
  

Nagł ówe k arty ku łu wstę pneg o 

TOSHIBA 

Data wydania  

R
O

K
 I

I 
N

R
 2

 
C

Z
E

R
W

IE
C

 2
0
1
3
 

III edycja czeladzkiej Nocy Muzeów za nami 

INFORMATOR MUZEUM SATURN W CZELADZI 

Zagłada  
czeladzkich 
Żydów 
Czytaj str. 3—4 

Polski western 
Czytaj str. 5—6 

Piękna 

czeladzianka  
w powstaniu 
styczniowym 
cz.3 
Czytaj str. 7—10 

Róża ze Śląska 
Czytaj str. 11 

O Czeladzi  
wiedzą  
wszystko! 
Czytaj str. 13 

 

W 
 maju br.  już po raz 10 zo-

stała zorganizowana polska 

edycja ogólnoeuropejskiej 

Nocy Muzeów, która swe 

początki miała w 1997 roku w Niemczech, 

kiedy to Muzeum w Berlinie jako  pierwsze,  

otworzyło zwiedzającym swe podwoje nocą. 

Polskim prekursorem było poznańskie  

Muzeum Narodowe, które do Nocy Muzeów 

przystąpiło w roku 2003. W ślad za nim, rok 

później, poszło Muzeum Narodowe w Kra-

kowie. Obecnie ta ogólnoeuropejska akcja 

stała się tak popularna, że co roku włącza się 

w nią kilkadziesiąt nowych muzeów. 

Istniejące od czterech lat 

czeladzkie Muzeum Saturn, 

w swej siedzibie przy  

ul. Dehnelów już po raz 

trzeci zorganizowało Noc 

Muzeów.  

Tegorocznym motywem 

przewodnim była kultura żydowska, temat 

mało znany szerszej społeczności, ale dla 

większości atrakcyjny i budzący ogromne 

zainteresowanie. W sobotnie popołudnie  

19 maja Muzeum po brzegi wypełniło się 

gośćmi, pragnącymi dobrze się bawić, a jed-

nocześnie poszerzyć wiedzę  o „narodzie 

wybranym”. Funkcję edukacyjną i kanwę 

całego  wieczoru stanowiły zaprezentowane 

dwie wystawy. Pierwsza—ekspozycja plan-

szowa pt. „Przybyli, Odeszli, Są… Żydzi Pol-

scy”,  wypożyczona z Żydowskiego Instytutu  

Historycznego w Warszawie, ukazuje drogę 

Żydów do Polski, ich uczestnictwo i wpływ 

na historię naszego kraju oraz dorobek inte-

lektualny artystów, twórców i naukowców 

pochodzenia żydowskiego. Wystawa druga 

przybliża specyfikę życia społeczności wy-

znawców judaizmu na co dzień i od święta. 

Ekspozycja lalek, pozyskana z Muzeum  

Lalek w Pilźnie, prezentuje stroje, zwyczaje 

dnia codziennego i obrzędy tradycyjnych 

świąt żydowskich. Wszystkie postaci, sprzęty 

oraz pozostałe detale scenek zostały wykona-

ne z wielkim profesjonalizmem i dbałością  

o szczegóły. 

Jako merytoryczny wstęp do zwiedzania obu 

wystaw zaplanowany został, inaugurujący 

tegoroczną czeladzką Noc Muzeów, wykład 

kierownika Zakładu Kultury Żydów Instytu-

tu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie, prof. dr hab. Leszka Hońdo.                                    

cd.str.2. 

    Rok Powstania Styczniowego 

Uroczystość  

Bożego Ciała  

w Czeladzi 
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Prelekcja wraz z przygotowaną pre-

zentacją multimedialną przybliżyły 

słuchaczom tradycje i zwyczaje  

hebrajczyków, wpływ religii na tryb 

ich życia oraz ogromną rolę wiary,  

z jednej strony jako wyznacznika 

wszelkich norm i zasad każdej dzie-

dziny życia Żydów, z drugiej—jako 

czynnika determinującego relacje 

międzyludzkie. 

Kolejną atrakcją tego jedynego  

w roku wieczoru były warsztaty wy-

cinanki żydowskiej, poprowadzone 

przez mistrzynię tego gatunku Annę 

Małecką – Beiersdorf, która obok 

techniki wycinania przedstawiła 

również rodzaje i historię wycinanek, 

ich symbolikę oraz religijny charak-

ter. Uczestnicy warsztatów wykony-

wali wycinankę Mizrach, tradycyjnie 

w domach żydowskich wieszaną od 

strony wschodniej, w kierunku Jero-

zolimy, gdzie winny być kierowane 

codzienne modlitwy każdego poboż-

nego Żyda.  

Nie sposób wyobrazić sobie kultury 

żydowskiej bez tradycyjnej muzyki  

i tańca, dlatego też czeladzkie Mu-

zeum dla uczestników tegorocznej 

Nocy Muzeów przygotowało dwa 

spektakle rozrywkowe prezentujące 

obie te dziedziny sztuki. Widowisko-

wy pokaz  tańców izraelskich, cha-

sydzkich i żydowskich, wyrażających 

uwielbienie i oddanie Bogu  w wyko-

naniu cieszyńskiej grupy Klezmer, 

został entuzjastycznie przyjęty przez 

zebranych. Gromkimi brawami na-

grodzono świetne wyszkolenie ta-

neczne młodych artystów,  ich ży-

wiołowość i entuzjazm. Dodatkowe 

informacje o historii tańców, czasie  

i miejscu ich powstania, nawiązaniu 

do religii, przekazała Dorota Herok, 

absolwentka Chrześcijańskiej Szkoły 

Dramy, Pantomimy i Tańca, choreo-

graf i kierownik artystyczny zespołu 

Klezmer.  

Atrakcyjnym zakończeniem wieczo-

ru był z kolei występ charyzmatycz-

nego zespołu Negev z obdarzoną 

pięknym głosem wokalistką Agniesz-

ką Bielanik – Witomską i wirtuozem 

skrzypiec - Bartłomiejem Balcerza-

kiem. W blasku świec, przy dźwię-

kach elektryzującej muzyki, artyści 

wykonali melodie i piosenki nawią-

zujące do tradycyjnej muzyki żydow-

skiej i klezmerskiej. Wzruszona pu-

bliczność co bardziej znane utwory 

śpiewała wraz z zespołem.  

Smakowitym dopełnieniem Żydow-

skiej Nocy Muzeów był poczęstunek 

słodkimi specjałami kuchni żydow-

skiej. Na suto zastawionym stole po-

jawiły się koszerne, wykonane zgod-

nie z żydowskimi przepisami, bajgle, 

kruche rogaliki, pszenna chałka  

w kształcie zaplecionego warkocza  

i oczywiście cymes - tradycyjny kom-

pot z suszonych owoców, świeżych 

winogron i ogromnej ilości cukru.  

Noc Muzeów Anno Domini 2013 

zakończyła się i przeszła do historii. 

Dziękujemy wszystkim, którzy ten 

wieczór spędzili z nami. I już dzisiaj 

zapraszamy do czeladzkiego Saturna 

w roku przyszłym, tym razem na 

Hiszpańską Noc Muzeów. 

Beata Buła 

III edycja czeladzkiej Nocy Muzeów za nami 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  
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T 
rudno odpowiedzieć na pytanie, 
czy w okresie wczesnego średnio-
wiecza na terenie Czeladzi miesz-

kali ludzie wyznania mojżeszowego. 
Takich wiadomości nie dostarczają bo-
wiem najstarsze znane nam dokumenty. 
Wiadomo natomiast, z całą pewnością, 
iż od roku 1443 kiedy to Czeladź została 
kupiona przez biskupa krakowskiego 
Zbigniewa Oleśnickiego, wchodząc tym 
samym w skład ziem mu podległych, 
Żydzi nie mogli być jej mieszkańcami, 
z racji wyznawanej innej religii niż 
rzymskokatolicka. Zabraniał tego zakaz 
„jus non tolerandis jude”, podtrzymany 
zresztą w 1792 roku przez ostatniego 
króla Polski Stanisława Augusta Ponia-
towskiego w nadanych miastu przywile-
jach po likwidacji odrębności Księstwa 
Siewierskiego i powstaniu Wolnego 
Miasta Czeladź. Po III rozbiorze Polski  
i włączeniu Czeladzi do zaboru pruskie-
go, król pruski Fryderyk Wilhelm III 
wydał w 1800 roku specjalny edykt ze-
zwalający ludności żydowskiej na han-
del na terenie ziemi siewierskiej, czyli 
także w naszym mieście. Ta decyzja nie 
wpłynęła prawdopodobnie na napływ 
Żydów do miasta. Pierwsze wiadomości 
o żydowskich mieszkańcach Czeladzi 
pochodzą dopiero z I połowy XIX wie-
ku, kiedy miasto weszło w skład Króle-
stwa Polskiego zależnego od Cesarstwa 
Rosyjskiego. Na pewno Żydzi byli już  
w 1835 roku, o czym świadczy Akt 
Urzędu Stanu Cywilnego m. Będzina 
Wyznania Mojżeszowego, który infor-
muje o narodzinach w dniu 13 maja 
chłopca, syna zamieszkałych w Czeladzi 
Sznucka Zyzyka Faski i jego małżonki 
Chai Sury. Fakt ten świadczy o istnieniu 
Żydów w naszym mieście, natomiast 
trudno określić, jak duża była ich liczba. 
Znaczny napływ wyznawców judaizmu 
nastąpił w II połowie XIX wieku i zwią-
zany był z rozwojem przemysłu górni-
czego. Przybysze chętniej osiedlali się  
w samej Czeladzi, niż na Piaskach. 
Główne ich skupiska mieściły się przy 
ulicach: Bytomskiej, Milowickiej,  
Będzińskiej, Grodzieckiej, Kilińskiego  
i w Rynku. Tu znajdowały się duże do-
my z charakterystycznymi „żydowskimi 
dziedzińcami”, których właścicielami  
i wyłącznymi mieszkańcami byli ludzie 
mający żydowskie korzenie. W 1885 
roku musieli być już dość zasiedziali, 
skoro słynny ilustrator „Pana Tadeu-
sza”, Michał Elwiro Andriolli tak opisy-
wał zwiedzaną przez siebie w tym roku 

Czeladź „…dalej w rynku domów kilka, 
na prawo szkoła żydowska, wprost ko-
ściół”. Na Piaskach typowe żydowskie 
domy powstały w rejonie ulicy Szybiko-
wej i Borowej. 

Żydzi byli zarówno bogaci, jak i biedni. 
Bogaci byli właścicielami kamienic, skle-
pów, warsztatów rzemieślniczych, po-
siadali konta bankowe i akcje. Biedniejsi 
trudnili się handlem obwoźnym i praco-
wali jako rzemieślnicy. Byli głównie 
chasydami, czyli zwolennikami trady-
cyjnego judaizmu. 

Przed wybuchem II wojny światowej 
Czeladź zamieszkiwało około 1200  
Żydów, z tego 51 osób na Piaskach. Sta-
nowiło to 4,3% ogółu mieszkańców. 
Część z nich opuściła Czeladź we wrze-
śniu 1939 roku uciekając przed Niemca-
mi na wschód, lecz tylko niewielu z nich 
udało się dotrzeć do Związku Radziec-
kiego, niektórzy zginęli lub zostali za-
mordowani podczas ucieczki. 

Od pierwszych dni okupacji władze 
niemieckie wydawały cały szereg zarzą-
dzeń w kwestii żydowskiej. Niemiecki 
plan zagłady Żydów był szczegółowo 
opracowany przez specjalny sztab ludzi. 
Zgodnie z planem całkowita zagłada 
musiała być odpowiednio przygotowa-
na. Do tego czasu okupant stosował 
zasadę ustawicznych akcji i nieustają-
cych prześladowań celem utrzymania 
ludności w stałym napięciu i strachu. 
Posypała się cała seria zarządzeń anty-
żydowskich zmierzających do odseparo-
wania Izraelitów od reszty społeczeń-
stwa. Już na początku swoich rządów 
okupanci nakazali wyznawcom judai-
zmu zameldować się w gminie żydow-
skiej, zamknęli wszystkie hurtownie  
i placówki handlowe pozostawiając je-
dynie sklepy  spożywcze, nad którymi 
ustanowili własny nadzór. Zablokowa-
no wszystkie konta i papiery wartościo-
we należące do Żydów. Wprowadzono 
nakaz noszenia opaski na ramieniu  
z napisem „Jude”. W październiku nie-
miecki burmistrz Czeladzi zakazał uboju 
rytualnego oraz nakazał oznakować 
sklepy i warsztaty rzemieślnicze.  
Na przełomie 1939/1940 roku wprowa-
dzono przymus pracy. W styczniu 1940 
roku powołano w mieście gminę wyzna-
niową oraz jej reprezentację w postaci 
Rady Starszych, której organem wyko-
nawczym była policja żydowska. Rów-
nież w tym miesiącu nakazano Żydom 
oddać wszystkie wartościowe przed-

mioty, takie jak futra, wyroby ze złota  
i srebra. W kwietniu 1940 roku ustalono 
godziny, w których Izraelici mogli doko-
nywać zakupów w nieżydowskich skle-
pach (między 10.00 i 12.00 oraz 15.00  
a 17.00). Otwarcie szkół podstawowych, 
jakie nastąpiło w dniu 1 kwietnia nie 
dotyczyło szkół żydowskich. Od maja 
obowiązywało nowe zarządzenie – każ-
dy Żyd musiał mieć nadane dodatkowe 
imię, mężczyźni Israel, kobiety Sara.  
W czerwcu wprowadzono reglamenta-
cję artykułów spożywczych, która doty-
czyła również Polaków. Podczas 
„krwawej środy” w dniu 17 lipca 1940 
roku, pacyfikujące miasto oddziały nie-
mieckiej policji ze szczególnym okru-
cieństwem znęcały się nad Izraelitami,  
z których ok. 300 zostało ciężko pobi-
tych, a kilku zmarło potem z odniesio-
nych obrażeń. Zimą 1940 roku rozebra-
na została przez samych Żydów, przy 
wymierzonych w nich karabinach, syna-
goga przy ulicy Milowickiej. Od 1940 
warunki bytowe wyznawców judaizmu 
stawały się coraz trudniejsze. Opuścić 
miasta nie można było bez specjalnych 
przepustek, a tych władze okupacyjne 
nie wydawały. Szansę taką dawało 
utworzenie warsztatów pracy tzw. 
„szopów”. Powstały one z inicjatywy 
Mojżesza Merina stojącego na czele Cen-
trali Gmin Żydowskich w Sosnowcu, 
który wyznawał zasadę, że możliwość 
ocalenia Żydów leży przede wszystkim 
w znalezieniu pracy. Na czele „szopów” 
stali Niemcy i to oni organizowali prace 
na rzecz produkcji wojennej. Każdy ży-
dowski pracownik „szopów” dostawał 
specjalny dokument, tzw. „sonder”, 
który czasowo chronił go przed wysyłką 
do Niemiec lub obozu. Utworzenie 
warsztatów w Będzinie (Rosnera, Brau-
na, Loidza, Michatza) dawało też szansę 
przywiezienia żywności, nic zatem 
dziwnego, że wielu czeladzkich wy-
znawców religii mojżeszowej zgłosiło 
się do pracy. Udający się do Będzina 
pracownicy podróżowali początkowo 
na tylniej platformie wagonu tramwajo-
wego przeznaczonego dla Polaków, 
później w specjalnym wagonie przezna-
czonym tylko dla nich. Około 50 Żydów 
pracowało także w Fabryce Wyrobów 
Ceramiczno Sanitarnych „Józefów”. 
Część młodych i zdolnych do pracy zo-
stała wysłana do obozów pracy w głąb 
III Rzeszy. Młodzi ludzie, początkowo 
tylko mężczyźni, a potem i kobiety, mu-
sieli opuścić swe rodziny i udać się na 
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niepewny los. Raport komendanta rewi-
ru policyjnego z Czeladzi z dnia 8 listo-
pada 1940 roku donosił swoim przełożo-
nym w Sosnowcu, że Rada Starszych 
wyznaczyła do wywózki najuboższych. 
Była to prawdopodobnie pierwsza tego 
typu akcja. Grudzień przyniósł nowe 
zarządzenia w kwestii żydowskiej. 
Wprowadzono wówczas przepis po-
zwalający niemieckiej policji na zatrzy-
manie i aresztowanie Żydów, którzy 
ukazali się na ulicy w zniszczonym 
ubraniu, zakazano im również przeby-
wania poza domem w godzinach 19.00-
7.00 i handlu z Polakami. W styczniu 
1941 roku zapadła decyzja o utworzeniu 
w Czeladzi getta. W tym celu w styczniu 
i lutym doszło do wysiedleń Polaków  
z kilku czeladzkich ulic. Ludziom tym 
przekazano mieszkania należące do 
obywateli żydowskich oraz Polaków 
wywiezionych wcześniej do Generalne-
go Gubernatorstwa. Wysiedlonych  
ze swoich domów wyznawców religii 
mojżeszowej umieszczono tymczasowo 
w stodole na ulicy Wąskiej. Podczas 
przesiedlania Niemcy okradli Żydów  
z umeblowania, sprzętu gospodarstwa 
domowego, pościeli, odzieży i obuwia. 
W czasie obsadzania getta przeprowa-
dzili pewnego rodzaju selekcję. Młod-
szych i zdrowych odstawiono na bok,  
a potem odtransportowano na dworce 
kolejowe do Będzina oraz Sosnowca  
i umieszczono w przejściowych obozach 
pracy. Selekcji towarzyszył płacz i la-
ment. Starsi domyślali się, że będzie to 
rozłąka na zawsze. Ci, którzy odchodzi-
li, nie wiedzieli jaki spotka ich los. Akcja 
przesiedleńcza do getta została zakoń-
czona 23 marca. Przeniesiono tu także 13 
rodzin z Piasków, na miejscu pozosta-
wiono tylko 5 rodzin mieszkających  
w rejonie należącym do gminy Będzin 
( tzw. Małobądza). Do organizacji getta 
wyznaczony został zarząd Gminy  
Żydowskiej przeniesiony z ulicy Będziń-
skiej na ulicę Reymonta 25, do domu 
Teofila i Salomei Trojaków. Teren dziel-
nicy żydowskiej rozciągał się między 
Nowopogońską i Mysłowicką i obejmo-
wał ulice: Żwirki i Wigury, Kamienną, 
Spokojną, Wąską oraz nieparzystą stro-
nę Reymonta, tzw. Górnej Węgrody. 
Warunki życia w czeladzkim getcie były 
bardzo trudne – stłoczenie dużej ilości 
osób na małym obszarze, trudności 
aprowizacyjne, częste apele i zbiórki 
mieszkańców urządzane w rozległej  
i głębokiej kamionce. Najgorzej warunki 
te znosiły małe dzieci oraz starsi, często 

chorzy ludzie. Umieralność musiała być 
spora, skoro spis ludności z końca 1942 
roku wykazywał już istnienie tylko 702 
osób. Początkowo getto nie było oddzie-
lone od pozostałej części Czeladzi,  
w związku z tym planowano wprowa-
dzić zakaz poruszania się Żydów na 
pozostałym terenie miasta. Z taką inicja-
tywą wystąpił burmistrz Hans Felden. 
Nie uzyskał jednak zgody prezydenta 
rejencji katowickiej Waltera Springorum 
ze względu na trudności jakie spowodo-
wałoby to w wykorzystaniu żydowskiej 
siły roboczej. Prezydent zaproponował 
wprowadzenie zakazu poruszania się 
tylko w niektórych częściach miasta. 
Dnia 1 maja 1941 roku zakazano Żydom 
korzystania z ulic Bytomskiej, Milowic-
kiej i Rynku oraz parków, a także obiek-
tów sportowych. We wrześniu, w miej-
sce obowiązującej od 1939 roku białej 
opaski na ramieniu, wprowadzono na-
kaz noszenia gwiazdy Dawida na lewej 
piersi. W październiku zakazano Pola-
kom wszelkich kontaktów z ludnością 
żydowską pod groźbą osadzenia w obo-
zie koncentracyjnym. Wprowadzono 
również nakaz zamykania gett i zakaz 
poruszania się bez zezwolenia policyjne-
go. W myśl tych postanowień czeladzka 
dzielnica żydowska ogrodzona została 
drutem kolczastym, różnymi blachami, 
pudełkami i zardzewiałymi rurkami. 
Wyznaczono kilka wyjść, przez które 
Żydzi mogli, w zwartych szeregach  
i pod nadzorem żydowskiej policji, wy-
chodzić do pracy. W 1942 roku rozpo-
częło się deportowanie czeladzkich 
mieszkańców getta do obozu w Oświę-
cimiu. W dniu 17 maja wywieziono 152 
osoby, głównie ludzi starszych chorych, 
niepracujących i natychmiast uśmierco-
no.  

W maju 1943 roku władze okupacyjne 
podjęły decyzję o ostatecznej likwidacji 
gett w Zagłębiu Dąbrowskim. Od 19 
maja sosnowieccy członkowie Gestapo, 
wspierani przez oddziały policji ochron-
nej Schupo z kilku rewirów policyjnych, 
zapoczątkowali akcję całkowitej likwi-
dacji dzielnicy żydowskiej. Przeznaczo-
nych do wywózki Żydów zgromadzono 
na dziedzińcu szkoły przy ulicy Będziń-
skiej, a potem pognano pieszo na dwo-
rzec kolejowy w Będzinie. Zwolniono 
tylko 50 osób pracujących w „szopie” 
Rosnera i 37 zatrudnionych w fabryce 
„Józefów”. Musieli oni jednak opuścić 
Czeladź i zamieszkać w będzińskim 
getcie. Komendant 4 rewiru policyjnego 
w Czeladzi w raporcie do policji ochron-

nej w Sosnowcu mógł zameldować  
z dumą, że wysiedlenie majowe „…
uczyniło Czeladź miastem wolnym od 
Żydów”. Osoby ocalone z majowej de-
portacji zostały wywiezione do obozu 
podczas likwidacji żydowskiej dzielnicy 
Będzina, która nastąpiła w dniach 21-26 
czerwca 1943 roku. Podczas tej akcji 
zamordowano wielu Żydów, których 
pochowano w 3 zbiorczych mogiłach na 
czeladzkim kirkucie. 

Holokaust przeżyło około 40 czeladz-
kich wyznawców religii żydowskiej.  
Ci, którzy przeżyli rozproszyli się po 
świecie. Dla upamiętnienia zamordowa-
nych izraelickich obywateli naszego 
miasta we wrześniu 1970 roku na Górze 
Syjon w Jerozolimie odsłonięty został 
Pomnik Ofiar Zagłady z Czeladzi. Rów-
nież w Czeladzi postanowiono upamięt-
nić ofiary Holokaustu. W dniu 29 czerw-
ca 1995 roku Rada Miejska podjęła 
uchwałę o wzniesieniu w mieście po-
mnika ku czci pomordowanych Żydów. 
Pamiątkowy granitowy obelisk, przypo-
minający w swoim kształcie pudełeczko 
z ustępami Tory, noszone przez poboż-
nych Izraelitów, stanął w miejscu daw-
nej bożnicy żydowskiej, o czym infor-
mują znajdujące się na pomniku napisy 
w języku hebrajskim i polskim.  

Krystyna Górna 

 

Źródła: 
1. Gruszka W., Holokaust,  

[w:] „Echo Czeladzi”, nr 2, 1995 

2. Konopelska W., Szalom. Pamięci cze-
ladzkich Żydów, Czeladź 2008 

3. Kwaśniak W., Od kiedy w Czeladzi 
mieszkali Żydzi? [w:] „Zeszyty Czeladz-
kie”, nr 3, 1996  

4. Namysło A., Zanim nadeszła Zagła-
da...Położenie ludności żydowskiej  w Zagłę-
biu Dąbrowskim w okresie okupacji niemiec-
kiej, Katowice 2009 

5. Proszowski S., Czeladź w okresie okupa-
cji hitlerowskiej, Czeladź 1966,  

6. Przemsza-Zieliński J., Zagłębie Dąbrow-

skie w II wojnie światowej, Sosnowiec 1995 

7. Rejdak A., Żydzi w Czeladzi  

[w:] „Zeszyty Czeladzkie”, nr 3, 1996 

8. Węcki M., Miasto pod okupacją  

[w:] „Historia Czeladzi”,  

pod red. J. Drabiny, t. II, Czeladź 2012 

9. Z dziejów Żydów w Zagłębiu  

Dąbrowskim, pod red. D. Rozmusa  

i S. Witkowskiego, Sosnowiec 2006 

10. Zagłada Żydów Zagłębiowskich,  

pod red. A. Namysło, Będzin 2004 

Zagłada czeladzkich Żydów cd. 
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Z 
 zapartym tchem oglądamy filmy  

z czasów pionierskiej budowy 

kolei na Dzikim Zachodzie Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki Północnej.  

A nasza polska historia zna równie spekta-

kularne wydarzenia na żelaznych szlakach. 

Przykładem może być kolejowy desant 

powstańców styczniowych na stację  

w Sosnowcu. Może doczekamy się kiedyś 

filmu o tych wydarzeniach? 

Powstanie Styczniowe ogłoszone przez 

tajny Tymczasowy Rząd Narodowy wybu-

chło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. 

Nie objęło zaboru pruskiego i austriackie-

go, lecz wyłącznie tzw. Królestwo Polskie, 

zajęte przez Rosjan. Powstanie było wojną 

partyzancką złożoną z ok. 1.200 bitew  

i potyczek, w których poległo kilkadziesiąt 

tysięcy powstańców, zaś ok. 38 tys. zostało 

zesłanych.  

W chwili wybuchu Powstania na teryto-

rium Królestwa Polskiego były trzy linie 

kolejowe. Linia petersbursko-warszawska 

wchodziła na terytorium Królestwa  

w Łapach i biegła do stolicy. Z Warszawy 

do Krakowa prowadziła kolej warszawsko-

wiedeńska, wchodząc na terytorium Austrii 

w miejscowości Granica. We wsi Maczki 

(Maćki) ulokowano stację Granica, ostatnią 

na obszarze Królestwa Polskiego.  

W Skierniewicach kolej bydgoska odłącza-

ła się od warszawsko-wiedeńskiej i wbie-

gała do zaboru pruskiego.  

W 1863 r. na kolejach w Królestwie praco-

wało łącznie ok. 7.000 osób, w większości 

Polaków. Wśród nich było wielu konspira-

torów. Polscy kolejarze szmuglowali do 

powstania broń, przewozili tajną pocztę 

Rządu Narodowego, emisariuszy i oddziały 

powstańcze. W kolejowych warsztatach  

w Warszawie, Skierniewicach, Piotrkowie, 

Sosnowcu, w Aleksandrowie, Łapach, 

Porzeczu, Wilnie i Kownie produkowano 

białą broń dla powstania. Za plecami Ro-

sjan spiskowcy przekazywali kolejowym 

telegrafem szyfrowane rozkazy i informa-

cje o położeniu rosyjskich wojsk, o plano-

wanych akcjach militarnych oraz tajnych 

zarządzeniach władz carskich. 

Prócz działań konspiracyjnych stacje i linie 

bywały też areną starć zbrojnych. Ten tekst 

jest  poświęcony takiemu właśnie wydarze-

niu prowadzącemu do opanowania na kil-

kanaście dni tzw. trójkąta granicznego – 

opartego o granicę z Prusami i Austrią 

skrawka wolnej Polski, jedynego w czasie 

tego powstania. Przypomnijmy, jak do tego 

doszło.  

Jeszcze przed wybuchem powstania, spo-

dziewając się, że do niego dojdzie, w stycz-

niu 1863 r. w całym zaborze rosyjskim 

wróg koncentrował siły. Wojsko skupiało 

się w większych miastach. Rosjanie opusz-

czali też niektóre posterunki graniczne  

w województwie krakowskim,  koncentru-

jąc tzw. obieszczyków (straż graniczną)  

w wybranych komorach (dziś – urzędach) 

celnych. Strażnicy byli zdemoralizowani  

i wystraszeni, dlatego zapewne  

w początku lutego grupie trzydziestu po-

wstańców pod dowództwem Franciszka 

Gaszyńskiego udało się rozbroić bez walki 

50 obieszczyków w komorze w Szycach, 

zdobywając 45 karabinów, 17 pistoletów  

i pałaszy, 27 koni z rzędami. Ten sukces 

małego podjazdu skłonił Apolinarego  

Kurowskiego, naczelnika województwa 

krakowskiego, dotąd ekwipującego i ćwi-

czącego zgrupowanie powstańcze w obozie 

w Ojcowie, do działania. 5 lutego wyruszył 

z obozu z większością sił, zamierzając 

oczyścić granicę aż do Czeladzi. Kurowski 

twierdził później w  raporcie dla Rządu 

Narodowego, że zabrał ze sobą  ok. 150 

powstańców, mniej więcej po równo – po 

50 osób – strzelców Edwarda Staweckiego, 

kosynierów Teodora Cieszkowskiego  

i kawalerzystów Ludwika Miętty.  

W Przegini dołączyła do nich prawie setka 

żołnierzy wysłanych wcześniej z Ojcowa 

po prowiant.  

Pogoda sprzyjała maszerującym, nie  było 

mrozu, niestety, jak wspominał żołnierz 

oddziału Kurowskiego, Franciszek Gar-

czyński, w czasie marszu do Olkusza cały 

czas padał śnieg z deszczem. Z radością 

więc powstańcy skorzystali z wygodnych 

kwater u gościnnych mieszczan w Olkuszu. 

Następnego dnia rano, 6 lutego 1863r., 

oddział ruszył do Maczek. Kurowski prze-

kazał wówczas dowodzenie Nikiforowowi, 

rosyjskiemu oficerowi, który właśnie prze-

szedł na stronę powstania.  

Tymczasem już 5 lutego 1863 r. rosyjska 

załoga graniczna licząca ponad trzysta 

osób, wystraszona wiadomościami o nad-

chodzącym oddziale Kurowskiego, opuści-

ła stację w Maczkach, pozostawiając tam 

jedynie kapitana żandarmerii Tajnowskiego 

z sześcioma szeregowymi. Mieszkańcy 

Maczek i polscy kolejarze tego graniczne-

go węzła nie mogli doczekać się przyjścia 

powstańców. Panowała spontaniczna  

i niezorganizowana radość. Brakowało 

kogoś, kto przejąłby inicjatywę. W końcu 

praktykant służby ruchu, Korala, ogłosił 

rządy Komitetu Centralnego i sam objął 

dowództwo stacji kazał rozbroić żandar-

mów i odesłał ich do Szczakowej za pruską 

granicę. W Maczkach polscy urzędnicy 

sprawdzali paszporty, rewidowali przesyłki 

i pocztę od tej chwili już w imieniu pol-

skiego Rządu Narodowego, a nie, jak 

wcześniej, w imieniu rosyjskiego cara.  

Wieczorem do Maczek dotarł wreszcie 

oddział Kurowskiego. Na powitanie ko-

lumny, korzystając z likwidacji posterun-

ków granicznych, przybyli również Polacy 

zza kordonu – z pruskiej Szczakowej. Dwie 

godziny powstańcy czekali w okolicach 

stacji na pociąg. W tym czasie zarekwiro-

wano kasę celną i unieszkodliwiono kolejo-

wy telegraf, zaś kolejarze z Maczek prowi-

zorycznie uzbroili pociąg składający się  

z dwóch lokomotyw i dziesięciu wagonów 

towarowych. Wagony obudowano podkła-

dami kolejowymi, w których wycięto otwo-

ry strzelnicze. Lokomotywy ustawiono na 

końcu pociągu ze względu na bezpieczeń-

stwo obsługi, dopiero bowiem w latach 70 

XIX wieku zaczęto w parowozach budo-

wać budki dla maszynistów.  

 O godzinie 11:00 w nocy oddział wyjechał 

z Maczek. W pociągu – jak pisze Garczyń-

ski – zmieściła się i jazda, i piechota. Część 

kawalerii pojechała drogą, bo w pociągu 

było nie więcej niż 150 powstańców. Przez 

Ząbkowice i Dąbrowę pojechali w stronę 

Sosnowca (nazywanego też Sosnowicami). 

O godzinie 2 nad ranem, na wiorstę przed 

Sosnowcem, w rejonie Sielca, powstańcza 

piechota i kawaleria opuściły skład.  

Po rozpoznaniu sytuacji zrezygnowano 

z  wykorzystania pociągu do desantu.  

  OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  

Polski western  
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Polski western cd.  
 Nie potwierdzają się więc legendy o wbie-

gającym między perony, ziejącym ogniem 

armat, opancerzonym składzie. W pół go-

dziny powstańcy doszli do dworca i sąsia-

dującej z nim komory celnej. Prawdopo-

dobnie broniło się w nich ok. 100 strażni-

ków.  

W środku polskiego zgrupowania stanęli  

w gotowości kosynierzy, na skrzydłach, 

wysunięci do przodu w tyralierę, nacierali 

strzelcy. Kawaleria zajęła Rosjanom tyły.  

Trzy razy kosynierzy porywali się do ataku, 

próbując sforsować obite żelazną blachą 

drzwi. Pod dowodzącym natarciem  

Teodorem Cieszkowskim zabito konia, 

później  zraniono go w rękę. W pewnej 

chwili wyczerpał się impet atakujących  

i rozproszyli się. Pół godziny zajęło Ciesz-

kowskiemu i Kurowskiemu ponowne ze-

branie rozproszonych kosynierów i strzel-

ców i poprowadzenie ich do ostatniego, 

tym razem skutecznego ataku, kończącego 

się wyrąbaniem żelaznych drzwi komory 

celnej i jej zajęciem.  

Część Rosjan rzuciła się do ucieczki do 

Prus, za Brynicę. Na chwilę udało się ich 

powstrzymać zamykającej kocioł kawalerii 

Miętty, jednak większość przebiła się  

i dotarła pod opiekę pruskich ułanów cze-

kających na granicznym moście. Reszta 

poddała się  Polakom, a niektórzy z nich 

nawet przystąpili później  do powstania. 

Niedaleko, w komorze celnej w Modrzejo-

wie, zebrała się druga, większa grupa rosyj-

skich obieszczyków licząca ponad 350 żoł-

nierzy. Trwożliwie nasłuchiwali odgłosów 

walki, po czym, gdy przyłączyła się do nich 

garstka niedobitków z Sosnowca, przeszli 

razem z bronią przez Przemszę do Prus, 

gdzie zostali przez  gospodarzy  

życzliwie powitani, nakarmieni i po kilku 

dniach ekspediowali z powrotem do Króle-

stwa.  

Powstańcy zdobyli w  Sosnowcu 40 koni, 

sporo broni i pieniądze – 97 tys. rubli. Po-

łowę zdobytych pieniędzy Kurowski wysłał 

Rządowi Narodowemu do Warszawy, resz-

tę wydał na potrzeby swojego oddziału. 

Będzińscy Żydzi sprzedali wojsku narodo-

wemu buty i kożuszki po niższych od ryn-

kowych cenach i jeszcze między sobą zro-

bili zbiórkę dodatkowych pieniędzy na 

rzecz oddziału.   

 Rano 8 lutego już cały Sosnowiec był wol-

ny i mniejsze oddziałki ruszyły oswoba-

dzać stacje w Sławkowie, Dąbrowie  

i Myszkowie. Powstańcy Kurowskiego 

oczyścili granicę austriacką i część pruskiej 

z rosyjskich posterunków. W Trójkącie 

Granicznym  przez kilka dni cło pobierano 

w imieniu Rzeczypospolitej, a paszporty 

stemplowano polską pieczęcią. Sąd  

w Olkuszu orzekał w imieniu Rządu Naro-

dowego. W miastach i wsiach działała pol-

ska administracja, na urzędach wieszano 

polskie flagi, a w gabinetach strącono por-

trety cara zastępując je wizerunkami Matki 

Boskiej.  

Walczącym o Sosnowiec sprzyjała pogoda. 

Garczyński twierdzi, że w tych dniach 

przelotnie padał deszcz ze śniegiem. We-

dług danych pochodzących z warszawskie-

go obserwatorium astronomicznego w War-

szawie 6 lutego o 10 rano było  

ok. 3 °C , do 10 wieczorem temperatura 

wzrosła do ok. 7°C i taka też utrzymywała 

się również 7 lutego. Oba te dni, 6 i 7 luty 

1863 r., były pochmurne, z deszczem.  Na 

Śląsku pogoda mogła być nieco inna. 

Ksiądz Szulc, kapelan oddziału  

Kurowskiego w kazaniu po bitwie chwalił 

ciepły wiatr i wypogodzone niebo sprzyja-

jące powstańcom. Możliwie jednak, że 

ocenę pogody dostosował do potrzeb dusz-

pasterskich. I tak już kilka dni później,  

w czasie marszu Kurowskiego na Mie-

chów, pogoda zmieniła się tak dalece na 

niekorzyść, że wozy wiozące zdobycz  

z Sosnowca grzęzły w zaspach i ten sam 

ksiądz Szulc swój autorytet kapłański mu-

siał angażować, by zdobyć dodatkowe ko-

nie  od okolicznych posesjonatów. 

Zdaniem Wacława Tokarza Apolinary  

Kurowski miał na przełomie stycznia  

i lutego 1863 r. warunki do działań party-

zanckich tak korzystne, jak żaden inny 

dowódca powstańczy w walce 1863r. Dzię-

ki temu oraz dzięki zręczności oficerów, 

którzy w istocie dowodzili za niego (jak 

Cieszkowski w Sosnowcu) udało mu się 

wyswobodzić Zagłębie Dąbrowskie. Wra-

żenie tych sukcesów było tak wielkie, że 

Rosjanie spodziewali się nawet ataku na 

Częstochowę !! Piękna bajka nie skończyła 

się szczęśliwie— już 17 lutego Kurowski 

nieporadnie zaatakował Miechów i poniósł 

klęskę, która skutkowała rozbiciem  od-

działu. Pod Miechowem po raz pierwszy  

w walce wykazali się żuawi śmierci Ro-

chenbruna w malinowych fezach, lecz to 

już jest inna opowieść…Tymczasem już 23 

lutego Rosjanie znów byli w Sosnowcu… 

 

Piotr  Świątecki 

 

Źródła: 
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go, w: Stefan Kieniewicz (red.); Spi-
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1967 r. 

2. Janowski J.K., Pamiętniki o powsta-

niu styczniowem, tom I, Lwów 1863 r. 

3. Łaniec S., Partyzanci żelaznych dróg 

roku 1863 r. Kolejarze i drogi żelazne  

w Powstaniu Styczniowym, Warszawa 

1974 r. 

4. Mozer W., Krótki rys historyczny 

rozwoju lokomotyw, Przegląd technicz-

ny nr 3, 20 stycznia 1926 r. 

5. Nawrot D., Z dziejów Powstania 

Styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim; 

Sosnowiec 2013 r. 

6. Przyborowski W., Dzieje 1863 roku, 

Kraków 1897 r. 

7. Śniechowski J.; Pierwsze koleje że-

lazne w Polsce; Przegląd techniczny,  

nr 3, 20 stycznia 1926 r. 

8. Tokarz W.; Opanowanie Trójkąta 

Granicznego przez Apolinarego Kurow-

skiego, dowódcę oddziału w powstaniu 

styczniowem; w roczniku weteranów 

1863 r. z kalendarzem na 1925 r.; red. 

Julian A. Święcicki 

9. Dostrzeżenia meteorologiczne w ob-

serwatorium astronomicznem warszaw-

skiem, luty 1863 r 



7 

 OFICYNA SATURNOWSKA      czerwiec  

PIĘKNA CZELADZIANKA W POWSTANIU STYCZNIOWYM cz.3 

W 
 poprzednich numerach  

Oficyny Saturnowskiej uka-

zały się dwie części opowia-

dania osnute na kanwie wydarzeń powsta-

nia styczniowego. Poniższy tekst stanowi  

końcową część opowieści o czeladziance -  

Danusi.  

Utwór pochodzi ze zbioru pt. „Miasto  

Czeladź w opowieściach legendarnych  

i historycznych” Stanisława Jedrzejka. 

 

 

 

Łzy puściły się jej z oczu i przytuliła zapłaka-

ną twarz do piersi oszołomionego chłopaka. 

„Danusiu! – zawołał tuląc ją rozradowany 

Tomek – To ty mnie – jak widzę – też pew-

no troszkę kochasz! Bo ja ciebie kocham 

całą mocą mojej duszy. Po nocach sypiad 

nie mogę, gdyż dręczy mnie myśl o rozsta-

niu i rozpacz, że cię już w życiu nie zobaczę. 

Ale, jeśli ty naprawdę mi sprzyjasz i pocze-

kasz na mnie w swojej Czeladzi, to przysię-

gam ci na zbawienie duszy, że wrócę jak się 

tylko ta cała sytuacja wyjaśni. Wrócę  

i zabiorę cię na Podole, jako moją najuko-

chaoszą żonę. Czy będziesz na mnie cze-

kad?”. 

„Przysięgam ci na pamięd mojej kochanej, 

zmarłej mamusi, że będę czekad na ciebie  

i za żadnego innego mężczyznę nigdy za 

mąż nie wyjdę. Będę cierpliwie czekad  

i modlid się, aby cię żadna zła przygoda nie 

spotkała”. 

Gorący pocałunek przypieczętował te słowa. 

Uszczęśliwiona świadomością, że jest kocha-

ną przez tego, który od pierwszego spotka-

nia dziwnie wkradł się w jej serce, wracała 

Danusia do Zagórza, ale szczęśliwy nastrój  

w duszy dziewczyny zakooczył się tego dnia 

wieczorem. Kooczono już kolację, kiedy do 

jadalni wpadł podenerwowany kamerdyner, 

oświadczając, że Klimontów się pali. Zerwali 

się wszyscy od stołu i pobiegli do pokoju, 

którego okna wychodziły na południe. Rze-

czywiście, ujrzano dużą łunę, która wskazy-

wała, że istotnie palą się zabudowania  

Klimontowa, bo w tamtej stronie nie było 

innych osiedli. 

„Trudno przewidzied co się pali, czy wieś, 

czy też zabudowania dworskie - odezwała 

się Wanda—i nie wiadomo co jest przyczy-

ną pożaru. W tej chwili pozostaje nam tyl-

ko pomodlid się za tych biedaków, których 

to nieszczęście spotyka”. 

Podeszła do klęcznika stojącego w jej pokoju 

pod dużym obrazem Częstochowskiej Marii, 

uklękła i pogrążyła się w gorącej modlitwie. 

Obok niej klęczała Danusia i przez łzy prosiła 

Niepokalaną, aby miała w opiece Tomka, 

któremu w związku z pożarem mogło zagra-

żad jakieś niebezpieczeostwo. 

Po nieprzespanej prawie nocy, rano przy 

śniadaniu, pani Siemieoska powiedziała, że 

zaraz pchnie kogoś do Klimontowa po wia-

domości, które budynki zgorzały i co było 

powodem pożaru.  

„Najlepiej tę sprawę załatwi nam Grześ – 

powiedziała Wanda – zaraz po niego po-

ślę”. 

Ponieważ okazało się, że Grześ już jest  

w pałacu i uczy Leonardka jakiejś wojskowej 

piosenki,  przeto poinformowano go o co 

chodzi i rezolutny chłopak ochoczo pobiegł 

do Klimontowa. Wrócił po dwu godzinach 

przynosząc wiadomości, że oddział Moskali 

wpadł wieczorem do wsi a także do dworu, 

gdzie szukano pana Lisieckiego. Prawdopo-

dobnie Lisiecki został ostrzeżony, ponieważ 

godzinę wcześniej wyjechał z dwoma po-

wstaocami, z których jeden przebywał  

w klimontowskim dworze, a drugi kurował 

swoja ranę u jednego gospodarza w przy-

siółku Klimontowa zwanym Rabką. Te wia-

domości uzyskał Grześ od starego woźnicy 

Konopki, który odwoził uchodzących do 

Porąbki, gdzie zostawił ich na folwarku  

u pana Żmudy. Konopka wrócił do Klimonto-

wa jeszcze przed nadejściem Moskali.  

Moskale dworu nie spalili, tylko wyrabowali 

jego wnętrze – częśd mebli zabrał dowodzą-

cy żołnierzami oficer, a częśd przed dworem 

porąbano i spalono. Następnie pijani żołnie-

rze spalili parę chałup w Rabce, zastrzelili 

dwóch gospodarzy i około północy wyjechali 

z Klimontowa.  

Te wiadomości nieco uspokoiły Danusię, ale 

dalej dręczyła ją obawa o losy Tomka i mę-

cząca ciekawośd co się z nim dzieje. Ten 

niepokój widoczny był u dziewczyny, która 

zwykle rozmowna, teraz milczała smutnie 

zamyślona. Obserwując Danusię tak Wanda, 

jak i pani Siemieoska, zauważyły jej nastój  

i widocznie domyśliły się jego przyczyny, bo 

krótko po relacji Grzesia Siemieoska  

z uśmiechem powiedziała do Danusi: 

„Nie trap się Danusiu, jak tylko Grześ nieco 

odpocznie – bo widzę, że jest zmęczony 

biegiem z Klimontowa – to go zaraz pośle-

my do pana Żmudy do Porąbki i będziemy 

wiedzied co się stało z panem Lisieckim  

i dwoma powstaocami”. 

„Tylko czy pan Żmuda będzie chciał rozma-

wiad z chłopcem, którego nie zna , a pisma  

żadnego Grzesiowi dad nie możemy”. – 

zauważyła Wanda. 

Wezwany na rozmowę chłopak oświadczył, 

że jego pan Żmuda dobrze zna, bo parę razy 

chodził do niego z listami pana Jacka. 

„Powiedz panu Żmudzie, że ja proszę, aby 

ci opowiedział co stało się z tymi panami, 

których wczoraj przywiózł do niego Konop-

ka” – poleciła Grzesiowi pani Siemieoska. 

„Dobrze proszę pani! – zawołał ucieszony  

z nowej misji chłopak - już biegnę do Porąb-

ki, bo wcale nie jestem zmęczony”. 

Tym razem dłużej czekano na Grzesia, który 

po powrocie oświadczył, że pana Żmudy  

w domu nie zastał, więc musiał około dwóch 

godzin na niego czekad, ale radosne wiado-

mości – jakie Grześ przyniósł - zupełnie  

Danusię uspokoiły. Z relacji chłopca dowie-

dziano się, że Lisieckiego z dwoma powstao-

cami – zaraz nocą – przeprowadzili przez 

granicę dwaj młodzi porąbianie, którzy czę-

sto z poleceniami pana Żmudy do Krakowa 

chodzili. 

„A skąd pan Żmuda wie że udało się panu 

Lisieckiemu z dwoma powstaocami szczęśli-

wie przekroczyd granicę, która teraz po-

dobno jest bardzo ściśle obstawiona przez 

Moskali?” – zapytała Danusia. 
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„Bo przewodnicy zaprowadzili tych panów 

– po przejściu granicy – na dworzec  

w Szczakowej i nad ranem, kiedy wrócili 

do Porąbki – powiadomili o tym pana 

Żmudę” – odparł rezolutnie Grześ. 

„Widzisz Danusiu, teraz pozostaje nam 

tylko podziękowad Opatrzności za szczęśli-

we ocalenie pana Lisickiego i dwóch mło-

dzieoców oraz prosid Najwyższego o złago-

dzenie tych strasznych wydarzeo, jakie 

zaczynają nas spotykad” – powiedziała 

poważnie Wanda.  

Istotnie strasznie wydarzenia zaczęły przy-

tłaczad uciemiężony naród, powstanie – jak 

było do przewidzenia – chyliło się do upad-

ku, a przybywające z Galicji na teren Króle-

stwa, zorganizowane i dosyd dobrze uzbro-

jone oddziały powstaocze, szybko były li-

kwidowane przez zmasowane w Królestwie 

wojska carskie. Przez cały rok 1863 i na 

początku roku 1864 – Moskale rozbijali 

mniejsze i większe grupy powstaocze, które 

próbowały kontynuowad walkę. Naiwne 

oczekiwanie na pomoc Zachodu – jak zaw-

sze, tak i tym razem – zupełnie zawiodło. 

Zaczął się w Królestwie straszny terror  

Moskwy. Wywożono na Sybir tysiące osób  

i to nie tylko powstaoców, ale również  

i tych, na których padało podejrzenie, że 

sprzyjali powstaniu. Wywożonym konfisko-

wano majątki wraz z całym mieniem osobi-

stym, którym obdarowywano oficerów 

rosyjskich, w nagrodę za tłumienie polskie-

go powstania. Rabowano wszelkie wartości 

kulturalne z polskich pałaców i dworów  

i wywożono je do Rosji. Wspaniałe zbiory 

biblioteczne, między którymi często znajdo-

wały się unikalne egzemplarze o bezcennej 

wprost wartości, jeśli nie zostawały wywie-

zione, to je palono na stosach. 

Na Litwie okrutny gubernator Murawiew, 

wieszał bez litości nie tylko wziętych do 

niewoli powstaoców, ale tych wszystkich, 

których posądzano o sprzyjaniu powstaniu, 

i za tę zbrodniczą działalnośd uzyskał tytuł 

„wieszatiela”. Atmosfera ponurej grozy 

przytłaczała polskie społeczeostwo, co do-

strzegane było na zewnątrz widokiem czar-

no ubranych kobiet, które na znak żałoby 

przywdziewały czarne szaty i czarną biżute-

rię. 

Wówczas Siemioscy wyjechali do Krakowa, 

a pan Jacek – aby uniknąd konfiskaty – 

sprzedał swój majątek, za jedną setną ceny 

jego wartości, przemysłowcowi ze Śląska  

o nazwisku Kramsta. Danusia, po serdecz-

nym pożegnaniu się z rodziną Siemieoskich 

i Wandą Malczewską , wróciła do Czeladzi 

ku zadowoleniu pana Józefa i ciotki Agaty.  

 

V 

 

Tu smutno toczyło się życie Danusi, bo do 

przykrości wynikłych z nieszczęśliwego 

zakooczenia powstania i tragicznej sytuacji 

spowodowanej przez mściwą Moskwę, 

dołączyła się jeszcze tęsknota za ukocha-

nym i niepokój o jego losy. Pan Józef nie 

wiedząc o znajomości córki z Tomkiem, 

myślał, że ten smutek – zawsze wesołej 

dziewczyny – wynika z aktualnej sytuacji  

w jakiej znalazło się społeczeostwo, pocie-

szał ją zapewnieniem, że losy się odmienią  

i znów Polska powstanie, bo taka przepo-

wiednia krążyła między ludźmi. 

Byleśmy tylko, jako naród zmądrzeli – mó-

wił głaszcząc córkę po głowie – i przestali 

liczyd na fałszywych przyjaciół z zachodu, 

którzy nas zawsze zdradzad będą, a wzięli 

się do solidnej pracy nad gospodarczą od-

budową zniszczonego kraju i umacnianiem 

w sercach naszego ludu gorącej miłości do 

ojczyzny. Wiedziałem – mówił dalej - że ten 

nieprzemyślany zryw musi się dla nas tra-

gicznie zakooczyd i podzielam zdanie nie-

których ludzi, że był on specjalnie przez 

Moskwę sprowokowany, aby nam odebrad 

resztki swobody, zagrabid nasze majątki  

i wytracid tysiące patriotycznej młodzieży” 

– zakooczył smutno. 

Danusia nic na to nie odpowiedziała, tylko 

westchnęła głęboko i wyszła do kuchni, aby 

pomóc Agacie przy przyrządzaniu lepszej 

wieczerzy, gdyż oczekiwano wizyty księdza 

Sataleckiego, który – po śmierci czeladzkie-

go proboszcza – został przeniesiony z Zagó-

rza do Czeladzi i mianowany czeladzkim 

proboszczem. 

Pan Józef często myślał o przyszłości córki  

i pragnął, aby wyszła za mąż, miał nawet na 

myśli paru kandydatów, synów poważnych 

obywateli czeladzkich, którzy w rozmowie  

z Józefem, dawali mu do zrozumienia, że 

chętnie widzieliby Danusię w roli swojej 

synowej. Wszelkie wzmianki na ten temat – 

ze strony ojca – Danusia kwitowała krótkim 

powiedzeniem: 

„Nie mówmy o tym tatusiu” – i krótkim 

pocałunkiem zamykała mu usta, a raz – 

nagabywana przez Józefa – oświadczyła 

stanowczo, że nie myśli za mąż wychodzid.  

Parę razy w tygodniu, przychodził do Józefa 

ksiądz Satalecki na partyjkę preferansa, do 

którego i Danusię wciągnięto, a ponieważ 

dziewczyna szybko pojęła zasady tej gry  

i zwykle wygrywała, przeto ojciec z pro-

boszczem, często byli narażeni na odma-

wianie „zdrowasiek”, gdyż nie grano na 

pieniądze, tylko na „zdrowaśki”. 

Tak upłynęło przeszło dwa lata, w czasie 

których Danusia – nie otrzymując żadnej 

wiadomości od Tomka – zmizerniała ze 

zmartwienia, co jednak nie odbiło się ujem-

nie na jej urodzie, mimo że nieco zeszczu-

plała i utraciła rumieoce na twarzy. 

Pewnego razu, jesiennym wieczorem  

w czasie rozgrywania partyjki preferansa, 

dało się słyszed głośne ujadanie psa na 

podwórzu, potem rozmowę Agaty z jakimś 

przybyłym w sieni, a kiedy Danusia zerwała 

się od stołu – aby zobaczyd z kim ciotka 

rozmawia – otworzyły się drzwi i stanął  

w nich Tomek z dużym bukietem róż; za 

nim dorożkarz wnosił do pokoju podróżną 

walizę. Na ten widok Danusia na chwilę 

zdrętwiała z radosnego wrażenia, a potem  

z okrzykiem : „Tomuś!” – rzuciła się na szyję 

przybyłemu.  

Bardzo zaskoczeni tą sceną, ksiądz Satalecki 

i Józef z kartami w rękach, powstali od stołu 

i ze zdziwieniem obserwowali czułe powita-

nie Tomka z Danusią. Po chwili Danusia 

wzięła Tomka za rękę, podprowadziła do 

stołu i rzekła: 

„To jest Tomku mój tatuś, to nasz  

PIĘKNA CZELADZIANKA W POWSTANIU STYCZNIOWYM cz.3 
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proboszcz ksiądz Satalecki, a to tatusiu,  

Tomuś, mój narzeczony”. 

Nie mogąc ochłonąd z wrażenia Józef drżą-

cym głosem powiedział:  

„Nigdy mi Danusiu nie powiedziałaś, że 

masz narzeczonego, a ten pan przecież nie 

prosił mnie o Twoją rękę, więc skąd nagle 

narzeczony?”. 

„Bardzo pana przepraszam, że o rękę córki 

nie prosiłem – odezwał się Tomek – bo na 

to nie pozwoliły ówczesne warunki, 

oświadczyłem się tylko Danusi i zostałem 

przyjęty. A teraz bardzo serdecznie, oficjal-

nie pana proszę o rękę Danusi i ojcowskie 

błogosławieostwo”. 

„Kochany tatusiu – zawołała Danusia – 

błagam Cię, zaakceptuj moją decyzję 

sprzed blisko trzech lat i wybacz, że o tym 

nie mówiłam, bo czekałam, aż sprawa się 

wyjaśni, gdyż Tomeczek był tak daleko,  

a stosunki niesłychanie skomplikowane”. 

Józef w dalszym ciągu oszołomiony nieocze-

kiwaną sytuacją milczał i zdecydował się na 

odpowiedź, uprzedził go ksiądz Satalecki: 

„Panie Józefie - zaczął – taka widocznie 

wola Boża, a panu pozostaje tylko pobło-

gosławid ten związek, zanim ja go – jak 

sądzę – przed ołtarzem usankcjonuję”. 

Słysząc to Tomek, wziął za rękę Danusię, 

uklęknął z nią przed Józefem i poprosił: 

„Pobłogosław nas ojcze”. 

Wzruszony Józef ze łzami w oczach, położył 

ręce na głowach młodych, wyszeptał drżą-

cym głosem słowa błogosławieostwa i uca-

łował córkę i przyszłego zięcia. 

„A teraz – powiedział ksiądz Satalecki – 

chciałbym usłyszed bliższe dane o przy-

szłym panie młodym i terminie ślubu”. 

Na to odezwała się Danusia: 

„Pan Tomasz pochodzi z zaboru austriac-

kiego, był uczestnikiem powstania i oba-

wiam się, czy mu w Królestwie nie będzie 

groziło jakieś niebezpieczeostwo, kiedy się 

przy załatwianiu formalności ślubnych 

ujawnią jego personalia?”. 

„Ustaliłem przed wyjazdem z moją mamu-

sią, która ma już przeszło sześddziesiąt lat  

i nie czuje się zbyt zdrową do odbycia po-

dróży do Czeladzi, że ślub i wesele odbędzie 

się u nas – o ile oczywiście – zwrócił się do 

Józefa – pan i Danusia na to wyrażą zgodę. 

Wówczas wszyscy pojedziemy do mnie – 

gdzie również szanownego księdza pro-

boszcza serdecznie zapraszam”. 

„Nie wiem czy znajdę czas na odbycie tej – 

zdaje się – dalekiej wędrówki – odparł 

ksiądz Satalecki – ale wystarczy, że dam 

zaświadczenie, iż godzę się na ślub w tam-

tej parafii, aby jej proboszcz nie robił pao-

stwu trudności w udzielaniu ślubu”. 

Ponieważ Danusia i pan Józef – z uwagi na 

bezpieczeostwo Tomka – zgodzili się na 

odbycie wesela w jego domu, przeto ustalo-

no termin ślubu na połowę stycznia przy-

szłego roku.  

Po sutej kolacji, przygotowanej pod dyktan-

do Danusi przez ciotkę Agatę, której znów 

nie podobało się to, że Danusia wyjedzie  

z Czeladzi, rozochocony ksiądz Satalecki, 

wstając od stołu powiedział: 

„Wiem panie Józefie, że mając obszerne 

mieszkanie, chętnie zatrzymałbyś pana 

Wybranowskiego w gościnie u siebie, ale 

bezpieczniej będzie dla niego jak w ciągu 

dnia wy go gościd będziecie, a na noc ja go 

będę zabierad do siebie na plebanię i bę-

dzie się nazywało, że jest nie waszym, tylko 

moim gościem”. 

W ciągu parudniowego pobytu Tomka  

w Czeladzi omówiono sprawę zorganizowa-

nia wyjazdu do Galicji, a szczególnie wyro-

bienia paszportów dla Józefa i Danusi, gdyż 

ciotka Agata oświadczyła, że na wesele nie 

pojedzie, bo ostatnio chore nogi odmawiają 

jej posłuszeostwa, pozostanie więc w domu 

dla dopatrzenia gospodarstwa. Tomek za-

proponował, że po Danusię i Józefa osobi-

ście – na parę dni przez weselem – do Czela-

dzi przyjedzie, a w drodze na Podole zatrzy-

mają się we Lwowie, dla zwiedzenia miasta, 

skąd już koomi pojadą do majątku Tomka, 

oddalonego około trzydziestu kilometrów 

od Lwowa.  

Czteromiesięczny okres przed ślubem szyb-

ko upłynął na przygotowywaniu wspaniałej 

wyprawy dla Danusi, na którą Józef nie żało-

wał pieniędzy, a ciotka Agata pilnowała, 

żeby wszystko było najwyższej jakości, aby – 

jak mówiła – galicyjska szlachta nie myślała, 

że czeladzka mieszczka jest coś gorszego od 

małopolskich szlachcianek.  

Ślub Danusi z Tomkiem odbył się niedaleko 

domu rodzinnego Tomasza, w uroczym 

miasteczku Świrzu. Drużbami byli trzej kole-

dzy Tomka – panowie: Skarbek, Grochowal-

ski i Łoś, a druhnami panny: Zielioska, 

Kwiatkowska i Czerkawska. Poza tym na 

weselu było około trzydziestu szlachty  

z żonami, sąsiedzi Tomka z okolicznych ma-

jątków. 

Pana Józefa w czasie wesela spotkała bar-

dzo miła niespodzianka, bo zetknął się tutaj 

z serdecznym przyjacielem z czasów pobytu 

na emigracyjnej tułaczce – panem Starzyo-

skim, który miał swój majątek w pobliżu 

Brzeżan. Po uroczystościach weselnych, 

Starzyoski zabrał Józefa do siebie, gdzie na 

miłej pogawędce i polowaniach, szybko 

upłynęło mu kilka dni pobytu w serdecznej 

gościnie u przyjaciela. Do swojej ukochanej 

Czeladzi powrócił wprawdzie uszczęśliwiony 

z udanego małżeostwa córki, ale markotny  

z powodu jej oddalenia.  

Tymczasem późną wiosną zaistniały wyda-

rzenia, które całkowicie zmieniły dotychcza-

sowy tryb życia pana Józefa. W koocu maja 

pani Agata wybrała się bryczką do Będzina 

na jarmark po zakupy. Przed południem 

wrócił Franek z pustą bryczką i oświadczył, 

że starsza pani zasłabła i zabrano ją do bę-

dzioskiego szpitala. Usłyszawszy to Józef, jak 

stał, wskoczył do bryczki i kazał Frankowi – 

co koo wyskoczy – pędzid do Będzina.  

Po przybyciu do szpitala, dowiedział się od 

dyżurującego lekarza, że Agata uległa cięż-

kiemu zawałowi serca i mimo wysiłków 

ratujących ją lekarzy, zmarła nie odzyskaw-

szy przytomności. Przygnębiony tym wyda-

rzeniem, wysłał natychmiast depeszę do 

Danusi i zajął się przygotowaniem do po-

grzebu. Już na drugi dzieo, nad wieczorem, 

zjawiła się Danusia z mężem w Czeladzi,  co 
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śmiercią Agaty Józefa.  

Po pogrzebie i przyjęciu licznych uczestni-

ków tej smutnej uroczystości, w czasie nara-

dy familijnej, w której uczestniczył także 

zaproszony ksiądz Satalecki, ustalono, że 

pan Józef wyjedzie z młodymi na jakiś dłuż-

szy czas do ich posiadłości na Podole, aby się 

otrząsnąd z przygnębienia i zapomnied  

o przykrych przeżyciach związanych ze 

śmiercią Agaty. Józef biernie godził się na tę 

propozycję i nawet nie oponował, kiedy 

Tomek po krótkim namyśle powiedział: 

„Uważam, że należy sprzedad czeladzką 

posiadłośd, bo co tu tatuś sam będzie robid, 

a gdy zamieszka u nas, to pomoże mi  

w administrowaniu naszym majątkiem”. 

Na te słowa Józef zamyślił się głęboko, a po 

chwili rzekł wzruszony: 

„Dziękuję ci kochany zięciu i chętnie skorzy-

stam z twojego zaproszenia, bo tu w Czela-

dzi byłbym zupełnie sam, zżerany tęsknotą 

za moją ukochaną córeczką, a dzięki Tomku 

twojemu zaproszeniu znów będziemy ra-

zem. Nie wiem, czy wiele skorzystasz z mo-

jej pomocy przy administrowaniu mająt-

kiem, ale co będę mógł to zrobię, aby ci 

służyd swoją pomocą, a może moje długie 

doświadczenie życiowe i serdeczne rady też 

ci się na coś przydadzą”. 

Danusia uszczęśliwiona, że ojciec, bez opo-

rów, zgodził się na propozycję Tomka, rzuci-

ła się Józefowi na szyję, wyrażając tym swoją 

radośd, że będzie mied ojca przy sobie.  

W związku z tą decyzją, na drugi dzieo Józef 

z Tomkiem pojechali do Będzina i znanemu 

adwokatowi powierzyli sprawę załatwienia 

sprzedaży czeladzkiej posiadłości Józefa. Po 

wyprzedaniu inwentarza żywego i załatwie-

niu szeregu formalności, kiedy Józef wypła-

cał Frankowi ostatnią pensję i sutą odprawę, 

ten ostatni rzucił się z płaczem do kolan 

Józefa błagał o zabranie go z sobą, bo nie 

chce opuścid pana. 

Wzruszony tą sceną Tomasz oświadczył, że 

zabiorą Franka na Podole, z tym, że wyjazd 

będzie o parę dni opóźniony, dopóki nie 

zostanie załatwiona sprawa paszportu dla 

Franka. Dzięki jednak znajomościom księdza 

Sataleckiego i łapówce w starostwie będzio-

skim, paszport Franka za dwa dni był już 

gotowy. Ksiądz Satalecki odwiózł wyjeżdża-

jących do przejścia granicznego w Modrzejo-

wie, gdyż ich odjazd – pociągiem pośpiesz-

nym na Lwów – następował z Mysłowic.  

Miły pobyt w domu córki, spotkania z sąsia-

dami, częste polowania grupowe i indywidu-

alne oraz wspaniałe powietrze, sprawiły, że 

Józef odżył i jakby odmłodniał. Przyjemnie 

więc i wesoło upływało panu Józefowi życie 

na uroczym, przesyconym zapachami roz-

licznych ziół Podolu. Wieczory przy prefe-

ransie, częste wizyty sąsiadów, rewizytowa-

nie odwiedzających, wypełniały mu chwile 

do tego stopnia, że nawet nie miał zbyt wie-

le czasu, aby korzystad z bogatej biblioteki 

Tomka. Szczególnie miłe dla niego były czę-

ste  przyjazdy do Uszkowic pana Starzyoskie-

go, wesołego gaduły, który różnymi opowia-

daniami myśliwskimi bawił całe towarzy-

stwo. Bardzo taktowny i grzeczny pan  

Starzyoski, miał tylko jedną wadę – nie zno-

sił jak ktoś ze słuchających okazywał, iż nie 

wierzy w to co on mówi – chociażby opowia-

dana historia myśliwska była jak najbardziej 

nieprawdopodobna. Z tego powodu –  

w czasie pierwszej wizyty pana Jacentego 

Starzyoskiego – doszło między nim i Danusią 

do małej scysji, która na szczęście dobrze się 

zakooczyła. Przy kawce na werandzie, pan 

Jacenty, puszczając olbrzymie kłęby dymu  

z fajki, rzekł: 

„A teraz opowiem paostwu, jak mądre są, 

panie dzieju, niektóre leśne zwierzęta. Idę 

sobie panie dzieju, leśną ścieżką ze strzelbą 

na ramieniu, - bo w tym miejscu nie spo-

dziewałem się spotkad jakiejś większej 

zwierzyny – a tu nagle, na ścieżkę wyskaku-

je piękny jeleo. Zrywam więc strzelbę  

z ramienia, odwodzę kurki i chcę wziąd na 

cel tego rogacza. Ale nim się złożyłem, za 

jeleniem wyskoczyła łania, stanęła na ścież-

ce i prawą przednią łapą – macha mi – 

pokazując, żeby nie strzelad. Oczywiście, 

panie dzieju, do łani nie strzelę, a tymcza-

sem jeleo rwie z kopyta i wkrótce znika za 

zakrętem ścieżki. Wówczas łania kiwnęła 

mi głową na podziękowanie i pomknęła za 

swoim mężem, a może synem, któremu 

uratowała życie. Takie są, panie dzieju 

zmyślne i troskliwe o swoich bliskich leśne 

zwierzęta”.  

Słuchając tego Danusia śmiała się głośno  

i z powątpiewaniem kiwała głową. Dostrzegł 

to pan Jacenty i powiedział: 

„Widzę, że pani dobrodziejka nie bardzo 

wierzy w to co opowiedziałem”.  

„Oczywiście - zawołała Danusia, nie dostrze-

głszy dyskretnego znaku Tomka –przecież 

nie może byd prawdą, aby zwierzęta były aż 

tak mądre!”. 

Na to pan Jacenty dźwignął brwi, zagryzł  

z lekka wargi i po chwili rzekł: 

„Prawda, proszę pani dobrodziejki jest 

zawsze krótka i trzeba ją fantazją sztuko-

wad. Ale jak nie mam wiary, to w przyszło-

ści nie będę paostwa zanudzał swoim ga-

dulstwem”. 

„Ależ prosimy, prosimy – zawołali obecni – 

żeby pan nam zawsze opowiadał o swoich 

ciekawych przygodach”, a Danusia spostrze-

głszy się, że uraziła pana Starzyoskiego, 

zwróciła się do niego i rzekła: 

„Serdecznie pana przepraszam i przyrze-

kam, że zawsze wierzyd będę w to, co sza-

nowny pan mówi i bardzo proszę o wyba-

czenie tego co powiedziałam”. 

„Nie mogę nie wybaczyd  córce mojego 

serdecznego druha, z tym że teraz zawsze 

będę opowiadad to, co naprawdę się przy-

darzyło” – odparł pan Starzyoski. 

„Jak dotychczas” – zauważył Tomek, mru-

gnąwszy nieznacznie do obecnych. 

„Oczywiście, panie dzieju” – odparł poważ-

nie Starzyoski wypuszczając z ust potężną 

porcję fajczanego dymu. 

Piastując dwie urocze córeczki Danusi, dożył 

Józef prawie do stu lat. Zmarł krótko przed  

I wojną światową i został pochowany  

w rodzinnym grobowcu zięcia, na cmentarzu 

w przepięknym miasteczku Świrzu, znajdują-

cym się w pobliżu sławnych Brzeżan – na 

Podolu.  

                                                            KONIEC 

PIĘKNA CZELADZIANKA W POWSTANIU STYCZNIOWYM cz.3 
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T 
akie określenie powszechnie 
przylgnęło do Marii Domes,  
z urodzenia czeladzianki. Niepo-

spolita, posągowa uroda idąca w parze 
z inteligencją uczyniły ją sławną. Dzięki 
ogromnej fortunie ojca i mężów, którzy 
powiększyli majątek wielokrotnie, wio-
dła bajeczne życie. Niestety, nie brako-
wało w nim także trosk. Poznajmy losy 
naszej krajanki. 

Ignacy Domes, ojciec Marii pochodził  
z Moraw. Według tradycji w 1770r. gdy 
miał 12 lat, wybrał się z pielgrzymką na 
Górę św. Anny, podczas której na jeden 
z noclegów zatrzymał się w gospodzie 
w Miechowicach. Młody Ignacy nie 
powrócił już na Morawy. Podjął naukę 
w gimnazjum prowadzonym przez 
cystersów w Rudach Raciborskich.  
Po roku przeniósł się do Gliwic, gdzie  
u kupca Franciszka Galliego, brata opa-
ta z Rud, rozpoczął praktykę. W 1783r. 
z pomocą swego pracodawcy otworzył 
własny skład kupiecki w Czeladzi. Tam 
też ożenił się z trzy lata starszą od sie-
bie Julią de Fabrici. Z ich sześciorga 
dzieci, wieku dorosłego dożyły tylko 
dwie córki - Maria i Tekla. Po śmierci 
najmłodszej córki w 1812r. Ignacy wraz 
z małżonką zdecydowali się opuścić 
Czeladź. Za 37 tys. talarów kupili dobra 
wokół Miechowic (dziś dzielnica Byto-
mia). Osada liczyła wówczas zaledwie 
10 zagród chłopskich i 31 zagrodników. 
W ciągu 5 lat powstał dwupiętrowy, 
klasycystyczny pałac. Obok niego Igna-
cy wybudował dla siebie skromny dom, 
w którym mieszkał z żoną do śmierci. 
Dzięki dobremu gospodarowaniu do-
prowadził majątek do rozkwitu. Pod 
koniec życia często chorował. Zmarł 17 
września 1835r. i został pochowany  
w zbudowanej w 1827r. niewielkiej 
kaplicy grobowej przy starym kościele 
w miechowickim parku. Jego żona zaś 
zmarła niecałe dwa lata później, na po-
czątku 1837r.  

Wspomniana Maria Domes, druga cór-
ka Ignacego i Julii, urodzona 28 lipca 
1789r. w Czeladzi, wyszła za mąż  
w 1806r. za wrocławskiego kupca Fran-
za Aresina. Początkowo mieszkali  
we Wrocławiu, a potem przenieśli się 
do dworu w Kujawach (niedaleko 
Prudnika). W 1818r. Aresin przejął mie-
chowickie dobra swego teścia. Po roku 
małżonkowie przeprowadzili się  
do wybudowanego dla nich przez Igna-

cego Domesa pałacu. Franz Aresin uru-
chomił w Miechowicach piec do wypa-
lania wapna z wydobywanego na miej-
scu kamienia, a w 1823r. wspólnie  
z Karolem Godulą kopalnię galmanu, 
którą nazwał na cześć małżonki – 
„Maria”. Zatrudnienie w niej znalazło 
kilkuset robotników. Sztygarem, a póź-
niej zarządcą kopalni „Maria” został 
Franz Winckler (ur. w 1803r., pochodził 
spod Ząbkowic Śląskich, dla Aresina 
pracował od 1826r.). Był on żonaty  
z Alwiną Kalide – siostrą wybitnego 
rzeźbiarza Theodora Erdmanna Kalide-
go (kopia jednej z najlepszych rzeźb 

jego autorstwa Chłopiec z łabędziem sta-
nowi dziś prawdziwą ozdobę fontanny, 
znajdującej się przed wejściem do sie-
dziby Muzeum Saturn. Dzieło to w ro-
ku 1851 zdobyło brązowy medal  
na wystawie światowej w Londynie). 
Małżeństwo Franza i Alwiny trwało 
zaledwie trzy lata. Rok po ślubie przy-
szła na świat ich pierwsza córka Maria, 
natomiast młodsza—Waleska— urodzi-
ła się w 1829r. Niestety, kilka miesięcy 
później matka i starsza z córek zmarły 
podczas epidemii cholery. Maria Aresin 
niemalże w tym samym czasie owdo-
wiała. Przepracowany i schorowany jej 
małżonek Franz zmarł 11 maja 1831r.  
i został pochowany w krypcie Dome-
sów nieopodal miechowickiego pałacu. 
Wdowa nie miała dzieci i drugie mał-
żeństwo było dla niej szansą na szczę-
ście rodzinne. Miała już zresztą kogoś 
na oku. Maria była pewna siebie i jak na 
owe czasy bardzo wyemancypowana. 
Nie bała się skandalu. Zaproponowała 
małżeństwo młodszemu o 14 lat Fran-
zowi Wincklerowi. Mimo tej różnicy 
wieku pobrali się 12 czerwca 1832r.  
w Miechowicach. Wydarzenie to zbul-
wersowało lokalną opinię publiczną. 
Niezręczność wieku partnerów nie rzu-
cała się jednakże w oczy. Maria była 
szczupła, zgrabna i wyglądała bardzo 
młodo jak na swój wiek! Powszechnie 
podziwiana za nieprzeciętną urodę, 
popularnie nazywana była Różą ze Ślą-
ska. Musimy jednak tym opisom wie-
rzyć na słowo, ponieważ nie zachowały 
się jej wizerunki z młodości. Na portre-
cie z Waleską, swoją przybraną córką, 
jest już panią w średnim wieku. Nowy 
mąż Marii był z kolei dobrze zbudowa-
nym, tęgawym panem. Oboje wycho-
wywali córkę Franza, która pozostała 
ich jedynym dzieckiem. oryginalne jej 
imię –Waleska- wywodzi się od czeskie-

go określenia 
„zlatovláska”, 
czyli złoto-
włosa, które 
w języku nie-
mieckim 
przybrało 
właśnie  
tę formę. 

 

Maria i Franz wspólnie zajęli się pom-
nażaniem swego majątku. Dzięki szczę-
śliwym posunięciom i inwestycjom 
wkrótce stali się posiadaczami 69 pól 
górniczych, 7 hut cynku i 14 kopalń 
galmanu. Dobra Wincklerów zostały 
powiększone także poprzez zakup  
Mysłowic oraz wsi Katowice. Właśnie 
w Katowicach Franz ustanowił zarząd 
swoich dóbr, a głównym ich zarządcą 
mianował najlepszego przyjaciela Frie-
dricha Wilhelma Grundmana. To posu-
nięcie niebagatelnie przyczyniło się  
do rozwoju Katowic i nadania im praw 
miejskich. Wincklerowie otaczali opieką 
również pracujących w zakładach ro-
botników i mieszkańców ich posiadło-
ści. Górnikom pomagali w budowie 
mieszkań, w Miechowicach wybudowa-
li dla nich szpital. Za liczne zasługi 
w rozwoju regionu król pruski  
Fryderyk Wilhelm IV 15 października 
1840r. wydał przywilej nadający  
Franzowi Wincklerowi szlachectwo. 
Von Winckler zmarł nagle 6 sierpnia 
1851r. podczas powrotu z sanatorium  
w Podstojnie, niedaleko Lubljany 
(stolicy dzisiejszej Słowenii). Pochowa-
ny został w kaplicy rodowej. Maria 
Domes: 1-voto Aresin, 2-voto von Winc-
kler po raz wtóry została wdową.  
Po śmierci męża Maria postanowiła  
w Miechowicach wybudować nowy 
kościół na miejscu starego. Okazało się 
jednak, że niestabilny grunt uniemożli-
wił postawienie na nim świątyni.  
Wybrano zatem inne miejsce po drugiej 
stronie traktu. Maria nie doczekała koń-
ca budowy. Zmarła 30 września 1853r. 
Pochowana została w dawnej kaplicy 
grobowej, niedaleko pałacu, w kościele 
pw. Św. Krzyża w Miechowicach. 

Anna Binek-Zajda 

Źródło: 

Kuzio-Podrucki A., Tiele-Wincklerowie. 
Arystokracja węgla i stali, Bytom 2006 
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„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba! 

Pod przymiotami ukryty chleba. 

Zagrody nasze widzieć przychodzi 

I jak się dzieciom Jego powodzi….” 

Pieśń F. Karpińskiego na Boże Ciało 

Przyjęło się mówić o tym święcie Boże 
Ciało, ale to pewien skrót. Właściwie 
powinniśmy mówić o uroczystości Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże 
Ciało to spolszczenie łacińskiego zwrotu 
Corpus Domini. Głównym punktem jego 
obchodów jest procesja eucharystyczna. 
Jest to święto zobowiązujące katolików 
do uczestniczenia w tym dniu w mszy 
świętej. Boże Ciało to jedno z najbardziej 
uroczystych świąt katolickich. Zostało 
ustanowione po objawieniach św.  
Julianny z Cornillon (1193-1258) z Fran-
cji. W 1209 roku wielokrotnie ukazywała 
się jej jasna tarcza księżycaz zarysowaną 
na jego tle ciemną plamą. Zinterpreto-
wano to, jako znak, że wśród świąt ko-
ścielnych brakuje dnia poświęconego 
Najświętszemu Sakramentowi. Papież 
Jan XXII w 1317r. ustanowił uroczystość 
Bożego Ciała dla całego Kościoła, a jego 
termin wyznaczył na czwartek w okta-
wie Zesłania Ducha Świętego,  
a więc jest to święto ruchome wypadają-
ce zawsze 60 dni po Wielkanocy. 
W niektórych krajach może być obcho-
dzone w inny dzień.  

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego 
Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Ko-
lonii, w Niemczech. Podczas nich niesio-
no krzyż z Najświętszym Sakramentem. 
Pod koniec XV w. procesje były już po-
wszechne w Niemczech, Anglii, Francji, 
w północnych Włoszech i w Polsce.  
Od czasów reformacji, która zakwestio-
nowała obecność Chrystusa pod posta-
cią chleba i wina, procesje Bożego Ciała 
stały się manifestacją wiary. Na czele 
procesji niesiona jest zawsze monstran-
cja z Najświętszym Sakramentem.  
W Polsce Boże Ciało obchodzi się 
w czwartek po uroczystości Trójcy Świę-
tej. Jako pierwszy obchody tego święta 
w Polsce wprowadził w diecezji kra-
kowskiej w 1320 roku biskup Nankier. 
Sto lat później, na synodzie gnieźnień-
skim, uznano uroczystość za powszech-
ną, obchodzoną we wszystkich kościo-
łach w państwie. W późnym średnio-
wieczu i w renesansie największym 
sanktuarium kultu Bożego Ciała  
w Polsce był poznański kościół Bożego 
Ciała. Przed rozbiorami w procesji sto-
łecznej kapłanowi niosącemu monstran-
cję z Najświętszym Sakramentem towa-

rzyszył król i najwyżsi dostojnicy pań-
stwowi. Uczestnictwo wiernych 
w procesji łączyło się z manifestacją 
uczuć narodowych. W okresie II Rzeczy-
pospolitej procesje Bożego Ciała w War-
szawie były niezwykle uroczyście cele-
browane. Z kolei w pierwszych latach 
po II wojnie światowej (1945-48) w war-
szawskiej procesji prymasowi towarzy-
szyli przedstawiciele komunistycznych 
władz, chcący w ten sposób zyskać 
uznanie społeczeństwa. Konferencja 
Plenarna Episkopatu Polski w dniu  
17 lutego 1967r. zmodyfikowała obrzędy 
procesji Bożego Ciała, wprowadzając 
nowe modlitwy przy każdym z czterech 
ołtarzy oraz czytania z czterech ewange-
lii, tematycznie związane z Eucharystią. 
Ceremonia ta, zgodnie z intencją Kościo-
ła rozwijać ma kult Chrystusa 
w Eucharystii. W interpretacji ludowej 
ta sama w gruncie rzeczy intencja rozu-
miana jest nieco inaczej. Oto Bóg opusz-
cza kościoły, schodzi z ołtarzy i idzie 
pomiędzy ludzi, żeby być blisko ich 
zwyczajnych spraw. Polskie procesje 
Bożego Ciała są bardzo uroczyste, oka-
załe i piękne. Niesie się w nich chorą-
gwie kościelne i przybrane (w nawiąza-
niu do tradycji rolniczej) kwiatami oraz 
zielenią feretrony. Tłumnie uczestniczą 
w nich wierni, a wśród nich wojskowi  
i strażacy w galowych mundurach.  
O oprawę muzyczną dbają wojskowe  
i strażackie orkiestry. Nie brakuje także 
dziewczynek w bieli sypiących kwiaty 
i ministrantów z dzwonkami. Po błogo-
sławieństwie i odejściu procesji do kolej-
nego ustrojonego ołtarza, wierni odła-
mują gałązki ze stojących przy nim brzó-
zek i zabierają je ze sobą do domu. Nie-
gdyś wierzono, że wzięta z ołtarza witka 
skutecznie płoszy czarownice i niweczy 
ich praktyki, a także, że dym ze spalo-
nych gałązek odpędza chmury z pioru-
nami i gradem. Teraz tak dokładnie nie 
wiadomo, dlaczego trzeba zabrać gałąz-
kę z ołtarza. Może dlatego, że bierze się 
z nią otrzymane przed chwilą błogosła-
wieństwo? A poza tym – taki już jest 
zwyczaj!  

W religijności polskiej uroczystość Boże-
go Ciała ma wyjątkowo duże znaczenie, 
szczególnie jeśli spojrzy się na nią przez 
pryzmat naszej historii. Po rozbiorach, 
w Polsce pod zaborami procesja Bożego 
Ciała miała zawsze wymiar patriotycz-
ny, była manifestacją polskości. Podob-
nie w czasach realnego socjalizmu - pro-
cesje odbywały się wbrew ogranicze-
niom. Komuniści nie odważyli się znieść 
święta, choć było ono dla nich bardzo 

niewygodne właśnie ze względu na 
swoje patriotyczne oblicze.  

Niepowszedni charakter miały zwłasz-
cza pierwsze obchody obchodzone  
w 1919r. stanowiące również wyraz 
wdzięczności Bogu za odzyskaną wol-
ność i prośbę o opiekę nad ojczyzną. 
Poniższy odpis artykułu prasowego 
prezentuje przebieg tego święta w Cze-
ladzi. 

Uroczystość Bożego Ciała w Czeladzi  

Pierwsza uroczystość Bożego Ciała  
w wolnej Polsce w Czeladzi sprawiła na 
tłumnie zebranych uczestnikach nad-
zwyczaj miłe i podniosłe wrażenia, wy-
wołane wzięciem udziału w procesji 
szarż i szeregowców rycerskich wojsk 
jenerała Hallera. Od wyjścia ze świątyni 
czeladzkiej kroczył szpaler dzielnych 
hallerczyków, tuż za nimi tuż przed 
baldachimem postępowało dwóch ofice-
rów z obnażonymi skrzyżowanymi mie-
czami, za baldachimem zaś szli szere-
gowcy z karabinami na ramieniu. I ofi-
cerowie i szeregowcy przy każdym ołta-
rzu podczas czytania Ewangelii saluto-
wali. Przy trzecim ołtarzu przybranym 
między innymi efektownie ułożonymi 
karabinami, z proporcami na bagnetach 
o barwach narodowych i portretem  
Kościuszki, ks. proboszcz Urbański wy-
głosił okolicznościową mowę, w której 
wyjaśnił słuchaczom symboliczne zna-
czenie tego zespolenia rycerstwa ducho-
wego z rycerstwem ziemskim ku czci  
i obronie Ewangelii św. Religii. Jak  
w dawnej Polsce każdy rycerz bierze 
miecz do ręki, podnosząc go w górę, 
przysięgał że będzie nim bronił wiary 
świętej i ojczyzny, tak i dziś, śnieni 
przez 123 lata rycerze, nieśli obnażone 
miecze i groty przed utajonym Zbawi-
cielem. Na ten widok mocniej zabiły 
polskie serca i niejednemu zaświeciła się 
łza w oku. Łza radości i dumy z pra-
wych synów ojczyzny, którzy zasłonią 
bohaterską swą piersią i mieczem, naj-
większą i najmocniejszą jej ostoją, wiarą 
świętą przed każdą świętokradzko pod-
niesioną ręką. Bo dla kogo nie jest świę-
tością religijną, dla tego nie ma świętości 
Ojczyzny, dla tego nic nie jest świętem.  

Cześć Wam dowódcy, cześć Wam szere-
gowi.  
Jan Wieczorek Saturn 19.06.1919r. 
                                           Anna Binek-Zajda 

Źródła:  
Kurier Zagłębia z dn. 26.06 1919 r. 

Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje 
doroczne, Warszawa 2009 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W CZELADZI 
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O Czeladzi wiedzą wszystko! 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 

W 
 dniu 11 kwietnia, w sie-
dzibie Muzeum Saturn  
w Czeladzi, odbył się 
kolejny finał prestiżowe-

go Konkursu Wiedzy o Czeladzi. Zaini-
cjowany na początku lat 80 – tych XX 

wieku przez Stowarzyszenie Miłośni-
ków Czeladzi konkurs, również i w tym 
roku dostarczył wszystkim wielu emo-
cji, pomimo bardzo trudnej tematyki. 
Pytania tegorocznej edycji dotyczyły 
bowiem udziału czeladzian w walkach 

narodowowyzwoleńczych (1795-1918). 
Nagrody w konkursie dla wszystkich 
finalistów ufundowali: Muzeum Saturn 

– główny organizator, Urząd Miasta 
i Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi. 
Do ostatecznej rundy dostali się najlepsi 
młodzi znawcy historii Czeladzi, którzy 
rozpoczęli swoje zmagania już na szcze-
blu szkolnym. To dzięki niemu wyło-
niono najlepszych 8 uczniów ze szkół 
podstawowych oraz 6 gimnazjalistów.  

Zwyciężczynią pośród reprezentantów 
szkół podstawowych została Martyna 

Borak (SP nr 7) przygotowana przez 
mgr Ewę Tarnówkę. Laureatka otrzy-

mała nagrodę główną - bon w wysoko-
ści 500,00zł. II miejsce zajęła Marika 

Słabosz z SP nr 2 (opiekun mgr Ewa 
Kozieł), natomiast ostatnie miejsce na 
podium przypadło w udziale Nicoli 

Kaczorowskiej, uczennicy SP nr 1, która 
doskonaliła swą wiedzę historyczną 
pod przewodnictwem mgr Stanisławy 
Nowak.  

Finaliści konkursu w kategorii szkół 
gimnazjalnych walczyli o nagrodę 

główną w postaci dofinansowania wa-
kacyjnego pobytu we Francji. Zmagania 
konkursowe wygrała Ewa Jaworska  
(G nr 2), której opiekunem była mgr 
Danuta Kurowska. Na II miejscu upla-
sowała się Ewelina Kozieł, reprezentu-
jąca Gimnazjum nr 1, przygotowywana 
przez mgr Michała Jastrzębskiego. III 
miejsce wywalczył Karol Filip (G nr 2).  

Konkurs został profesjonalnie poprowa-
dzony przez Jakuba Kużdżała. Nad 
poprawnym jego przebiegiem pieczę 
sprawowało zaś zaszczytne jury w skła-
dzie: dyrektor Muzeum Saturn w Czela-
dzi- Iwona Szaleniec, kierownik Czytel-
ni Naukowej MBP im. M. Nogajowej  
w Czeladzi - Beata Marcinkowska oraz 
przewodniczący Stowarzyszenia Miło-
śników Czeladzi - Antoni Krawczyk. 

Miejski turniej historyczny uświetnił 
występ artystyczny utalentowanych 

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 
pod kierunkiem Anny Wieteski. 

Anna Binek Zajda 

Podziel się swoją historią 

Z 
 takim apelem Muzeum Sa-
turn zwraca się do dawnych 
i  obecnych mieszkańców 
Czeladzi oraz do wszystkich 

osób związanych z  naszym miastem 
nicią sentymentu czy losami przodków 
z gorącą prośbą o włączenie się 
w  realizację muzealnego projektu ma-
jącego na celu dokumentację przeszło-
ści Czeladzi. Apelujemy zatem o po-
dzielenie się swoimi pamiątkami. Udo-
stępnione muzeum - w formie daru, 
oferty zakupu, czy choćby czasowego 

użyczenia w celu wykonania kopii - 
będą niezwykle przydatne w  odtwa-
rzaniu obrazu naszej przeszłości.  
Interesują nas przedmioty codzienne-
go użytku, fotografie, dokumenty, 
wspomnienia, rysunki. Pamiętajmy, że 
historię naszego miasta tworzą jego 
mieszkańcy, ich losy, przeżycia i osobi-
ste doświadczenia – po prostu wspólna 
historia wielu pokoleń. 

Chętnych do podarowania pamiątek, 
użyczenia zdjęć i podzielenia się infor-

macją o nich prosimy o kontakt  
z Działem Historii Miasta i Górnictwa 
Zagłębia Dąbrowskiego –  

nr telefonu: 32 265 42 98. 

Zachowajmy wspólnie pamięć o dzie-
jach Czeladzi oraz o ludziach, którzy 
przyczynili się do rozwoju miasta –  
dla nas i przyszłych pokoleń. 
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5 kwietnia w Muzeum miało miejsce uroczyste otwar-

cie wystawy, prezentującej twórczość Lesława Jawor-

ka. Ta wspomnieniowa ekspozycja, poświęcona nie-

zwykle utalentowanemu czeladzkiemu artyście, który 

20 lat temu nagle odszedł od nas, zgromadziła wciąż 

licznych wielbicieli jego talentu, znajomych, przyjaciół 

i rodzinę. Dzięki córce oraz żonie artysty udało się 

zebrać i pokazać w Muzeum reprezentatywną część 

jego dorobku artystycznego: portretów, akwareli, pej-

zaży, powstałych w różnych okresach pracy twórczej.  

Wernisaż uświetnił występ grupy Enerjazzer  

z liderem—Adamem Solskim którzy zagrali standardy 

jazzu tradycyjnego – ulubione utwory Lesława Jawor-

ka.  

 

 

 

 

 

 

 

11 kwietnia odbył się kolejny już finał zmagań mło-

dych znawców historii miasta ze szkół podstawowych  

i gimnazjalnych. Tegoroczny Konkurs Wiedzy o Czela-

dzi, pomimo niezwykle trudnej tematyki przepełnionej 

datami i nazwiskami osób biorących udział w zrywach 

narodowowyzwoleńczych dostarczył wielu wrażeń.  

(szerzej na str. 13.) 

18 maja Muzeum Saturn już po raz trzeci włączyło się 

w ogólnoeuropejską akcję Nocy Muzeów. Tegoroczna 

tematyka została osadzona w kręgu kultury żydow-

skiej. Atrakcyjny program przyciągnął wielu zaintere-

sowanych do późnych godzin wieczornych goszczą-

cych w pałacyku przy Dehnelów 10.    

(szerzej na str. 1-2) 

KWIECIEŃ 

Tradycyjnie przez cały czerwiec odbywają się zajęcia 

edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. Muzeum Saturn przygo-

towało wystawę przybliżającą kulturę, zwyczaje i oby-

czaje narodu żydowskiego. Na podstawie wypożyczo-

nej z Muzeum Lalek w Pilźnie ekspozycji dzieciom  

i młodzieży przewodnicy muzealni w ciekawy i przy-

stępny sposób przedstawiają znaczenie religii w życiu  

i wielobarwność kultury Żydów. Uwzględniają rów-

nież aspekt tolerancji religijnej, stereotypów i wiary  

w jednego Boga.  

 

13 czerwca odbyło się przy współpracy ze Stowarzy-

szeniem Autorów Polskich Oddział w Będzinie XIV 

Sympozjum Zagłębiowskie poświęcone szeroko pojętej 

historii naszego regionu. Swoje referaty przedstawili 

znawcy historii Zagłębia Dąbrowskiego: prof. dr hab. 

Jan Walczak, dyrektor Muzeum „Sztygarka” w Dąbro-

wie Górniczej – Arkadiusz Rybak, dr Jacek Malikowski, 

dyrektor Muzeum w Sosnowcu –  mgr Zbigniew  

Studencki i red. Ireneusz Łęczek.  

Działo się w Muzeum 

MAJ 

CZERWIEC 
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Działo się w Muzeum 

KWIECIEŃ 

MARZEC 

Dnia 22 marca niezwykłe umiejętności wokalno-

muzyczne zaprezentował Wokalny Zespół Muzyki 

Rozrywkowej „I To Się Ceni” działający przy Klu-

bie im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Młodzi artyści 

pod czujnym okiem założycielki i dyrygentki  

Aleksandry Jabłońskiej-Błokowskiej w innowator-

ski sposób przedstawili uwielbienie Boga. Ich opty-

mizm, radość z wykonywanej muzyki porwała 

publiczność, która wraz z artystami wspólnie śpie-

wała i tańczyła. Dzięki niezwykle charyzmatyczne-

mu wykonaniu cover'ów polskiej grupy gospel 

„Trzecia Godzina Dnia” widzowie poczuli czym 

naprawdę jest „moc muzyki gospel”. 

 

Kwietniowy koncert z cyklu „Muzyczny Piątek” 

poświęcony pieśniom powstańczym odbył się  

w ramach ogłoszonego przez Senat RP roku 2013  

Rokiem Powstania Styczniowego. Występ najpo-

pularniejszych bardów polskiej sceny muzycznej -  

Jacka Kowalskiego i Henryka Kasperczaka – wy-

wołał u gości głębokie uczucia patriotyczne. Tek-

sty wykonywanych piosenek w połączeniu z 

oprawą muzyczną podkreśliły okoliczność i zna-

czenie 150 rocznicy wybuchu powstania z 1863r. 

Wspólne śpiewanie wywołało w siedzibie cze-

ladzkiego muzeum niezwykle podniosły nastrój.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprezentowanie regionu Zagłębia  

Dąbrowskiego poprzez przedstawienie 

najciekawszych i najatrakcyjniejszych 

jego miejsc o znaczeniu kulturowym 

oraz turystycznym stanowi zasadniczy 

cel jednego z najnowszych wydawnictw 

Oddziału PTTK im. Aleksandra  

Janowskiego w Sosnowcu. Publikacja 

autorstwa Stanisława Czekalskiego 

zatytułowana „Zagłębie Dąbrowskie. 

Zawsze po drodze” nie dość, że wyróż-

nia się starannością składu i urodą gra-

ficzną, to prezentuje istotną wartość 

informacyjną i edukacyjną. 

Muzeum Saturn z przyjemnością reko-

menduje zakup tego niebanalnego prze-

wodnika turystycznego, by następnie  

z radością patrzeć, przewracać kartki, 

zanurzać się w czytaniu, odszukiwać 

swoje ulubione tereny, a potem odwie-

dzać te oryginalne miejsca i zgłębiać ich 

tajemnice. 

Wydawnictwo dostępne w Muzeum 

Saturn w Czeladzi w kwocie 14,00 zł. 

Zagłębie Dąbrowskie. Zawsze po drodze 
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 III KWARTAŁ 2013 ROKU W MUZEUM 

Muzealne Spotkania z Przeszłością – 
„Podróż szlakiem macew żydowskich” 

Również na wrzesień muzeum zaplanowa-

ło zwiedzanie czeladzkiego kirkutu  

z przewodnikiem. Dr hab. Leszek Hońdo - 

znawca kultury żydowskiej, wykładowca 

Uniwersytetu Jagiellońskiego objaśni sym-

bolikę żydowskich macew i pokaże najcie-

kawsze pod względem architektonicznym 

nagrobki czeladzkiego cmentarza.  

 

 

Nie od razu Polskę zbudowano 

To hasło kolejnej XXI edycji Europejskich 

Dni Dziedzictwa 2013 w Polsce, którego 

celem jest przypomnienie wszelkich form 

budowy polskiej państwowości nie tylko  

w sensie dosłownym, ale również tym 

symbolicznym – poczuciu przynależności  

i związku z historią oraz tradycją. Taki 

wybór tematu przewodniego nie jest rów-

nież przypadkowy, bieżąca odsłona EDD 

zbiega się bowiem ze 150. rocznicą wybu-

chu Powstania Styczniowego.  

Muzeum Saturn włącza się także w tę akcję 

i zaprasza 15 września (niedziela) do ak-

tywnego udziału w obchodach EDD  

w Czeladzi. Wystawa W krwawym polu 

srebrne ptaszę…O czym mówią pieśni Powsta-

nia Styczniowego oraz prezentacja multime-

dialna Narodziny miasta Czeladź, będąca 

okazją do pasjonującej wędrówki w głąb 

historii, zamierzchłych zdarzeń, faktów  

i mitów o naszym mieście złożą się na pro-

gram uroczystości. 

Koncert z cyklu „Muzyczne Piątki” 

Wrześniowy koncert z cyklu „Muzyczne 

Piątki”, który będzie miał miejsce 27.09  

o godz. 18, nosi tytuł „Stankiewicz gra  

Kilara”. Zarówno koncert, będący częścią 

składową całej trasy koncertowej, jak  

i najnowsza płyta znakomitego polskiego 

pianisty jazzowego Kuby Stankiewicza są 

efektem zrealizowanego przez artystę 

projektu kilarowskiego. To trzeba zoba-

czyć i usłyszeć. Muzyka filmowa  

Wojciecha Kilara w jazzowej aranżacji  

i wykonaniu Kuby Stankiewicza.  

Dział  

Organizacyjno - Administracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl 

e-mail: dyrektor.saturn@muzeum-

saturn.czeladz.pl 

Dział  

Historii Miasta i Górnictwa  

Zagłębia Dąbrowskiego 

tel. (0-32) 265 42 98  

e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl 

 

Adres: 

ul. Dehnelów 10 

41-250 Czeladź 

 

 Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - nieczynne 

Wtorek, środa  - 9:00 - 15:30  

Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00  

Sobota - nieczynne 

Niedziela : 

Sezon letni: kwiecień - październik  

13:00 - 17:00 

Sezon zimowy: listopad— marzec  

11:00 - 15:00 

INNE WYDARZENIA 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  

WYSTAWY 

Następny numer Oficyny we wrześniu 

LIPIEC 

„ART PASSION FESTIVAL”  

– ekspozycje prac utalentowanych  

i nieprofesjonalnych artystów przed-

stawionych na I Międzynarodowym  

Zagłębiowskim Festiwalu Sztuki Nie-

profesjonalnej, zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Twórców Kultury Za-

głębia Dąbrowskiego. Zaprezentowane 

prace artystów rodzimych jak i zagra-

nicznych.  

2 lipca - 31 lipca  

 

 

 

SIERPIEŃ  

„SOSNOWIECKIE PAŁACE”  

- wystawa planszowa z Muzeum  

w Sosnowcu przedstawiająca siedziby 

słynnych rodów zagłębiowskich, zbu-

dowane przez braci Ernsta i Franza 

Schoenów oraz Henryka Dietla, którzy 

w pod koniec lat 70. XIX wieku osiedli-

li się na terenie obecnego Sosnowca.  

28 plansz prezentuje zdjęcia zabytko-

wych obiektów, ich wnętrza w czasach 

powstania i obecnie, po renowacji. 

1 sierpnia - 2 września 

 

 

 

WRZESIEŃ 

 W pierwszy piątek września Muzeum 

zaprasza na wernisaż już czwartej wy-

stawy z cyklu „Ze starego albumu” 

ukazującej fotografie czeladzian na 

przełomie XIX i I połowy XX wieku. 

Tegoroczna edycja zaprezentuje miesz-

kańców naszego miasta w mundurach: 

wojskowych (od armii carskiej po 

mundury okresu II wojny światowej), 

organizacyjnych (Sokół, ZHP) czy uni-

formów służb (straż pożarna, górni-

cze). Wernisażowi wystawy towarzy-

szyć będzie prelekcja dr Wojciecha 

Mosia z Muzeum Górnoslaskiego  

w Bytomiu pt. „Marsze wojskowe” . 

6 września 


