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Sześ c  lat temu wyśtawą Czeladzianie na co 

dzień i od święta Muzeum Saturn zainaugu-

rowało cykl ekśpozycji ze śtarego albumu, 

pokazujący Czeladz  i jej mieśzkan co w  

na archiwalnej fotografii z połowy XX wieku.  

1  kwietnia br. o godz. 17.00 uroczyś cie 

otworzymy tegoroczną, nośzącą tytuł   

Z atelier Wilhelma Kidawy, juz  piątą  

ze wśpomnianego cyklu, poś więconą pośtaci 

ich autora — Wilhelma Kidawy, właś ciciela 

zakładu fotograficznego, mieśzczącego  

śię w kamienicy przy Rynku. Zakład Kidawy 

śzybko śtał śię popularny, bowiem czeladza-

nie chętnie pozowali do zdjęc  portretowych 

i ro wnie chętnie uwieczniali waz ne  wyda-

rzenia rodzinne. Opro cz czaśu śpędzanego  

w atelier, Kidawa częśto wychodził w ple-

ner, zapiśując okiem obiektywu pejzaz e  

Czeladzi, charakteryśtyczne obiekty miej-

śkie, odbywające śię uroczyśtoś ci patrio-

tyczne, koś cielne oraz zwyczajnie rozrywko-

we. Znaczna częś c  obrazo w zwłaśzcza  

tej śtarej Czeladzi z hiśtorycznymi budynka-

mi częśto dziś  nieiśtniejącymi, z pejzaz ami, 

kto re dawno zośtały wyparte wśpo łcześną 

zabudową, a i te z charakteryśtycznymi  

typami mieśzkan co w dziśiaj pośiadają 

ogromną wartoś c  dokumentalną. Stanowią 

dośkonały materiał dla badacza prześzłoś ci, 

ale takz e śą gratką dla  zwiedzających bo-

wiem najśtarśze z nich, te śprzed I wojny 

ś wiatowej zośtaną po raz pierwśzy publicz-

nie zaprezentowane.  

Bogatą śpuś ciznę po czeladzkim fotografie 

na potrzeby wyśtawy udośtępniła Rodzina 

artyśty — co rka Anna i wnuk Grzegorz 

Zarębścy, za co obojgu  śkładam śerdeczne 

podziękowania.  

Szczego lne wyrazy wdzięcznoś ci śkładam  

na ręce Pani Anny Zarębśkiej, kto rej dośko-

nała znajomoś c  prześzłoś ci miaśta, precyzja 

kojarzenia miejśc, fakto w i ludzi pozwoliła 

przywro cic  pamięc  o ośobach zatrzymanych 

w kadrze kilkadzieśiąt lat temu, oz ywic   

bohaterśkie, przypomniec  wydarzenia  

zapomniane.                                    

Iwona Szaleniec 
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70 lat temu, nocą z 10 na 11 śierp-

nia 1943 roku, niemieckie władze 

okupacyjne przeprowadziły na tere-

nie regionu Zagłębia Dąbrowśkiego 

oraz miaśt Chrzanowa i  Jaworzna 

akcję Oderberg, w wyniku kto rej 

zośtały areśztowane całe rodziny 

działaczy polśkich organizacji pod-

ziemnych. W Czeladzi zatrzymania 

dotknęły 76 rodzin, w całym regio-

nie kilkuśet. Juz  na początku tej dra-

matycznej wędro wki w nieznane 

oderwano dzieci (bez względu  

na wiek) od rodzico w. Doroś li zośta-

li wywiezieni do KL Auśchwitz, 

gdzie niemal wśzyścy zginęli, nato-

miaśt  dzieci podzielono na grupy   

i śkierowano na tułaczkę po kolej-

nych dziecięcych obozach przejś cio-

wych. Kon cowym etapem drama-

tycznej podro z y śtał śię od liśtopada 

1943 roku obo z w Potulicach koło 

Bydgośzczy. Tutaj mali więz niowie 

zmuśzani do cięz kiej pracy ponad 

ich dziecięce śiły, doś wiadczały po-

tulickiej codziennoś ci: głodu, zimna, 

choro b. Tę gehennę przetrwały naj-

śilniejśze, wiele z nich nie doczekało 

kon ca wojny i powrotu do domu.                                                                                                                                     

W śtyczniu 1945 roku dzięki z ołnie-

rzom Armii Radzieckiej i błyśka-

wicznie przeprowadzonej przez nich 

akcji ośwobodzenia obozu  nie do-

śzło do realizacji ośtatniego planu 

wycofujących śię Niemco w: podpa-

lenia barako w pełnych dzieci. Trzy 

tygodnie po wyzwoleniu  –  19 lute-

go 1945 roku do Czeladzi powro ciła 

pierwśza 54. ośobowa grupa potu-

lickich więz nio w odśzukana i przy-

wieziona przez: Jana Polaka,  

Wiktora Parkę, Teofila Kowalika 

Władyśława Baziora, z kto rych dwaj 

pierwśi pracując na nocnej zmianie 

cudem uniknęli areśztowania owej 

feralnej, śierpniowej nocy. Powita-

nie dzieci na czeladzkim Rynku 

przerodziło śię w wielką manifeśta-

cję mieśzkan co w. Nieśtety radoś c  

powrotu nie była pełna dla wśzyśt-

kich, częś c  dzieci wojna pozbawiła 

rodzico w a niekto re nawet całych 

rodzin. Dla najdotkliwiej dotknię-

tych przez loś o wcześne władze 

miaśta zorganizowały w byłej willi 

dyrektora Kopalni „Saturn”, obecnej 

śiedzibie czeladzkiego Muzeum,  

śierociniec. Ośierocone dzieci mieśz-

kały tu przez 3 lata a śtylowy pała-

cyk śtał śię dla nich domem rodzin-

nym, moz e nie tym do kto rego tęśk-

niły przez długie mieśiące  potulic-

kiego ześłania, ale jedynym jaki był 

im dany.                 

19 lutego br. wzorem lat ubiegłych 

w Czeladzi odbyły  śię oficjalne uro-

czyśtoś ci upamiętniające  kolejną, 

juz  71. rocznicę powrotu czeladz-

kich dzieci z obozu w Potulicach. 

Byli więz niowie złoz yli kwiaty i zni-

cze pod tablicą poś więconą pamięci 

wśzyśtkich, kto rzy areśztowani  

w akcji Oderberg, śtracili z ycie śka-

zani na ś mierc  w obozach koncen-

tracyjnych. W uroczyśtoś ciach obok 

władz miaśta wzięli udział przedśta-

wiciele Zarządu Wojewo dzkiego 

Związku Kombatanto w i Byłych 

Więz nio w Politycznych: Preześ  

Staniśław Piaśecki i wicepreześ  

płk Eugeniuśz Jarguś, Preześ  

ZW Polśkiego Związku Byłych Więz -

nio w Politycznych i Obozo w  

Koncentracyjnych  - Jo zefa Pośch, 

Preześ TONO - Barbara Adamczyk, 

oraz Zdziśława Włodarczyk – pełno-

mocnik  na woj. ś ląśkie Stowarzy-

śzenia Makśymilian Kolbe Werk  

we Freiburgu oraz Bohdan Piętka, 

pracownik naukowy Muzeum  

Auśchwitz Birkenau.  Po częś ci ofi-

cjalnej na zaprośzenie Burmiśtrza 

Miaśta ucześtnicy śpotkali śię z wła-

dzami oczywiś cie we wnętrzach by-

łego śierocin ca. W goś cinnych pro-

gach czeladzkiego Muzeum, w śym-

patycznej i przyjaznej atmośferze 

troje śpoś ro d potulickich więz nio w 

otrzymało odznaczenia: Edward 

Wakśman śki i Ryśzard Gwiazda  

z Czeladzi oraz Kazimierz Łukaśik  

z Jaworzna. Opuśzczając budynek 

przy ulicy Dehnelow,  przybyli umo -

wili śię na kolejne śpotkanie, za rok. 

                                    Iwona Szaleniec 

By pamięć przetrwała 

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec 

Cześć i chwała powstańcom styczniowym  
22 śtycznia br. minęły dokładnie 

153 lata od wybuchu  powśtania 

śtyczniowego. Tego dnia w Czeladzi 

odbyły śię oficjalne uroczyśtoś ci 

rocznicowe, w kto rych  władze mia-

śta, młodziez  śzkolna, przedśtawi-

ciele inśtytucji miejśkich i mieśzkan -

cy Czeladzi oddali hołd tym wśzyśt-

kim, kto rzy w 1863 roku chwycili  

za bron  by walczyc  o wolną i niepod-

ległą Ojczyznę.     

Powśtanie śtyczniowe to trzeci po 

inśurekcji koś ciuśzkowśkiej i po-

wśtaniu liśtopadowym zryw narodo-

wy od czaśo w rozbioro w Polśki.  

To tez  najwiękśze i najdłuz ej toczące 

śię powśtanie polśkie.  Trwało od 

śtycznia 1863 roku do jeśieni 1864, 

a na wśchodnich rubiez ach dawnej 

Rzeczpośpolitej nawet do początko w 

1865 roku.     

Swymi działaniami objęło obśzar 

całego  Kro leśtwa Polśkiego i Litwy  

a śkierowane było przeciwko rośyj-

śkiemu zaborcy. Inśurekcja śtycznio-

wa miała charakter wojny party-

zanckiej, podczaś kto rej śtoczono 
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1200 bitew i potyczek, przez  

oddziały kto rej przewinęło śię  

ok. 200 000 ośo b. Pomimo początko-

wych śukceśo w niero wna walka  

zakon czyła śię klęśką powśtan co w, 

śpoś ro d śzerego w kto rych kilkadzie-

śiąt tyśięcy zośtało zabitych w wal-

kach, ok. 1 tyśiąca śtraconych w eg-

zekucjach, 38 tyśięcy śkazanych  

na katorgę lub ześłanych na Sybir  a 

10 tyśięcy zmuśzonych do emigracji.                                                                                                                                                  

Po klęśce powśtania Kraj i Litwa, 

kto rych ziemie były areną walk, po-

grąz yły śię w wieloletniej z ałobie 

narodowej. Zaborca natomiaśt przy-

śtąpił do śyśtematycznego wprowa-

dzania kolejnych  śankcji: w 1867 

roku – likwidacji autonomii Kro le-

śtwa Polśkiego, jego budz etu  i zmia-

ny nazwy na Kraj Nadwiś lan śki;   

w 1868 roku – nakazu prowadzenia 

kśiąg parafialnych w języku rośyj-

śkim, konfiśkaty 1 600 majątko w 

ziemśkich, kaśacji klaśztoro w kato-

lickich oraz intenśywnej ruśyfikacji 

ziem polśkich;   w latach 1869 – 1870 

odebrania praw miejśkich śetkom 

miaśt wśpierających powśtanie,  

w tym takz e Czeladzi.                                                                                                                                         

Ogromna cena jaką polśkie śpołe-

czen śtwo zapłaciło za pro bę realiza-

cji marzen  o niepodległoś ci to wy-

śtarczający powo d aby o powśtaniu 

pamiętac   i czcic  jego bohatero w.  

Ale dla naś, wśpo łcześnych mieśz-

kan co w Czeladzi, Będzina , Sośnowca 

czy Dąbrowy Go rniczej drugą, ro w-

nie waz ną przyczyną winna byc  rola 

jaką w tymz e powśtaniu odegrali 

o wcześ ni mieśzkan cy obśzaro w dzi-

śiejśzego Zagłębia Dąbrowśkiego. 

Patriotyczne karty hiśtorii naśzego 

regionu to wiedza nieco zapomniana, 

po latach odkrywana na nowo. Rzad-

ko kto bowiem wie, z e zachodnie 

kran ce Małopolśki, na kto rych w po-

łowie XIX wieku dopiero rodził śię 

nowy, przemyśłowy region - Zagłę-

bie Dąbrowśkie, w planach Central-

nego Komitetu Powśtan czego prze-

widziany zośtał w 1863 roku jako 

ścena działan  narodowowyzwolen -

czych. Trzy elementy śtanowiły  

o śtrategicznym znaczeniu ziem za-

chodnich rubiez y zaboru rośyjśkiego. 

Pierwśzy to niewątpliwie połoz enie 

nadgraniczne,  granica z Pruśami  

i Auśtrią (Tro jkąt Trzech Ceśarzy 

umiejścowiony w Sośnowcu) z całą 

śiatką przejś c  granicznych i komo r 

celnych umoz liwiających przerzuty  

z zewnątrz ochotniko w i broni, zaśi-

lających powśtanie. Drugi, przebiega-

jąca przez Zagłębie kolej warśzaw-

śko-wieden śka, iśtotna w śprawnej 

komunikacji i śzybkim przemieśzcza-

niu  śię po kraju. Trzeci o niebagatel-

nym znaczeniu, wyśoce patriotyczna 

pośtawa miejścowej ludnoś ci, śpraw-

dzona w walkach 1807 roku. W pla-

nach powśtan czych naśzym przod-

kom powierzono odpowiedzialne 

zadanie: ochotnikom- opanowanie 

terenu  a cywilom- udzielanie wśze-

lakiej pomocy walczącym.                                                                                                               

Juz  na dzien  22 śtycznia wyznaczona 

zośtała na wzgo rzu zamku będzin -

śkiego zbio rka zagłębiowśkich 

ochotniko w. Plan zakładał śtawienie 

śię ok. 1500 męz czyzn, kto rych 

pierwśzym  zadaniem miało byc  bły-

śkawiczne  zdobycie magazyno w 

broni a naśtępnie ataki na pobliśkie 

śtacje kolejowe, przejś cia  graniczne  

i komory celne. Nieśtety z powodu 

przyś pieśzenia terminu wybuchu  

powśtania i poś pieśznie przeprowa-

dzonej akcji powiadamiania o śpo-

tkaniu, na zbio rkę zjawiło śię zaled-

wie 400 ośo b. Co gorśza na wzgo rzu  

nie pojawił śię ani dowo dca Jacek 

Siemien śki , ani z aden z jego zaśtęp-

co w. Nad ranem zgromadzeni roze-

śzli  śię, częś c  wro ciła do domo w, 

pozośtali wyruśzyli do Ojcowa, gdzie 

juz  ogłośzono tworzenie małopol-

śkich oddziało w powśtan czych pod 

kierunkiem Apolinarego Kurowśkie-

go. Do nich zaciągnęli śię chcący wal-

czyc  o wolną Polśkę Zagłębiacy  

i w ich śzeregach śtoczyli pierwśze 

zwycięśkie bitwy na terenie  Zagłę-

bia: o śtację kolejową w Maczkach,     

o przejś cie graniczne w Modrzejowie 

i o dworzec kolejowy w Sośnowcu. 

Po tym ośtatnim  śtarciu, mającym 

miejśce  z 6 na 7 lutego pozośtałe  

w mieś cie do obrony waz nych urzę-

do w oddziały rośyjśkie, wycofały śię 

przejś ciami granicznymi w Czeladzi  

i Szopienicach do Pruś. Na terenie  

Zagłębia  proklamowano niepodległą 

Polśkę,  jedyny  w 123. letniej hiśtorii 

porozbiorowej naśzego kraju,  

tak duz y wyzwolony obśzar, uośabia-

jący wolną Ojczyznę. Przetrwała za-

ledwie 2 tygodnie, do przegranej 

bitwy pod Miechowem, po kto rej 

wojśka rośyjśkie w zwiękśzonej licz-

bie ponownie wkroczyły do zagłę-

biowśkich miaśt.  Dwa tygodnie,  

dziśiaj dla naś znaczą niewiele,  

ale dla naśzych pradziadko w od 70. 

lat ś niących o wolnej Polśce, te 14 

dni - powiew wolnoś ci,  były jak wio-

śna po bardzo długiej zimie. Aśpekt 

pśychologiczny kro tkiego, ale jednak 

wśpaniałego śmaku wolnoś ci nio śł 

wartoś c , kto rą trudno przecenic ;  

dodał otuchy i umocnił wiarę  

w śłuśznoś c  śprawy tak walczącym 

powśtan com jak i wśpierającej ich 

ludnoś ci cywilnej, zaro wno  

w Zagłębiu jak i całej powśtan czej 

Polśce. Po raz kolejny mieśzkan cy 

znad Przemśzy i Brynicy celująco 

zdali egzamin patriotyczny,  a powin-

noś cią naś wśpo łcześnych jeśt pa-

mięc  o tych wydarzeniach, choc by 

tylko dlatego, z e jeśt to ro wniez  hi-

śtoria naśzej  małej  Ojczyzny i hiśto-

ria  naśzych przodko w.     

                                        Iwona Szaleniec                                                                
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Zachowajmy pamięć o czeladzkich ofiarach  

represji hitlerowskich i okupacji sowieckiej 

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec 

C hoc  mogłoby śię wyda-

wac , z e po upływie  

śiedemdzieśięciu lat od 

czaśu zakon czenia  

II wojny ś wiatowej rozmiar niemiec-

kich repreśji i śowieckich prześ lado-

wan  obejmujących jeśzcze wiele lat 

po 1945 r., a takz e bilanś śtrat ośo-

bowych wś ro d mieśzkan co w Czela-

dzi jeśt dokładnie uśtalony oraz opi-

śany, tak jednak nieśtety nie jeśt. 

Wiele ofiar pozośtaje nadal anoni-

mowych. 

Muzeum Saturn przyśtąpiło do reali-

zacji projektu badawczego, kto rego 

celem jeśt przywro cenie nazwiśka 

wśzyśtkim moz liwym do dziś  ziden-

tyfikowanym pokrzywdzonym ośo-

bom. W tworzonej bazie zbierane 

będą wśzelkie dane pozyśkane  

z dokumento w przechowywanych 

w archiwach pan śtwowych i inśtytu-

cjach zajmujących śię problematyką 

II wojny ś wiatowej oraz rez imu  

komuniśtycznego. Ogo lnodośtępny 

zaśo b otworzy w ten śpośo b nowe 

moz liwoś ci odnalezienia prawdy  

o czeladzianiach - naocznych ś wiad-

kach hiśtorii. 

Luki archiwalnej dokumentacji wy-

pełnic  mogą informacje pozyśkane 

bezpoś rednio od ośtatnich z yjących 

ofiar i ich rodzin. Muzeum Saturn 

zwraca śię z gorącym apelem o po-

moc w ocaleniu wśzelkich okrucho w 

pamięci o ludziach, kto rzy zaznali  

na ziemi niewyobraz alnego piekła, 

kto rzy doś wiadczyli bezprawia i naj-

śtraśzliwśzych okrucien śtw dwo ch 

totalitaryzmo w - beśtialśko zamor-

dowanych przez Niemco w oraz  

Sowieto w, jen cach wojennych, ro-

botnikach przymuśowych, więz niach 

obozo w koncentracyjnych, zamęczo-

nych w łagrach, wywiezionych  

na nieludzką ziemię, ofiarach zbrod-

ni komuniśtycznych.  

Zadbaj, by w czeladzkiej bazie 

znalazła się także informacja  

o członkach Twojej rodziny. Przy-

wrócić dobre imię bezimiennym 

dotąd ofiarom II wojny oraz okre-

su stalinowskiego, pomóż zacho-

wać pamięć o przeszłych czeladz-

kich pokoleniach doświadczonych 

przez los i złą historię w sposób 

tak szczególnie bolesny. 

Wśzelkich wiadomoś ci na temat 

przygotowywanej dokumentacji 

udzielają pracownicy Działu Hiśtorii 

Miaśta i Go rnictwa Zagłębia Dąbrow-

śkiego Muzeum Saturn w Czeladzi 

pod nr telefonu: 32 265 42 98. 

Żołnierze wyklęci 

W  lutym 2011 roku 

Sejm RP przyjął 

uśtawę o wprowa-

dzeniu nowego 

ś więta Narodowego Dnia Pamięci 

„Z ołnierzy Wyklętych”. Jako dzien  

obchodo w przyjęto datę 7 marca, 

nawiązującą do roku 1951, kiedy  

to w więzieniu mokotowśkim wyko-

nano wyrok ś mierci na 7 członkach 

Gło wnego Zarządu Stowarzyśzenia 

„Wolnoś c  i Nienawiś c ”. Powojenna 

konśpiracja niepodległoś ciowa – do 

czaśu powśtania NSZZ „Solidarnoś c ” 

była najliczniejśzą formą zorganizo-

wanego oporu śpołeczen śtwa wobec 

narzuconej Polakom władzy komu-

niśtycznej. Działało w niej od 150  

do 200 tyśięcy ośo b, około 20 tyśięcy 

ucześtniko w  

tej konśpiracji walczyło w oddzia-

łach partyzanckich. Najwaz niejśzymi 

organizacjami podziemnymi były 

wywodzące śię z AK Wolnoś c  i Nie-

zawiśłoś c  a takz e Narodowe Zjedno-

czenie Wojśkowe i Narodowe Siły 

Zbrojne. Jedynie nieliczni z ołnierze 

dotrwali „odwilz y” w 1956 roku. 

Ośtatni z ołnierz podziemia zośtał 

zabity w 1963 roku. Uroczyśtoś ci 

pamięci „Z ołnierzy Wyklętych”  

odbyły śię 1 marca, natomiaśt 4 mar-

ca w Muzeum Saturn zośtała otwarta 

śpecjalnie śprowadzona, opracowa-

na przez Inśtytut Pamięci Narodowej 

oddział w Lublinie wyśtawa „Zaplute 

karły reakcji. Polśkie podziemie nie-

podległoś ciowe w latach 1944-

1956”. Werniśaz  ekśpozycji, kto rą 

moz na było odwiedzac  cały marzec, 

dopełnił pokaz filmu dokumentalne-

go w rez . Wincentego Roniśza „Lośy 

Niepokornych,” Był to śugeśtywny  

i tragiczny obraz pierwśzych powo-

jennych lat opowiedziany z ołnierśki-

mi wśpomnieniami. Film nie pozo-

śtawił miejśca na obojętnoś c  na lośy 

Z ołnierzy Niezłomnych. 

Iwona Szaleniec 
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„Saturn – poprzemysłowe dziedzictwo Czeladzi” 

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec 

Z 
 przyjemnoś cią informujemy, 

z e Muzeum Saturn oraz  

Towarzyśtwo Powśzechne 

„Czeladz ” przyśtąpiły do wśpo lnej 

realizacji kolejnego nowatorśkiego 

projektu naukowego. 

Po wielkim śukceśie ześzłorocznej 

publikacji o Piaśkach i pozytywnych 

opiniach na temat przeprowadzo-

nych wydarzen  popularyzatorśkich, 

podjęliś my kolejny krok w śtronę 

badania hiśtorii miaśta i utrwalania 

naśzego niezwykłego dziedzictwa. 

Tym razem planujemy zrealizowac  

przedśięwzięcie kulturalne, kto rego 

ośią tematyczną będzie hiśtoria  

Kopalni „Saturn” oraz narośłego  

woko ł niej ośiedla robotniczego.  

Na realizację projektu pt. „Saturn – 

poprzemysłowe dziedzictwo  

Czeladzi” udało śię nam pozyśkac  

dofinanśowanie ze ś rodko w Urzędu 

Miaśta „Czeladz ” w ramach zadania 

publicznego z dziedziny ochrony 

do br kultury i dziedzictwa narodo-

wego. 

Kopalnia „Saturn” była drugą po pia-

śkowśkiej kopalnią w mieś cie, kto ra 

odciśnęła trwałe piętno na obliczu 

miaśta i jego śtrukturze śpołecznej,  

a efekty jej ponad śtuletniego funk-

cjonowania widoczne śą w krajobra-

zie Czeladzi po dzien  dziśiejśzy.  

Powśtała w II poł. XIX wieku,  

ale apogeum prośperity zyśkała do-

piero po przejęciu jej w 1899 roku 

przez Towarzyśtwo Go rniczo-

Przemyśłowe „Saturn”, 

załoz one przez ło dzkich 

przemyśłowco w. To wła-

ś nie dzięki działalnoś ci 

Towarzyśtwa zakład 

wydobywczy śukceśyw-

nie rozbudowano, wzno-

śząc na jego terenie uni-

katowej wartoś ci budyn-

ki, projektowane przez 

uznanych architekto w – co jeśt  

w regionie śytuacją nie mającą  

precedenśu!  

Zlokalizowane w śąśiedztwie kopal-

ni, powśtające w dwo ch etapach – 

przed I wojną ś wiatową i w latach 

20. XX wieku - ośiedle robotnicze 

było nie tylko wynikiem prośocjalnej 

działalnoś ci finanśiśto w, ale takz e 

efektem przemian zachodzących  

w śpołeczen śtwie. Powśtająca  

od ośtatniego dzieśięciolecia XIX 

wieku kolonia robotnicza z czaśem 

zaczęła byc  uzupełniana o obiekty 

uz ytecznoś ci publicznej – dom noc-

legowy, klub urzędniko w, remizę 

śtraz acką oraz budynki zarządu  

kopalni, tworząc tym śamym duz e 

ośiedle z w pełni rozwiniętym pro-

gramem śocjalnym – drugą najnowo-

cześ niejśzą dzielnicę miaśta, zapew-

niającą komfortowe i godne pozaz-

drośzczenia przez o wcześnych  

warunki mieśzkaniowe. Zaro wno 

obiekty mieśzkalne, uz ytecznoś ci 

publicznej, jak i budynki kopalniane 

charakteryzują śię unikatowym cha-

rakterem i wyśokim poziomem for-

malnym, śtanowiąc tym śamym  

oryginalny krajobraz miaśta. To one 

przez śzereg lat decydowały o obli-

czu Czeladzi, a ich ponadczaśowe 

piękno, dziś  nie zawśze doceniane, 

śtanowi jedno z podśtawowych  

bogactw miaśta, zaśługujących  

na rzetelne opracowanie i wyekśpo-

nowanie śzerśzemu odbiorcy.  

W celu śzerokiej popularyzacji tema-

tyki poprzemyśłowego dziedzictwa 

Czeladzi planujemy zorganizowac  

śpacer edukacyjny po czeladzkim 

Zarzeczu – poś ro d budynko w  

ośiedla robotniczego oraz woko ł 

tereno w dawnej Kopalni „Saturn”, 

kto ry zaśtąpił obecną w ześzłorocz-

nym projekcie konferencję.  

Kolejnym etapem zadania będzie 

wyśtawa fotografii Krystiana  

Niedbała - jednego z najlepśzych  

w regionie fotografo w młodego  

pokolenia, laureata wielu preśtiz o-

wych nagro d śpecjalizującego śię  

w fotografowaniu prześtrzeni po-

przemyśłowych, dokumentujących 

wśpo łcześnoś c  ośiedla robotniczego,  

a takz e ukazujących piękno dawnych 

budynko w kopalnianych. Fotografie 

będą śtanowic  bogatą dokumentację 

aktualnego śtanu podupadających 

obiekto w i będą okazją do zaprezen-

towania miejśc juz  niedośtępnych 

dla normalnego odbiorcy, uwiecznia-

jąc takz e te budynki, kto re  

z racji śwojej kondycji mogą nieba-

wem prześtac  iśtniec . Ponadto poka-

z ą piękno zapomnianego ośiedla 

robotniczego, wydobyte okiem  

fotografia-artyśty. Wyśtawę zainau-

guruje uroczyśty werniśaz .  

Ośtatnim etapem projektu będzie 

publikacja kśiąz ki, zwien czona  

wieczorem promocyjnym. Powśtają-

ca kśiąz ka opracowywana jeśt przez 

hiśtoryko w z Muzeum Saturn  

i śtanowic  będzie fachowe kompen-

dium wiedzy na temat  dziedzictwa  

pozośtawionego w Czeladzi  

przez Towarzyśtwo Go rniczo—

Przemyśłowe „Saturn”. Autorki 

kśiąz ki śkoncentrują śwoją  

uwagę gło wnie na kweśtiach archi-

tektonicznych i urbaniśtycznych,  

podkreś lając przy tym takz e aśpekt  
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śocjalny, związany ze ś wiadomą  

polityką właś cicieli kopalni, dbają-

cych o warunki z ycia śwoich pra-

cowniko w. Kśiąz ka ziluśtrowana 

zośtanie bogatym materiałem iko-

nograficznym, na kto ry złoz ą śię 

zaro wno nieśpotykane, niepubliko-

wane dotąd archiwalne fotografie  

i poczto wki (ze zbioro w Muzeum 

Saturn w Czeladzi oraz ze zbioro w 

prywatnych), ale takz e wśpo łcześne  

fotografie dokumentacyjne, wyko-

nane wcześ niej przez Krystiana  

Niedbała.  

Przeprowadzenie śpaceru edukacyj-

nego planujemy w czerwcu, werni-

śaz  wyśtawy odbędzie śię w liśtopa-

dzie, natomiaśt wieczo r promujący 

wydawnictwo odbędzie śię w grud-

niu. Informacje o datach 

pośzczego lnych wydarzen  

będą śukceśywnie zamieśz-

czane na śtronie interneto-

wej naśzego Muzeum.  

Zachęcamy do jej ś ledzenia. 

 

                     Stefania Lazar 

 

„Saturn – poprzemysłowe dziedzictwo Czeladzi” 

To ludzie tworzą historię Czeladzi.  

Saga rodu Konarzewskich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia ilustrująca obecny  

widok kamienicy Konarzewskich.  

Czeladź—Rynek 22. 

 

W 
e wśchodniej pierzei 

Rynku pod obecnym 

numerem 22 śtoi mu-

rowany, dwukondygnacyjny budy-

nek z częś ciowo uz ytkowym podda-

śzem, tynkowany, podpiwniczony,  

z dwuśpadowym dachem pokrytym 

papą. Nawiązujący do barokowego 

śtylu śzczyt, znajdujący śię w partii 

połaci dachu zdecydowanie wyro z -

nia ten budynek na tle okolicznych. 

Pierwotnie dom pośiadał ro wniez  

przejazd bramny. Obiekt, zwyczajo-

wo nazywany od nazwiśka najśłyn-

niejśzych jego właś cicieli kamienicą 

Konarzewśkich, przez lata był  

jedną z najładniejśzych nierucho-

moś ci prywatnych w Czeladzi. 

Choc  na prześtrzeni lat śtracił  

na urodzie, zdołał jednak zachowac  

śwo j wyjątkowy charakter - geniuś 

loci (dobry duch miejśca), czyli wła-

ś ciwoś ci nadające mu indywidualną, 

niepowtarzalną jakoś c . Zapiśana  

w tym miejścu prześzłoś c  rodziny 

Konarzewśkich manifeśtująca  

śię w pośtaci materialnego ś ladu, 

utrwala tym śamym pamięc  o zda-

rzeniach, śprawach, ludziach, odkry-

wając jednocześ nie śplecione  

ze śobą treś ci rodzinne, jak i  te do-

tyczące lośo w naśzego miaśta.  

To zarazem miejśce śtanowiące do-

śkonały punkt wyjś cia do śnucia 

niezwykłej opowieś ci o potędze ro-

dziny, radoś ciach i trośkach, śile 

wiary, codziennoś ci i odś więtnoś ci... 

Czy to miłoś c  ich śobie przeznaczyła 

czy raczej wola rodzin Konarzew-

śkich i Madlo w? Tego śię juz  nie 

dowiemy. Kandydat na przyśzłego 

zięcia - Michał Wawrzyniec Kona-

rzewśki - przypadł do guśtu rodzi-

com młodziutkiej Staśi. Nie ulega 

wątpliwoś ci, z e muśiał śię odzna-

czac  bądz  wyjątkowymi przymiota-

mi bądz  śatyśfakcjonującym pocho-

dzeniem, śkoro Nikodem Madla,  
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czeladzianin z dziada pradziada, zgo-

dził śię oddac  rękę śwojej co rki męz -

czyz nie pochodzącemu z zupełnie 

innego ś rodowiśka.  

Koleje z ycia, cieśzącej śię powśzech-

nym śzacunkiem, rodziny Madlo w 

nierozerwalnie związane śą z dzieja-

mi naśzego miaśta. Senior rodu, boga-

ty gośpodarz o imieniu Nikodem 

przyśzedł na ś wiat w 1847 r., małz on-

ka zaś  Daniela z Doman śkich liczyła 

śobie 9 wiośen mniej.  

Para doczekała śię jednego chłopca, 

ro wniez  Nikodema oraz śześ ciu 

dziewczyn: Barbary, Staniśławy, Wik-

torii, Nimfy, Anaśtazji i Marianny. 

Wśzyścy mieśzkali w częś ci miaśta 

przeznaczonej dla najzamoz niejśzych, 

czyli w pobliz u czeladzkiego ratuśza  

w naroz nym domu uśytuowanym  

u zbiegu dziśiejśzych ulic Koś cielnej  

i Katowickiej.  

Rodzina Konarzewśkich zamieśzki-

wała zaś  ziemie nalez ące do powiatu 

śtopnickiego guberni kieleckiej. Gło-

wa domu, Henryk urodził śię  

w 1842 r. we Wdziękach, matka - Ma-

ria z Grudzin śkich, młodśza o 4 lata 

pochodziła z Dobrowa. Ich śyn Michał 

narodził śię 15 wrześ nia 1877 r.  

w Grzybowie. Poprzez oz enek  

z 19-letnią Staniśławą Madlo wną 

(kto rej imię wyznaczył dzien  urodzin 

przypadający w dniu patrona parafii 

czeladzkiej - 8 maja) zyśkał śtatuś 

pełnoprawnego mieśzkan ca Czeladzi. 

S lub odbył śię 26 liśtopada 1905r. 

w macierzyśtym koś ciele panny mło-

dej, a ś wiadkami tej uroczyśtoś ci byli 

Jo zef Rączaśzek (zięc  Madlo w, małz o-

nek Wiktorii) oraz Wacław Kona-

rzewśki, przypuśzczalnie brat pana 

młodego.  

Nowoz en cy wprowadzili śię do pięk-

nej kamienicy zlokalizowanej na Ryn-

ku (wo wczaś pod nr 14)  

i kupionej przez Nikodema Madlę 

jako pośag dla co rki oraz jej męz a. 

Małz en śtwo to, zawarte niezalez nie  

z jakich racji, okazało śię nader śzczę-

ś liwe i trwałe. 

Zrządzeniem woli Boz ej, w dniu 30 

marca 1907 r., przyśzło na ś wiat ich 

jedyne dziecko - dziewczynka, kto ra 

otrzymała imię po matce. Hiśtoria nie 

pozośtawiła zbyt wielu wiadomoś ci  

o jej dziecin śtwie i młodoś ci, jak ro w-

niez  o z yciu w trudnych czaśach pod 

carśkim berłem całej rodziny Kona-

rzewśkich.  

Pierwśze informacje związane z dzia-

łalnoś cią śpołeczną Michała pocho-

dzą z roku 1917, kiedy to zośtał mia-

nowany ławnikiem przy Sądzie Gmin-

nym w Czeladzi. Ale naśtępne lata 

przynośzą juz  znacznie pełniejśzy 

obraz. Rodzina utrzymywała śię  

z prywatnej firmy aśenizacyjnej, kto -

rą śamodzielnie prowadził Michał, 

będąc de facto lokalnym monopoliśtą  

w zakreśie uśuwania płynnych nie-

czyśtoś ci z doło w kloacznych 

i wywoz enia ich za pomocą pojazdo w 

aśenizacyjnych. W geśtii familii znaj-

dowały śię takz e rozlegle  

pola, oddane w dzierz awę oraz bu-

dynki gośpodarśkie. Dzięki organiza-

torśkim talentom i umiejętnemu  

zarządzaniu śwoim majątkiem  

Konarzewścy otoczeni byli powśzech-

nym mirem. 

Ich dom urządzony z guśtem i śma-

kiem pieczołowicie prowadziła pani 

Staniśława. Na parterze rozciągał śię 

bardzo duz y śalon zaaranz owany  

na miejśce śpotkan  towarzyśkich, 

kto rych wcale było niemało.  

Gośpodarze otwarci i niebywale go-

ś cinni byli wielkimi miłoś nikami gier 

karcianych. To za ich śprawą  

w domu częśto gromadziło śię grono 

dobrych znajomych, kto rzy przy 

drobnym poczęśtunku śpędzali dłu-

gie godziny, towarzyśko ze śobą  

rywalizując. Kro lował rzecz jaśna 

brydz , ale tak naprawdę najwaz niej-

śze było śpotkanie przy talii kart  

i zapomnienie o boz ym ś wiecie. 

W okreśie dwudzieśtolecia między-

wojennego Michał Konarzewśki śpra-

wował liczne funkcje śpołeczne,  

jak tez  o charakterze politycznym.  

Po rezygnacji radnego Mikołaja  

Czerśkiego, złoz onej 29 marca 1926 r. 

wśzedł z liśty zaśtępco w radnych 

grupy mieśzczan śkiej do Rady  

Miejśkiej Czeladzi. Mandat o w śpra-

wował przez nieśpełna po łtora roku, 

do czaśu rozpiśania nowych wybo-

ro w.  

W tym czaśie w Radzie pełnił funkcję 

członka Komiśji Robo t Publicznych 

oraz Komitetu Ochrony Zabytko w 

powołanego przez o wcześnego bur-

miśtrza Antoniego Rączaśzka, nota 

bene śiośtrzen ca jego z ony. Podczaś 

wyboro w do Rady Miejśkiej w dniu  

4 czerwca 1927 r. pracował, wraz  

z Alekśandrem Cieś lin śkim—

kierownikiem śzkoły nr 1, jako czło-

nek Obwodowej Komiśji Wyborczej 

nr 2. W latach 1928-1929 wśzedł  

w śkład Rady Przybocznej działającej 

przy Kierowniku Tymczaśowego  

Zarządu Miaśta dr Jo zefie Marczyn -

śkim, wypełniając przydzielone  

mu zadania zaśtępcy Kierownika. 

Szczego lnie chętnie, z uwagi na  

wiedzę i kompetencje, umiejętnoś c  

zjednywania śobie ludzi,  

 

To ludzie tworzą historię Czeladzi.  

Saga rodu Konarzewskich. cd. 
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a takz e prawdziwy "temperament" 

śpołecznikowśki powierzano mu 

obowiązki wymagające pełnego zau-

fania śpołecznego. Jeśzcze w trakcie 

I wojny ś wiatowej rozpoczął pracę 

w charakterze członka Komiśji Re-

wizyjnej Rady Miejścowej Opiekun -

czej, kto rą zakon czył w 1921 r.  

Siedem lat po z niej, przez trzy lata, 

piaśtował śtanowiśko opiekuna śpo-

łecznego w przydzielonym mu tere-

nie opiekun czym obejmującym uli-

ce: Krzywą (nr 23-46), Myśłowicką,  

Węgrody (nr 1-38), Cmentarną,  

Poprzeczną, Z abią, Parkową,  

Milowicką (nr 1-36). Do jego gło w-

nych zadan  nalez ała wśpo łpraca  

z Magiśtratem w zakreśie komplek-

śowego udzielania pomocy ośobom 

znajdującym śię w trudnej śytuacji 

z yciowej. Ro wnolegle od 1928 r. śtał 

na czele Miejścowej Komiśji Opieki 

Społecznej. W latach trzydzieśtych 

XX w. angaz ował śię w pracę Komi-

śji Rewizyjnej Miejśkiego Podkomi-

tetu Funduśzu Pracy. Na przełomie 

zaś  1938/39 r. przewodniczył śekcji 

zbio rkowej Miejśkiego Obywatel-

śkiego Komitetu Zimowej Pomocy 

Bezrobotnym. 

Na początku czwartej dekady XX  

w. z zamiłowaniem oddawał śię pro-

wadzeniu w warunkach domowych 

nieśkomplikowanej i niepotrzebują-

cej więkśzych inweśtycji hodowli 

jedwabniko w. Była ona intereśem 

dochodowym, choc  śezonowym,  

jak ro wniez  wymagającym śporej 

pracy. Niewykluczone, z e impulś do 

tego zajęcia pochodził bezpoś rednio  

z akcji propagandowej czeladzkiego 

Uniwerśytetu Powśzechnego, kto ry 

inicjatywę śadzenia drzew morwy  

i rozwijania hodowli jedwabniko w 

pro bował zaśzczepic  z ro z nym  

powodzeniem w mieś cie. 

Rodzina Konarzewśkich wyro z niała 

śię ro wniez  prześtrzeganiem zaśad 

wiary chrześ cijan śkiej i wiernoś ci 

Koś ciołowi, tworząc niejako inteli-

gencję parafialną. Pan domu od 1938 

r. był aktywnym członkiem Katolic-

kiego Stowarzyśzenia Męz o w  

Oddział w Czeladzi, a nawet przez 

kro tki czaś nalez ał do jego ś ciśłego 

kierownictwa. 

W wyznawanej hierarchii wartoś ci 

Michał i Staniśława wychowywali 

ro wniez  śwoją jedynaczkę. Po zdoby-

ciu podśtawowego wykśztałcenia  

na miejścu młoda Staśia zośtała wy-

śłana na penśję z internatem  

do śio śtr urśzulanek w Krakowie,  

a naśtępnie rozpoczęła śtudia hiśto-

ryczne na Uniwerśytecie Jagiellon -

śkim. 

Wybuch II wojny ś wiatowej w 1939 

r. zmienił śpokojne dotąd z ycie  

Konarzewśkich. Strach i niepewnoś c  

jutra towarzyśzyły kaz dego dnia, lecz 

śiłą pozwalającą im te uczucia prze-

zwycięz yc  śtanowiło zaufanie 

Opatrznoś ci Boz ej. Naraśtające nie-

pokoje zbliz yły ich wtedy jeśzcze 

bardziej do koś cioła i z ycia fary.  

By uchronic  parafialne kśięgi metry-

kalne przed zarekwirowaniem przez 

władze okupacyjne młoda Staniśła-

wa wraz z o wcześnym probośzczem 

kś. Jo zefem Sobczyn śkim w ukryciu 

śporządzali ich duplikaty. 

Przełomowym dla Konarzewśkich 

okazał śię rok 1943. Jeśienią całą 

tro jkę wywieziono do obozu pracy 

przymuśowej we Fryśztacie nad 

Olzą (Freiśtadt). Ich cały dobytek 

zośtał zajęty przez niemiecką rodzi-

nę, ale koniec kon co w przetrwał 

wojnę niemal bez śzwanku. Na nich 

śamych wciąz  czekał niełatwy loś. 

Ośtatnie mieśiące wojennej burzy 

śpędzili w Boczkowicach, par. Kśiąz  

Mały. Nad wyraz cięz ka praca fizycz-

na w pobliśkim majątku rolnym oraz 

śkrajnie trudne warunki z ycia odbi-

ły śię niekorzyśtnie na ich zdrowiu. 

Michał Konarzewśki zmarł w efekcie 

choroby i śilnego wycien czenia  

organizmu w 1944 r. Zaś  długotrwa-

łe napięcie nerwowe przyczyniło śię  

do wywołania u młodśzej Staniśła-

wy choroby reumatycznej. Połoz e-

nie materialne matki i co rki nieco 

śię poprawiło, kiedy pomocy zaczęli 

im udzielac  Kukurykowie, śtali 

mieśzkan cy Boczkowic. Po zakon -

czeniu wojny, obie panie odwzajem-

niając udzielone wśparcie przywio-

zły ze śobą do Czeladzi śyna Jana  

i Marii - Antoniego Mariana, wtedy 

18 latka. Wśzyścy zamieśzkali  

w dawnym domu Konarzewśkich 

i choc  z urzędu dokwaterowano  

do nich Jo zefa Mośurka z rodziną, 

wśpo lna egzyśtencja pod jednym 

dachem przebiegała bez zakło cen . 

Tymczaśem Konarzewśkie pośtano-

wiły okazac  wymierną, konkretną 

pomoc Antoniemu Marianowi i śfi-

nanśowac  całą jego edukację.  

We wrześ niu 1945r. podjął  

on naukę w IV klaśie Pan śtwowego 

Gimnazjum i Liceum Ogo lnokśztał-

cącego Męśkiego im. M. Kopernika 

w Będzinie i tam tez  uzyśkał ś wia-

dectwo dojrzałoś ci 1 czerwca 1948r. 

To ludzie tworzą historię Czeladzi.  

Saga rodu Konarzewskich. cd. 



9 

 OFICYNA SATURNOWSKA      marzec 

Naśtępnie przyjęty do Częśtochow-

śkiego Seminarium Duchownego 

rozpoczął formację do kapłan śtwa 

śtudiując na Wydziale Teologicznym 

Uniwerśytetu Jagiellon śkiego w Kra-

kowie. W latach 1956-57  

pracował jako wikariuśz w parafii  

pw. Matki Boz ej Boleśnej w Czeladzi

- Piaśkach.  

21 marca 1953 r. zmarła wdowa  

po Michale, Staniśława Konarzew-

śka (jej zgon zgłośiła do urzędu 

przyjacio łka Maria Nogajowa). Pozo-

śtała jako jedyna z rodziny co rka 

utrzymywała śię z pracy pedago-

gicznej, kto ra przynośiła jej przy-

jemnoś c  i śatyśfakcję. Nie uczyła 

jednak hiśtorii z powodu właśnych 

przekonan , niezgody na zakłamywa-

nie oraz fałśzowanie prawdy hiśto-

rycznej, dlatego tez  podjęła decyzję 

o uzupełnieniu kwalifikacji i wykła-

daniu języka polśkiego. Wiele  

lat pracowała w Technikum Energe-

tycznym w Sośnowcu. Pani profeśor  

zapiśała śię po wśze czaśy we 

wdzięcznej pamięci śwoich ucznio w 

jako wyjątkowa ośobowoś c  wyczu-

lona na śprawy młodziez y 

i wśpo łpracowniko w. Szanowali  

ją i powaz ali wśzyścy podopieczni, 

nawet najwiękśze łobuzy. Sporo 

młodych ludzi odniośło dzięki  

niej śukceś w z yciu. Słuchali jej bar-

dziej niz  rodzico w i liczyli śię z jej 

zdaniem.  

Natomiaśt prawdziwą hiśtorię  

Polśki opowiadała dzieciom kuzy-

no w w rodzinnym domu. Ukazywała  

i podkreś lała śzacunek do dziejo w 

Narodu, uczyła o polśkiej kulturze 

oraz tradycjach. Była dla nich kocha-

jącą ciocią Stachną, ośobą waz ną, 

niezwykle godną choc  budzącą  

reśpekt, a przy tym dobrym, mą-

drym i ciekawym z ycia człowiekiem.  

U najmłodśzego pokolenia klanu 

zachwyt budziła jej walizeczka cała 

oblepiona plakietkami z najro z niej-

śzych miaśt ś wiata. Zawśze tez  pa-

miętała, by ze śwoich licznych po-

dro z y przywiez c  dla nich drobiazgi, 

kto rymi naśtępnie byli obdarowy-

wani.  

Pomna zwyczajo w rodzinnego domu 

prowadziła takz e aktywne z ycie to-

warzyśkie. W latach 60. na nowo 

odz yły w domu Konarzewśkich śpo-

tkania przy brydz owym śtoliku,  

organizowane dodatkowo na prze-

mian w domach krewnych z rodzin 

Rączaśzko w i Łabuzo w. 

Bardzo związana z Czeladzią,  

nie wyobraz ała śobie, gdzie indziej 

mieśzkac . Kochała ogromną miłoś cią 

to miaśto, wśzyśtkie jego zakątki.  

To tu, w Czeladzi czuła śię jedynie 

bezpieczna. Zmarła 30 śierpnia 

1992 r. Cała rodzina Konarzewśkich 

(po wojnie docześne śzczątki  

Michała zośtały przenieśione) śpo-

czywa w grobowcu na cmentarzu 

parafialnym przy ul. Nowopogon -

śkiej.  

Jeśzcze za z ycia Staniśława  

Konarzewśka dokonała zapiśu 

teśtamentowego dotyczącego 

śpadku. Po jej ś mierci właś ciciel-

ką kamienicy zośtała bliśka  

kuzynka Halina Imiela, kto ra 

w porozumieniu z rodziną  

w 2007 r. śprzedała ją gminie 

Czeladz . 

A w najbliz śzych, inweśtycyjnych 

planach przewidziany jeśt generalny 

remont budynku, kto ry nie tylko 

przywro ci ś wietnoś c  jednej z pięk-

niejśzych nieruchomoś ci w obrębie 

Starego Miaśta, tym śamym poprawi 

eśtetykę prześtrzeni, ale takz e  

nada mu zupełnie nowe funkcje śpo-

łeczne z poz ytkiem dla wśzyśtkich  

czeladzian.              

           

                            Anna Binek-Zajda 

 

Z ro dła: 

Archiwum Pan śtwowe w Katowi-
cach: 

770 Starośtwo Powiatowe Będzin -
śkie, śygn. 1050 

772 Powiatowy Związek Samorzą-
dowy Powiatu Będzin śkiego, śygn. 
476, 561, 1606, 1665 

774 Akta miaśta Czeladzi, śygn. 52, 
67, 79 

Akta metrykalne parafii pw. ś w. 
Staniśława BM w Czeladzi 

Akta USC w Czeladzi 

 

Pan śtwu Dorocie Rączaszek  

i Andrzejowi Rączaszkowi za po-

dzielenie śię rodzinnymi wśpomnie-

niami śkładam śerdeczne podzięko-

wania. 

Fotografia: Nagrobek rodziny  

Konarzewskich na cmentarzu  

parafialnym w Czeladzi 

To ludzie tworzą historię Czeladzi.  

Saga rodu Konarzewskich. cd. 
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W 
iatr hiśtorii nieśtety 

wywiał jego zawodowe  

i śpołeczne dokonania  

z nieśpełna 4-letniego okreśu dyrek-

torowania kopalnią „Czeladz ”. Cenio-

ny za z ycia, po z niej zośtał niemal 

całkowicie zapomniany. Pora nadro-

bic  te zaległoś ci. Nieliczne informa-

cje o ośobie inz . Tomaśzewśkiego 

pochodzą jedynie ze wśpomnienia 

pozgonnego o śkromnej treś ci. Z całą 

pewnoś cią nie jeśt to pełny obraz tej 

śzacownej pośtaci, ale uzupełnienie 

go wydaje śię raczej juz  niemoz liwe.  

Jego związek z Piaśkami datuje  

śię na rok 1900, kiedy to liczący 

wo wczaś 48 lat i pochodzący z cen-

tralnej częś ci Kro leśtwa Kongreśo-

wego inz ynier, objął naczelne kie-

rownictwo pierwśzym zakładem 

go rniczym w Czeladzi. 

Jo zef Tomaśzewśki urodził śię  

23 paz dziernika 1852 r. w Radom-

śku. Początkowe wykśztałcenie ode-

brał w Piotrkowie, a od 1865 r. kon-

tynuował edukację w śzkole ś redniej 

w Lublinie. Jeśienią 1870 r. wśtąpił 

na Wydział Fizyko-Matematyczny 

Ceśarśkiego Uniwerśytetu Warśzaw-

śkiego. Po 3 latach opuś cił uczelnię  

i zapiśał śię na śtudia w Inśtytucie 

Go rniczym w Peterśburgu, kto re 

ukon czył w 1879 r. Karierę zawodo-

wą rozpoczął od śtaz u w I Okręgu 

Go rniczym obejmującym zakłady 

znajdujące śię między Pilicą a za-

chodnio-południową granicą Kro le-

śtwa. Poziom reprezentowanych 

przez niego kompetencji przynio śł 

mu uznanie zwierzchniko w, a w kon-

śekwencji ofertę śtałego zatrudnie-

nia. W 1883 r. Tomaśzewśki zośtał 

mianowany pomocnikiem okręgo-

wego inz yniera I Okręgu Go rniczego. 

Do jego zadan  nalez ała m.in. kontro-

la kopaln  pod względem prawidło-

woś ci prowadzenia robo t go rni-

czych, bezpieczen śtwa i higieny  

pracy, a takz e w zakreśie prawidło-

wej gośpodarki złoz em. Po zlikwido-

waniu tego etatu w 1899 r. zośtał 

powołany na śtanowiśko inz yniera 

okręgowego we Włodzimierzu. Słuz -

bę rządową opuś cił jednak nieba-

wem, bo juz  w 1900 r. Przyjął wo w-

czaś zaproponowaną mu przez Dele-

gata Zarządu Towarzyśtwa Bezi-

miennego Kopaln  Węgla „Czeladz ” 

pośadę w charakterze dyrektora 

kopalni „Czeladz ”, kto rą piaśtował 

do kon ca śwych dni, tj. do 2 wrześ nia 

1904 r. S mierc  zabrała go nagle  

w wieku, w kto rym ludzie zdolni  

śą jeśzcze długo pracowac  z poz yt-

kiem dla innych. Zmarły zośtawił 

poś lubioną w 1887 r. z onę – Jadwigę 

z Adamieckich, co rkę zaśłuz onego 

dąbrowśkiego śztygara Karola  

Adamieckiego. Ośierocił takz e troje 

małych dzieci. 

                                Anna Binek-Zajda 

Z ro dła: 

„Przegląd Go rniczo-Hutniczy” 1904, 

nr 25, ś.684. 

Inżynier Józef Tomaszewski  

– pierwszy polski dyrektor  

kopalni „Czeladź” 

Wystartowała Muzealna Akademia Seniora 

M 
uzealna Akademia  

Seniora to najnowśze 

przedśięwzięcie  

Muzeum Saturn zorganizowane 

w oparciu o projekt „Śląskie dla  

Seniora - Śląska Karta Seniora” 

koordynowany przez Urząd  

Marśzałkowśki Wojewo dztwa  

S ląśkiego.  

Ta nowatorśka muzealna inicjatywa, 

kto rej rezultat ma byc  zorientowany 

na czynne ucześtnictwo ośo b w je-

śieni z ycia w wyjątkowym doś wiad-

czeniu edukacyjnym śtanowi takz e 

nie lada wyzwanie dla jej two rco w, 

kto rych gło wne zadanie śprowadza 

śię w iśtocie do zmiany muzealnej 

rzeczywiśtoś ci w śłuz bie uczących 

śię dorośłych. Zatem uczenie  

śię w muzeum i z muzeum jeśt nieja-

ko zaprośzeniem do nabywania tak 

śpecjaliśtycznej wiedzy, jak i nowych 

umiejętnoś ci, ale tez  wymiany myś li 

między muzealnikiem a śeniorem. 
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Serata italiana, czyli Wieczór Włoski w Saturnie… 

W 
 piątek, 22 stycznia,  

w zimowy i mroz ny 

wieczo r w Muzeum  

Saturn zapanowała prawdziwie  

gorąca atmośfera. A to nie tylko  

za śprawą tłumnie przybyłych  

na imprezę goś ci, kto rym nie prze-

śzkadzał śiarczyśty mro z, ale przede 

wśzyśtkim dzięki pogodzie ducha 

właś ciwej dla naśzych włośkich  

goś ci oraz dzięki tematowi śłonecz-

nej Italii. 

Pierwśzy wieczo r włośki zośtał zor-

ganizowane przez Towarzyśtwo 

Przyjacio ł Będzina w paz dzierniku 

ześzłego roku, w „Starej Olejarni”  

w Będzinie. Temat śpotkał  

śię z ogromnym zaintereśowaniem, 

więc pośtanowiliś my kontynuowac  

wątek, tym razem jednak w śzerśzym 

kontekś cie – hiśtorii Włocho w  

w całym Zagłębiu Dąbrowśkim. 

Temat przybliz yła nam Olga Lubecka 

z TPB, romaniśtka, prywatnie  

z ona Włocha od lat mieśzkającego 

w Polśce. Dzięki prelekcji mogliś my 

śię dowiedziec  od kiedy Włośi zaczęli 

pojawiac  śię w naśzym regionie,  

co ich tutaj śprowadzało, czym  

śię zajmowali w naśzym kraju, jaką 

mieli opinię o Polśce oraz jak wielkie 

piętno odciśnęli na kulturze Polśki  

i na materialnym dziedzictwie  

Zagłębia. Więkśzoś c  z goś ci zdziwił 

fakt, z e śłowo „prośperita” wzięło śię  

od będzin śkiego wo jta, Prośpero 

Provany, prawdziwego człowieka 

intereśu w XVI-wiecznej Polśce,  

jak i to, z e kilka śztandarowych bu-

dynko w w Zagłębiu zawdzięcza śwo-

je oblicze śtylowe Włochom właś nie. 

Więkśzoś c  z nich zaczęła przybywac  

do Rzeczpośpolitej wraz z dworem 

śłynnej kro lowej Bony, kto rej zreśztą 

zawdzięczamy wzbogacenie naśzego 

jadłośpiśu o „włośzczyznę”: pomido-

ry, kalafior, marchew. 

Po potęz nej dawce oryginalnej wie-

dzy przyśzła kolej na poznanie miej-

ścowych Włocho w – w przytłaczają-

cej więkśzoś ci właś cicieli przedśię-

biorśtw działających na terenie  

Czeladzi! Naśi śpecjalni goś ci opo-

wiedzieli kilka śło w o śobie  

z typowym dla nich humorem  

i dyśtanśem, dzięki czemu mogli-

ś my dowiedziec  śię śkąd pochodzą, 

jak długo mieśzkają w Polśce, za co 

kochają naśz kraj i za czym tutaj 

najbardziej tęśknią.  

Potem przyśzła kolej na częś c  arty-

śtyczną. Gwiazdą wieczoru  

był Antonio Palermo, Włoch pocho-

dzący z Puli, mieśzkający od 15 lat  

w Będzinie. Antonio wykonał kilka 

pieś ni neapolitan śkich przy akompa-

niamencie niezaśtąpionego i dobrze 

znanego czeladzkiej publicznoś ci 

Tobiaśza Nykamowicza. Utwo r  

na biś Antonio zaś piewał w duecie  

z Marcinem Lazarem, preześem  

Towarzyśtwa Przyjacio ł Będzina. 

Oklaśkom nie było kon ca, a widzow-

nia ewidentnie czuła niedośyt. 

Kon cowym akordem wieczoru była 

deguśtacja oryginalnych włośkich 

śero w i wędlin i rozmowy w kulua-

rach. Było naprawdę wśpaniale,  

a maśa pozytywnej energii pozwoliła  

zapomniec  o śzarej porze roku.  

 

                                        Stefania Lazar 

Wystartowała Muzealna Akademia Seniora cd. 
Zapraśzamy wśzyśtkich śenioro w  

do wśpo lnego, ciekawego śpędzania 

czaśu, jak ro wniez  rozwijania śwoich 

paśji oraz zaintereśowan  poprzez 

pryzmat tego wśzyśtkiego, co zwie 

śię hiśtorią. Wiecznie młodych  

duchem czeladzian zachęcamy do 

wśtąpienia w elitarne śzeregi Muze-

alnej Akademii Seniora. Na chętnych 

czekają, prowadzone przez hiśtory-

ko w Muzeum Saturn - Stefanię  

Lazar i Annę Binek-Zajdę wykłady, 

zajęcia warśztatowe, panele dyśku-

śyjne, kuratorśkie oprowadzanie  

po wyśtawach, a takz e - nowoś c  - 

kurśy z hiśtorii śztuki. 

W ramach projektu mieśzkan cy  

60 pluś mają ro wniez  prawo  

do 10% rabatu na zakup wśzyśtkich 

wydawnictw muzealnych. Po promo-

cyjnej cenie zakupic  moz na: Folder 

„Czeladzka Mater Dolorośa”—5,40 

zł, „Włodarze Miaśta Czeladz ”—9,00 

zł, „Moje Z ycie” Mon ka Stawśkiego—

7,20 zł, „Zagłębiowśkie Szkice Mono-

graficzne”—10,80 zł, „Ośiedle Patro-

nackie Piaśki. Hiśtoria i Architektu-

ra”—22,50 zł, „Hiśtoria Czeladzi” 

Tom I i II—72,00 zł. 

Spotkania, na kto re wśtęp jeśt wolny 

odbywają śię w kaz dy trzeci wtorek 

mieśiąca w śiedzibie Muzeum Saturn 

o godz. 10.00.  Zapraśzamy. 
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N 
iepozorny, śzary budynek 

śtojący w Czeladzi przy 

ulicy Będzin śkiej tuz  na-

przeciw wejś cia na cmentarz z ydow-

śki, nie budzi i nigdy nie budził więk-

śzego zaintereśowania hiśtoryko w. 

Tymczaśem kwerendy archiwalne 

przeprowadzone w Archiwum  

Pan śtwowym w Kielcach wykazały,  

z e był on jednym z waz niejśzych 

obiekto w dla gminy z ydowśkiej, 

właś ciciela powśtałego w począt-

kach XX wieku kirkutu. Załoz enie 

nowego cmentarza, uz ytkowanego 

wśpo lnie przez ludnoś c  wyznania 

mojz eśzowego zaro wno z Będzina 

jak i Czeladzi, wymagało wybudowa-

nia takz e odpowiedniego zaplecza 

gośpodarczego. Początkowo powśtał 

więc śkromny budynek znajdujący 

śię na lewo od wyjś cia z cmentarza. 

Dopiero w latach trzydzieśtych pod-

jęto śtarania o wybudowanie domu 

przedpogrzebowego, niezbędnego 

zaro wno ze względo w praktycznych 

jak i preśtiz owych. 

Uśytuowanie domu przedpogrzebo-

wego poza granicami cmentarza 

było odpowiedzią na zaśady obowią-

zujące w tradycji z ydowśkiej, w myś l 

kto rych męz czyznom z rodu  

Coheno w nie było wolno przebywac   

w pobliz u zwłok ani wchodzic   

na cmentarz – miejśce z załoz enia 

„nieczyśte”.  

Bet-tahara to dom przedpogrzebowy 

– miejśce, w kto rym dokonywano 

rytualnego obmycia zwłok, odma-

wiano modlitwy, przeprowadzano 

ceremonię pogrzebową, wreśzcie 

przygotowywano zmarłego do ośtat-

niej drogi. Kro tko przed pogrzebem 

odmawiana była liturgia, kto ra  

w iśtocie zawierała uznanie śprawie-

dliwego bośkiego śądu nad zmarłym. 

Tutaj takz e przechowywano narzę-

dzia do przygotowywania grobu  

i trumny, przedmioty do mycia ciała, 

a takz e mary. Przygotowaniem ciała 

do pocho wku zajmowały śię śpecjal-

ne bractwa przedpogrzebowe 

Chewra Kediśza - takie bractwo 

funkcjonowało takz e w ramach  

kahału będzin śkiego.   

Budynek bet-tahary zośtał zaprojek-

towany przez mało znanego inz ynie-

ra z ydowśkiego pochodzenia –  

Boleśława Donat - Szlefśztajna  

w maju 1938 roku. Obiekt otrzymał 

doś c  śkromną formę o cechach  

neogotyku, uwydatnionych w łuko-

watym wykroju okien i fryzie arka-

dowym wien czącym budynek. 

Skromną i powś ciągliwą w wyrazie 

bryłę opinały gładkie pilaśtry. Wej-

ś cie gło wne znajdowało śię naprze-

ciw bramy cmentarza. Forma  

zewnętrzna domu oddawała układ 

jego wnętrza. Wyz śza i śzerśza częś c  

tuz  za wejś ciem gło wnym zawierała 

gło wny hol, będący śwego rodzaju 

śalą ceremonialną - najwaz niejśzym 

miejścem w całym obiekcie. Mogła 

pośiadac  ona reprezentacyjny  

charakter i miec  polichromowane 

ś ciany, jak wśkazuje praktyka tego 

typu obiekto w. W drugiej częś ci,  

za halą, znajdowała śię kośtnica oraz 

właś ciwa „tahara” czyli pomieśzcze-

nie do obmywania zwłok. Tu takz e 

mieś ciły śię niewielkie komo rki śłu-

z ące przechowywaniu śprzętu. 

Wznieśiony w 1938 roku budynek 

bardzo kro tko pełnił śwoją funkcję. 

Wybuch wojny, a naśtępnie zagłada 

zagłębiowśkich Z ydo w śprawił,  

z e uz ytkowanie obiektu trwało oko-

ło roku. We wrześ niu 1939 roku 

dom przedpogrzebowy był ś wiad-

kiem i ścenerią draśtycznych wyda-

rzen  – po śpaleniu będzin śkiej śyna-

gogi w nocy 9 na 10 wrześ nia 1939 

roku, zwłoki zamordowanych w po-

gromie pochowano w zbiorowym 

grobie na tym właś nie kirkucie.  

Zanim jednak tego dokonano, zwo-

z one z Będzina ciała ofiar układano  

w budynku bet-tahary i w jej śą-

śiedztwie. Te wydarzenia zachowały 

śię we wśpomnieniach Pana  

Henryka Smogo ra, jednego z ośtat-

nich ś wiadko w tamtych czaśo w.  

Po wojnie budynek oraz śąśiadujący 

z nim obiekt gośpodarczy zośtały 

zaadaptowane na mieśzkania komu-

nalne – nie tylko z uwagi na gło d 

mieśzkaniowy, ale i w ramach zacie-

rania i zapominania z ydowśkiej  

hiśtorii tutejśzych miaśt. W ten śpo-

śo b uz ytkowany jeśt do dnia dziśiej-

śzego. Zmiana przeznaczenia pocią-

gnęła za śobą takz e zmianę wyglądu 

– przebudowano otwory okienne, 

wśtawiono kwadratowe okna, prze-

pruto otwo r drzwiowy w nowym 

miejścu i zabudowano śtary.  

Ale mimo tego budynek trwa nadal.  

Niewzruśzony.  

Przypominający o naśzej wielokultu-

rowej prześzłoś ci.  

 

                      Stefania Lazar 

 

Zdjęcie ilustrujące  

elewację frontową domu  

pogrzebowego z 1938 roku. 

 Czeladzka bet-tahara 

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec 
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Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Czeladzi już za nami 

P 
ierwśza runda tegorocznej 

edycji Konkurśu Wiedzy  

o Czeladzi odbyła śię 2 lute-

go w śzkołach podśtawowych oraz 

dnia naśtępnego w murach trzech 

gimnazjo w. Tym razem przebiegała 

ona pod haśłem „Czeladz  - znam 

śwoje miaśto”. Do śzkolnych zmagan  

przyśtąpiło 221 piątoklaśiśto w  

i 170 ucznio w kl. II gimnazjo w. 

Wśzyścy z zapałem podjęli śię trudu 

rozwiązania w ciągu 30 minut teśtu 

śkładającego śię z 15 zadan  o ro z nej 

trudnoś ci i śprawdzającego rozle-

głoś c  wiedzy w zakreśie hiśtorii na-

śzego miaśta. Ten śwoiśty rodzaj 

egzaminu, inny dla kaz dej kategorii 

wiekowej, zośtał przygotowany 

przez gło wnego organizatora,  

tj. Muzeum Saturn. Aby zakwalifiko-

wac  śię do etapu finałowego, a tym 

śamym znalez c  śię w najlepśzej 

dwo jce danej śzkoły trzeba było od-

powiedziec  poprawnie na jak naj-

więkśzą liczbę pytan . 

Oto finaliś ci pierwśzej, konkurśowej 

częś ci, kto rzy w kwietniu będą  

walczyc  o miano miśtrza wiedzy  

o Czeladzi:  

Marcelina Ufel i Jan Podgórski (SP 

nr 1), Piotr Sączewski i Klaudia  

Stachura (SP nr 2), Jakub  

Maruszczak i Michał Karaś (SP nr 

3), Julia Biłek i Karolina  

Borak (SP nr 7), Joanna Krupa  

i Marika Słabosz (G nr1),   

Damian Lech i Weronika Kwiat-

kowska  (G nr 2), Paulina Hamer-

ling i Karolina Wójcik (G nr 3). 

Gratulujemy i z yczymy powodzenia 

w etapie finałowym! 

                                    Anna Binek-Zajda 

Zapraszamy na święto Muzeów! 

P rzed nami najdonioś lejśza 

impreza polśkich i euro-

pejśkich Muzeo w – orga-

nizowana w naśzym kraju 

od 2003 roku Noc Muzeów. Dla pra-

cowniko w placo wek muzealnych 

tym waz niejśza, z e związana z ob-

chodzonym takz e w drugiej dekadzie 

maja Dniem Muzealnika. 

W tym roku zapraśzamy Pan śtwa  

do naśzego Muzeum w śobotę, 14 

maja. Przed naśzymi goś c mi jak 

zawśze moc atrakcji! W tym roku 

leitmotivem imprezy będzie papier, 

jego hiśtoria i zaśtośowanie.  

A wśzyśtko to za śprawą wyjątkowej 

wyśtawy zatytułowanej „Dzieje pa-

pieru i papiernictwa” wypoz yczo-

nej na tę okazję śpecjalnie z Muzeum 

Papiernictwa w Duśznikach-Zdroju. 

Będą mieli Pan śtwo okazję przeko-

nac  śię, z e ten powśzedni dziśiaj ma-

teriał towarzyśzący nam na co dzien   

w kaz dej śferze z ycia, niegdyś  zre-

wolucjonizował dzieje europejśkiego 

piś miennictwa. 

S więtowanie zaczniemy od warszta-

tów plaśtycznych dla dzieci, kto re 

poprowadzi Pani Lucyna Mroczek-

Szymańska. 

Naśtępnie zapraśzamy na wykład 

Pana Jana Bałchana, kuśtośza  

Muzeum Papiernictwa, kto ry opowie 

o dawnych materiałach piś mienni-

czych, wynalazcy papieru i jego upo-

wśzechnieniu tego wyjątkowego 

materiału w Europie oraz o bada 

 

 

 

 

 

 

-niach właś ciwoś ci papieru.  

Od ok. godziny 16:30 będzie moz na 

udac  śię w podro z  po hiśtorii papie-

ru, zwiedzając wyśtawę „Dzieje pa-

pieru i papiernictwa”. Kolejnym 

punktem programu będzie prezenta-

cja hiśtorycznych śukien z papieru. 

Na zakon czenie, ok. godziny 19:00, 

naśzych goś ci rozbawi Czesław  

Jakubiec Comedy – wyjątkowy, au-

torśki projekt artyśtyczny łączący 

muzykę, komizm, śatyrę z interak-

tywną zabawą. W efekcie będą Pan -

śtwo mieli okazję obejrzec  widowi-

śko, kto re zaśkoczy formą i rozbawi 

treś cią. 

Serdecznie zapraśzamy! 
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Lektury Pana Hieronima: „Tal” Zbigniewa Białasa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ośnowiec, lata 30. XX w. Paweł 

Grześzolśki, chemik z wykśztał-

cenia, miał z onę Annę i dwoje 

dzieci. Najpierw zmarła z ona, a po-

niewaz  była otyła lekarze przyjęli,  

z e ś mierc  naśtąpiła w wyniku niewy-

dolnoś ci śerca. Wkro tce do wdowca 

zuchwałe awanśe poczęła czynic  

śiośtra niebośzczki, Genia Kuczalśka.  

Na śwoje nieśzczęś cie inz ynier opie-

rał śię ile mo gł. Duz ą zaśługę w tym 

jego opieraniu śię miała poznana 

przez niego dwadzieś cia lat młodśza 

Pelagia Staciwin śka. Niedługo potem 

jedno po drugim śkonały dzieci Paw-

ła: Jerzy i Lucyna. Wyśtąpiły u nich 

identyczne objawy, kto re mogły 

wśkazywac  na zatrucie. Podobne 

śymptomy pojawiły śię tez  

u Cabajo wny, śłuz ącej Grześzolśkich. 

Ta ośtatecznie wylądowała w śzpita-

lu w cięz kim śtanie, ale przez yła. 

Lekarze i policja nie mieli śtuprocen-

towej pewnoś ci, z e za ś mierc  śwoich 

bliśkich odpowiada śam Paweł  

Grześzolśki. Takich wątpliwoś ci nie 

mieli jednak śośnowiczanie, a śzcze-

go lnie Kuczalśka. Oni wśzyścy wie-

dzieli, z e chemik jeśt mordercą. Złe 

języki niośły plotkę od domu do do-

mu, śiejąc nienawiś c  i trując śkutecz-

niej niz  tal, kto ry to wreśzcie wykry-

to w ciałach dzieci. Zhan biony, okry-

ty złą śławą zabo jcy Grześzolśki śtał 

śię człowiekiem, kto rego nazwiśko 

jednoznacznie kojarzono ze ś miercią. 

Tytułowy tal to pierwiaśtek chemicz-

ny. Metal: miękki, śrebrzyśty i po-

dobny do ołowiu. Odkryty w 1861 

roku znalazł zaśtośowanie jako lek 

przeciw chorobom wenerycznym czy 

gruz licy. Drugie oblicze talu wśkazu-

je na jego mordercze działanie.  

W II Rzeczpośpolitej dwa proceśy 

wśtrząśnęły opinią publiczną 

„śprawa Gorgonowej” oraz zagadko-

wa „śprawa Grześzolśkiego”. Tal  

śtanowi pierwśzą wśpo łcześną pro bę 

rekonśtrukcji zdumiewających  

wydarzen  z wątkiem takz e czeladz-

kim, kto re doprowadziły do wielu 

ośobiśtych tragedii i do kompromita-

cji śądownictwa. Nie wiadomo do 

dziś , czy w ogo le popełniono zbrod-

nie przypiśywane ośkarz onemu. 

Ta dramatyczna opowieś c , ś wietnie 

napiśana, niepokoi oraz wciąga  

- i daje nową perśpektywę, nowe 

śpojrzenie na Grześzolśkiego. Idąc 

drogą gło wnego bohatera, obśerwu-

jąc i angaz ując śię w jego hiśtorię, 

wybory, okolicznoś ci z yciowe warto 

zamyś lic  śię nad mroczną śtroną  

naśzej z yciowej wędro wki. Dopraw-

dy nieśamowite to doś wiadczenie, 

przeraz ające, a zarazem faścynujące - 

patrzec , jak śami nakręcamy przeciw 

śobie śpiralę nienawiś ci. Człowiek  

to jeśt jednak dziwne zwierzę. 

                                                     Hieronim 

S iedem lat temu, dokładnie  

1 marca, Muzeum Saturn 

zainaugurowało śwoją dzia-

łalnoś c  w Czeladzi. Ponad 

30 tyśięcy zwiedzających, bliśko  

3 tyśiące ekśponato w, prześzło  

70 wyśtaw czaśowych, śpacery  

hiśtoryczne w plenerze, zajęcia edu-

kacyjne dla dzieci i młodziez y, dzia-

łalnoś c  wydawnicza – to tylko nie-

kto re z inicjatyw, kto rymi moz e śię 

pochwalic  najmłodśza placo wka kul-

turalna w naśzym mieś cie.  

Powśtawaniu muzeum towarzy-

śzyły ogromny entuzjazm oraz 

zaangaz owanie, ale i pewna 

niepewnoś c  w kto rym kierunku 

nowa inśtytucja będzie śię roz-

wijała. Dziś  wśzyścy wiemy,  

z e śam pomyśł śtworzenia cze-

ladzkiego muzeum, jak i kon-

cepcja jego funkcjonowania 

dośkonale śię śprawdziły.  

To miejśce bezśpornie moz na 

zaliczyc  do grona urzekających 

wizyto wek miaśta. 

Muzeum Saturn ma już 7 lat! 
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Działo się w Muzeum 

Od śtycznia prezentowaliś my wyśtawę pt. „Urok 

dawnego miasta. Dąbrowa Górnicza na starej foto-

grafii i pocztówce” ze zbioro w Muzeum Miejśkiego 

„Sztygarka”.  

22 stycznia odbył śię w Muzeum Wieczo r Włośki, 

zainaugurowany wykładem Olgi Lubeckiej pt. „Włosi 

w Zagłębiu Dąbrowskim”.                                         S.L. 

2 i 3 lutego wś ro d ucznio w śzko ł podśtawowych  

i gimnazjaliśto w przeprowadzony zośtał etap śzkolny 

Konkurśu Wiedzy o Czeladzi.  

Od 5 lutego zwiedzac  moz na było wyśtawę  

„Był sobie dokument…” przygotowaną na okolicz-

noś c  jubileuśzu 75-lecia iśtnienia Archiwum Pan śtwo-

wego w Katowicach.  

12 lutego w ramach Wieczoro w Hiśtorycznych  

na Saturnie goś ciła u naś Dobrawa Skonieczna-

Gawlik, kuśtośz Muzeum Go rnoś ląśkiego Parku Etno-

graficznego w Chorzowie, z wykładem „Czas zabawy 

i czas skupienia – dwa aspekty obrzędowości  

ludowej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego”.  

16 lutego odbyła śię uroczyśta inauguracja Muzealnej 

Akademii Seniora, organizowanej w ramach projektu 

„S ląśkie dla Seniora”. Pierwśzy wykład dotyczący zna-

czenia archiwum rodzinnego poprowadziła Anna 

Binek-Zajda. 

19 lutego, jak co roku, w rocznicę powrotu dzieci 

Potulic do Czeladzi, z yjący ucześtnicy hiśtorycznych 

wydarzen  śpotkali śię w tym śzczego lnym dla nich 

dniu śzczęś liwego powrotu do domu pod obeliśkiem 

Pamięci Dzieci Potulic, uśytuowanym w pobliz u  

śiedziby Muzeum.                                           

                                                                                            S.L. 

LUTY 

STYCZEŃ 

MARZEC 

Od 4 marca dośtępna była dla zwiedzających wyśtawa 

opracowana przez Inśtytut Pamięci Narodowej  

Oddział w Lublinie pt.: „Zaplute karły reakcji.  

Polskie podziemie niepodległościowe w latach 

1944-1956”, upamiętniająca Z ołnierzy Niezłomnych  

i zorganizowana z okazji Narodowego Dnia Pamięci 

Z ołnierzy Wyklętych, przypadającego na 1 marca. 

10 marca mieliś my zaśzczyt goś cic  prof. Zbigniewa 

Białasa, autora trylogii śośnowieckiej, podczaś urokli-

wego wieczoru autorśkiego.      

14 marca pierwśzoklaśiś ci ze Szkoły Podśtawowej  

nr 3 ucześtniczyli w warśztatach z cyklu  „Spotkania  

z Tradycją”. Jedną z najbardziej tradycyjnych metod 

ozdabiania jaj wielkanocnych, czyli oklejanie rdzeniem 

śitowia przybliz yła uczniom zdobywczyni wielu  

nagro d—p. Olga Paleczna. Pod jej okiem uczniowie 

wykonali przepiękne jaja, kto re z pewnoś cią ozdobią 

ich domy.                                    

15 marca odbył śię drugi wykład w ramach cyklu 

„Muzealna Akademia Seniora”. Tym razem pod kierun-

kiem kuśtośza Stefanii Lazar śeniorzy odkryli tajem-

nicę hiśtorii śztuki w epoce ś redniowiecza.                S.L. 
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26 lutego mieliś my okazję wyśłuchac  ześpołu  

II Piętro ze śwoim autorśkim repertuarem, proponu-

jącym nam reflekśyjną poezję ś piewaną.            S.L. 

Marcowy koncert (18.03.) upłynął pod znakiem 

brzmien  muzyki Gośpel w aranz acji ześpołu Gospel 

Sound z Katowic.                                                           S.L. 

STYCZEŃ 

LUTY MARZEC 

2 stycznia w Muzeum Saturn odbyła śię Gala Nowo-

roczna pod haśłem „Muzyka nie zna granic”.  

Program wieczoru obfitował w inśpirowane folklo-

rem utwory wśpaniałych kompozytoro w – H.  

Wieniawśkiego, G. Bacewicz, M. Ravela, S. Moniuśzki,  

F. Chopina, A. Piazzoli. 

W ośtatni piątek śtycznia — 29.01. goś ci Saturna 

oczarowała „Magia Tanga” w wykonaniu ześpołu 

Trio Appassjonata.                                                       S.L.  
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             II KWARTAŁ 2016 ROKU W MUZEUM 

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: histo-

ria.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  
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13 kwietnia o godz.17.00 zapraśza-

my na kolejne wydarzenie z cyklu 

„Wieczory Historyczne na Satur-

nie”. Tym razem będziemy mieli  

zaśzczyt goś cic  dr hab. Bożenę 

Czwojdrak z Uniwersytetu Śląskie-

go, wybitnego mediewiśtę, kto ra opo-

wie o hiśtorii Zagłębia Dąbrowśkiego 

w czaśach ś redniowiecza.  

19 kwietnia o godz. 10.00. odbędzie 

śię kolejne śpotkanie w ramach  

„Muzealnej Akademii Seniora”  

pt. „Czeladź w retroobiektywie”. 

5 czerwca z okazji Dnia Dziecka 

zapraśzamy najmłodśzych na tea-

trzyk „Tymoteuśz i Pśiun cio”  

w wykonaniu Teatru Balbina.  

Obowiązują zapiśy do 1 czerwca 

pod nr telefonu 32 265 42 93.  

Iloś c  miejśc ograniczona.  

KWIECIEŃ  

POZOSTAŁE WYDARZENIA 

KONCERTY 

 

CZERWIEC 

14 maja to kolejne wielkie ś więto 

muzealnictwa – Noc Muzeów.  

Tym razem upłynie ona pod znakiem 

papieru. Jednym z wydarzen  w ra-

mach Nocy będzie otwarcie wyśtawy 

„Dzieje papieru i papiernictwa”, 

kto rą będzie moz na zwiedzac  do kon -

ca czerwca. Godzina rozpoczęcia i do-

kładny program wkro tce.  

17 maja o godz. 10.00 zachęcamy 

wśzyśtkich śenioro w, ale i nie tylko, 

do kolejnego śpotkania ze śztuką czyli 

na wykład: „Kod mistrzów, czyli  

historia sztuki dla koneserów”. 

 

MAJ  

11 czerwca gorąco zapraśzamy  

na Industriadę – ś więto zabytko w 

przemyśłowych i poprzemyśłowych. 

Dokładny program juz  wkro tce.  

21 czerwca o godz.10.00 odbędą śię 

ośtatnie w tym śemeśtrze zajęcia  

Muzealnej Akademii Seniora.   

 

KWIECIEŃ  

MAJ  

27 maja o godz. 18:00 z okazji Dnia 

Matki, zapraśzamy wśzyśtkie Mamy  

na koncert czeladzkich talento w. 

KWIECIEŃ  

MAJ  

27 kwietnia odbędzie śię Finał 

Konkursu Wiedzy o Czeladzi.  

O godz. 9.00 śwoje zmagania roz-

poczną uczniowie śzko ł podśtawo-

wych, a o godz. 11.30 gimnazjaliś ci.  

Z yczymy powodzenia. 

22 kwietnia o godz. 18.00 w Mu-

zeum po raz kolejny wyśtąpi Grzegorz 

Niemczuk z recitalem fortepianowym.  

Tym razem bohaterem wieczoru bę-

dzie norweśki kompozytor Edward 

Grieg i jego utwory. 

18 maja w śiedzibie Muzeum   

odbędzie śię Konkurs Piosenki 

Francuskiej  w języku polśkim 

„Francemuśic” dla ucznio w klaś  

4-6 śzko ł podśtawowych oraz gim-

nazjo w klaś 1-3. Organizatorami 

konkurśu wpiśującego śię w miejśki 

program kulturalny pod haśłem 

„Rok Francuśki” jeśt Gimnazjum  

Nr 3 im. Polśkiej Macierzy Szkolnej  

we wśpo łpracy z Muzeum Saturn   

Miłoś niko w Feśtiwalu Ave Maria 

zapraśzamy 19 maja na koncert  

w śiedzibie Muzeum Saturn. 

CZERWIEC 

NASTĘPNY NUMER  

W CZERWCU 


