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F 
inisaż wystawy „Z Czeladzi pod 

Monte Cassino”, który odbył się 9 

maja w czeladzkim Saturnie posłu-

żył jako kanwa uroczystego wie-

czoru, poświęconego przypadającej w br. 70. 

rocznicy bitwy o słynne wzgórze klasztorne. 

Pierwszą część spotkania wypełniła prelekcja 

pracownika naukowego katowickiego od-

działu IPN dra Mirosława Sikory, wprowa-

dzająca zebranych w przebieg wielomiesięcz-

nych zmagań zbrojnych, prowadzonych na 

linii Gustawa. Z kolei w części drugiej przy-

gotowana przez Muzeum Saturn prezentacja 

multimedialna, przybliżyła sylwetki tych 

montecassinczyków, w życiorysy których 

wpisana została Czeladź. Trzynaście żołnier-

skich biogramów wysłuchała licznie zgroma-

dzona tego wieczoru publiczność, wśród któ-

rej znalazły się rodziny czeladzkich monte-

cassinczyków. 

Pomimo, że tego majowego popołudnia wi-

dzowie uczestniczyli w zamknięciu wystawy 

eksponowanej w czeladzkim muzeum od 

kilku tygodni, wszyscy zebrani z ogromnym 

zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli 

archiwalne zdjęcia pozyskane z prywatnych 

albumów rodzinnych, dokumenty, wojenne 

zapiski, osobiste przedmioty i odznaczenia 

należące do żołnierzy. Ciekawość budziły 

elementy mundurów, uzbrojenia i wyposaże-

nia,  wypożyczone z Muzeum Górnośląskie-

go w Bytomiu. Przy tradycyjnym poczęstun-

ku był z kolei czas na ożywioną dyskusję, 

rozmowy i pytania.  

Ekspozycji towarzyszył opracowany i wyda-

ny przez czeladzki Saturn folderek  

zawierający podstawowe informacje o 13 

czeladzianach spod Monte Cassino.  

Każde spotkanie z bliskimi żołnierzy II Kor-

pusu, walczących w kampanii włoskiej to dla 

nas—pracowników muzeum ogromne prze-

życie, towarzyszy im bowiem wiele emocji  

i wzruszeń. Tak było i tym razem. 

Muzeum Saturn od kilku lat zajmuje się wy-

świetlaniem losów czeladzkich żołnierzy, 

którzy w 1944 r. znaleźli się na ziemi wło-

skiej. Celem naszych poczynań jest przywró-

cenie pamięci bohaterskich chłopców, któ-

rych za niepoprawność polityczną dosięgła 

zmowa milczenia i niepamięć społeczna. 

Szkoda, że nie udało się okolicznych miast 

zagłębiowskich „zarazić” naszym projektem  

i stworzyć wspólne opracowanie wykazu 

zagłębiowskich montecassinczyków. Cieszy 

natomiast fakt, że czeladzkim odkrywaniem 

żołnierzy, walczących 70 lat temu o wolną 

drogę na Rzym, zainteresowali się pracowni-

cy naukowi Uniwersytetu Śląskiego.  

                                                              cd. str.2. 

    5. lat Muzeum Saturn 

Wspólnie  
ocalmy pamięć 
czeladzkich  
żołnierzy! 
Czytaj str. 10 
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W  piątek, 13 czerwca w Pałacu 

pod Filarami miały miejsce 

uroczyste obchody jubileuszu 5-lecia 

naszej instytucji.  

Licznie przybyłych gości powitała dy-

rektor Muzeum, Pani Iwona Szaleniec, 

która przybliżyła najważniejsze przed-

sięwzięcia i projekty zrealizowane 

przez naszą placówkę oraz nakreśliła 

profil działalności naszego Muzeum. 

Prezentacja multimedialna, obrazująca 

poszczególne działania i inicjatywy 

podjęte w przeciągu ostatnich 5 lat 

były swego rodzaju retrospekcją, ale 

także sprawozdaniem z naszej działal-

ności. Następnie dyrektor Muzeum 

złożyła serdeczne podziękowania na 

ręce pracowników Muzeum, ale także 

urzędników, przedstawicieli mediów 

oraz stowarzyszeń, które wspomagały 

Muzeum w tych 5 trudnych latach 

początków istnienia oraz na których 

wsparcie i radę Muzeum zawsze może 

liczyć w swojej codziennej pracy. 

Wielką niespodzianką dla wszystkich 

obecnych było wręczenie przez radną 

Sejmiku Województwa Śląskiego, Pa-

nią Małgorzatę Ochęduszko- Ludwik, 

srebrnego medalu „Za Zasługi dla 

Województwa Śląskiego”, przyznane-

go przez Kapitułę Medalu Dyrektor 

Muzeum - Iwonie Szaleniec. To wszak 

na Niej ciążył niełatwy obowiązek  

organizacji naszej placówki 

w pierwszych, najtrudniejszych latach 

jej istnienia. To dzięki Niej Muzeum 

stało się solidną, rozpoznawalną mar-

ką w świecie regionalnej kultury, a Jej 

niesłabnący zapał do popularyzowania 

historii miasta i regionu jednoznacznie 

wykreśla kierunek działalności mu-

zeum. Tuż po wręczeniu nagrody głos 

zabrała Burmistrz Czeladzi, Pani  

Teresa Kosmala, gratulując dotychcza-

sowych dokonań i wyrażając nadzieję 

na równie owocne kolejne lata. 

Wieczór uświetnił recital fortepianowy 

Grzegorza Niemczuka, który na tę 

niezwykłą okazję, z typowym dla sie-

bie wyczuciem, zagrał wyjątkowe 

utwory z kanonu klasyki światowej – 

m.in. skoczny „Marsz turecki” W. A. 

Mozarta oraz utwory rodzimego ge-

niusza – Fryderyka Chopina: Polonez 

as-dur, Scherzo b-moll op.31, Nokturn 

es-dur nr 2 op. 9. 

Podczas wieczoru przybyli zwiedzili 

wystawę „Boska komedia Dantego  

w ilustracjach Salvadora Dali”, ekspo-

nowaną dzięki uprzejmości firmy  

Lep-Art Consulting z Torunia. 

Koniec uroczystości zwieńczył kieli-

szek szampana oraz słodki poczęstu-

nek w postaci urodzinowego tortu  

z wizerunkiem Pałacu pod Filarami – 

siedziby czeladzkiego Saturna.  

W obchodach 5-lecia Muzeum brali 

udział licznie przedstawiciele lokal-

nych struktur samorządowych,  

ale także dyrektorzy zagłębiowskich 

instytucji kultury i przedstawiciele 

mediów. 

                                           Stefania Lazar 

Jubileusz 5-lecia Muzeum Saturn 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  

Z Czeladzi pod Monte Cassino cd. 
Muzeum Saturn otrzymało propozy-

cję wzięcia udziału w przygotowa-

niu obszernej publikacji, której tema-

tem przewodnim będzie bitwa  

o Monte Cassino oraz funkcjonowa-

nie tego wydarzenia historycznego 

w mentalności mieszkańców  

Czeladzi w ujęciu historycznym, 

społecznym, kulturowym i socjolo-

gicznym. Zaproszenie do wspólnych 

działań przyjęliśmy jako wyróżnie-

nie. Natomiast na dzień dzisiejszy 

naszą ogromną satysfakcją jest do-

tarcie do bliskich tych 13 młodych 

czeladzian i opisanie ich.  

Oto nazwiska montecassinczyków 

znad Brynicy: Marian Baran, Antoni 

Bednarczyk, Józef Jasik, Zygmunt 

Kołodziejczyk, Stanisław Kuszper, 

Władysław Łakomik, Mieczysław 

Miodyński, Paweł Prokofiew, Jerzy 

Rojcewicz, Józef Tarapacz, bracia 

Antoni i Stanisław Todos, Henryk 

Torbus. 

Na odtajnienie życiowych losów 

czekają kolejne osoby, których 

udział w walkach o Monte Cassino  

i związki z Czeladzią zostały po-

twierdzone:  Jan Ociepka i Czesław 

Trząski. 

Tak jak w  przypadku osób , których 

biogramy już opracowaliśmy mamy 

nadzieję na Państwa pomoc.  

Bez Państwa wskazówek wiele tro-

pów pozostałoby niewyjaśnionych. 

Apelujemy więc, pomóżcie odnaleźć 

bliskich poszukiwanych żołnierzy. 

Przekażcie nam również informacje 

o innych, co do których istnieją jakie-

kolwiek poszlaki, że walczyli w sze-

regach Armii Polskiej na Zachodzie 

o zdobycie benedyktyńskiego klasz-

toru.                                   

                                    Iwona Szaleniec 
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  OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  

Pszczyński benefis Marii Słomak-Sojki 

P 
szczyńskie Centrum Kultury 

10 maja było świadkiem nieco-

dziennego wydarzenia. Tego 

właśnie dnia w jego wnętrzach odbył 

się benefis Marii Słomak - Sojki – poet-

ki, animatorki życia kulturalnego, pe-

dagoga przez długie lata związanej  

z Czeladzią. Organizatorem uroczysto-

ści było Publiczne Gimnazjum Nr 1  

w Pszczynie a autorami i pomysłodaw-

cami – Lucyna Grygier i Jakub Pieczka. 

Przygotowania do tego jubileuszowego 

wieczoru trwały wiele miesięcy, ale 

trud głównych reżyserów i poświęco-

ny czas zaowocował trzy i pół godzin-

nym spotkaniem pełnym wspomnień, 

niespodzianek i nieoczekiwanych go-

ści. Przy wypełnionej po brzegi sali 

teatralnej na scenie obok benefisantki 

pojawiło się ponad 50 osób i żadna  

z nich nie znalazła się tam przypadko-

wo. Byli członkowie rodziny, przyja-

ciele, współpracownicy, absolwenci 

kółek teatralnych  prowadzonych 

przez Panią Marię oraz wielbiciele jej 

talentu i znajomi. Na benefisowe uro-

czystości do Pszczyny przyjechała rów-

nież 10-osobowa delegacja z Czeladzi. 

Obok reprezentacji z Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej i Spółdzielczego Domu 

Kultury „Odeon”, gdzie Marysia Sojka 

prowadziła zajęcia teatralne w benefi-

sie wzięła udział redaktor naczelna 

Echa Czeladzi – Wiesława Konopelska 

oraz byli współpracownicy pani Marii 

– Elżbieta Istelska - emerytowany nau-

czyciel Szkoły Podstawowej nr 2,  

Małgorzata Świder – obecny dyrektor 

Miejskiego Zespołu Szkół (który two-

rzą Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimna-

zjum Nr 1) oraz ja, tego wieczoru re-

prezentująca nie tylko czeladzkie Mu-

zeum Saturn, ale również dawną kadrę 

Szkoły Podstawowej Nr 2. Ponad 20 lat 

temu bowiem drogi zawodowe Marii 

Sojki i moje spotkały się w murach 

szkoły położonej przy ul. Szkolnej. 

Marysia jako doświadczony nauczyciel 

wprowadzała mnie w arkana profesji 

szkolnego bibliotekarza i pedagoga. 

Razem pracowałyśmy niemal 6 lat. 

Maria Słomak - Sojka urodzona  

w Pszczynie, jako młoda dziewczyna 

już po ukończeniu studiów poloni-

stycznych wraz z mężem i malutkim 

synkiem zamieszkała w Czeladzi. 

Przez kolejne 17 lat pracowała w zawo-

dzie bibliotekarza szkolnego czeladz-

kiej „podstawówki”. Oprócz bibliote-

karskich obowiązków zawodowych  

z ogromnym zaangażowaniem w ra-

mach zajęć pozalekcyjnych macierzy-

stej placówki oświatowej oraz w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej prowadziła 

dla dzieci zajęcia teatralne. Jej praca  

z dziećmi zaowocowała świetnymi 

spektaklami, zrealizowanymi na sce-

nach szkoły, czeladzkiej książnicy  

i „Odeonu”. Przypomnijmy te, które 

najbardziej zapadły w pamięć  

całej społeczności czeladzkiej: „Rzecz  

o Legionach” i „Lekcja polskiego”. 

Koniecznie trzeba również przypo-

mnieć, że Maria Sojka – fascynatka 

dobrej literatury i poezji, w Czeladzi 

stawiała swoje pierwsze kroki jako 

poetka. Początkowo przez kilka lat 

wiersze pisała dla siebie – „do szufla-

dy”. Jej debiut poetycki nastąpił  

w 1998 roku i to od razu dwoma tomi-

kami: „Ścieżka” i „Dotknięcie”. Nieste-

ty Jej poetyckie narodziny zbiegły się 

w czasie z podjęciem decyzji opuszcze-

nia Czeladzi. Pszczynianka z urodze-

nia przez cale swoje „czeladzkie życie” 

tęskniła za rodzinnym miastem. Kiedy 

więc pojawiła się szansa powrotu do 

Pszczyny, pomimo czekających trud-

ności i braku pewności zatrudnienia, 

nie zastanawiała się ani chwili. Czas 

potwierdził słuszność tego wyboru. 

Wiele lat później przeczytałam wiersz 

Marii pt. „Powrót” – uznałam go za 

kwintesencję Jej powrotu do „kraju lat 

dziecinnych”. 

Wróciłam do  krainy 

 wyjścia 

skąd wyruszyłam przed 

laty na podbój świata 

w zbroi na lekkiej 

nie odpornej na ciosy 

wróciłam do krainy 

  wyjścia 

by narodzić się 

po raz wtóry 

czując w sobie 

lekkość anielskich 

skrzydeł 

 

W rodzinnej Pszczynie podjęła pracę 

początkowo jako metodyk biblioteka-

rzy szkolnych, później bibliotekarz 

pszczyńskiego Gimnazjum Nr 1. Jed-

nocześnie prowadziła warsztaty tea-

tralne dla dzieci, młodzieży i … doro-

słych. Do swych przedsięwzięć wcią-

gnęła znakomitą większość osób miej-

skiego życia publicznego z burmi-

strzem włącznie. Wystawiony spektakl 

osadzony w realiach i tradycji śląskiej 

odniósł ogromny sukces a Marysi - 

autorce, reżyserce i odtwórczyni jednej 

z ról przyniósł uznanie i wiele nagród.  
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W 
e wtorek, 15 kwietnia  

w siedzibie Muzeum  

Saturn odbył się finał Kon-

kursu Wiedzy o Czeladzi pod honoro-

wym patronatem Burmistrz Miasta 

Czeladź. Po eliminacjach szkolnych, 

które objęły piątoklasistów i uczniów 

gimnazjalnych klas II, przyszedł czas 

na rozgrywki pomiędzy najlepszymi  

z najlepszych. Ten pierwszy, we-

wnątrzszkolny etap wyłonił 8 laurea-

tów w kategorii szkół podstawowych  

i 6 najprzedniejszych znawców historii 

naszego miasta pośród gimnazjali-

stów. Oni to właśnie, odważnie stanęli  

w szranki żywo dopingowani przez 

zastępy swoich kibiców. Tegorocznej 

edycji konkursu, której głównym or-

ganizatorem było Muzeum Saturn  

przy współudziale Stowarzyszenia 

Miłośników Czeladzi i Urzędu Miasta 

Czeladź, towarzyszył temat przewodni 

– 75. rocznica wybuchu II wojny świa-

towej. Całość profesjonalnie została 

poprowadzona przez Jakuba Kużdżała, 

zaś ubarwiona występem uczniów  

ze Szkoły Podstawowej nr 7, którzy 

zaśpiewali z dużym zaangażowaniem 

kilka żołnierskich, popularnych piose-

nek. Wszyscy finaliści wykazali się 

ogromną wiedzą historyczną. Szczegól-

nie emocjonująca walka o palmę pierw-

szeństwa stoczyła się wśród uczestni-

ków startujących w kategorii szkół 

podstawowych. Warto podkreślić, iż 

wyniki końcowe różniły się tylko jed-

nym punktem. Nad poprawnością 

przebiegu konkursu pieczę sprawowa-

ło jury w składzie: Iwona Szaleniec – 

dyrektor Muzeum Saturn, Antoni 

Krawczyk – przewodniczący Stowarzy-

szenia Miłośników Czeladzi oraz Beata 

Marcinkowska – kierownik czytelni 

naukowej czeladzkiej MBP.  

Spośród uczniów ze szkół podstawo-

wych najlepsza okazała się Olga  

Janosik (SP nr 7, przygotowywana do 

konkursu przez p. Ewę Tarnówkę) i to 

w jej ręce trafiła nagroda główna – bon  

o wartości 500,00 zł. Drugie miejsce 

zajęła Julia Gadecka - SP nr 3 (opiekun: 

p. Magdalena Niedbała), natomiast 

trzecie miejsca ex aequo zdobyły: Marta  

Świątek – SP nr 1, Agata Jędrzejczyk – 

SP nr 2 i Klaudia Ornat – SP nr 2. Lau-

reatki przygotowywane były przez 

odpowiednio: p. Agatę Grabowską – 

Maj oraz p. Anetę Łącką. 

W kategorii szkół gimnazjalnych 

największą wiedzę o mieście posia-

dał Bartosz Jakubczak – G nr 2,  

co pozwoliło mu na zdobycie lauru 

zwycięzcy oraz nagrody w postaci 

dofinansowania do zagranicznego, 

wakacyjnego wypoczynku. Barto-

sza do konkursu przygotowywała  

p. Magdalena Niedbała. Na drugim 

miejscu uplasowała się Wiktoria 

Banaś – G nr 3 (opiekun p. Małgo-

rzata Strycharczyk), zaś trzecie 

miejsce obok szkolnego kolegi Wik-

torii – Pawła Pali wywalczył też Jakub 

Ziębiński z G nr 1, którego opieką me-

rytoryczną objął p. Michał Jastrzębski. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 

również wyróżnieni atrakcyjnymi  

wydawnictwami. 

Gratulacje dla finalistów oraz tych, 

którzy przyczynili się do osiągnięcia 

ich sukcesów! 

                                    Anna Binek-Zajda  

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  

Mimo aktywnej pracy zawodowej  

i zaangażowania się w działalność 

kulturalną nie zaniedbywała swej 

twórczości, ba, rozkwitła poetycko. 

Dzisiaj na swym koncie ma 9 tomików 

wierszy. 

Podczas benefisu Marii Słomak – Sojki 

przypadł mi zaszczyt zabrania głosu  

w imieniu delegacji czeladzkiej i po-

dzieleniem się garścią wspomnień 

sprzed 20 lat.  

Wieczór obfitujący w nieoczekiwane 

spotkania, radosne i nostalgiczne opo-

wieści, występy teatralne i artystyczne, 

okraszone wierszami poetki był wiel-

kim przeżyciem dla artystki i zgroma-

dzonej publiczności.  

Uczestnicząc w tym organizacyjnie 

ogromnym przedsięwzięciu nasunęła 

mi się refleksja. Maria Sojka wróciła do 

Pszczyny w 1998 roku. Będąc przez 14 

lat aktywną zawodowo została uhono-

rowana dziesiątkami nagród i tytułem 

Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej w dziedzi-

nie Kultury i Sztuki, a w 2 lata po 

przejściu na emeryturę na Jej benefis 

przybyło się 500 osób: znajomych, 

wielbicieli, przyjaciół z całej Polski.  

W Czeladzi Maria Słomak – Sojka pra-

cowała ponad 17 lat. Czyżbyśmy, my 

czeladzianie nie dostrzegli wielkiego 

talentu i rozpoznali prawdziwego klej-

notu?                           

                                     Iwona Szaleniec 

Pszczyński benefis Marii Słomak-Sojki cd. 

Znawcy historii Czeladzi wyłonieni! 
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  OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  

Dehnelowie - Piotr Paweł i inni  

w  dzień imienin Piotra  

i Pawła, 29 czerwca  przy-

pada rocznica przyjścia na 

świat znanego czeladzkiego działacza 

niepodległościowego, sztygara kopalni 

Saturn, wraz z córką patronującego 

ulicy, przy której mieści się siedziba 

Muzeum  Saturn – Piotra Pawła  

Dehnela. 75 lat jakie w lutym minęło 

od Jego śmierci są dodatkowo świetną 

okazją, aby po raz kolejny pochylić się 

nad postacią zasłużonego bojownika, 

tym bardziej, że dotychczasowe opra-

cowania biograficzne Jemu poświęcone 

niestety nie są wolne od błędów i nie-

ścisłości. Warto również uzupełnić 

biogram Dehnela o nowo odkryte fakty 

z życia Jego i Jemu najbliższych: żony, 

dzieci oraz rodzeństwa. Trudno bo-

wiem w pełni przedstawić osobę Piotra 

Pawła, jego czyny, poglądy, wybory 

pozbawione kontekstu jakim jest cała 

rodzina Dehnelów. Nawiasem mówiąc 

losy kilku pokoleń tej jednej rodziny 

mogłyby posłużyć jako pierwowzór 

literacki interesującej sagi. A gdyby ta 

opowieść wyszła spod pióra Jacka  

Dehnela – jednego z najbardziej utalen-

towanych pisarzy młodego pokolenia 

(praprawnuka Mariana Dehnela, naj-

młodszego brata Piotra Pawła) z pew-

nością byłoby to dzieło co najmniej 

równie dobre i poczytne jak debiutanc-

ka „Lala”. 

Tak więc  na ile to możliwe zacznijmy 

od początku. Obecnie żyje w Polsce 

czterdzieści kilka osób noszących na-

zwisko Dehnel i można pokusić się  

o postawienie tezy, iż wszystkie one, 

bez względu na pisownię nazwiska 

(Denel, Dehnel, Dechnel), pochodzą  

od jednego antenata. 

Wiele lat temu w „Moim Stylu” ukazał 

się artykuł Bożeny Fabiani pt. „Cicho, 

ciocia gra…”, w którym autorka wspo-

mina niejaką baronową Dehnelową, 

noszącą nazwisko i tytuły po mężu – 

potomku alzackiego arystokraty, który 

w czasie Rewolucji Francuskiej uciekł 

do Polski i tu osiadł na stałe. Czy  

to właśnie ten na wpół legendarny 

Alzatczyk, którego imienia nie znamy, 

był protoplastą wszystkich polskich  

Dehnelów? Być może kiedyś uda się 

wyświetlić i tę tajemnicę, ale na dzień 

dzisiejszy za założyciela rodu, a przy-

najmniej interesującej nas gałęzi uzna-

jemy Augusta Wilhelma Dehnela, dłu-

goletniego zarządcę dóbr Górskich  

w Sterdyni k/Sokołowa Podlaskiego. 

Urodził się 18 października 1830 roku 

w Sulmierzycach (Wielkopolska) jako 

syn Marianny Kozickiej (lub Kosickiej) 

i Wilhelma (pis. Gwilhelma), dzierżaw-

cy dóbr, należących do ordynacji  

Radziwiłłowskiej w Przygodzicach.  

W Polskim Słowniku Biograficznym 

zamieszczony został krótki biogram 

Bolesława Dehnela – uczestnika po-

wstania styczniowego, publicysty, 

urzędnika konsystorza ewangelickiego 

w Warszawie, który zginął w kwietniu 

1863 roku pod Lokajciami. Przyjmując, 

że wszystkie zapisy owego życiorysu 

są zgodne z prawdą, Bolesław nie był 

rodzonym bratem „naszego” Augusta 

(być może stryjecznym kuzynem), uro-

dził się bowiem w grudniu również 

1830 roku, zaledwie 2 miesiące po nim. 

Jak podaje autor przyszedł na świat  

w Kęszycach (pow. Ostrowski – Wiel-

kopolska) jako syn Anny z Kosseckich  

i Fryderyka Augusta Dehnela, dzier-

żawcy Gorzyc, majątku także należące-

go do ordynacji Radziwiłłowskiej  

w Przygodzicach. PSB w dalszej części 

podaje informacje dotyczące rodziny 

Dehnelów: „Pochodził … z jednej,  

z tych rodzin protestanckich i z począt-

ku niemieckich, którym Radziwiłłowie, 

od namiestnika Antoniego począwszy, 

powierzali stanowiska dzierżawców, 

oficjalistów, a które szybko się spolsz-

czyły i przesiąknęły patriotyzmem  

polskim”.  

Pomijając na razie pokrewieństwo obu 

młodych Dehnelów, August i Bolesław 

uczęszczali do tego samego gimnazjum 

w Ostrowie, gdzie uzyskali maturę. 

Obaj też poszli do powstania. Niestety 

powrócił jedynie August, cudem uni-

kając zsyłki na Sybir. 

                        August Dehnel 

 

Jeszcze przed przystąpieniem do po-

wstańców August zawarł związek  

małżeński z Kornelią z Wierusz—

Kowalskich. Ślub odbył się w Rawie 

Mazowieckiej 24 listopada 1859 roku.  

I tu w akcie ślubu zastanawiająca infor-

macja. Jednym z dwóch świadków tej 

uroczystości był: „… Bolesław Dehnel, 

brat oblubieńca, pisarz gminy ewange-

lickiej, lat 28 liczący [zatem urodzony 

w 1831 roku przyp. aut.], zamieszkały  

w Warszawie”. Czy nie zbyt dużo 

zbieżności z Bolesławem – powstań-

cem. Może jednak Bolesław z PSB to 

rodzony brat Augusta? 

W 1859 roku w momencie ślubu Au-

gust był już rządcą dóbr Karczewskich 

i mieszkał w Karczewie w powiecie 

bialskim, Guberni Lubelskiej. Po upad-

ku powstania styczniowego osiadł 

wraz z żoną w Sterdyni k/Sokołowa 

Podlaskiego, gdzie długie lata zarzą-

dzał dobrami Górskich. Był świetnym 

gospodarzem, wyhodował m.in. nową  
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Dehnelowie - Piotr Paweł i inni cd. 
rasę krów nadwiślańskich za co został 

nagrodzony podczas wystawy gospo-

darczej w 1879 roku.  

     Rodzina Kornelii i Augusta Dehnelów
– zdjęcie z 1879 r.  

Za ojcem - Piotr Paweł . 
 

W Sterdyni, gdzie August niemal 30 lat 

żył i pracował, pamięć o nim przetrwa-

ła do dziś. Zmarł 28 maja 1895 roku. Po 

jego śmierci żona Kornelia wraz  

z dziećmi, pozostałymi jeszcze w domu 

przeniosła się do Warszawy, gdzie  

w 1907 roku zmarła. 

Zgodne i szczęśliwe małżeństwo Kor-

nelii i Augusta doczekało się licznego 

potomstwa, mieli 12 dzieci – 8 synów  

i 4 córki. Jako rodzice dokładali wszel-

kich starań, by wszystkie dzieci 

(również córki) otrzymały staranne 

wykształcenie. Przedstawmy latorośle 

Państwa Dehnelów: 

- Jan – najstarszy syn był lekarzem 

(miał 3 synów: pierworodny – Jerzy 

został wojskowym, dwaj pozostali zgi-

nęli w wojnie bolszewickiej w 1920 

roku) 

- Bolesław – adwokat, zmarł bezpotom-

nie 

- Kazimierz – leśnik, żył w Archangiel-

sku (losy rodziny nieznane) 

- Piotr Paweł – to nasz sztygar kopalni 

„Saturn” 

 

 

- Michał – lekarz (miał syna jedynaka 

Augusta, profesora zoologii, organiza-

tora i pierwszego kierownika Zakładu 

Badania Ssaków PAN w Białowieży, 

związanego z odrodzeniem żubrów  

w Puszczy Białowieskiej) 

- August – agronom (miał córkę i syna 

Tadeusza, który walczył Armii Polskiej 

na Zachodzie, po powrocie do kraju był 

tłumaczem literatury angielskiej) 

- Władysław – matematyk i profesor 

gimnazjalny, przede wszystkim jednak 

działacz niepodległościowy i społecz-

ny, członek PPSu, bliski współpracow-

nik i przyjaciel Piłsudskiego; jego bio-

gram również został zamieszczony  

w Polskim Słowniku Biograficznym 

(miał 2 synów i 2 córki; najstarszy – 

Mieczysław walczył w Armii Polskiej 

na Zachodzie, po wojnie nie powrócił 

do Polski; drugi syn – Władysław  

był pierwszym naczelnikiem Szarych 

Szeregów, po wojnie zamieszkał  

w Brukseli; jedyny syn jednej z córek 

mieszka  

w Anglii, druga była bezdzietna) 

- Marian – najmłodsze dziecko  

Dehnelów, był lekarzem, dyrekto-

rem szpitali w Dąbrowie Tarnow-

skiej, Nowym Dworze Mazowiec-

kim i Węgrowie; (miał 2 synów  

z pierwszego małżeństwa oraz 

córkę i syna z drugiego; prapra-

wnukiem Mariana jest pisarz i poe-

ta Jacek Dehnel) 

- Maria – najstarsza z córek, wyszła 

za mąż za Adolfa Rotherta, z któ-

rym miała 5 synów i córkę 

- Walentyna – dwukrotnie zamęż-

na, bezdzietna 

- Aleksandra – nauczycielka, nieza-

mężna 

- Stefania – żona Aleksandra  

Malinowskiego, inżyniera, działa-

cza niepodległościowego, jednego z 

najbliższych współpracowników  

Piłsudskiego (mieli troje dzieci;  

Władysława dra praw, urzędnika 

ONZ, Wandę – niezamężną  i Alinę  

dra medycyny).  

W takiej oto, nietuzinkowej jak na tam-

te czasy rodzinie, przyszedł na świat  

i dorastał Piotr Paweł Dehnel. W tym 

miejscu poświecimy kilka słów kwestii 

imienia naszego bohatera. W świado-

mości czeladzian, wspomnieniach osób 

mu współczesnych (łącznie z Marszał-

kiem Piłsudskim), Dehnel został zapa-

miętany jako Paweł. To imię podaje 

również znakomita część literatury 

historycznej. W zbiorach Muzeum  

Saturn znajduje się, pochodzący z dwu-

dziestolecia międzywojennego bilet 

wizytowy Dehnela. Został wysłany do 

przyjaciół z okazji Świat Bożego Naro-

dzenia, bowiem jeszcze w tym okresie 

ozdobny bilet wizytowy nie tylko 

anonsował wizytę, pełnił również rolę 

kartki pocztowej.  
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Dehnelowie - Piotr Paweł i inni cd. 
Awers wspomnianego biletu zawiera 

wydrukowane informacje o właścicie-

lu: „Piotr Paweł Dehnel, Sztygar Kop. 

Saturn w Czeladzi”. Na odwrocie ma-

łoczytelnym pismem zostały skreślone 

życzenia i złożony podpis – Paweł. 

Z kolei akt zgonu sporządzony w lu-

tym 1939 roku w parafii św. Stanisława 

informuje o śmierci „Piotra Pawła  

Dehnela”. Aby ostatecznie rozstrzy-

gnąć tę sporny dylemat Muzeum wy-

stąpiło o akt urodzenia. Po wielu tygo-

dniach nadszedł oczekiwany doku-

ment informujący, że „… dziecię płci 

męskiej na chrzcie świętym otrzymało 

imiona Piotr Paweł…”. 

Dehnelowie to spolonizowana rodzina 

o niemieckich korzeniach, w której  

w XIX wieku z pewnością zwyczajowo 

jeszcze nadawano dzieciom imiona, 

które „same sobie przyniosły” tzn. 

imiona patronów dnia ich narodzin.  

Syn Kornelii i Augusta urodził się 29 

czerwca, a więc w dniu, któremu patro-

nują dwaj święci obdarzeni głęboką 

czcią w religii chrześcijańskiej: Piotr  

i Paweł. Jak ustaliliśmy Piotr Paweł 

Dehnel urodził się w 1868 roku w Ster-

dyni. Ukończył Szkołę Techniczną  

w Warszawie i chyba jako jedyne 

dziecko Dehnelów nie podjął studiów 

wyższych. Pewnie dlatego rodzice po-

wierzyli swego syna opiece obu świę-

tych, pozostawiając jako pierwsze imię 

Piotra, uznanego za opokę wiary chrze-

ścijańskiej, a w zestawieniu z Pawłem 

zawsze stawianego na pierwszym miej-

scu. Z kolei być może imię Paweł, zwy-

czajnie po ludzku rodzicom nowo na-

rodzonego chłopca bardziej się podo-

bało. Fakt, że w prywatnym życiu,  

Dehnel zawsze posługiwał drugim 

imieniem.  

I jeszcze jedna ciekawostka, w obu 

urzędowych aktach (urodzenia i zgo-

nu) nazwisko naszego bohatera zostało  

              Piotr Paweł Dehnel 

 

zapisane w formie spolszczonej, bez 

litery – h w środku: Denel.  

Opuścił dom rodzinny, wstąpił do PPS-

u, a później PPSu-Frakcja Rewolucyjna 

i mocno zaangażował się w pracę nie-

podległościową. W 1894 roku ożenił się 

ze Stefanią Tomasiewicz (córką Jana  

i Leokadii z Kapuścińskich, urodzoną 

w Busku 31 sierpnia 1872 roku).  

Kilka miesięcy po ślubie młodzi mał-

żonkowie przyjechali do Zagłębia Dą-

browskiego, gdzie Paweł postanowił 

podjąć pracę w kopalni. 20 września 

1895 roku zatrudnił się w dozorze cze-

ladzkiej kopalni „Saturn” szybko zdo-

bywając stanowisko  sztygara. Wraz ze 

Stefanią zamieszkał w Czeladzi na Sta-

rej Kolonii – przy ul. Kolonia Saturn 3 

(dzisiaj ul. 21 Listopada). Od początku 

swego pobytu w Zagłębiu Dehnel włą-

czył się w działania konspiracyjne. Po-

sługiwał się pseudonimem Skała  

i Strychnina. Ten drugi został mu nada-

ny od trucizny, którą na wypadek 

„wpadki” nosił zawsze przy sobie.  

A prawdopodobieństwo dekonspiracji 

było duże, Piotr bowiem przez wiele lat 

pełnił obowiązki dowódcy tajnego 

przejścia granicznego w Czeladzi.  

W latach 1896-1907 organizował niele-

galne przerzuty emisariuszy przez zie-

mię śląską do zaboru austriackiego. 

Aktywnie wspierał działaniami i orga-

nizacją zaplecza w Zagłębiu, prowa-

dzoną przez brata Władysława  
Dehnela akcję „Odessa”. Tedy wędro-

wały cenne transporty broni, ulotek  

i prasy konspiracyjnej. Do Czeladzi 

trafiły również rosyjskie ruble pocho-

dzące z napadu na carski pociąg  

w Bezdanach. Pieniądze przez dłuższy 

czas ukrywano w zamurowanym po-

koju w mieszkaniu państwa Dehnelów. 

Za przemyt broni z Niemiec, Rosjanie 

pięciokrotnie osadzali Pawła w więzie-

niu.  

Przy organizacji nielegalnego przejścia 

granicznego w Czeladzi z Dehnelem 

współpracowali: prof. H. Czeczott, 

urzędnik Rajski i p. Brzeziński. Wśród 

dziesiątek ludzi, którzy skorzystali  

z pomocy Piotra przy przekraczaniu 

zielonej granicy znalazły się wielkie 

postaci z kart polskiej historii: Józef 

Piłsudski, Aleksandra Piłsudska,  

Walery Sławek, Tomasz Arciszewski  

i inni. O jego zasługach z czasów walki 

niepodległościowej nie zapomniał  

Piłsudski. Oboje z żoną zostali odzna-

czeni Krzyżem Niepodległości a w 1922 

roku już jako naczelnik Państwa, pod-

czas oficjalnego pobytu na Górnym 

Śląsku, Piłsudski złożył Dehnelowi 

wizytę na czeladzkim Saturnie. Ziuk 

traktował Piotra jak przyjaciela, wielo-

krotnie dając tego dowody. Przy każdej 

nadarzającej się okazji Marszałek  

zapraszał dawnego towarzysza broni 

do odwiedzin w Warszawie lub  

Sulejówku. Dehnel, gdy tylko obowiąz-

ki zawodowe pozwalały chętnie spoty-

kał się z Piłsudskim.  
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W bardzo dobrych i zażyłych stosun-

kach obaj panowie pozostawali aż do 

śmierci Marszałka. Serdeczną przyjaźń 

Piłsudski utrzymywał z kilkoma osoba-

mi z rodziny Dehnelów. Najbliższa 

łączyła go z młodszym bratem Piotra – 

Władysławem,  z którym przez wiele 

lat Ziuk osobiście współpracował.   

Na marginesie warto dodać, że życie  

i praca niepodległościowa Władysława  

Dehnela (pseudonim Agrafka) to temat 

na osobną opowieść. Piotr Paweł Deh-

nel do końca życia mieszkał w Czela-

dzi. Na kopalni „Saturn” pracował do 

czasu przejścia na emeryturę w 1933 

roku. Ze Stefanią doczekali się czworga 

dzieci: 2 córek i 2 synów, a wszystkie 

przyszły na świat w Czeladzi.  

Najstarszym dzieckiem była córka  

Stanisława Władysława  urodzona 20 

maja 1897 roku.  W listopadzie 1920 

roku wyszła za Wiktora Górkiewicza, 

syna znanego działacza społecznego, 

nadsztygara kopalni „Saturn” inż.  

Eugeniusza Górkiewicza. Młodzi  

Górkiewiczowie mieli jednego syna –  

Jerzego, Stanisława zmarła młodo,  

a Wiktor z synem opuścili Czeladź. 

Zamieszkali początkowo w Warszawie, 

później przenieśli się do Lublina.  

Drugie dziecko Dehnelów, syn Bogdan 

Bogumił urodził się 18 grudnia 1898 

roku. Jako 17 – letni uczeń Szkoły Han-

dlowej w Będzinie, w czerwcu 1916 

roku wstąpił do Legionów Polskich.  

Na skutek odniesionych ran został 

zwolniony z Legionów, ale na terenie 

Zagłębia prowadził działalność konspi-

racyjną. W 1918 roku na ochotnika za-

ciąga się do nowo powstałego Wojska 

Polskiego, z oddziałami którego prze-

szedł szlak bojowy i walczył w wojnie 

bolszewickiej. Po zakończeniu działań 

zbrojnych pozostał w zawodowej służ-

bie wojskowej. Służył w Chełmie i Za-

mościu. W 1930 roku przeniesiony zo-

stał na stanowisko etatowe Sądu Rejo-

nowego w Zamościu. Odznaczony 

m.in. Krzyżem Niepodległości. Przeżył 

niemiecką okupację. O jego rodzinie 

nie posiadamy bliższych informacji.  

Trzecim dzieckiem Piotra i Stefanii był 

Julian, urodzony 15 grudnia 1903 roku. 

Niemiecka karta ewidencyjna ludności 

z okresu II wojny światowej informuje, 

że był urzędnikiem i zmarł lub raczej 

został zamordowany w Rybniku 1942 

roku. 

Najmłodsza latorośl w rodzinie -  

Leokadia przyszła na świat 10 listopa-

da 1905 roku. Otrzymała imię po babce 

Tomasiewiczowej. Ukończyła poloni-

stykę na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie, a następnie uczyła pol-

skiego w szkołach na terenie Mysłowic 

i Sosnowca. Zaangażowana w działal-

ność harcerską, po wybuchu wojny 

przystąpiła do konspiracji. Używała 

pseudonimów Lotna i Kora, była 

współredaktorką i kolporterem gazety 

podziemnej „Nasze sprawy”. Areszto-

wana i więziona przez Niemców zosta-

ła stracona przez zgilotynowanie  

w marcu 1943 roku we Wrocławiu. 

3 tygodnie po tragicznej śmierci Leoka-

dii, w Czeladzi zmarła Stefania Dehnel. 

Piotr już wówczas nie żył, zmarł 14 

lutego 1939 roku, na pół roku przed 

wybuchem wojny. Zostało  mu oszczę-

dzone przeżywanie tragicznych losów 

najbliższych. Kopalnia dołożyła wszel-

kich starań, aby pogrzeb, który odbył 

się 17 lutego był bardzo uroczysty. To-

warzystwo Górniczo—Przemysłowe 

„Saturn” wykupiło na miejsce wieczne-

go spoczynku swego zasłużonego szty-

gara eksponowaną kwaterę przy głów-

nej alei cmentarza parafialnego. W uro-

czystościach pogrzebowych w asyście 

kompanii honorowej Wojska Polskiego 

wzięły udział tłumy czeladzian – znajo-

mych, przyjaciół, żegnających swego 

skromnego bohatera. 

Niestety grób Piotra Dehnela nie prze-

trwał do dnia dzisiejszego, został zli-

kwidowany na początku lat 90-tych. 

Całymi latami grobem opiekował się 

wnuk Pawła – Jerzy Górkiewicz, który 

bywał w Czeladzi co najmniej raz  

w roku w okolicach Dnia Wszystkich 

Świętych. W związku z poważną cho-

robą żony przez dwa lata nie przyjeż-

dżał na grób dziadka. Gdy zjawił się  

w 1991 roku na jego miejscu stał nowy 

nagrobek. Rozgoryczony Górkiewicz 

interweniował w kancelarii kościelnej 

niestety nic nie wskórał. Rodzinie po-

został żal, poczucie krzywdy  

i osłupiające zaskoczenie. Po pierwsze 

– rodzina żyła w przekonaniu, że kwa-

tera dziadka została wykupiona przez 

Kopalnię na prawie wieczystego użyt-

kowania, w świetle którego to oni – 

spadkobiercy mieli do niej prawo; po 

drugie – mieszkająca na stałe w Lubli-

nie rodzina nie otrzymała żadnego 

powiadomienia ostrzegającego o ewen-

tualnej likwidacji grobu; po trzecie – 

dziadek nie był osobą anonimową, 

został pochowany w mieście, z którym 

związany był niemal pół wieku, w któ-

rym pielęgnowano pamięć o nim .  

Likwidację grobu rodzina Dehnelów, 

przywiązana do swej przeszłości,  

z pietyzmem przechowująca pamiątki 

po przodkach, odczuła jako wielką, 

niepowetowaną stratę. Nawet nazwa-

nie kilka lat później, (na cześć Piotra  

i Leokadii), nazwiskiem Dehnelów 

jednej z ulic na Starej Kolonii nie stało 

się rekompensatą. Przeciwnie, krewni 

do dziś, mimo upływu lat nie mogą 

pojąć, że władze, stowarzyszenia  

i działacze, którzy wystąpili z inicjaty-

wą, by Dehnelowie zostali patronami 

ulicy na Zarzeczu nie protestowali, gdy 

na cmentarzu zakłócano wieczny spo-

kój Piotra Pawła i usuwano jego docze-

sne szczątki.  

                                         Iwona Szaleniec 

Dehnelowie - Piotr Paweł i inni cd. 
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Kolejna Noc Muzeów za nami! 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 

H 
iszpania, Olé!  

to hasło przyświecającej 

tegorocznej, czwartej już 

nocy Muzeów w czeladzkim Saturnie.  

To temat Hiszpanii - jej kultury, histo-

rii i obyczajów zdominował tę jedyną 

w swoim rodzaju noc w roku. I choć 

aura na zewnątrz w żadnym razie nie 

przypominała tej z Półwyspu Iberyj-

skiego, to atmosfera w Pałacu pod 

Filarami była naprawdę gorąca!  

Na początek oficjalnej imprezy licznie 

zgromadzona publiczność mogła wy-

słuchać interesującego wykładu  

dr Eweliny Szymoniak, pracownika 

Instytutu Języków Romańskich 

i Translatoryki Uniwersytetu Śląskie-

go, który wprowadził wszystkich 

obecnych w tematykę kraju o wyjątko-

wym kolorycie, jakim jest Hiszpania. 

Prelegentka z pasją opowiadała o cza-

sach potęgi i świetności Hiszpanii, 

teraźnie jszości ,  przywiązaniu 

do kultury i religii oraz o mnogości 

odmian języka, jakimi posługują się jej 

mieszkańcy.  

Kolejnym punktem programu był 

pokaz tańca flamenco w wykonaniu 

Kaji Będkowskiej-Klar, pochodzącej  

z Krakowa artystki, tancerki i choreo-

grafki. Pełen temperamentu, emocji  

i ekstazy taniec podbił serca publicz-

ności, która z wielkim uznaniem po-

dziwiała umiejętności tancerki. Przy 

tej okazji goście mogli także nauczyć 

się tzw. palmas, czyli rytmicznego 

klaskania do typowych rytmów hisz-

pańskich. Trzeba przyznać, że nauka 

w tak sprzyjającej atmosferze szła 

niezwykle łatwo, przynosząc przy 

tym mnóstwo radości! 

Z kolei prelekcja pt. „Historia wachla-

rza i jego znaczenie w obyczajowości  

i sztuce” wygłoszony przez profesor 

Barbarę Obtułowicz z Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie była 

niezwykłą okazją do zapoznania się  

z genezą i symboliką tego niezbędne-

go atrybutu hiszpańskiej kobiety.  

Jednak prawdziwą kulminacją muze-

alnego, majowego wieczoru była wy-

stawa ilustracji autorstwa najsłynniej-

szego hiszpańskiego przedstawiciela 

surrealizmu Salvadora Dali do 

„Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. 

Ekspozycja ta to niezwykłe połączenie 

absolutnej klasyki literatury z awan-

gardową sztuką XX wieku. Interpreta-

cja utworu Dantego wykonana przez 

Dalego zachwyca i inspiruje, uświada-

miając jednocześnie, że utwór jest 

ponadczasowy a jego treść przemawia 

do nas tak samo – nawet po 700 latach 

od jego powstania.  

Uzupełnieniem duchowej uczty gości 

była rozrywka zupełnie prozaiczna, 

przeznaczona już tylko dla ciała – 

poczęstunek pełen barwnych i ape-

tycznych hiszpańskich przekąsek  

i potraw.  

Na koniec uczestników wieczoru po-

rwały żywiołowe rytmy gitary dopeł-

nione płomiennym i namiętnym tań-

cem flamenco w wykonaniu zespołu 

Aire Andaluz. Ucztę dla ucha dopełni-

ły efekty wizualne – barwne, tradycyj-

ne, falbaniaste stroje i zręczne posługi-

wanie się wachlarzami. Ognisty taniec 

spotkał się z entuzjastycznym przyję-

ciem publiczności, która podrygiwała 

rytmicznie, pragnąc pójść w ślady 

występujących.  

Ogromna frekwencja i wyśmienite 

nastoje opuszczających Pałac pod Fila-

rami gości świadczą o tym, że temat 

kolejnej organizowana przez nas Noc 

Muzeów z całą pewnością przypadł 

do gustu naszym mieszkańcom!  

Na koniec należy wspomnieć,  

że w programie nie zabrakło także 

czegoś dla najmłodszych. Jeszcze 

przed oficjalnym rozpoczęciem cze-

ladzkiej Nocy, wnętrza Muzeum wy-

pełniły śmiechy i szczebiot dzieci, 

które wzięły udział w warsztatach 

„Maska i byk – atrybuty Hiszpanii”. 

Podczas zajęć pod kierunkiem Lucyny 

Mroczek – Szymańskiej dzieci uczyły 

się wykonywać barwne, hiszpańskie 

maski z papieru.  

                                          Stefania Lazar 
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W  tym roku obchodzimy setną 

rocznicę wybuchu I wojny światowej, 

a  tym samym także stulecie polskiego 

czynu legionowego. W związku  

z tym zagłębiowskie muzea podjęły 

wspólny trud zbadania tego niezwy-

kle istotnego, a do tej pory słabo opra-

cowanego, fragmentu historii regio-

nalnej. Efektem wspólnego projektu 

była wystawa czasowa oraz konferen-

cja „Legiony Polskie w Zagłębiu  

Dąbrowskim”, która odbyła się  

w Muzeum w Sosnowcu 15 maja b.r. 

Spotkanie zainaugurował list  

Krzysztofa Jaraczewskiego, dyrekto-

ra Muzeum Józefa Piłsudskiego  

w Sulejówku, będący wprowadze-

niem do tematu historii legionowej. 

Swoje referaty wygłosili: Krzysztof 

Jabłonka (Muzeum Józefa Piłsudskie-

go w Sulejówku), prof. dr hab.  

Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski 

w Katowicach), ppłk rez. dr Zbigniew 

Matuszczyk, Jacek Sypień (Miejski 

Ośrodek Kultury w Olkuszu),  

Grzegorz Onyszko (Muzeum Zagłębia 

w Będzinie), Arkadiusz Rybak 

(dyrektor Muzeum Miejskiego 

„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej), 

Zbigniew Studencki (dyrektor Mu-

zeum w Sosnowcu). Wśród prelegen-

tów była także Dyrektor Muzeum 

Saturn, Pani Iwona Szaleniec, która 

w swoim komunikacie przybliżyła 

obecnym sylwetki czeladzkich legio-

nistów. Efektem spotkania są dwie 

publikacje pokonferencyjne. Patronat 

honorowy nad projektem objął Prezy-

dent Miasta Sosnowca Kazimierz Gór-

ski.                                   

                                          Stefania Lazar 

D 
nia 6 sierpnia 2014 roku przypada setna rocznica 

wymarszu na rozkaz Józefa Piłsudskiego 

z krakowskich Oleandrów ku Niepodległości  

I Kompanii Kadrowej. Pamięci czynu legionowego mają 

służyć inicjatywy muzealne, których celem jest przede 

wszystkim, tak wydobycie z zapomnienia żołnierzy – 

 czeladzian zasłużonych dla Rzeczypospolitej, jak 

i przypomnienie znanych już, naszych cichych bohaterów 

zapisanych na kartach wielkiej, światowej historii. Na tę 

rocznicową okoliczność Muzeum Saturn planuje jesienią 

pokaz wystawy poświęconej Zagłębiakom służącym  

w Legionach Polskich. Zwracamy się zatem z gorącym ape-

lem o pomoc w zakresie wspólnego odkrywania nowych 

faktów z życiorysów czeladzkich legionistów, a także  

o udostępnienie wszelkich informacji, dokumentów, pamią-

tek i fotografii, które mogłyby zostać wyeksponowane. 

W polu zainteresowania Muzeum Saturn są też Ci miesz-

kańcy naszego miasta, którzy zdobywali klasztor na wzgó-

rzu Monte Cassino. Tegoroczna 70. rocznica tej legendarnej 

już bitwy – jednej z największych światowych bitew  

z uczestnictwem Polaków – stanowi zarazem doskonałą 

sposobność, by znów przywołać nazwiska naszych ziom-

ków i podziękować Im za odwagę. 

Największą przysługę, jaką możemy ofiarować – to ocalić 

Ich nazwiska od zapomnienia.  

Wspólnie ocalmy pamięć czeladzkich żołnierzy! 

Konferencja „Legiony Polskie w Zagłębiu Dąbrowskim” 

Śladami wydarzeń z 3. kwietnia 1924 r. na Piaskach 

P 
rzypadająca w roku bieżącym 

90. rocznica tragicznych wyda-

rzeń z udziałem górników ko-

palni „Czeladź” i policji jest 

dobrą sposobnością do podjęcia próby ich 

rekonstrukcji w oparciu o źródłowe mate-

riały prasowe. W poprzednim numerze 

Oficyny Saturnowskiej zostały zamiesz-

czone artykuły opublikowane w konserwa-

tywnym dzienniku „Iskra”.  

W kolejnym  wydaniu pojawią się nato-

miast przedruki tych samych informacji, 

jednak według „Gazety Robotniczej” oraz 

„Głosu Zagłębia”, organów prasowych 

Okręgowego Komitetu Polskiej Partii 

Socjalistycznej Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego.  

Anna Binek-Zajda 
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Działo się w Muzeum 

MAJ/CZERWIEC 

KWIECIEŃ 

W kwietniu, jak co roku, dzieci miały możliwość uczestnic-

twa w warsztatach z cyklu „Spotkania z Tradycją”, tym 

razem poświęconym zwyczajom wielkanocnym. W trakcie 

zajęć, które odbyły się 3 kwietnia, dzieci miały okazję do-

wiedzieć się skąd wzięło się słowo pisanka, czym jest kra-

szanka, a także jak dawniej zdobiono wydmuszki. Zajęcia, 

w których uczestniczyło niemal 50 uczniów klas drugich 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi, poprowadziły Panie 

Dorota Supkowska i Wioletta Królikowska z Fundacji 

Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej "Stara Szko-

ła" w Ryczowie. Największą atrakcją warsztatów było jed-

nak własnoręczne wykonywanie pisanek na prawdziwych, 

gęsich wydmuszkach ozdabianych pisakami, piórkami  

i bibułą.  

W kwietniu i w maju w Muzeum można było oglądać eks-

pozycję pt. „Z Czeladzi pod Monte Cassino”, przygotowa-

ną dla upamiętnienia 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassi-

no. Na wystawie zaprezentowano eksponaty użyczone 

przez rodziny czeladzkich montecassinczyków, Muzeum 

Górnośląskie, prywatnych kolekcjonerów, ale także ze zbio-

rów własnych Muzeum Saturn. Celem ekspozycji było za-

akcentowanie czeladzkiego wkładu w kampanię włoską  

i ukazanie zawiłych losów jej bohaterów, których meandry 

życia zaprowadziły z niewielkiego zagłębiowskiego miasta 

pod włoskie szczyty. Ekspozycję zakończył w dniu 12 maja 

uroczysty finisaż, wzbogacony wykładami. Sytuację geopo-

lityczną w pierwszej połowie 1944 roku, przebieg kampanii 

włoskiej i walk na Linii Gustawa przybliżył doktor  

Mirosław Sikora z katowickiego oddziału IPN. O tym, kim 

byli heroiczni bohaterowie z Czeladzi, których zawiłe losy 

zaprowadziły w kocioł walk o Monte Cassino, ale także  

o tym, jak trudno badać lokalną historię, opowiedziała  

Dyrektor Muzeum, Iwona Szaleniec (SL) 

Jednym z punktów czeladzkiej Nocy Muzeów było otwarcie 

wystawy „Boska komedia Dantego w ilustracjach  

Salvadora Dali”. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu 

barwnych akwarel i rysunków obrazujących sceny ze słyn-

nej „Komedii” w interpretacji jednego z najbardziej rozpo-

znawalnych artystów XX wieku, ekscentryka, czołowego 

surrealisty – Salvadora Dali! Dzieła ilustrują bohaterów 

oraz poszczególne sekwencje z podróży poety po Raju, 

Czyśćcu i Piekle, zawarte w średniowiecznym poemacie 

Dantego Alighieri. Wystawę, prezentowaną dzięki uprzej-

mości firmy Lep-Art Consulting z Torunia, można było 

oglądać do końca czerwca.  

Jak co roku w czerwcu prezentowaliśmy wystawę dedyko-

waną naszym najmłodszym. Tegoroczna ekspozycja nosiła 

tytuł „Legendy polskie” i została przygotowana przy 

współpracy z Muzeum Lalek w Pilźnie. Wystawa stanowiła 

formę podróży po najdawniejszych polskich dziejach, które 

do dnia dzisiejszego zdają się być owiane legendą. Dzięki 

niej dzieci miały okazję poznać losy rozmaitych bohaterów, 

a także odwiedzić niezwykłe, na wpół bajeczne miejsca, 

doskonale się przy tym bawiąc. Zwiedzanie wystawy, pre-

zentowanej w formie barwnych teatrzyków marionetko-

wych, było niewątpliwie wielką przygodą dla naszych ma-

łych czeladzian. 

W tym roku Muzeum Saturn świętuje swoje pięciolecie.  

Z tej okazji 13 czerwca odbyły się w Pałacu pod Filarami 

uroczyste obchody tego wydarzenia. (szerzej na str. 2.) 

Koniec czerwca to tradycyjnie „Muzealne Spotkania z 

Przeszłością”. Tym razem w ramach cyklu—22 i 29 czerwca 

wszyscy zainteresowani mieli okazję zwiedzić cmentarz 

żydowski w Czeladzi. W towarzystwie przewodnika, zwie-

dzający mogli dowiedzieć się jakie są zwyczaje pogrzebowe 

ludności żydowskiej, według jakich zasad chowano zmar-

łych, co oznaczają umieszczone na płaskorzeźbach przed-

stawienia oraz w jaki sposób powstawał czeladzki kirkut.  

MARZEC 

Koncert piosenek Leonarda Cohena rozpoczął prawdziwą 

wiosnę w Muzeum Saturn w Czeladzi. Był on ucztą dla 

wszystkich miłośników kanadyjskiego poety, pisarza i pio-

senkarza. Koncert ten był bowiem wyjątkowy, a to za spra-

wą bezprecedensowego zaprezentowania folk rockowych 

utworów przez Kubę Michalskiego. Wieczór zakończył się 

sukcesem artysty i wzajemną fascynacją, publiczności – 

profesjonalizmem i ciepłym głosem Kuby, piosenkarza –

muzykalnością czeladzkich melomanów.  (SL) 

Kwietniowy koncert z cyklu „Muzyczne Piątki”, odbył się 

pod hasłem „Chopin i inspiracje”. Główny bohater wieczo-

ru - Grzegorz Niemczuk - wykonał kompozycje Fryderyka 

Chopina, zestawiając je z utworami innych twórców, któ-

rzy inspirowali się wielkim Polakiem. Na występ tego zna-

komitego pianisty złożyły się zatem utwory Jana  

Sebastiana Bacha, Aleksandra Scriabina, Manuela de Fally 

oraz Karola Szymanowskiego.  (SL) 

KWIECIEŃ 
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 III KWARTAŁ 2014 ROKU W MUZEUM 

We wrześniu w Pałacu pod 

Filarami będzie można oglądać 

wystawę okolicznościową pt. 

„Górnośląskie i zagłębiow-

skie oddziały Wojska Polskie-

go w służbie II Rzeczypospo-

litej”, użyczoną przez Mu-

zeum Górnośląskie w Bytomiu. 

Muzeum również czyni stara-

nia o pozyskanie wystawy  

z IPN-u  „A więc wojna!!!...”.  

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  
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Sierpień to miesiąc szczególnie 

ważny dla najnowszej historii 

Polski - wówczas to obchodzi-

my kolejne rocznice niezwykłe-

go czynu zbrojnego, który po-

chłonął setki tysięcy ofiar – po-

wstania warszawskiego. Tego-

roczne obchody w całym kraju 

mają wyjątkowo uroczysty cha-

rakter ze względu na okrągłą, 

70. rocznicę powstania. Pamięć 

o tym pełnym heroizmu tragicz-

nym zrywie, który w sposób 

szczególny zapisał się na kar-

tach historii XX wieku, zostanie 

uhonorowana także w Muzeum 

Saturn – 31 lipca, w przeddzień 

jego wybuchu zapraszamy Pań-

stwa na otwarcie okolicznościo-

wej wystawy,  a także na wspól-

ne śpiewanie patriotycznych 

pieśni powstańczych w ramach 

cyklu „Dla Ciebie śpiewam, 

Polsko!”. 

W lipcu zapraszamy do zwie-

dzania wystawy dotyczącej 

historii i architektury sosno-

wieckich świątyń zatytułowa-

nej „Najstarsze kościoły  

Sosnowca”. Planszowa prezen-

tacja najtrwalszych zabytków 

materialnych, jakimi są świąty-

nie, będzie nie tylko podróżą 

po historii regionalnej, ale także 

po różnorodnych stylach archi-

tektonicznych, panujących  

w sztuce sakralnej ostatnich 

stuleci. Ekspozycja czasowa 

użyczona została dzięki uprzej-

mości Muzeum w Sosnowcu.  

Ekspozycja dostępna  

do 29 lipca. 

WRZESIEŃ 

Jak co roku Muzeum Saturn włączyło 

się w organizację Europejskich Dni 

Dziedzictwa. Tym razem proponuje-

my Państwu spacer szlakiem najcie-

kawszych i najcenniejszych czeladz-

kich zabytków architektonicznych pt. 

„Od baroku do modernizmu. Źródła 

czeladzkiej architektury”. Wszyst-

kich chętnych zapraszamy 20 wrze-

śnia o godzinie 11:00 – zbiórka przy 

studni na czeladzkim rynku. 

LIPIEC  

SIERPIEŃ 

KONCERTY 

W ostatni piątek —  

26 września zapraszamy 

wszystkich melomanów 

na koncert z cyklu 

„Muzyczne Piątki” inau-

gurujący sezon jesienny  

w naszym Muzeum.  

 

Następny numer Oficyny we wrześniu 


