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Zachowały się fotografie 
z placu budowy wraz z opisami
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Dziury w Górze Zamkowej

Ruiny zamku, lata 1941–1942

O
tym, że będzińska Góra Zamkowa jest podziurawiona jak ser szwajcarski, do 
niedawna wiedziało parę osób, bo też niewielu tym się interesowało. Ot kilku 
poszukiwaczy przygód i osobliwości, kilku fachowców od miejscowej topogra-

fii, nieliczni historycy regionu. Do powszechnej wiadomości przenikało mało informacji. 
Wchodzić do owych dziur nie było ani bezpiecznie, ani przyjemnie. Na wszelki wypadek 
jedno czy drugie wejście zabezpieczono i tak to trwało od zakończenia II wojny światowej 
do czasów współczesnych.

Wszystko zmieniło się w ostatnich latach wraz z zagospodarowaniem części Góry Zamko-
wej na park i turystyczno-rekreacyjną ścieżkę. Ktoś wpadł na pomysł wykorzystania przynaj-
mniej części podziemnych tuneli i udostępnienia ich spacerowiczom. Ponieważ nikomu nie 
przyszło do głowy, by rzecz całą odpowiednio przebadać, nagłośnić i wyjaśnić, pojawiły się 
różne, dość fantastyczne historie. Wiadomo, że kanały pod Górą Zamkową drążył okupant, 
zatem przypuszczano, że budował tam tajną wytwórnię cudownej broni albo wyrzutnię poci-
sków V2, albo magazyny tajnych materiałów, albo inny obiekt o przeznaczeniu militarnym.

Ale czy do celów wojskowych wybiera się miejsca o  gęstej zabudowie, w  bliskim 
sąsiedztwie średniowiecznego zamku, przy zabytkowym kościele, cmentarzach kato-
lickim i  żydowskim? Dodatkowo okupant, wysiedliwszy miejscowych oraz spaliwszy 
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i zburzywszy część budynków na Górze, 
rozpoczął tam budowę osiedla dla przy-
bywających do miasta Niemców (i też go 
nie dokończył). Dotrzymanie jakiejkol-
wiek tajemnicy w takich warunkach było 
niemożliwe. Zresztą nawet się o  to nie 
starano, a wręcz przeciwnie. Jako robot-
ników do najcięższych robót w  podzie-
miach zatrudniano Żydów z getta, póki 
to istniało, oraz Polaków z miejscowego 
więzienia. Do tego teren budowy przy 
różnych okazjach wizytowali, chętnie się 
przy tym fotografując, miejscowi hitle-
rowscy notable, jak ówczesny burmistrz 
Bensburga (tak okupant nazwał Będzin) 
Hans Kowohl, komisarz policji z  So-
snowca SS-Standartenführer Alexander 
von Woedtke oraz Kreislander NSDAP 
(niemiecka partia faszystowska) Karl 
Rademacher. Ale bywali tam także inni, 
jak choćby dziewczyny z BDM (Związek 
Niemieckich Dziewcząt).

Co więc Niemcy tak jawnie budowali? Historyk Grze-
gorz Onyszko spenetrował katowicki oddział Archiwum 
Państwowego i tam trafił na nader ciekawe fotografie wraz 
z opisami, robione przez władze okupacyjne, będące rodza-
jem fotokroniki budowy. Już to samo w sobie było rewe-
lacją, bowiem przypuszczano dotychczas, że żadne pisane 
ślady się nie zachowały. W  każdym razie nikt na nie nie 
natrafił. Okazało się, że w samym centrum miasta, w pod-
ziemiach miał powstać w założeniu solidny, wyposażony we 
wszelkie możliwe udogodnienia, schron przeciwlotniczy. 
Podobnych obiektów w różnych miastach Rzeszy i na nie-
których terenach okupowanych budowano wiele, co jasno 
wynikało z dekretu Adolfa Hitlera z 1942 roku. W tym cza-
sie naloty aliantów na miasta III Rzeszy nie były już rzadko-
ścią i pilnie należało się przed nimi zabezpieczyć.

Teren budowy pod Górą Zamkową 
wizytowali hitlerowscy notable

Jedno z wejść do lochów,
widok współczesny
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Ruiny zamku, lata 30. XX w.
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Góra Zamkowa z lotu ptaka, 
lata międzywojenne

Schrony budowane były z niemiecką precyzją, solidnie i bez nadmiernego pośpiechu. 
Prawdopodobnie prace zaczęto w 1942 roku i powoli posuwano się do przodu. Bo też 
teren budowy był trudny: góra powstała z twardej skały, a z oczywistych przyczyn w środku 
miasta minerskich metod nie można było stosować. Z drugiej jednak strony gruba warstwa 
dolomitów stanowiła naturalną, twardą ochronę. Dodatkowo pokryte drzewami wzgórze, 
budynki, kościół i zielone cmentarze doskonale kamuflowały to, co kryło się pod spodem. 
Z góry nic nie było widać. A z uliczek? Owszem, ale cała dzielnica miała być zasiedlona 
przez Niemców, co sukcesywnie się odbywało. I to dla nich powstawał schron.

Budowy nigdy nie ukończono, niektóre sztolnie i korytarze kończą się ślepo, nie ma 
również urządzeń wentylacyjnych, choć ich zaczątki daje się odszukać. Trudno dziś do-
ciec, czy prace przerwano, ponieważ zbliżał się front i przewidywano konieczność opusz-
czenia Bensburga czy też zadecydowały inne względy.

Lochy pod powierzchnią Góry Zamkowej zapewne kryją jeszcze wiele tajemnic. 
Tymczasem sztolnie już są, przynajmniej częściowo, udostępnione i można je swobod-
nie oglądać. Zwiedzający to miejsce, spacerując korytarzami, mogą snuć najrozmaitsze 
przypuszczenia co do przeznaczenia lochów, a nawet wyobrażać sobie, że lochy powsta-
ły w dawnych, zamierzchłych czasach, a Niemcy, odkrywszy je, jedynie unowocześnili, 
zawalając przy okazji rzekome podziemne przejście aż do Czeladzi, o czym to legenda 
wciąż krąży wśród miejscowych.
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Na zlecenie rządów Argentyny, Belgii, 
Brazylii, Izraela, Kazachstanu, Litwy, Portu-
galii, Urugwaju czy Wenezueli wykonał pro-
jekty banknotów wprowadzonych do obiegu. 
To druga specjalność rytownika. A poza tym 
niezliczona ilość ekslibrysów, druków okolicz-
nościowych, plakietek, medali. Wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany w Polsce i na świe-
cie, w roku 1999 został też Honorowym Oby-
watelem rodzinnej Czeladzi. Pod koniec życia 
powrócił do Polski na stałe. Zmarł w 2005 roku 
w Krakowie i tam został pochowany.

Zupełnie inaczej układały się losy drugiego 
z zagłębiowskich rytowników. Starszy o rok od 
Czesława Słani, urodzony w Sosnowcu Jakub 
Cymberknopf, czyli Jakub Zim, jest przede 
wszystkim izraelskim artystą malarzem, acz-
kolwiek również zajmuje się rytownictwem. Obiegowe banknoty izraelskie – szekle – są 
jego dziełem. W Polsce mało znany, aczkolwiek odwiedzał kilkakrotnie kraj dzieciństwa 
i młodości oraz rodzinne miasto, gdzie miał wystawę swych prac w Galerii Extrawagance. 
W przeważającej większości było to malarstwo sztalugowe przedstawiające zaułki starej 
Jerozolimy. Zim jest sławny i ceniony w Izraelu.

Jakub Zim opracował wzór izraelskich szekli
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