MGW/AR: 347 - U. Rosiak: Maria Żywirska 1904 – 1980, Toruń 1986, s. 7 – 9.
11 MGW/AR: 408/28 – życiorys Marii Żywirskiej napisany w dniu 1 października 1947 r.

Śląskim oraz przyznane przez Ministerstwo Oświaty środki, przeznaczone na badania zwią-
zane z kulturą górniczą12. Rozpoczęła pracę w ośrodku kulturalnym, działającym przy Za-
rządzie Głównym Związku Zawodowego Górników. Maria Żywirska była osobą ze wszech 
miar predestynowaną do założenia nowej placówki. Miała odpowiednie przygotowanie 
i doświadczenie zawodowe, które pomogło w utworzeniu od podstaw całkowicie nowego 
muzeum. Wykorzystała też odpowiedni moment, w którym władze były zainteresowane 
tego typu inicjatywą. W powołaniu instytucji na pewno pomogły jej kontakty z osobami 
zajmującymi się dziejami górnictwa: Michałem Specjałem, Stanisławem Majewskim, Ja-
nem Ligęzą, Stanisławem Kossuthem. Na potrzeby Muzeum przyznano 16 niewielkich po-
koi, ulokowanych na trzecim piętrze Domu Górnika w Sosnowcu. Nowa placówka otrzyma-
ła też niezbyt wysoki budżet. Ponieważ nie posiadało ono zabytków, pracę rozpoczęto od 
ich zbierania. W 1947 i 1948 r. w czasopiśmie „Górnik” opublikowano dwa apele, w któ-
rych proszono o przynoszenie wszelkiego typu pamiątek, związanych z górnictwem. Jed-
nym z pierwszych górników, który odpowiedział na ten apel był Wilhelm Poloczek, który 
w grudniu 1947 r. ofiarował dokumenty, dotyczące kopalni „Florentyna”13. Inny górnik To-
masz Rybok przekazał drewnianą nieckę i grabie, których używał w pracy w kopalni „Ju-
trzenka”. Paweł Musioł przekazał lampę olejną kopalni „Giesche” wykonaną w 1903 r.14 Do 
akcji gromadzenia zbiorów włączono instruktorów kulturalno-oświatowych, prasę lokalną, 
Departament Techniki Ministerstwa Górnictwa, Centralne Zarządy, Zjednoczenia. Poza po-
jedynczymi przedmiotami, które powoli napływały do zbiorów, pozyskiwano też większe 
zespoły. Do najciekawszych należała piękna i cenna kolekcja pamiątek górniczych, ofiaro-
wanych przez inż. Stanisława Majewskiego, który ocalił w czasie okupacji część zbiorów 
katowickiej szkoły górniczej. Do końca 1949 r. zgromadzono 415 eksponatów, z których 
zakupiono jedynie trzy, a pozostałe otrzymano w darze15. 

W 1950 r. zgromadzono narzędzia pracy górniczej takie jak: kilofy, gracki, motyki, XVII 
w. kaganki, wiadro i wózek z końca XVIII w., 2 modele urządzeń wyciągowych, pochodzą-
ce z pierwszej szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Centralny Zarząd Przemysłu Wę-
glowego przesłał trzy modele wyrobisk, Centralny Zarząd Kopalń Rud Żelaza ofiarował 
zbiór minerałów, z Wieliczki nadesłano parę starych narzędzi pracy, drewniane łopaty do 
przesypywania soli, 4 kaganki, 2 wózki, model pompy. Kilka miesięcy później z kopalni 
złota w Złotym Stoku uzyskano narzędzia pracy, znalezione w starych wyrobiskach kopal-
ni, fragmenty płuczek, materiały archiwalne. W lutym 1950 r. Tarnowskie Góry przekazały 
w depozyt kilka kaganków, tablice orientacyjne, puszkę na źdźbła. Podczas wizyt w kopal-
niach otrzymywano kolekcje minerałów, odciski roślin karbońskich16. Jednak zebrany ma-
teriał był jeszcze zbyt mały, aby przygotować ekspozycję muzealną. Ponieważ Dom Gór-
nika w Sosnowcu należał do najbardziej reprezentacyjnych gmachów, organizowane były 

12 MGW/AR: 347 – U. Rosiak: Maria Żywirska…, s.11.
13 MGW/AR: 333 – Inwentarz Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu (XI 1948 – VI 1971/72), wpis nr 284.
14 Zwiększa się liczba eksponatów w związkowym Muzeum Górniczym, „Górnik” nr 1 z 1949, s. 11.
15 W. Zygmuntowa, Związkowe Muzeum Górnicze uzyskało już poważne osiągnięcia w swoje pracy, „Górnik” nr 9 

z 1949, s. 10. 
16 MGW/AR:333 – Inwentarz…, wpisy od nr 285 do 335.
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w nim akademie, zjazdy i konferencje; a w czasie przerw uczestnicy obrad lub przedsta-
wiciele władz partyjnych i państwowych chcieli obejrzeć zgromadzone zbiory. Dyrektorzy 
kopalń chcieli zobaczyć ofiarowane kolekcje, a sami górnicy interesowali się losem darów. 
Związek Zawodowy Górników przyjmował zagraniczne delegacje, które poznawały dorobek 
Muzeum.17 Przyspieszyło to organizację pierwszej prowizorycznej ekspozycji. W kilku poko-
jach ulokowano szafy i gabloty, służące do prezentacji zabytków. Całość została podzielona 
na kilka głównych działów. W 4 pokojach znalazły się wystawy poświęcone historii ruchu 
związkowego, osobie Wincentego Pstrowskiego, kontaktom z zagranicznymi organizacjami 
górniczymi. W 3 pokojach prezentowano artystyczny ruch amatorski, rozwijający się wtedy 
wśród górników, natomiast w pozostałych pomieszczeniach pokazano historię górnictwa 
polskiego, obejmującą wydobycie srebra, ołowiu, soli, węgla. Nowa oprawa graficzna i de-
koracje, umieszczone na korytarzu, miały powiązać ekspozycję w logiczna całość. Były to 
rzeźby, wykute w żelazie herby miast górniczych, plansze, sztandary. 

Oficjalne otwarcie Muzeum nastąpiło w dniu 12 czerwca 1951 r., w czasie obrad Komite-
tu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Związkowej18. Aby powiększyć zbiory, rozpo-
częto prowadzenie badań terenowych. Ponieważ w Muzeum oprócz Marii Żywirskiej zatrud-
niona była jeszcze tylko Wanda Zygmunt, penetrację terenu prowadzili pracownicy naukowi 
Katedry Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostały one zorganizowane w miesiącach 

17 MGW/AR:338 – Księga Gości Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu. 
18 M. Żywirska, 10 lat…, s. 22.

wakacyjnych 1952, 1953, 1954 r. Studenci przeprowadzali rozmowy z górnikami, starając 
się pozyskać od nich informacje o istniejących w okolicy zabytkach górniczych. Badania 
objęły kopalnie Górnego i Dolnego Śląska, oraz ośrodki górnicze Zagłębia Staropolskiego. 
Przebadano kopalnie rud metali w rejonie Starachowic, Częstochowy, Kielc. Uzyskano cen-
ny zespól zabytków, pochodzący z kopalń w Majówce pod Starachowicami, w Mierzęcicach, 
Dźbowie, Miedzianej Górze i Konopiskach. W samym Muzeum gromadzono systematycznie 
zbiory przeznaczone dla biblioteki, fonoteki, kinoteki. 

W 1952 r. w Muzeum uruchomiono małą, dostępną dla wszystkich pracownię naukową19. 
Zmianie uległa koncepcja wystawiennicza. Znacznie ograniczono powierzchnię, przeznaczo-
ną na twórczość amatorską, powiększając równocześnie dział związany z historią górnictwa. 
Nowe ekspozycje udostępniono w dniu 1 maja 1955 r.20 Na samym początku zaprezentowano 
oczywiście walkę górników o wyzwolenie narodowe i społeczne. Jej uzupełnieniem była sala, 
poświęcona pierwszemu przodownikowi pracy socjalistycznej - Wincentemu Pstrowskiemu. 
Kolejna wystawa omawiała wkład polskiej myśli naukowo–technicznej w rozwój światowego 
górnictwa. Ekspozycja w pozostałych 9 salach obrazowała historię kopalń złota, srebra, oło-
wiu. Wykonano duży model kopalni kruszcowej z XVI w., opracowany ściśle według rysun-
ków i wymiarów, opisanych w pracy G. Agricoli „De Re Metallica”. W następnej sali ulokowana 
została wystawa, związana z historią wydobycia rudy żelaza. Prezentowano w niej również 
pamiątki związane z osobą Stanisława Staszica. Dzieje pozyskiwania węgla kamiennego pre-
zentowano w 5 pokojach. Ekspozycja obejmowała paleontologię (karbon), pracę w dawnych 
kopalniach węgla, górnictwo współczesne. Jeden pokój zajmował model kopalni, wykonany 
i ofiarowany Muzeum przez młodzież zasadniczej szkoły górniczej w Rydułtowach. Dwa dalsze 
pokoje pokazywały górnictwo solne w Wieliczce. Wystawy nawiązywały również do tematyki 
organizacji polskiego górnictwa oraz dziejów prawa górniczego. Eksponowano różne mundu-
ry górnicze oraz symbole władzy: laski sztygarskie, szpady, bardy21. Nowa ekspozycja była 
bogatsza, ale nadal omawiała prezentowane zagadnienia w sposób skrótowy i symboliczny. 
Były to raczej wystawy poglądowe, a nie prawidłowa ekspozycja muzealna. Według planów 
wystawy miały stanowić popularny podręcznik, omawiający historię polskiego górnictwa. Był 
on adresowany dla uczniów i studentów różnego typu szkół górniczych. Po zmianie ekspo-
zycji prowadzono nadal proces gromadzenia nowych eksponatów. Zwrócono się o pomoc do 
Ministerstwa Górnictwa, które w dniu 13 stycznia 1954 r. wydało zarządzenie, zobowiązujące 
dyrekcje wszystkich kopalń węgla do współdziałania z Muzeum zakresie ochrony zabytków 
górniczych. Kopalnie miały wyznaczyć jednego pracownika, którego zadaniem byłoby infor-
mowanie ZMG o istniejących na terenie zakładu wartościowych zbiorach. Miał on również po-
magać w ich zabezpieczeniu i przekazaniu do sosnowieckiej placówki. Niestety, wspomniana 
akcja nie dała żadnych rezultatów, gdyż dyrekcje kopalni realizujące napięte zadania Planu 6 
letniego nie wykazywały zainteresowania ratowaniem dawnych maszyn i obiektów górniczych. 

Dużo lepsze wyniki przyniosło nawiązanie współpracy z Centralnym Zarządem Kopalń 
Metali Nieżelaznych. Ofiarował on niezmiernie cenny zabytek, jakim była osiemnastowieczna 

19 MGW/AR: 347 - U. Rosiak: Maria Żywirska…,s. 13.
20 XX lat kultury…, s.135.
21 M. Żywirska, 10 lat…,s. 24-25. 
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Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Fot. 4. Wanda Zygmunt, opiekunka działu dokumentacji naukowej ZMG. 
Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Fot. 5. Model XVI-wiecznej kopalni  srebra i ołowiu prezentowany w sali wystawowej Związkowego 
Muzeum Górniczego w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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w nim akademie, zjazdy i konferencje; a w czasie przerw uczestnicy obrad lub przedsta-
wiciele władz partyjnych i państwowych chcieli obejrzeć zgromadzone zbiory. Dyrektorzy 
kopalń chcieli zobaczyć ofiarowane kolekcje, a sami górnicy interesowali się losem darów. 
Związek Zawodowy Górników przyjmował zagraniczne delegacje, które poznawały dorobek 
Muzeum.17 Przyspieszyło to organizację pierwszej prowizorycznej ekspozycji. W kilku poko-
jach ulokowano szafy i gabloty, służące do prezentacji zabytków. Całość została podzielona 
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związkowego, osobie Wincentego Pstrowskiego, kontaktom z zagranicznymi organizacjami 
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Oficjalne otwarcie Muzeum nastąpiło w dniu 12 czerwca 1951 r., w czasie obrad Komite-
tu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Związkowej18. Aby powiększyć zbiory, rozpo-
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niona była jeszcze tylko Wanda Zygmunt, penetrację terenu prowadzili pracownicy naukowi 
Katedry Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostały one zorganizowane w miesiącach 

17 MGW/AR:338 – Księga Gości Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu. 
18 M. Żywirska, 10 lat…, s. 22.

wakacyjnych 1952, 1953, 1954 r. Studenci przeprowadzali rozmowy z górnikami, starając 
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19 MGW/AR: 347 - U. Rosiak: Maria Żywirska…,s. 13.
20 XX lat kultury…, s.135.
21 M. Żywirska, 10 lat…,s. 24-25. 
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drewniana pompa pochodząca z Gierczyna. Została ona odnaleziona w czasie prac górniczych, 
prowadzonych w 1954 r. przez inżynierów Stobbego i Jerzego Winczakiewicza. Największe 
sukcesy przyniosła jednak akcja, zorganizowana wspólnie ze szkołami górniczymi i Central-
nym Zarządem Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Górnictwa i Hutnictwa. W czasie 2 ak-
cji, przeprowadzonych w latach 1955-1956, pozyskano około 300 zabytków. Dla stworzenia 
rzetelnego warsztatu pracy naukowej nad przeszłością górnictwa polskiego starano się gro-
madzić jak największą ilość materiałów związanych z tym zagadnieniem. Do najcenniejszych 
należał, przekazany w listopadzie 1949 r. zbiór planów i rysunków technicznych, pochodzą-
cy z Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Prace nad jego opracowaniem zakończono 
w lipcu 1953 r., gdy ostatnie rysunki techniczne wpisano do księgi inwentarzowej22. Po 10 
latach pracy Związkowe Muzeum Górnicze posiadało już 7 tys. eksponatów, z których bar-
dzo wiele miało unikatowy charakter. Zbiory te podzielono na kilka działów merytorycznych. 
Pierwszy obejmował dokumenty i pamiątki, związane z zawodowym i związkowym ruchem 
górniczym. Były to: bardy, szpady górnicze, mundury, dokumenty ruchu współzawodnictwa 
pracy. Znajdowały się w tam też sztandary, ulotki, druki agitacyjne, dokumenty związane 
ze strajkami, bezrobociem, biedaszybami. Ważne miejsce zajmowały pamiątki dotyczące 
Wincentego Pstrowskiego23. Dział drugi gromadził zabytki kultury materialnej (440 pozycji). 
Były to narzędzia, niecki, wozy, lampy, kaganki, łopaty, pyrliki, żelazka, kilofy, wiertła, dłuta, 
modele maszyn i urządzeń, okazy geologiczne, prace plastyków amatorów. Przechowywano 
w nim też pojedyncze eksponaty: liny konopne z Wieliczki, klepsydrę, nosidło na wodę, ta-
blice do oznaczania szybów, aparat do przewietrzania kopalni. Największym zabytkiem tego 
działu były: drewniana pompa z Gierczyna oraz kołowrót drewniany z kopalni Kuźnica pod 
Częstochową24. Duża część zabytków znajdowała się jednak w bardzo złym stanie i wymagała 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych, a także opracowania naukowego. Biblioteka Muzeal-
na liczyła 788, pozycji wśród których znalazły się cenne starodruki, takie jak prace Johanna 
Greupnera, E.L.G. Abta, G. Agricoli, Johnanna Mathesiusa. Hieronima Łabędzkiego. Przecho-
wywano w niej roczniki czasopism górniczych, sprawozdania Kas Brackich, wydawnictwa 
okolicznościowe koncernów górniczo-hutniczych, zbiory przepisów górniczych. Gromadzono 
w niej od 1949 r. wycinki prasowe, pochodzące z gazet codziennych25. W 1957 r. posiadano już 
74 tomy wycinków. W osobnym działe zgromadzono, liczący 3 tys. zabytków, zbiór rysunków 
technicznych, planów, map górniczych, pochodzących z XVIII i XIX stulecia. Były w nim plany 
kopalń, rysunki techniczne maszyn parowych i wyciągowych, pomp kopalnianych, wież szy-
bowych, kotłowni, prochowni, cechowni, szpitali i urzędów górniczych. Obejmował on rysunki 
wyrobisk górniczych, sztolni, szybów, pochylni, środków transportu, dawnych wentylatorów, 
kołowrotów i kieratów konnych, sortowni i płuczek. Rysunki i plany dotyczyły kopalń węgla 
kamiennego, rudy cynku, srebra, żelaza, ołowiu. Duża część zbioru stanowiły archiwalia, zwią-
zane z hutnictwem żelaza, cynku, ołowiu, miedzi, arsenu. Były to plany i rysunki budynków hut, 
pieców, walcowni, kuźni, warsztatów mechanicznych, odlewni, urządzeń do produkcji koksu. 

22 MGW/AR: 333 – Inwentarz…, wpisy pod nr 947-1335, 1405-1575, 1699-3356.
23 M. Żywirska, 10 lat…,s.28.
24 M. Żywirska, 10 lat…, s.32.
25 M. Żywirska, 10 lat…,s.37-38.

Muzealny zbiór fotografii został podzielony na dwie części. Pierwsza, licząca 1591 pozycji, 
obejmowała fotografie zabytkowe wpisane do księgi inwentarzowej fotografii26. Część drugą 
stanowiły zdjęcia współczesne wykonane w pracowni fotograficznej Muzeum. Obejmowały 
one również reprodukcje fotografii związanych górnictwem, które umieszczono w książkach 
i czasopismach.27 Do najcenniejszych należała księga pamiątkowa Wyższego Urzędu Górni-
czego w której znajdowało się 150 fotografii, prezentujących wszystkie górnośląskie kopalnie 
węgla. Pozyskane wtedy zdjęcia współczesne posiadają dzisiaj ogromną wartość historycz-
ną. Są na nich widoczne metody pracy, maszyny, urządzenia, obudowy stosowane w latach 
40. i 50. XX w. w kopalniach węgla. Obejmują one też ruch socjalistycznego współzawodnic-
twa pracy, widoki nowych osiedli górniczych, sprawy związkowe i polityczne (zjazdy, narady, 
konferencje, akcje socjalne, ruch plastyków amatorów). Osobnym działem stała się ikonoteka, 
gromadząca materiał ikonograficzny, związany z górnictwem. Powstała w 1952 r., a zbierano 
w niej ryciny, rysunki, wykonywano kopie ilustracji, zamieszczonych w książkach związanych 
z górnictwem. W 1957 r. liczyła ona już 1,5 tys. pozycji28. 

26 MGW/AR: 339 – Inwentarz Fotografii Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu nr I. 
27 MGW/AR: 340 – Inwentarz Reprodukcji Związkowego Muzeum Górniczego nr I.
28 M. Żywirska, 10 lat…s.47.

Fot. 6. Kierownik Związkowego Muzeum Górniczego, mgr Wacław Stadnik,  
oprowadza zwiedzających. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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w niej ryciny, rysunki, wykonywano kopie ilustracji, zamieszczonych w książkach związanych 
z górnictwem. W 1957 r. liczyła ona już 1,5 tys. pozycji28. 

26 MGW/AR: 339 – Inwentarz Fotografii Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu nr I. 
27 MGW/AR: 340 – Inwentarz Reprodukcji Związkowego Muzeum Górniczego nr I.
28 M. Żywirska, 10 lat…s.47.

Fot. 6. Kierownik Związkowego Muzeum Górniczego, mgr Wacław Stadnik,  
oprowadza zwiedzających. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Muzeum założyło też kartotekę starych kopalń i hut. Na specjalnych kartach opisywano 
historie poszczególnych zakładów, podając wszystkie materiały archiwalne i ikonograficzne, 
dotyczące danego przedsiębiorstwa. Łącznie powstało 376 kart, opisujących różne kopal-
nie. Zawierały one podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa obejmujące nazwę 
kopalni, miejscowość, rok powstania, rodzaj kopalni i krotki rys historyczny29. Od samego 
początku Muzeum prowadziło również prace badawcze. Zbierano materiały dotyczące co-
dziennego życia górników, kultury, historii górnictwa. Opracowano specjalne kwestiona-
riusze, które posłużyły do badań terenowych. Kwestionariusze liczyły 35 punktów, obej-
mujących sprawy materialne (10 punktów), społeczne (17 punktów), duchowe (8 punktów). 
Badania wstępne przeprowadzono na Górnym Śląsku już w latach 1947-1948. Przeprowa-
dzili je zatrudnieni przez ZZG referenci kulturalno-oświatowi. Opracowano kwestionariusze 
dotyczące historii kopalń (32), kultury materialnej (34), społecznej (28), duchowej (31). Po 
ich przeanalizowaniu opracowano nowe kwestionariusze, dotyczące w większym zakresie 
kultury materialnej, a zagadnienia społeczne połączono z kulturą duchową. W 1952 r. prze-
prowadzono badania na Górnym Śląsku, którymi kierował Tadeusz Banasik. Podobne prace 
przeprowadzono w Zagłębiu Staropolskim, natomiast od 1953 r. badaniami objęto Dolny 
Śląsk30. W 1955 r. badania przeprowadzono w rejonie Olkusza i Tarnowskich Gór. Objęto 
nimi 89 miejscowości górniczych a materiały z nich uzyskane opracowano na 189 kwe-
stionariuszach. W 1957 r. Muzeum ogłosiło konkurs na „Wspomnienia górnicze”, na który 
wpłynęły 73 biografie górników. Ich uzupełnieniem były przekazane przez ZZG prace, które 
napłynęły na ogłoszony w 1949 r. konkurs na górniczy życiorys. Prace badawcze przepro-
wadzone przez ZMG miały bardzo duże znaczenie, gdyż do tej pory brakowało doświadczeń 
metodycznych, dotyczących tego typu przedsięwzięć. Nie znano dokładnie kultury górniczej, 
a penetracja naukowa połączona została z jednoczesnym poszukiwaniem zabytków, które 
w szybkim tempie znikały z terenu kopalń. Przez pierwsze lata istnienia Muzeum frekwencja 
wynosiła kilka tysięcy osób rocznie. Aby ją zwiększyć Centralny Zarząd Szkolenia Zawodo-
wego Ministerstwa Górnictwa wprowadził w 1953 r. obowiązek zwiedzania Muzeum przez 
uczniów szkół górniczych31. Zaczęto również organizować wystawy objazdowe. Pierwsza 
dotyczyła „Osadnictwa górniczego na ziemiach polskich”. Została otwarta w dniu 4 grudnia 
1952 r. w Katowicach. Potem pokazano ją w Sosnowcu oraz na AGH w Krakowie. Od 1953 
r. była ona prezentowana w poszczególnych kopalniach. Druga wystawa nosiła tytuł „Co 
każdy z nas o przeszłości górnictwa wiedzieć powinien”. Od 1955 r. była ona pokazywana 
w Domach Górnika znajdujących się przy różnych kopalniach węgla. Obydwie ekspozycje 
odwiedziło ponad 15 tys. osób. Muzeum opracowało też specjalny program obozu wędrow-
nego „Szlakiem starych kopalni i hut Staropolskiego Zagłębia”. 

Organizowano różnego typu konkursy zbieracko-opisowe. Pierwszy zatytułowany 
„Historia kopalni, w której odbywam praktykę” miał wzbudzić nie tylko zainteresowanie 
przeszłością górnictwa, ale i umożliwić zbieranie eksponatów na terenie kopalni lub w jej 
najbliższej okolicy. Drugi konkurs „Zbieramy zabytki przeszłości górniczej i hutniczej” 

29 MGW/AR:407 – kartoteka kopalń – kwestionariusze Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu.
30 M. Żywirska, 10 lat…s. 50-51.
31 M. Żywirska, 10 lat…s.59.

przeprowadzono w 1956 r. Przy jego organizacji współdziałano z Centralnym Zarządem 
Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Hutnictwa. W czasie obydwu konkursów Muzeum 
pozyskało 220 eksponatów32. Muzeum zaproponowało również Centralnemu Zarządowi 
Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Górnictwa utworzenie kół zainteresowań przeszło-
ścią górnictwa w szkołach przygotowujących do zawodu górniczego. Władze zgodziły się 
na taką propozycję i pod koniec 1957 r. Muzeum opiekowało się już 13 kołami miłośników 
historii górnictwa. Przy ich pomocy przeprowadzono dwa konkursy: „Konkurs na najlepszy 
album historyczny kopalni”, „Konkurs na opis życia górnika w anegdocie, piosence, klech-
dzie i obyczaju”33. Związkowe Muzeum Górnicze od początku swojej działalności patrono-
wało również amatorskiej twórczości plastycznej organizowanej przez związki zawodowe 
i kopalniane domy kultury. Muzeum kilkakrotnie prezentowało amatorską twórczość gór-
ników – plastyków, a najciekawsze prace wzbogacały muzealne zbiory. Pomagano w or-
ganizacji szkoleń i warsztatów plastycznych prowadzonych przez zawodowych plastyków. 
Współpracowano z Centralnym Zarządem Muzeów w sprawie ochrony Neolitycznej Ko-
palni Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, na terenie której przeprowadzono prace 
archeologiczne. Starano się również zdobyć nowe materiały, dotyczące górnictwa galma-
nu i blendy, zapoczątkowano zbieranie zabytków dotyczących wydobycia ropy naftowej, 
miedzi, węgla brunatnego. Zorganizowano również kilka obozów wędrownych na temat: 

„Szlakami dawnego górnictwa”. Kierująca Muzeum dr Maria Żywirska opublikowała w tym 
okresie kilka prac, związanych z historią górnictwa. Należały do nich: „Życiorysy górni-
ków” - 1949 r., „Pieśni górnicze Górnego Śląska” - 1954 r., „Saliny wielickie w sztychach 
W. Hondiusa” - 1954 r., „Kolonia Reden w Dąbrowie Górniczej - najstarsze osiedle górnicze 
w Zagłębiu Dąbrowskim” - 1955 r., „Krążek i Tłukienka - osiedla górnicze w powiecie Ol-
kuskim w latach 1825 - 1875”- 1955 r., „Górnicza pompa odwadniająca z XVIII z Dolnego 
Śląska”- 1957 r.34 W 1958 r. Muzeum wydało pierwszy tom materiałów pomocniczych z za-
kresu historii górnictwa polskiego. Znalazły się w nim artykuły dotyczące historii kopalni 
krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, kopalni srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach 
i kopalni soli w Wieliczce. Dwa pierwsze artykuły opracowała Maria Żywirska, natomiast 
autorem trzeciego był Wacław Stadnik. Planowano przygotowanie dwóch kolejnych tomów, 
w których miały zostać umieszczone opracowania dotyczące historii górnictwa, przezna-
czone dla uczniów szkół górniczych35.

 Jednak dalsza rozbudowa ZMG nie była możliwa bez uzyskania nowej powierzchni wy-
stawienniczej. Pomieszczenia w Domu Górnika z trudnością wystarczały na prowizoryczną 
ekspozycję, magazyny, pracownie, pomieszczenia administracyjne. Prowadzone rozmowy 
z przedstawicielami Ministerstwa Górnictwa, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, 
Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu zakończyły się niepowodzeniem36. Nie uzyskano przy-
działu nowego budynku, w którym posiadane zbiory wystawiane byłyby w odpowiednich 

32 XX lat kultury…, s.136.
33 XX lat kultury…, s.137. 
34 MGW/AR: 347 – U. Rosiak: Maria Żywirska…s.55-59.
35 MGW/AR: 10 – Materiały pomocnicze z zakresu historii Górnictwa Polskiego, zeszyt I, Sosnowiec 1958 r.
36 M. Żywirska, 10 lat…,s.65.
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Muzeum założyło też kartotekę starych kopalń i hut. Na specjalnych kartach opisywano 
historie poszczególnych zakładów, podając wszystkie materiały archiwalne i ikonograficzne, 
dotyczące danego przedsiębiorstwa. Łącznie powstało 376 kart, opisujących różne kopal-
nie. Zawierały one podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa obejmujące nazwę 
kopalni, miejscowość, rok powstania, rodzaj kopalni i krotki rys historyczny29. Od samego 
początku Muzeum prowadziło również prace badawcze. Zbierano materiały dotyczące co-
dziennego życia górników, kultury, historii górnictwa. Opracowano specjalne kwestiona-
riusze, które posłużyły do badań terenowych. Kwestionariusze liczyły 35 punktów, obej-
mujących sprawy materialne (10 punktów), społeczne (17 punktów), duchowe (8 punktów). 
Badania wstępne przeprowadzono na Górnym Śląsku już w latach 1947-1948. Przeprowa-
dzili je zatrudnieni przez ZZG referenci kulturalno-oświatowi. Opracowano kwestionariusze 
dotyczące historii kopalń (32), kultury materialnej (34), społecznej (28), duchowej (31). Po 
ich przeanalizowaniu opracowano nowe kwestionariusze, dotyczące w większym zakresie 
kultury materialnej, a zagadnienia społeczne połączono z kulturą duchową. W 1952 r. prze-
prowadzono badania na Górnym Śląsku, którymi kierował Tadeusz Banasik. Podobne prace 
przeprowadzono w Zagłębiu Staropolskim, natomiast od 1953 r. badaniami objęto Dolny 
Śląsk30. W 1955 r. badania przeprowadzono w rejonie Olkusza i Tarnowskich Gór. Objęto 
nimi 89 miejscowości górniczych a materiały z nich uzyskane opracowano na 189 kwe-
stionariuszach. W 1957 r. Muzeum ogłosiło konkurs na „Wspomnienia górnicze”, na który 
wpłynęły 73 biografie górników. Ich uzupełnieniem były przekazane przez ZZG prace, które 
napłynęły na ogłoszony w 1949 r. konkurs na górniczy życiorys. Prace badawcze przepro-
wadzone przez ZMG miały bardzo duże znaczenie, gdyż do tej pory brakowało doświadczeń 
metodycznych, dotyczących tego typu przedsięwzięć. Nie znano dokładnie kultury górniczej, 
a penetracja naukowa połączona została z jednoczesnym poszukiwaniem zabytków, które 
w szybkim tempie znikały z terenu kopalń. Przez pierwsze lata istnienia Muzeum frekwencja 
wynosiła kilka tysięcy osób rocznie. Aby ją zwiększyć Centralny Zarząd Szkolenia Zawodo-
wego Ministerstwa Górnictwa wprowadził w 1953 r. obowiązek zwiedzania Muzeum przez 
uczniów szkół górniczych31. Zaczęto również organizować wystawy objazdowe. Pierwsza 
dotyczyła „Osadnictwa górniczego na ziemiach polskich”. Została otwarta w dniu 4 grudnia 
1952 r. w Katowicach. Potem pokazano ją w Sosnowcu oraz na AGH w Krakowie. Od 1953 
r. była ona prezentowana w poszczególnych kopalniach. Druga wystawa nosiła tytuł „Co 
każdy z nas o przeszłości górnictwa wiedzieć powinien”. Od 1955 r. była ona pokazywana 
w Domach Górnika znajdujących się przy różnych kopalniach węgla. Obydwie ekspozycje 
odwiedziło ponad 15 tys. osób. Muzeum opracowało też specjalny program obozu wędrow-
nego „Szlakiem starych kopalni i hut Staropolskiego Zagłębia”. 

Organizowano różnego typu konkursy zbieracko-opisowe. Pierwszy zatytułowany 
„Historia kopalni, w której odbywam praktykę” miał wzbudzić nie tylko zainteresowanie 
przeszłością górnictwa, ale i umożliwić zbieranie eksponatów na terenie kopalni lub w jej 
najbliższej okolicy. Drugi konkurs „Zbieramy zabytki przeszłości górniczej i hutniczej” 

29 MGW/AR:407 – kartoteka kopalń – kwestionariusze Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu.
30 M. Żywirska, 10 lat…s. 50-51.
31 M. Żywirska, 10 lat…s.59.

przeprowadzono w 1956 r. Przy jego organizacji współdziałano z Centralnym Zarządem 
Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Hutnictwa. W czasie obydwu konkursów Muzeum 
pozyskało 220 eksponatów32. Muzeum zaproponowało również Centralnemu Zarządowi 
Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Górnictwa utworzenie kół zainteresowań przeszło-
ścią górnictwa w szkołach przygotowujących do zawodu górniczego. Władze zgodziły się 
na taką propozycję i pod koniec 1957 r. Muzeum opiekowało się już 13 kołami miłośników 
historii górnictwa. Przy ich pomocy przeprowadzono dwa konkursy: „Konkurs na najlepszy 
album historyczny kopalni”, „Konkurs na opis życia górnika w anegdocie, piosence, klech-
dzie i obyczaju”33. Związkowe Muzeum Górnicze od początku swojej działalności patrono-
wało również amatorskiej twórczości plastycznej organizowanej przez związki zawodowe 
i kopalniane domy kultury. Muzeum kilkakrotnie prezentowało amatorską twórczość gór-
ników – plastyków, a najciekawsze prace wzbogacały muzealne zbiory. Pomagano w or-
ganizacji szkoleń i warsztatów plastycznych prowadzonych przez zawodowych plastyków. 
Współpracowano z Centralnym Zarządem Muzeów w sprawie ochrony Neolitycznej Ko-
palni Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, na terenie której przeprowadzono prace 
archeologiczne. Starano się również zdobyć nowe materiały, dotyczące górnictwa galma-
nu i blendy, zapoczątkowano zbieranie zabytków dotyczących wydobycia ropy naftowej, 
miedzi, węgla brunatnego. Zorganizowano również kilka obozów wędrownych na temat: 

„Szlakami dawnego górnictwa”. Kierująca Muzeum dr Maria Żywirska opublikowała w tym 
okresie kilka prac, związanych z historią górnictwa. Należały do nich: „Życiorysy górni-
ków” - 1949 r., „Pieśni górnicze Górnego Śląska” - 1954 r., „Saliny wielickie w sztychach 
W. Hondiusa” - 1954 r., „Kolonia Reden w Dąbrowie Górniczej - najstarsze osiedle górnicze 
w Zagłębiu Dąbrowskim” - 1955 r., „Krążek i Tłukienka - osiedla górnicze w powiecie Ol-
kuskim w latach 1825 - 1875”- 1955 r., „Górnicza pompa odwadniająca z XVIII z Dolnego 
Śląska”- 1957 r.34 W 1958 r. Muzeum wydało pierwszy tom materiałów pomocniczych z za-
kresu historii górnictwa polskiego. Znalazły się w nim artykuły dotyczące historii kopalni 
krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, kopalni srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach 
i kopalni soli w Wieliczce. Dwa pierwsze artykuły opracowała Maria Żywirska, natomiast 
autorem trzeciego był Wacław Stadnik. Planowano przygotowanie dwóch kolejnych tomów, 
w których miały zostać umieszczone opracowania dotyczące historii górnictwa, przezna-
czone dla uczniów szkół górniczych35.

 Jednak dalsza rozbudowa ZMG nie była możliwa bez uzyskania nowej powierzchni wy-
stawienniczej. Pomieszczenia w Domu Górnika z trudnością wystarczały na prowizoryczną 
ekspozycję, magazyny, pracownie, pomieszczenia administracyjne. Prowadzone rozmowy 
z przedstawicielami Ministerstwa Górnictwa, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, 
Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu zakończyły się niepowodzeniem36. Nie uzyskano przy-
działu nowego budynku, w którym posiadane zbiory wystawiane byłyby w odpowiednich 

32 XX lat kultury…, s.136.
33 XX lat kultury…, s.137. 
34 MGW/AR: 347 – U. Rosiak: Maria Żywirska…s.55-59.
35 MGW/AR: 10 – Materiały pomocnicze z zakresu historii Górnictwa Polskiego, zeszyt I, Sosnowiec 1958 r.
36 M. Żywirska, 10 lat…,s.65.
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warunkach. Opracowane projekty budowy Centralnego Muzeum Górniczego, zlokalizowane-
go przy Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach, też nie zostały zaakceptowane. Brak 
perspektyw rozwojowych, coraz gorsza współpraca z ZZG, konflikt z Wacławem Stadnikiem 
skłoniły Marię Żywirską do odejścia z Muzeum37. W 1958 r. opublikowała ona pracę „10 lat 
Związkowego Muzeum Górniczego”, w której przedstawiła jego dotychczasowego dorobek. 
Było to jedno z ostatnich przeprowadzonych przez nią przedsięwzięć, gdyż od 30 kwietnia 
1959 r. obowiązki kierownika muzeum pełnił tymczasowo mgr Wacław Stadnik. Nowy szef 
placówki urodził się 03.05.1928 r. w Będzinie. Jego ojciec Walerian był nauczycielem gim-
nazjalnym. W czasie wojny uczęszczał do szkoły niemieckiej, gdyż ojciec zaliczony został do 
III grupy Volkslisty. Pobierał równocześnie naukę na tajnych kompletach. W 1943 r. został 
skierowany do pracy w Hucie Będzin. Po wyzwoleniu przeniósł się z rodzicami do Kłodzka, 
Przemyśla, Wisły, gdzie w 1949 r. zdał maturę. W latach 1949-1955 studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem pracował w Muzeum Wawelskim (1955-1956) oraz w Pań-
stwowym Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Pracę w Związkowym Muzeum Górniczym 
rozpoczął 15 marca 1957 r. na stanowisku asystenta. W dniu 1 lipca 1959 r. został mianowany 
pełnoprawnym kierownikiem muzeum38. Nadzorował przeprowadzony w latach 1958-1959 
remont placówki, który jednak nie wpłynął znacząco na kondycję muzeum. Co więcej, sytu-
acja jego uległa nawet pogorszeniu. Musiano oddać kilka pomieszczeń, a na parterze Domu 
Górnika zainstalował się samowolnie klub sportowy, zajmując najbardziej reprezentacyjne 
pomieszczenia. Dodatkowo w 1959 r. Muzeum podporządkowano Zarządowi Okręgowemu 
ZZG w Sosnowcu. Zawęziło to obszar działania placówki, która gromadziła zabytki pochodzą-
ce głównie z Zagłębia Dąbrowskiego i pobliskich terenów Górnego Śląska. Zrezygnowano ze 
współpracy z kopalniami rejonu wałbrzyskiego i częstochowskiego. Do najcenniejszych zgro-
madzonych w tym okresie zabytków należały narzędzia i wozy wydobyte z zatopionej przez 

37 MGW/AR:408/52 – list Marii Frankowskiej (córki M. Żymierskiej) z 20 lipca 1992 r.
38 MGW/AR:341/3 – Pisma i dokumenty dotyczące działalności Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu, 

Sosnowiec, życiorys W. Stadnika, 1962 r.

kurzawkę kopalni „Ludmiła” w Sosnowcu. Nie ocalano jednak wszystkich zabytków, gdyż wła-
dze górnicze nie wyraziły zgody na czasowe wstrzymanie robót górniczych, co pozwoliłoby 
na przeprowadzenie penetracji podziemi39. W dniu 15 lipca 1959 r. pierwszym zwiedzającym 
zaprezentowano odnowione wystawy stałe przygotowane również w nowej formie plastycz-
nej. Znalazło się na nich wiele do tej pory nie pokazywanych muzealiów40. 

Planów rozbudowy nie udało się również rozwiązać w latach 60. XX w. Placówce bra-
kowało sali, w której można byłoby przeprowadzać odczyty, lub wyświetlać filmy41. Pod ko-
niec lat 50. XX w. Muzeum włączyło się w prace archeologiczne prowadzone przez PAN na 
Ślęży oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w rejonie Rudek. W latach 1958-1959-1960 
Muzeum przeprowadziło badania w Krzemionkach Opatowskich, Tarchalicach, Wołowie 

39 XX lat kultury…, s.134.
40 XX lat kultury…, s.135.
41 MGW/AR:341/6 – Pisma i dokumenty…, pismo dotyczące problemów i potrzeb Związkowego Muzeum 

Górniczego, Sosnowiec 1962, s.7.

Fot. 7. Model kopalni srebra i ołowiu, Związkowe Muzeum Górnicze w Sosnowcu.  
Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Fot. 8. Fragment sali wystawowej poświęconej historii górnictwa, Związkowe Muzeum Górnicze 
w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Fot. 9. Fragment sali wystawowej poświęconej historii górnictwa węglowego, Związkowe Muzeum 
Górnicze w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Fot. 10. Fragment sali wystawowej poświęconej historii górnictwa solnego, Związkowe Muzeum 
Górnicze w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 Fot. 7.  Fot. 8. 

 Fot. 9.  Fot. 10. 
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warunkach. Opracowane projekty budowy Centralnego Muzeum Górniczego, zlokalizowane-
go przy Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach, też nie zostały zaakceptowane. Brak 
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placówki urodził się 03.05.1928 r. w Będzinie. Jego ojciec Walerian był nauczycielem gim-
nazjalnym. W czasie wojny uczęszczał do szkoły niemieckiej, gdyż ojciec zaliczony został do 
III grupy Volkslisty. Pobierał równocześnie naukę na tajnych kompletach. W 1943 r. został 
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pomieszczenia. Dodatkowo w 1959 r. Muzeum podporządkowano Zarządowi Okręgowemu 
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współpracy z kopalniami rejonu wałbrzyskiego i częstochowskiego. Do najcenniejszych zgro-
madzonych w tym okresie zabytków należały narzędzia i wozy wydobyte z zatopionej przez 

37 MGW/AR:408/52 – list Marii Frankowskiej (córki M. Żymierskiej) z 20 lipca 1992 r.
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Sosnowiec, życiorys W. Stadnika, 1962 r.
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zaprezentowano odnowione wystawy stałe przygotowane również w nowej formie plastycz-
nej. Znalazło się na nich wiele do tej pory nie pokazywanych muzealiów40. 

Planów rozbudowy nie udało się również rozwiązać w latach 60. XX w. Placówce bra-
kowało sali, w której można byłoby przeprowadzać odczyty, lub wyświetlać filmy41. Pod ko-
niec lat 50. XX w. Muzeum włączyło się w prace archeologiczne prowadzone przez PAN na 
Ślęży oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w rejonie Rudek. W latach 1958-1959-1960 
Muzeum przeprowadziło badania w Krzemionkach Opatowskich, Tarchalicach, Wołowie 

39 XX lat kultury…, s.134.
40 XX lat kultury…, s.135.
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Fot. 10. Fragment sali wystawowej poświęconej historii górnictwa solnego, Związkowe Muzeum 
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i Sobótce koło Wrocławia. W ich trakcie pozyskano nowe zabytki dotyczące górnictwa 
i hutnictwa. Muzeum zorganizowało w 1965 r. obóz naukowo–badawczy w trakcie, które-
go uczniowie szkół górniczych penetrowali dawne olkuskie kopalnie galmanu. Dla miesz-
kańców Sosnowca, co roku organizowano kilka odczytów o tematyce historyczno-górni-
czej. Również personel placówki nie był zbyt liczny. Oprócz Wacława Stadnika w Muzeum 
pracowała Wanda Zygmunt zajmująca się równocześnie sekretariatem, organizacją wy-
staw, odczytów, biblioteką, działem dokumentacji prasowej. W pracach uczestniczyła też 
Helena Jarosińska oraz zatrudniony od 1965 r. A. Ziemba, do obowiązków którego należa-
ło oprowadzanie wycieczek, udzielanie informacji o muzeum, nadzorowanie ekspozycji42. 
Przyznawany corocznie budżet był również niewielki. W 1960 r. Muzeum otrzymało kwotę 
w wysokości zaledwie 133,6 tys. złotych. Po kilku latach budżet wzrósł do 296 tys. zł, ale 
połowę tej kwoty pochłonęły płace i fundusze socjalne. Pozostałe środki przeznaczono na 
utrzymanie wystaw, zakup eksponatów, książek, bieżące naprawy, reklamę. Były to sumy 
niewielkie, gdyż roczna opłata za telefony wynosząca 6 tys. zł była wyższa, niż wydatki, 
przeznaczone na zakup nowych zabytków (5 tys. zł)43. Mimo trudności gromadzono nowe 
eksponaty. Jednak nie było ich zbyt wiele, gdyż w latach 60. XX pozyskiwano zaledwie kil-
kanaście muzealiów rocznie. Modernizowano ekspozycje stałe, opracowano dwie nowe 
wystawy objazdowe: „Górnictwo Zagłębia Dąbrowskiego”, która była prezentowana w Dą-
browie Górniczej i „Postęp techniczny w Polsce doby Oświecenia” zorganizowana wspólnie 
z Muzeum Techniki NOT w Warszawie44. Wspólnie z Domem Kultury „Górnik” w Sosnowcu 
przygotowano wystawę czasową prezentujące górnicze starodruki. 

Pod koniec lat 60. XX w. sosnowieckie Muzeum odwiedzało od 11 do 15 tys. osób rocz-
nie45. Mimo wielu ograniczeń praca Muzeum miała wpływ na pojawienie się idei utworze-
nia skansenu górniczego. Powołanie tego typu instytucji było jednak przedsięwzięciem 
dość skomplikowanym, w którym musiano pogodzić warunki bezpieczeństwa z odpowied-
nimi walorami historycznymi. W 1962 r. została nawet do tego celu wytypowana kopalnia 

„Śląsk” w Rudzie Śląskiej - Chropaczowie. Eksploatowane przez nią zasoby ulegały szyb-
kiemu wyczerpywaniu, a wyposażenie zakładu umożliwiało utworzenie górniczego skan-
senu. Po kilku latach z tego projektu jednak zrezygnowano, a sama kopalnia została w 1974 
r. zlikwidowana.46 W 1965 r. w Zabrzu dyrekcja KWK „Zabrze” wspólnie z PTTK utworzyła 
Ośrodek Propagandy Górnictwa. Powołano go na terenie Pola Zachodniego, na którym nie 
prowadzono od 1957 r. wydobycia węgla47. W naturalnych warunkach geologicznych i gór-
niczych przybywający do Zabrza turyści zapoznawali się z pracą kopalni. Przed zjazdem 
przeprowadzano krótki wykład o historii górnictwa, omawiano też przepisy BHP. Potem 

42 MGW/AR:341/6 – Pisma i dokumenty…, pismo dotyczące problemów i potrzeb Związkowego Muzeum 
Górniczego,s.10-11. 

43 MGW/AR:341/25 – Pisma i dokumenty…, Budżet Muzeum na 1967 r.
44 XX lat kultury…, s. 136.
45 MGW/AR:337 – Księga wpisów zwiedzających Związkowe Muzeum Górnicze w Sosnowcu, Sosnowiec 1969 r.
46 B. Rudnicki, Skansen górniczy w kopalni węgla kamiennego M-300 w Zabrzu, maszynopis niepublikowany, 

Zabrze 1981, s. 1, w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
47 J. Jaros, Dwa wieki kopalni węgla kamiennego „Zabrze – Bielszowice”, Zabrze 1991, s.49.

grupa przebierała się w łaźni łańcuszkowej, pobierała lampy i pochłaniacze CO i zjeżdżała 
obecnym szybem Carnall Skansenu „Królowa Luiza” na poziom 503 m. Po przejściu 500 
m wsiadano na dworcu osobowym do pociągu, który zawoził uczestników wycieczki do 
ściany węglowej. Po opuszczeniu wagoników zwiedzano punkt załadowczy skąd pochylnią 
przechodzono do chodnika nadścianowego, z którego udawano się do ściany, wyposażonej 
w kombajn jednobębnowy, przenośnik zgrzebłowy „Śląsk”, obudowę stalową. Prezentowa-
no urabianie węgla, transport, stawianie obudowy, wypełnianie pustych wyrobisk kamie-
niem. Po zapoznaniu się z ekspozycją grupa turystów wracała na powierzchnię48. W ten spo-
sób w Zabrzu powstał jeden z pierwszych w Europie ośrodków, w którym możliwym stało 

się zwiedzanie pracującej kopalni węgla. Obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem, od-
wiedzało go kilka tysięcy osób rocznie. Został on jednak definitywnie zamknięty w 1979 r. 

Mimo odejścia z Muzeum dr Maria Żywirska publikowała nadal prace związane w górnic-
twem. Do najważniejszych należały: „Amatorski ruch plastyczny wśród górników” - 1959 r., 

„Zbiór pieśni górniczych” - 1959 r., „Z badań socjologicznych nad warunkami mieszkanio-
wymi górników polskich we Francji” - 1963 r., „Zarys kultury górniczej: Górny Śląsk, Zagłę-
bie Dąbrowskie” - 1964 r., „Gawędy górnicze - szkice z dziejów i tradycji polskiego górnic-
twa” - 1968 r.49 Samo Związkowe Muzeum Górnicze prowadziło swoją działalność do 1972 
r. Zatrudniało 4 pracowników i zajmowało nadal jedno piętro w Domu Górnika. Ostatniego 

48 Kopalnia „Zabrze” – ośrodek propagandy górnictwa, Zabrze 1967, s.5 – 7.
49 MGW/AR: 347 - U. Rosiak: Maria Żywirska…s.15.

Fot. 11. Mapa obrazująca prace badawcze na terenie okręgu tarnogórskiego, 1955,  
Związkowe Muzeum Górnicze w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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i Sobótce koło Wrocławia. W ich trakcie pozyskano nowe zabytki dotyczące górnictwa 
i hutnictwa. Muzeum zorganizowało w 1965 r. obóz naukowo–badawczy w trakcie, które-
go uczniowie szkół górniczych penetrowali dawne olkuskie kopalnie galmanu. Dla miesz-
kańców Sosnowca, co roku organizowano kilka odczytów o tematyce historyczno-górni-
czej. Również personel placówki nie był zbyt liczny. Oprócz Wacława Stadnika w Muzeum 
pracowała Wanda Zygmunt zajmująca się równocześnie sekretariatem, organizacją wy-
staw, odczytów, biblioteką, działem dokumentacji prasowej. W pracach uczestniczyła też 
Helena Jarosińska oraz zatrudniony od 1965 r. A. Ziemba, do obowiązków którego należa-
ło oprowadzanie wycieczek, udzielanie informacji o muzeum, nadzorowanie ekspozycji42. 
Przyznawany corocznie budżet był również niewielki. W 1960 r. Muzeum otrzymało kwotę 
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utrzymanie wystaw, zakup eksponatów, książek, bieżące naprawy, reklamę. Były to sumy 
niewielkie, gdyż roczna opłata za telefony wynosząca 6 tys. zł była wyższa, niż wydatki, 
przeznaczone na zakup nowych zabytków (5 tys. zł)43. Mimo trudności gromadzono nowe 
eksponaty. Jednak nie było ich zbyt wiele, gdyż w latach 60. XX pozyskiwano zaledwie kil-
kanaście muzealiów rocznie. Modernizowano ekspozycje stałe, opracowano dwie nowe 
wystawy objazdowe: „Górnictwo Zagłębia Dąbrowskiego”, która była prezentowana w Dą-
browie Górniczej i „Postęp techniczny w Polsce doby Oświecenia” zorganizowana wspólnie 
z Muzeum Techniki NOT w Warszawie44. Wspólnie z Domem Kultury „Górnik” w Sosnowcu 
przygotowano wystawę czasową prezentujące górnicze starodruki. 

Pod koniec lat 60. XX w. sosnowieckie Muzeum odwiedzało od 11 do 15 tys. osób rocz-
nie45. Mimo wielu ograniczeń praca Muzeum miała wpływ na pojawienie się idei utworze-
nia skansenu górniczego. Powołanie tego typu instytucji było jednak przedsięwzięciem 
dość skomplikowanym, w którym musiano pogodzić warunki bezpieczeństwa z odpowied-
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„Śląsk” w Rudzie Śląskiej - Chropaczowie. Eksploatowane przez nią zasoby ulegały szyb-
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42 MGW/AR:341/6 – Pisma i dokumenty…, pismo dotyczące problemów i potrzeb Związkowego Muzeum 
Górniczego,s.10-11. 

43 MGW/AR:341/25 – Pisma i dokumenty…, Budżet Muzeum na 1967 r.
44 XX lat kultury…, s. 136.
45 MGW/AR:337 – Księga wpisów zwiedzających Związkowe Muzeum Górnicze w Sosnowcu, Sosnowiec 1969 r.
46 B. Rudnicki, Skansen górniczy w kopalni węgla kamiennego M-300 w Zabrzu, maszynopis niepublikowany, 

Zabrze 1981, s. 1, w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
47 J. Jaros, Dwa wieki kopalni węgla kamiennego „Zabrze – Bielszowice”, Zabrze 1991, s.49.
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niem. Po zapoznaniu się z ekspozycją grupa turystów wracała na powierzchnię48. W ten spo-
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r. Zatrudniało 4 pracowników i zajmowało nadal jedno piętro w Domu Górnika. Ostatniego 

48 Kopalnia „Zabrze” – ośrodek propagandy górnictwa, Zabrze 1967, s.5 – 7.
49 MGW/AR: 347 - U. Rosiak: Maria Żywirska…s.15.

Fot. 11. Mapa obrazująca prace badawcze na terenie okręgu tarnogórskiego, 1955,  
Związkowe Muzeum Górnicze w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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wpisu do księgi pamiątkowej Muzeum dokonano 17 sierpnia 1970 r. natomiast wpisy w księ-
dze inwentarzowej zakończono w czerwcu 1972 r., a ostatni numer 4149 otrzymała lampa 
górnicza50. Do likwidacji przyczyniła się paradoksalnie rozbudowa Uniwersytetu Śląskiego. 

Władze wojewódzkie PZPR uznały, że w centrum prapolskich Katowic nie mogą odby-
wać się zajęcia z filologii germańskiej. Podjęto arbitralną decyzję o ich umieszczeniu w So-
snowcu. O likwidacji Muzeum jego dyrektor dowiedział się telefonicznie, kazano mu również 
w ciągu kilku dni opuścić zajmowane pomieszczenia. W ten prosty i nieprzemyślany sposób 
przekreślono 24 lata działalności Muzeum. Nie dano mu nowej siedziby, co spowodowało, 
że przez kilka lat przechowywano je w różnych instytucjach. Muzeum poniosło duże straty, 
gdyż część zbiorów przekazano do innych muzeów i kopalni, a niektóre uległy zniszczeniu. 
Przez kilka lat podejmowano bezowocne próby restytucji Muzeum. Planowano przekształ-
cić na ten cel zamek Renardowski w Sosnowcu. Stwierdzono jednak, że nie nadaje się on 
na placówkę muzealną. W 1976 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie tworzenia 
muzeów i ochrony zabytków technicznych51. Niestety resort górnictwa zainteresowany był 
wykonaniem napiętych planów wydobycia węgla, a sprawy budowy muzeum zostały odło-
żone na przyszłość. W latach 1976-1979 w czasopismach „Problemy postępu techniczne-
go” i „Poglądy” pojawiło się kilka artykułów autorstwa J. Gladosa, H. Lasoka i B. Pietrzoka 
proponujących utworzenie Centralnego Muzeum Górniczego, połączonego równocześnie ze 
skansenem górniczym. Miało być ono uruchomione na bazie zrekonstruowanych szybów Al-
fred i Agnieszka, oraz nowo zgłębionego szybu Ośrodka Postępu Technicznego52. Obiekt miał 
składać się z dwupiętrowego budynku muzealnego, w którym ulokowano sale wystawowe, 
magazyny, bibliotekę, kawiarnię, sale kinową, kluby SITG i historyczny, sale konferencyjną53. 
Przylegać do niego miała wieża szybowa, którą zjeżdżanoby na poziomy 25 i 60 m. Tam 
planowano utworzenie skansenu górniczego. Projektu tego jednak nigdy nie zrealizowano54. 
Duża cześć zbiorów ZMG trafiła w 1976 r. do Muzeum Miejskiego w Zabrzu, gdzie umiesz-
czono je w Dziale Techniki. Ostatecznie z inicjatywy SITG, przy poparciu władz górniczych, 
administracyjnych i politycznych, zdecydowano się na utworzenie Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu, na siedzibę którego przeznaczono wyremontowany przez Zabrzańskie 
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego budynek dawnego starostwa zabrskiego. W dniu 4 XII 
1979 r. uroczyście otwarto pierwsze sale wystawowe, a nowa placówka przejęła dużą część 
zbiorów (75%) dawnego ZMG w Sosnowcu. Twórczyni ZMG w Sosnowcu, dr Maria Żywir-
ska, była niestety świadkiem jego likwidacji. Po przejściu ma emeryturę w 1964 r. prze-
niosła się do Warszawy (1969 r.). Współpracowała z Muzeum Techniki w Warszawie, Ślą-
skim Instytutem Naukowym, Polską Akademią Nauk. Mimo choroby Parkinsona prowadziła 

50 MGW/AR: 333 – Inwentarz…, wpis nr 4149. 
51 Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 opublikowana w monitorze Polskim nr 36 z 1976 r.
52 J. Glados, B. Pietrzok, Skansen Górnictwa, Poglądy nr 13 z 1976, s.4. 
53 J. Glados, S. Glados, Skansen Górnictwa Węglowego, Problemy postępu technicznego nr 4 z 1977, s.33 - 35.
54 S. Glados, H. Lasok, Skansen Górnictwa Węglowego w Polsce, Problemy postępu technicznego nr 3 z 1978, s.33 

- 35., J. Glados, S. Glados, Wizja Śląskiego Skansenu Górnictwa Węglowego, Problemy postępu technicznego 
nr 5 z 1979, s.31-33.

nadal aktywną działalność naukową, koncentrującą się na etnografii i historii. Opublikowała  
71 prac naukowych, z których wiele pozostaje aktualnych do dnia dzisiejszego. Doczeka-
ła się jednak reaktywacji muzealnictwa górniczego w Zabrzu. Zmarła 18 stycznia 1980 r. 
i została pochowana w rodzinnym Brańszczyku nad Bugiem55. Oceniając dzisiaj działalność 
sosnowieckiej placówki, należy pamiętać, że powstała ona w czasach Polski Ludowej, a to 
spowodowało, że musiano prezentować historię górnictwa zgodnie z obowiązującą wte-
dy ideologią socjalistyczną oraz prowadzoną przez PZPR polityką kulturalną i historyczną. 
Stąd szczególny nacisk położony na sprawy walki klasowej, strajkowej, związkowej, pro-
wadzonej przez robotników z kapitalistycznym wyzyskiem. Duży nacisk położono na roz-
wój górnictwa po 1945 r., przeciwstawiając go okresom poprzednim. W mniejszym zakresie 
prezentowano rozwój nauki i techniki górniczej. Jednak bez tych wystaw muzeum by nie 
powstało i nie mogło funkcjonować. Z drugiej strony ZMG odegrało ogromną rolę w dzie-
dzinie ochrony górniczego dziedzictwa, tradycji i kultury. Pamiętać jednak należy, że była 
to pierwsza na ziemiach polskich placówka, nie tylko muzealna, ale i naukowo-badawcza, 
zajmującą, się kompleksowo dziejami polskiego górnictwa. Jego dorobek nie został mimo 
trudności zmarnowany, a jego pracę kontynuuje nie tylko MGW w Zabrzu, ale i muzea w Tar-
nowskich Górach, Złotym Stoku, Olkuszu, Częstochowie, Bóbrce. Jego istnienie zwiększyło 
zainteresowanie górnictwem i spowodowało, że górnicze obiekty zaczęły być traktowane 
jako cenne zabytki, a nie tylko jako nikomu niepotrzebne złomowiska. Bez jego powstania 
nie istniałoby prawdopodobnie ani zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego, ani dwa 
skanseny „Guido” i „Królowa Luiza”. Nie realizowany byłby również program rewitalizacji 
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Summary

Adam Frużyński, The History of the Union Mining Museum in Sosnowiec 1948-1972

The establishment of modern mining museum in Silesia was not a simple and straight-
forward enterprise. The region with its mining traditions dating back to 12th century had 
not had a professional institution dedicated to technological heritage till 1948. The pre-
servation of monuments of technology did not seem to be an important enough matter for 
anybody. The interest in mining, however, did cause several mining departments to be 
created in the municipal museums of Tarnowskie Góry, Olkusz, Wieliczka, Gliwice and By-
tom. The official note of 9 December 1947 directed to the Board of the Miners’ Trade Union  
could be regarded as the origin of a new museum, as it contained a proposal to create the 
Coal Mining Museum. The application was developed by dr. Maria Żywirska employed by 
the Education and Cultural Centre of the Miner’s Trade Union. In 1948 the endeavour got 
support from the party, union and public authorities and that eventually led to the establi-
shment in Sosnowiec (Zagłębie Dąbrowskie – Coal Fields of Dąbrowa) of the Union Coal 
Mining Museum, whose first director was dr. Maria Żywirska. To fulfil its needs the museum 

55 MGW/AR: 347 - U. Rosiak: Maria Żywirska…, s.16-17.
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wpisu do księgi pamiątkowej Muzeum dokonano 17 sierpnia 1970 r. natomiast wpisy w księ-
dze inwentarzowej zakończono w czerwcu 1972 r., a ostatni numer 4149 otrzymała lampa 
górnicza50. Do likwidacji przyczyniła się paradoksalnie rozbudowa Uniwersytetu Śląskiego. 

Władze wojewódzkie PZPR uznały, że w centrum prapolskich Katowic nie mogą odby-
wać się zajęcia z filologii germańskiej. Podjęto arbitralną decyzję o ich umieszczeniu w So-
snowcu. O likwidacji Muzeum jego dyrektor dowiedział się telefonicznie, kazano mu również 
w ciągu kilku dni opuścić zajmowane pomieszczenia. W ten prosty i nieprzemyślany sposób 
przekreślono 24 lata działalności Muzeum. Nie dano mu nowej siedziby, co spowodowało, 
że przez kilka lat przechowywano je w różnych instytucjach. Muzeum poniosło duże straty, 
gdyż część zbiorów przekazano do innych muzeów i kopalni, a niektóre uległy zniszczeniu. 
Przez kilka lat podejmowano bezowocne próby restytucji Muzeum. Planowano przekształ-
cić na ten cel zamek Renardowski w Sosnowcu. Stwierdzono jednak, że nie nadaje się on 
na placówkę muzealną. W 1976 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie tworzenia 
muzeów i ochrony zabytków technicznych51. Niestety resort górnictwa zainteresowany był 
wykonaniem napiętych planów wydobycia węgla, a sprawy budowy muzeum zostały odło-
żone na przyszłość. W latach 1976-1979 w czasopismach „Problemy postępu techniczne-
go” i „Poglądy” pojawiło się kilka artykułów autorstwa J. Gladosa, H. Lasoka i B. Pietrzoka 
proponujących utworzenie Centralnego Muzeum Górniczego, połączonego równocześnie ze 
skansenem górniczym. Miało być ono uruchomione na bazie zrekonstruowanych szybów Al-
fred i Agnieszka, oraz nowo zgłębionego szybu Ośrodka Postępu Technicznego52. Obiekt miał 
składać się z dwupiętrowego budynku muzealnego, w którym ulokowano sale wystawowe, 
magazyny, bibliotekę, kawiarnię, sale kinową, kluby SITG i historyczny, sale konferencyjną53. 
Przylegać do niego miała wieża szybowa, którą zjeżdżanoby na poziomy 25 i 60 m. Tam 
planowano utworzenie skansenu górniczego. Projektu tego jednak nigdy nie zrealizowano54. 
Duża cześć zbiorów ZMG trafiła w 1976 r. do Muzeum Miejskiego w Zabrzu, gdzie umiesz-
czono je w Dziale Techniki. Ostatecznie z inicjatywy SITG, przy poparciu władz górniczych, 
administracyjnych i politycznych, zdecydowano się na utworzenie Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu, na siedzibę którego przeznaczono wyremontowany przez Zabrzańskie 
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego budynek dawnego starostwa zabrskiego. W dniu 4 XII 
1979 r. uroczyście otwarto pierwsze sale wystawowe, a nowa placówka przejęła dużą część 
zbiorów (75%) dawnego ZMG w Sosnowcu. Twórczyni ZMG w Sosnowcu, dr Maria Żywir-
ska, była niestety świadkiem jego likwidacji. Po przejściu ma emeryturę w 1964 r. prze-
niosła się do Warszawy (1969 r.). Współpracowała z Muzeum Techniki w Warszawie, Ślą-
skim Instytutem Naukowym, Polską Akademią Nauk. Mimo choroby Parkinsona prowadziła 

50 MGW/AR: 333 – Inwentarz…, wpis nr 4149. 
51 Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 opublikowana w monitorze Polskim nr 36 z 1976 r.
52 J. Glados, B. Pietrzok, Skansen Górnictwa, Poglądy nr 13 z 1976, s.4. 
53 J. Glados, S. Glados, Skansen Górnictwa Węglowego, Problemy postępu technicznego nr 4 z 1977, s.33 - 35.
54 S. Glados, H. Lasok, Skansen Górnictwa Węglowego w Polsce, Problemy postępu technicznego nr 3 z 1978, s.33 
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nadal aktywną działalność naukową, koncentrującą się na etnografii i historii. Opublikowała  
71 prac naukowych, z których wiele pozostaje aktualnych do dnia dzisiejszego. Doczeka-
ła się jednak reaktywacji muzealnictwa górniczego w Zabrzu. Zmarła 18 stycznia 1980 r. 
i została pochowana w rodzinnym Brańszczyku nad Bugiem55. Oceniając dzisiaj działalność 
sosnowieckiej placówki, należy pamiętać, że powstała ona w czasach Polski Ludowej, a to 
spowodowało, że musiano prezentować historię górnictwa zgodnie z obowiązującą wte-
dy ideologią socjalistyczną oraz prowadzoną przez PZPR polityką kulturalną i historyczną. 
Stąd szczególny nacisk położony na sprawy walki klasowej, strajkowej, związkowej, pro-
wadzonej przez robotników z kapitalistycznym wyzyskiem. Duży nacisk położono na roz-
wój górnictwa po 1945 r., przeciwstawiając go okresom poprzednim. W mniejszym zakresie 
prezentowano rozwój nauki i techniki górniczej. Jednak bez tych wystaw muzeum by nie 
powstało i nie mogło funkcjonować. Z drugiej strony ZMG odegrało ogromną rolę w dzie-
dzinie ochrony górniczego dziedzictwa, tradycji i kultury. Pamiętać jednak należy, że była 
to pierwsza na ziemiach polskich placówka, nie tylko muzealna, ale i naukowo-badawcza, 
zajmującą, się kompleksowo dziejami polskiego górnictwa. Jego dorobek nie został mimo 
trudności zmarnowany, a jego pracę kontynuuje nie tylko MGW w Zabrzu, ale i muzea w Tar-
nowskich Górach, Złotym Stoku, Olkuszu, Częstochowie, Bóbrce. Jego istnienie zwiększyło 
zainteresowanie górnictwem i spowodowało, że górnicze obiekty zaczęły być traktowane 
jako cenne zabytki, a nie tylko jako nikomu niepotrzebne złomowiska. Bez jego powstania 
nie istniałoby prawdopodobnie ani zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego, ani dwa 
skanseny „Guido” i „Królowa Luiza”. Nie realizowany byłby również program rewitalizacji 
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Summary

Adam Frużyński, The History of the Union Mining Museum in Sosnowiec 1948-1972

The establishment of modern mining museum in Silesia was not a simple and straight-
forward enterprise. The region with its mining traditions dating back to 12th century had 
not had a professional institution dedicated to technological heritage till 1948. The pre-
servation of monuments of technology did not seem to be an important enough matter for 
anybody. The interest in mining, however, did cause several mining departments to be 
created in the municipal museums of Tarnowskie Góry, Olkusz, Wieliczka, Gliwice and By-
tom. The official note of 9 December 1947 directed to the Board of the Miners’ Trade Union  
could be regarded as the origin of a new museum, as it contained a proposal to create the 
Coal Mining Museum. The application was developed by dr. Maria Żywirska employed by 
the Education and Cultural Centre of the Miner’s Trade Union. In 1948 the endeavour got 
support from the party, union and public authorities and that eventually led to the establi-
shment in Sosnowiec (Zagłębie Dąbrowskie – Coal Fields of Dąbrowa) of the Union Coal 
Mining Museum, whose first director was dr. Maria Żywirska. To fulfil its needs the museum 
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was granted 16 small rooms located on the third floor of the Miner’s House in Sosnowiec. 
The official opening of the Museum took place on 12 June 1951 during the meeting of the 
Executive Committee of the International Trade Union Federation. The collection exhibited 
was divided into several sections. It presented the socialist movement of work competition, 
miners’ combat for national and social liberation, the history of mining, methods of excava-
tion, coal formation, structure of Polish mining institutions and the history of the mining law. 
In 1958 dr. Maria Żywirska resigned from her work and her post was taken over by Wacław 
Stadnik (MA). In 1959 the visitors were presented refreshed permanent exhibitions along 
with a new artistic outline. Since the beginning of its activity, the Union Mining Museum 
had served as a patron for the works by amateur artists from trade unions and coal mines’ 
cultural centres. The Union Mining Museum continued its mission till 1972 when its facili-
ties were donated to the University of Silesia. Thus, in a simple and careless way 24 years 
of Museum’s operation were obliterated, as it was not granted a new venue and its collec-
tions came to be stored in various institutions. In 1979 a large proportion of this collection 
was transferred to the newly established Coal Mining Museum in Zabrze.

Zusammenfassung 

Adam Frużyński, Die Geschichte des Verbandsmuseums für Bergbau in Sosnowitz 
1948-1972

Der Bau eines modernen Museumwesens in Schlesien war kein einfaches und simples 
Vorhaben. Diese Bergbauregion mit Traditionen, die bis in das 12. Jahrhundert reichen, hat 
bis 1948 keine Facheinrichtungen besessen, die sich mit dem technischen Museumswe-
sen beschäftigt hätten. In dieser Region hat sich niemand für den Erhalt von Denkmälern 
interessiert. Das Interesse am Bergbau hat jedoch zur Schaffung von Bergbauabteilungen 
in einigen Stadtmuseen geführt. Się entstanden in Tarnowitz, Olkusch, Wieliczka, Gleiwitz 
und Beuthen. Als Anfang eines neuen Museums kann man ein Schreiben an den Vorstand 
der Hauptberufsgenossenschaft der Bergmänner vom 9. Dezember 1947 ansehen, das den 
Vorschlag einer Schaffung eines Bergbaumuseums enthielt. Dieser Antrag wurde von der im 
Kultur- und Bildungszentrum der Hauptberufsgenossenschaft der Bergmänner angestellten 
Dr. Maria Żywirska erarbeitet. Im Jahre 1948 hat diese Initiative die durch die Vorständer 
der Parteien, der Genossenschaft und des Staates unterstützt, was letztendlich in Sosno-
witz (Dombrowaer Kohlenbecken) die Schaffung des Verbandsmuseums für Bergbau zur 
Folge hatte. Dr. Maria Żywirska war seine erste Leiterin. Für das Museum wurden 16 kleine 
Räume zur Verfügung gestellt, die sich im dritten Stock des Bergmannshauses un Sosno-
witz befanden. Die offizielle Eröffnung des Museums fand am 12. Juni 1951 während einer 
Sitzung des Ausführungskomitees der Internationalen Genossenschaftsföderation statt. Die 
präsentierten Sammlungen waren in einige Teile aufgeteilt. Es wurden die Bewegung des 
sozialistischen Arbeitswettkampfs, der Kampf der Bergmänner um die nationale und ge-
sellschaftliche Befreiung, die Bergbaugeschichte, die Fördermethoden, die Entstehung von 
Kohle, die Organisierung des Polnischen Bergbaus und die Geschichte des Bergbaurechtes 

präsentiert. Im Jahre 1958 hat Dr. Maria  Żywirska Ihre Arbeit beendet und Mag. Wacław 
Stadnik wurde neuer Leiter des Museums. 1959 wurden den Besuchern modernisierte Fest- 
ausstellungen präsentiert, die auch in einer neuen Kunstform vorbereitet worden ist. Das 
Verbandsmuseum für Bergbau hat ebenfalls seit seiner Entstehung die unprofessionelle bil-
dende Kunst unterstützt, die durch die Berufsgenossenschaften und Bergbaukulturstätten 
organisiert wurde.   Das Verbandsmuseum des Bergbaus hat seine Tätigkeit bis zum Jahre 
1972 geführt. Die von ihm genutzten  Räume wurden dann an die Schlesische Universität 
übergeben. Auf diese einfache und unüberdachte Art wurde die 24-jährige Tätigkeit des 
Museums gestrichen. Es wurde ihm kein neuer Sitz zugeteilt und die Sammlungen wurden 
in verschiedenen Einrichtungen aufbewahrt. Ein Großteil davon kam in das Steinkohleberg-
baumuseum in Zabrze, das im Jahre 1979 ins Leben gerufen worden ist.
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was granted 16 small rooms located on the third floor of the Miner’s House in Sosnowiec. 
The official opening of the Museum took place on 12 June 1951 during the meeting of the 
Executive Committee of the International Trade Union Federation. The collection exhibited 
was divided into several sections. It presented the socialist movement of work competition, 
miners’ combat for national and social liberation, the history of mining, methods of excava-
tion, coal formation, structure of Polish mining institutions and the history of the mining law. 
In 1958 dr. Maria Żywirska resigned from her work and her post was taken over by Wacław 
Stadnik (MA). In 1959 the visitors were presented refreshed permanent exhibitions along 
with a new artistic outline. Since the beginning of its activity, the Union Mining Museum 
had served as a patron for the works by amateur artists from trade unions and coal mines’ 
cultural centres. The Union Mining Museum continued its mission till 1972 when its facili-
ties were donated to the University of Silesia. Thus, in a simple and careless way 24 years 
of Museum’s operation were obliterated, as it was not granted a new venue and its collec-
tions came to be stored in various institutions. In 1979 a large proportion of this collection 
was transferred to the newly established Coal Mining Museum in Zabrze.

Zusammenfassung 

Adam Frużyński, Die Geschichte des Verbandsmuseums für Bergbau in Sosnowitz 
1948-1972

Der Bau eines modernen Museumwesens in Schlesien war kein einfaches und simples 
Vorhaben. Diese Bergbauregion mit Traditionen, die bis in das 12. Jahrhundert reichen, hat 
bis 1948 keine Facheinrichtungen besessen, die sich mit dem technischen Museumswe-
sen beschäftigt hätten. In dieser Region hat sich niemand für den Erhalt von Denkmälern 
interessiert. Das Interesse am Bergbau hat jedoch zur Schaffung von Bergbauabteilungen 
in einigen Stadtmuseen geführt. Się entstanden in Tarnowitz, Olkusch, Wieliczka, Gleiwitz 
und Beuthen. Als Anfang eines neuen Museums kann man ein Schreiben an den Vorstand 
der Hauptberufsgenossenschaft der Bergmänner vom 9. Dezember 1947 ansehen, das den 
Vorschlag einer Schaffung eines Bergbaumuseums enthielt. Dieser Antrag wurde von der im 
Kultur- und Bildungszentrum der Hauptberufsgenossenschaft der Bergmänner angestellten 
Dr. Maria Żywirska erarbeitet. Im Jahre 1948 hat diese Initiative die durch die Vorständer 
der Parteien, der Genossenschaft und des Staates unterstützt, was letztendlich in Sosno-
witz (Dombrowaer Kohlenbecken) die Schaffung des Verbandsmuseums für Bergbau zur 
Folge hatte. Dr. Maria Żywirska war seine erste Leiterin. Für das Museum wurden 16 kleine 
Räume zur Verfügung gestellt, die sich im dritten Stock des Bergmannshauses un Sosno-
witz befanden. Die offizielle Eröffnung des Museums fand am 12. Juni 1951 während einer 
Sitzung des Ausführungskomitees der Internationalen Genossenschaftsföderation statt. Die 
präsentierten Sammlungen waren in einige Teile aufgeteilt. Es wurden die Bewegung des 
sozialistischen Arbeitswettkampfs, der Kampf der Bergmänner um die nationale und ge-
sellschaftliche Befreiung, die Bergbaugeschichte, die Fördermethoden, die Entstehung von 
Kohle, die Organisierung des Polnischen Bergbaus und die Geschichte des Bergbaurechtes 

präsentiert. Im Jahre 1958 hat Dr. Maria  Żywirska Ihre Arbeit beendet und Mag. Wacław 
Stadnik wurde neuer Leiter des Museums. 1959 wurden den Besuchern modernisierte Fest- 
ausstellungen präsentiert, die auch in einer neuen Kunstform vorbereitet worden ist. Das 
Verbandsmuseum für Bergbau hat ebenfalls seit seiner Entstehung die unprofessionelle bil-
dende Kunst unterstützt, die durch die Berufsgenossenschaften und Bergbaukulturstätten 
organisiert wurde.   Das Verbandsmuseum des Bergbaus hat seine Tätigkeit bis zum Jahre 
1972 geführt. Die von ihm genutzten  Räume wurden dann an die Schlesische Universität 
übergeben. Auf diese einfache und unüberdachte Art wurde die 24-jährige Tätigkeit des 
Museums gestrichen. Es wurde ihm kein neuer Sitz zugeteilt und die Sammlungen wurden 
in verschiedenen Einrichtungen aufbewahrt. Ein Großteil davon kam in das Steinkohleberg-
baumuseum in Zabrze, das im Jahre 1979 ins Leben gerufen worden ist.
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