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JANUSZ CHMURA 
(1947–2015) 

WSPOMNIENIE 

9 października 2015 r. pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela.
Trudno jest ująć Jego trudne i pracowite życie w słowa wspomnienia, by nie razi-

ły płaską sloganowością. Był to bowiem Człowiek ogromnej wiedzy, nadzwyczajnej 
prawości i wyjątkowej kultury. Znakomity znawca i wnikliwy badacz.

Janusz Chmura urodził się 12 sierpnia 1947 r. w Świdnicy. Po ukończeniu liceum 
rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-

Janusz Chmura na Konferencji „Dziedzictwo i historia górnictwa  
oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych”, 

Jugowice, 2006 r. (fot. W. Preidl)
Janusz Chmura on Conference „Heredity and history of mining  

and possibility of use of remnants of old minining works”,  
Jugowice 2006 (photo W. Preidl)
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wie (1966–1972). Po kilkuletnim okresie pracy w dozorze górniczym (1972–1975) 
w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Jastrzębiu Zdroju powrócił na uczelnię, 
z którą związał całe swoje życie zawodowe. Był pracownikiem naukowo-technicz-
nym na Wydziale Górnictwa i Geotechniki w Instytucie Projektowania i Budo-
wy Kopalń, a następnie w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. 
Równolegle w latach 1978–1982 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geo-
dezyjnym oraz w latach 1993–1996 w firmie Con-Tech Eng. Podnosił także swoje
wykształcenie i ukończył różne kursy i szkolenia, w tym związane z komputero-
wymi systemami przetwarzania informacji (1986, 1991), zastosowania materiałów 
w budownictwie zabytkowym (1992, 1999). Ukończył również Studium Pedago-
giczne dla młodej kadry akademickiej AGH (1977) oraz w latach 1996–1999 studia 
doktoranckie na Wydziale Górniczym AGH.

Początki swojej pracy zawodowej tak opisał sam Janusz w jednym z listów do 
Autora Wspomnienia:

 W 1975 r. rozpocząłem pracę w zespole profesora Strzeleckiego, zajmując się pro-
blematyką zabezpieczania starych zabytkowych kopalń, wyrobisk naturalnych oraz 
piwnic w miastach i ich adaptacji na trasy podziemne. Od momentu śmierci profesora 
Strzeleckiego (1988 r.) kierowałem kilkudziesięcioma pracami naukowo-badawczymi 
związanymi z zabezpieczaniem zabytkowych podziemi. Zakres tych prac obejmował 
m.in. koncepcje zabezpieczeń i projekty techniczne wzmocnienia i przystosowania 
wyrobisk do celów turystycznych w: Kopalni Soli „Wieliczka” i „Bochnia”, rozbudowę 
podziemnej bazy sanatoryjno-leczniczej w Wieliczce i Bochni, Chełmskich Podzie-
miach Kredowych, Kopalni Złota w Złotym Stoku, Rzeszowie – adaptacji piwnic na 
trasę podziemną, Przemyślu – adaptacja zabytkowego kolektora na trasę podziemną, 
Puławy – w Parku Pałacowym Czartoryskich, przebudowa zabytkowych grot Izabeli 
Czartoryskiej, Zamku Piastowskim w Raciborzu, w Zamku Średnim w Malborku, 
Neolitycznej Kopalni Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, opinie o stanie 
technicznym zabytkowych piwnic w Klimontowie, Bodzentynie, Opatowie, Bystrzycy 
Kłodzkiej, Krasnymstawie. 

Do wspomnianych przez Janusza opracowań i projektów należy dodać także 
i inne prace zespołowe w których realizacji brał udział. Wśród nich na uwagę za-
sługują, między innymi: „Ocena stanu technicznego infrastruktury podziemnej na 
terenie Starego Miasta w Krakowie” (1985), „Projekt techniczny zabezpieczenia »Grot 
Nagórzyckich« w Tomaszowie Mazowieckim” (1998, 2005), „Opracowanie dotyczące 
możliwości utworzenia podziemnej trasy turystycznej na bazie wyrobisk i obiektów 
pozostałych po kopalni »Olkusz«” (2004), „Koncepcja i projekt zabezpieczenia i ada-
ptacji podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie” (2005, 2008), 
„Projekt zabezpieczenia jaskini w Obłazowej (stanowisko archeologiczne nr 2 w Nowej 
Białej) pod katem bezpieczeństwa prowadzenia badań wykopaliskowych wraz z wyko-
naniem prac zabezpieczających” (2007), „Analiza wpływu na obszar Natura 2000 ze 
szczególnym uwzględnieniem zimowiska nietoperzy w Podziemiach Tarnogórsko-By-
tomskich, w ramach realizacji przedsięwzięcia »Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Bytom«” (2007), „Koncepcja adaptacji wyrobisk Kopalni Ćwiczebnej 
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Muzeum Miejskiego »Sztygarka« na podziemna trasę turystyczną” (2008), „Projekt 
zabezpieczenia górniczego połączonych jaskiń Odkrywców, Prochownia i Szczelina na 
Kadzielni, niezbędnego dla potrzeb przyszłej trasy turystycznej” (2008), „Inwentary-
zacja i badania podziemnych wyrobisk górniczych pod Góra Parkowa w Kamiennej 
Górze” (2008, 2009), „Opinia w sprawie wartości techniczno-poznawczych stacji 
ejektorowej w Olsztynie” (2009, 2010), „Ocena stanu technicznego wyrobisk Podziem-
nej Trasy Turystycznej Kopalni Złota »Aurelia« w Złotoryi” (2010), „Badania krypt 
i podziemi w Bazylice Królewskiej pw. św. św. Piotra i Pawła w Krakowie w aspekcie 
lokalizacji Krypty Zasłużonych” (2010), „Projekt Badawczy: Zachować Dziedzictwo 
Smoka Wawelskiego – w zakresie oceny stanu konstrukcji zabezpieczających i statecz-
ności górotworu w aspekcie bezpieczeństwa ruchu turystycznego” (2014).

Drugi kierunek działalności naukowo-badawczej Janusza był związany z iniek-
cjami substancji chemicznych w budownictwie podziemnym, a w szczególności 
badaniami nad zachowaniem się żywic poliuretanowych w warunkach skrajnie 
niekorzystnych, takich jak środowiska zasadowe i kwaśne, pod wpływem wysokich 
temperatur, czy dużych obciążeń dynamicznych.

Podsumowując dorobek naukowy i badawczy Janusza należy stwierdzić, że jest 
on bardzo bogaty. Jest on autorem i współautorem 97 notatek i artykułów w czaso-
pismach naukowych, w tym w czterech monografii wydanych przez Akademię Gór-
niczo-Hutniczą oraz 105 opracowań archiwalnych (w tym 60 obejmujących swoim 
zakresem różne problemy geotechniczne kopalń soli w Bochni i w Wieliczce). 

Janusz Chmura był przez całe życie górnikiem i redaktorem z powołania (peł-
nił przez długie lata funkcję sekretarza organizacyjnego Kwartalnika „Górnictwo 
i Geoinżynieria”, wydawanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą). Żałować jed-
nak należy, iż nie mógł się intensywnie zająć dziejami zabezpieczania i adaptacji 
zabytkowych podziemi. Sam zaś był zbyt skromny, świadomy swojego dorobku aby 
wystąpić już wcześniej z realizacją swoich zamierzeń dotyczących uzyskania stopnia 
doktorskiego. Niestety nie udało Mu się już tego zamierzenia zrealizować (temat 
dysertacji przygotowywanej po opieką autora Wspomnienia: „Rozwój metod badań, 
zabezpieczania i adaptacji zabytkowych podziemi górniczych w Polsce”).

Serdeczną życzliwością otaczał współpracowników i szanował ich. Nie szczędził 
też swojego czasu dla nikogo, był bowiem otwarty i przystępny. Bardzo ufał ludziom, 
czasem nawet za wiele. Wyczulony na trudności współczesnego życia codzien-
nego był bardzo wyrozumiały i zawsze gotowy do pomocy. Chętnie uczestniczył 
w konferencjach, sympozjach i zebraniach naukowych, widząc w nich możliwość 
wzbogacenia swojej wiedzy, wymiany informacji naukowych. Brał udział i współ-
organizował, między innymi, specjalistyczną coroczną konferencję „Budownictwo 
Podziemne” (w latach 1992–2010). W latach 2000–2005 aktywnie uczestniczył 
w wyjazdach zagranicznych, gdzie prowadził wspólnie z kolegami z uczelni pra-
ce badawcze: 2002 r. – w kopalniach soli w Rumuni, 2003 r. – w kopalniach złota 
i miedzi w Chile, 2003 i 2005 r. – w kopalniach w rejonie Ługańska na Ukrainie, 
a w 2004 r. – badania w zakresie górniczego zabezpieczenia rejonu świątyni królo-
wej Hatszepsut w Deir El Bahari w Egipcie i w 2010 r. – badania w zakresie zabez-
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pieczenia górniczo-budowlanego obiektów archeologicznych na stanowisku Tell 
El-Farcha również w Egipcie.

Otrzymał trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej oraz na-
grodę Ministra Nauki i Szkolnictwa (1985) oraz nagrodę Miasta Krakowa (1984). 
Był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie: 
obudowa górnicza i ochrona obiektów budowlanych oraz członkiem Głównej Ko-
misji Muzealnictwa i Tradycji Górniczych przy Zarządzie Głównym SITG, człon-
kiem Zespołu Zabezpieczenia Podziemnych Obiektów Zabytkowych oraz Zespołu 
Zabezpieczenia Podłoża pod Starym Miastem w Krakowie, a także od 2001 r. Pre-
zesem Polskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Podziemnych „Hades-Polska”. 
Odebrał również szereg honorowych i branżowych odznaczeń, w tym: Honorową 
Odznakę Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń AGH (1979), złotą odznakę 
„Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa” (1989), odznakę „Zasłużony dla Miasta 
Jarosławia” (1989), odznakę „Zasłużony Działacz SITG” (1992), brązową odznakę 
„Zasłużony dla Górnictwa RP” (1999), odznakę „Za pracę społeczną i zawodową 
dla górnictwa Ziemi Krakowskiej” (2003), a także wszystkie stopnie Dyrektora 
Górniczego (1992, 1994, 2000).

Janusz Chmura zmarł w Krakowie 4 października 2015 r. i został pochowany 
9 października 2015 r. na Cmentarzu Batowickim.

Fragment wstępu z niezakończonej pracy doktorskiej Janusza Chmury 
Rozwój metod badań, zabezpieczania i adaptacji zabytkowych podziemi 

górniczych w Polsce
Problemy ratowania, zabezpieczania i adaptacji zabytkowych podziemi, będących 

pomnikami kultury materialnej ludzkości stanową jedną z najbardziej nietypowych 
dziedzin działalności górniczej. Rozwiązywaniem tych problemów od ponad 70 lat 
zajmuje się interdyscyplinarny zespół naukowy na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, który brał udział przy zabezpieczaniu i zagospodarowywaniu wielu 
obiektów podziemnych:

− zabytkowych kopalń i sztolni,
− podziemnych składów gospodarczych,
− zabytkowych tuneli i podziemnych konstrukcji inżynierskich,
− podziemnych obiektów sakralnych,
− obiektów strategiczno-militarnych,
− oraz podziemi powstałych w sposób naturalny.
Uratowano wiele cennych i unikatowych podziemi. Podstawowe problemy górnicze 

związane są z adaptacją podziemi sprowadzają się do dokładnego ich rozeznania, 
inwentaryzacji, zabezpieczenia górniczo-budowlanego i zagospodarowania łącznie 
z ekspozycją. Wykonane prace muszą gwarantować całkowite bezpieczeństwo prze-
bywających w podziemiach zwiedzających.

Podczas rewitalizacji względnie adaptacji i rewaloryzacji tych obiektów napotyka 
się na różnorakie zagrożenia naturalne, utrudnienia techniczne i inne niebezpieczeń-
stwa w wyrobiskach o różnym stopniu stateczności; stąd też wynika potrzeba stoso-
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wania nietypowych metod badawczo-obliczeniowych, a następnie specjalistycznego 
zagwarantowania stateczności tym wyrobiskom.

Zabezpieczanie i ochrona podziemnych zabytków będących niejednokrotnie na 
przestrzeni wieków obiektami kultury technicznej, materialnej i religijnej wielu poko-
leń wymusza staranne i kompleksowe opracowanie naukowo uzasadnionych kryteriów 
ich ratowania i zagospodarowywania. Każdy podziemny obiekt pomimo pozornych 
podobieństw posiada różnorodny charakter, pochodzenie, zlokalizowany jest w róż-
nych skałach o odmiennych parametrach geotechnicznych.

Odmienność obiektów podziemnych i zmienność górotworu wymusza współdzia-
łanie wielu specjalistów podczas zagospodarowywania udostępnionych podziemi. Idea 
interdyscyplinarnej współpracy specjalistów geomechaników, specjalistów budow-
nictwa podziemnego, geologów i geofizyków, a także archeologów, historyków, kon-
serwatorów zabytków i specyficznej architektury podziemnych wnętrz jest z dobrym 
skutkiem realizowana od szeregu lat.

W Europie coraz większy nacisk kładzie się na ochronę dziedzictwa kulturowego 
człowieka. Dlatego też konieczne jest wypracowanie metodyki badania, zabezpieczania 
i udostępniania najcenniejszych zabytków kultury materialnej człowieka.

Na świecie gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na tzw. turystykę podziemną i eks-
tremalną; rodzi się specyficzna moda na zwiedzanie tajemniczych bądź „sentymen-
talnych” podziemi, które zawsze przyciągać będą ludzką wyobraźnię swoją tajemni-
czością, osobliwością, historią bądź osobistymi wspomnieniami. Szeroko rozumiane 
podziemia służą jako baza dydaktyczna i szkoleniowa.

Jednocześnie brak jest pogłębionych, opracowanych naukowo kryteriów i metod 
badania, zabezpieczania i adaptacji zabytkowych podziemi. Stan obecnej wiedzy na 
ten temat jest stosunkowo ubogi. Dotychczasowe prace miały charakter czysto przy-
czynkowy i wyrywkowy.

Badanie i zagospodarowanie zabytkowych wyrobisk podziemnych polega na od-
powiednim przygotowaniu trasy od strony geologicznej, górniczej i budowlanej, co 
ma zagwarantować pełne i całkowite bezpieczeństwo przebywających w podziemiach 
ludzi. Sama natomiast trasa powinna być atrakcyjna z dydaktycznego i poznawczego 
punktu widzenia oraz zapewnić minimum komfortu zwiedzania.

Istotnym elementem jest przeprowadzenie badań archeologicznych i projekt ochro-
ny konserwatorskiej, który zwraca uwagę na piękno i wartość kulturową tego dziedzic-
twa narodowej tradycji jaką są szeroko rozumiane podziemne trasy turystyczne.

Stosowanie wiedzy, metod i sposobów ratowania w/w obiektów na bazie doświad-
czeń teoretyczno-praktycznych wytycza kierunki dalszego uczestnictwa w pracach tego 
typu przy adaptacji podziemnych tras turystycznych w perspektywie nadchodzących 
lat.

Każda trasa turystyczna posiada charakter unikalny i niepowtarzalny; niezbędne 
są więc kompleksowe badania naukowe i odmienne potraktowanie specyfiki każdego 
z takich obiektów. Współczesny stosunek do zabytkowego obiektu podziemnego to 
przede wszystkim jego ochrona. Praktyka konserwatorska w elementach architek-
tonicznych podziemi powinna indywidualnie rozpatrywać każdą trasę turystyczną 
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i każdy zabytek podziemny pod względem jego przeszłości jak też aktualnej sytuacji 
i przeznaczenia.

Metodyka badawczo-realizacyjna w zakresie zabezpieczania i adaptacji podziem-
nych zabytkowych wyrobisk obejmuje określony wielokierunkowy program działania, 
którego efektem jest eliminacja przyczyn i skutków zagrożenia. Z górniczo-geomecha-
nicznego i konserwatorskiego punktu widzenia metoda ta obejmuje takie problemy 
jak:

− rozpoznanie wartości zabytkowych obiektu przez badania archeologiczne i kon-
serwatorskie,

− lokalizacja niedostępnych podziemi metodami nieniszczącymi oraz penetra-
cyjnymi,

− prowadzenie obserwacji pomiarowych obiektu i podłoża,
− konieczność dokładnego rozpoznania w wyniku badań laboratoryjno-polowych 

aktualnych wielkości parametrów fizyko-mechanicznych i wytrzymałościowych pod-
łoża (górotworu) i konstrukcji obiektu zabytkowego, w tym analiza wyników badań 
wytrzymałościowych i objawów destrukcji użytych materiałów i konstrukcji budow-
lanych chronionego obiektu,

− badanie zmian parametrów fizyko-mechanicznych i wytrzymałościowych uży-
tych w przeszłości materiałów budowlanych na skutek zawodnienia, zawilgocenia, 
starzenia się, intensywnej wentylacji itp.; badanie parametrów materiałów używanych 
do izolacji ścian, wzmacniania filarów,

− możliwość zastosowania sztucznych konstrukcji zabezpieczających o odpowied-
nich parametrach i nośności,

− badania nieniszczące przy określaniu aktualnej stateczności wyrobisk,
− analiza statyczno-wytrzymałościowa poszczególnych rozwiązań technicznych 

w zakresie stabilizacji i wzmocnienia obiektów chronionych naziemnych i podziem-
nych.

Przekładając te działania na nasz grunt badawczy prowadzony jest szereg prac 
terenowych i laboratoryjnych mających w rezultacie doprowadzić do wyjaśnienia 
przyczyn powstałych zniszczeń; wyeliminować te zagrożenia i zabezpieczyć sieć wy-
robisk, najczęściej adaptując je na cele użytkowe (trasy turystyczne, muzea. sanato-
ria, podziemne lapidaria, podziemne restauracje, miejsca dydaktyczne o określonym 
profilu itp.).

W pierwszym etapie tych prac najczęściej prowadzone są prace polowo - terenowe. 
Po przeprowadzeniu odpowiednich kwerend wkraczają ekipy zajmujące się badaniami 
nieniszczącymi podłoża i konstrukcji. Wyniki badań weryfikowane są przez program 
prac badawczo-wiertniczych. Mają one za cel zabezpieczenie doraźne niektórych partii 
obiektu i dalszą penetrację przez badawcze ekipy archeologiczno-techniczne oraz, po 
zabezpieczeniu, możliwość udostępnienie jego podziemnych - dotychczas niedostęp-
nych przestrzeni. Układy struktur geologicznych oraz zjawiska tektoniczne powodują 
często realne zagrożenia, które może prowadzić do destrukcji obiektu i stanowią także 
poważne zagrożenie dla ruchu turystycznego.
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Równolegle z tymi badaniami prowadzi się program obserwacji stabilności podłoża 
i budowli. Realizowane jest to poprzez obserwację założonych specjalnych punktów 
pomiarowych. Prowadzony jest również pomiar konwergencji, a więc obserwacja pro-
cesu przemieszczania się konturu wyrobiska. Można w ten sposób określić dynamikę 
przemieszczeń poszczególnych elementów budowli.

Etap kolejny to badania gruntów i materiałów konstrukcyjnych budowli, wykony-
wanych w warunkach laboratoryjnych. Istotne jest również prowadzenie badań grun-
tów „in situ” przy użyciu mobilnego urządzenia badawczego, weryfikując wcześniej 
prowadzone badania laboratoryjne.

Z tym zagadnieniem wiążą się badania nad gruntami „ekwiwalentnymi”, pozwa-
lającymi na zastępowanie oryginalnego, często bardzo zdegradowanego podłoża przez 
materiały zastępcze, mające bardzo podobny wygląd i fakturę, lecz charakteryzujące 
się zdecydowanie lepszymi parametrami fizyko-mechanicznymi.

Główny i podstawowy etap to program koncepcyjno-projektowy. Na bazie powyż-
szych badań, oraz zaleceń konserwatorsko-historycznych powstaje koncepcja zabez-
pieczenia, adaptacji i udostępnienia zabytkowych podziemi.

Po akceptacji przedstawionych rozwiązań przedkładany jest odpowiedni projekt 
techniczno-technologiczny, określający precyzyjnie zakres koniecznych do wykonania 
prac, ich charakter, technologie wykonywanych robót, użyte materiały a także uwagi 
dotyczące programu monitoringu obiektu po jego zabezpieczeniu oraz zestawienia 
kosztowe prowadzonej inwestycji.

Często prace te poprzedzone są pracami „ratowniczymi”, w wypadku awarii bu-
dowlanych, braku bieżącej konserwacji a także awariami instalacji podziemnych lub 
katastrofami żywiołowymi. Ekipy zabezpieczające prowadzą prace interwencyjne, 
zapobiegając poważnym awariom, prowadzącym często do pełnej degradacji obiektu. 
Etap ten ma charakter przejściowy i winien być jak najszybciej ukończony.

Dotychczas nie przeprowadzono pogłębionych, opracowanych naukowo kryteriów 
i metod badania, zabezpieczania i adaptacji zabytkowych podziemi. Stan obecnej 
wiedzy na ten temat jest stosunkowo ubogi. Wcześniej wykonywane opracowania 
miały charakter czysto przyczynkowy i wyrywkowy.

Stosowanie wiedzy, metod i sposobów ratowania wspomnianych obiektów na ba-
zie doświadczeń teoretyczno-praktycznych wytycza kierunki dalszego uczestnictwa 
w pracach tego typu przy adaptacji podziemnych tras turystycznych w perspektywie 
nadchodzących lat.

Dlatego też przedstawione opracowanie jest pierwszym, usystematyzowaniem 
dotychczas prowadzonych specjalistycznych i nietypowych prac pozwalających na 
przywrócenie potomnym najcenniejszych podziemi.
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