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Najpierw były aresztowania całych ro-
dzin przeprowadzane w ramach ak-

cji „Oderberg” w nocy z 11 na 12 sier pnia 
1943 r., potem dramatyczne odłączenie 
dzieci od matek, a następnie ich tułaczka 
przez obozy przejściowe tzw. Polenlagry 
m.in. w Pogrzebieniu, Kietrzu, Gorzycach, 
Gorzyczkach, Bohuminie, Beneszowie, Ly-
skach, Żorach, Rybniku i wreszcie końcowy 
obóz w Potulicach koło Nakła nad Notecią, 

do którego najmłodsi trafili w sierpniu 1944 
roku. Do Czeladzi mali więźniowie powrócili 
w lutym 1945 r. dzięki ogromnej determina-
cji Jana Polaka, Wiktora Parki, Teofila Kowa-
lika i Władysława Baziora, którzy uzyskali 
odpowiednie pełnomocnictwo od wicewoje-
wody śląsko-dąbrowskiego Jerzego Ziętka 
oraz zezwolenie komendantury radzieckiej. 
Pierwotnie zamierzali zabrać tylko swoje po-
ciechy, jednakże na wieść o ich przyjeździe 
zgłosiły się do nich także pozostałe dzieci 
z prośbą o zabranie ich do domu. Wówczas 
skompletowali transport, który objął 54 
dzieci i z pomocą polskich oraz radzieckich 
władz wojskowych odwieźli je do Czeladzi. 
Na prośbę wicewojewody J. Ziętka wspo-
mniani mężczyźni wkrótce ponownie udali 
się do Potulic, gdzie zorganizowali drugi 

transport liczący 103 dzieci. W ten sposób 
przywieźli do Zagłębia Dąbrowskiego całość 
przebywających w Potulicach 157 polskich 
dzieci – nie tylko te aresztowane podczas 
akcji „Oderberg”. Ale radość z powrotu nie 
dla wszystkich była pełna, bowiem nie było 

jej z kim dzielić. Dla sierot ówczesne wła-
dze miejskie zorganizowały więc sierociniec 
w byłej willi dyrektora kopalni „Saturn”, 
obecnej siedzibie czeladzkiego Muzeum.

Jak co roku żyjący uczestnicy historycz-
nych wydarzeń spotkali się w tym szczegól-
nym dla nich dniu szczęśliwego powrotu 
do domu - 19 lutego. Od roku 2010 obchody 
rocznicowe organizowane są pod obeliskiem 
Pamięci Dzieci Potulic, usytuowanym w po-
bliżu siedziby Muzeum Saturn. W tegorocz-
nych uroczystościach 75. rocznicy uczest-
niczyli: wicestarosta będziński Dariusz 
Waluszczyk, przewodniczący Rady Powia-
tu Będzińskiego Jan Powałka, burmistrz 
Czeladzi Zbigniew Szaleniec, zastępca 
burmistrza do spraw komunalnych Elżbie-
ta Dmitruk, zastępca burmistrza do spraw 

społecznych Beata Zawiła, radni Rady 
Miejskiej w Czeladzi, wiceprezes Śląskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Katowicach Stanisław Piasecki, sekretarz 
Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPi-
BWP generał brygady Leonard Kołoczek, 
ppłk Eugeniusz Jarguz – członek Śląskiego 
Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, dele-
gatka Polskiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych Oddział w Kato-
wicach Anna Szafraniec, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Wię-
zień i Obozów Koncentracyjnych Józefa 
Posch-Kotyrba, pełnomocnik na woj. ślą-
skie Stowarzyszenia Maksymiliana Kolbego 

75. rocznica powrotu Dzieci Potulic

Zdzisława Włodarczyk, członkowie cze-
ladzkiego Koła Miejskiego Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych na czele z prezes 
Barbarą Kruczkowską, Ewa Franke dzia-
łaczka Koła nr 11 ZKRPiBWP w Sosnowcu, 
dr Bohdan Piętka – pracownik naukowy 
Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, historyk Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Katowicach Beno 
Benczew, przedstawiciele Stowarzyszenia 
Miłośników Czeladzi, Harcerskiego Kręgu 
Seniora oraz dyrektorzy miejskich placówek 
oświatowych.

Szczególny wymiar obchodom nadała 
obecność pocztów sztandarowych: Mia-
sta Czeladź, Harcerskiego Kręgu Seniora, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Tech-
nicznych, Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 
5, 7 a także klasy mundurowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, 
której uczniowie sprawowali wartę honorową 
pod symbolicznym kamieniem, poświęco-
nym pamięci „Dzieci Potulic”.

Po odegraniu hymnu głos zabrała dyrektor 
Muzeum Saturn Iwona Szaleniec przybliża-
jąc zgromadzonym tragiczne losy najmłod-
szych ofiar hitlerowskiej akcji represyjnej 
„Oderberg”, a następnie prezes Barbara 
Kruczkowska. Po przemówieniach złożono 
kwiaty i zapalono znicze.

Na wniosek Śląskiego Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych w Katowicach 
Zarząd Główny ZKRPiBWP w Warszawie 
przyznał Kombatancką Odznakę Jubile-

uszową „Polska Niepodległa – 1918-2018” 
trzem osobom, których działania szczegól-
nie wpisują się w tradycje kombatanckie: 
Iwonie Szaleniec – dyrektor Muzeum Sa-
turn w Czeladzi, Wiesławie Konopelskiej 
– redaktor naczelnej „Echa Czeladzi” oraz 
Teresie Strojniak – pracownikowi Wydzia-
łu Promocji Miasta, Kultury i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta Czeladź. Aktu 
dekoracji dokonali wiceprezes Śląskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Katowicach Stanisław Piasecki, sekretarz 
Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPi-
BWP generał brygady Leonard Kołoczek 
i ppłk Eugeniusz Jarguz – członek Śląskie-
go Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP.

Po zakończeniu części oficjalnej goście 
udali się do Muzeum Saturn. Podczas do-
rocznego spotkania odbyła się premierowa 
projekcja filmu Utracone dzieciństwo. Tra-
gedia „Dzieci Potulic”, który powstał przy 
współpracy Muzeum Saturn z Wydziałem 
Promocji Miasta, Kultury i Współpracy 
z Zagranicą specjalnie na okoliczność wy-
jątkowej rocznicy.

Wzruszającemu spotkaniu towarzyszyły 
przyjacielskie rozmowy oraz bezcenne wspo-
mnienia. Do zgromadzonych kilka ciepłych 
słów skierował burmistrz miasta Zbigniew 
Szaleniec, dziękując serdecznie za przybycie 
na uroczystość, życiowe dokonania kombatan-
tów, jak również za ich poświęcenie i wkład 
w kształtowanie polskiej historii.

 Ewelina Buras
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Na początek bieżącego roku dla wszyst-
kich zainteresowanych czeladzkie 

Muzeum przygotowało cykl wydarzeń po-
święconych tematyce żydowskiej. Spotkania 
z różnymi aspektami przeszłości polskich 
społeczności wyznania mojżeszowego, 
zapoczątkował wernisaż wystawy plan-
szowej „Życie codzienne w dawnych szte-
tlach”. Przygotowana przez Ośrodek Edu-
kacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” 
w Chmielniku we współpracy z Archiwum 
Państwowym w Kielcach pokazała od-
mienność, bogactwo i różnorodność świata 
żydowskiego. Świata, który przez stulecia 
obecny w Polsce, stanowił integralną część 
naszego kraju, współistniejąc wraz z innymi 
mniejszościami zarówno w dużych miastach 
jak i na prowincji. Wystawa przybliżyła 
rzeczywistość, która zniknęła z krajobrazu 
polskiego, brutalnie unicestwiona przez hi-
tlerowskie Niemcy w ciągu zaledwie kilku 
lat II wojny światowej. Świat ortodoksyjnej 
religii, wielowątkowej kultury oraz barw-
nej i oryginalnej tradycji został skazany 
na zagładę razem ze wszystkimi polskimi 
lokalnymi społecznościami żydowskimi. 
Z wykorzystaniem zachowanych archiwa-
liów, dokumentów, fotografii odtworzono 
codzienność i przybliżono klimat przedwo-
jennych sztetli ukazując drewniane domy 
mieszkalne i murowane budynki synagog, 
postaci Żydów w charakterystycznych stro-
jach uczestniczących w uroczystościach 
i podczas codziennych zajęć, celebrowanie 
obrzędów religijnych i zwyczaje, tworzące 
kanon tradycji wyznawców judaizmu. Cze-
ladzkie Muzeum świętokrzyską wystawę 
uzupełniło o 10 plansz obrazujących życie 

powszednie Żydów czeladzkich sprzed roku 
1939. Szczątkowy materiał dokumentalny 
jakim dysponowaliśmy, pozwolił jedynie 
zarysować specyfikę świata przedwojen-
nych czeladzian wyznania mojżeszowego, 
świata na zawsze utraconego. Werbalnym 
dopełnieniem wernisażu wystawy był wy-
kład Wojciecha Ciuraja, absolwenta Juda-
istyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, edu-

katora Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
w Gliwicach. Licznie zebrani goście wysłu-
chali opowieści o historii przybycia Żydów 
do Polski, powstawania sztetli, ich organi-
zacji i specyfice. O kolorycie żydowskiego 
miasteczka, w którego ciasnych uliczkach 
rozbrzmiewał gwar rozmów w języku jidysz, 
a okna domów rozświetlał blask szabaso-
wych świec. Z kolei Czeladzki Salon Histo-
ryczny w trzeci piątek stycznia zgromadził 
tłum pasjonatów śladów pozostałych po cze-
ladzkiej społeczności żydowskiej, którzy 
przybyli na spotkanie z Wiesławą Kono-
pelską, autorką najnowszego wydawnictwa 
muzealnego „Zachor – znaczy pamiętaj”. 
Autorka publikacji, od lat zafascynowana 
historią i kulturą starszych braci w wierze, 
postanowiła zebrać i utrwalić zachowa-

ne informacje oraz archiwalia przetrwałe 
do naszych czasów, ale przede wszystkim 
zapisać to, co pozostało w ludzkiej pamięci, 
wspomnienia najstarszych czeladzian pa-
miętających żydowskich sąsiadów z czasów 
swojego dzieciństwa, lub z opowieści ro-
dzinnych. Część opublikowanego materiału, 
który został zamieszczony w książce, Pani 
Konopelska pozyskała od dzisiaj zamiesz-
kujących za granicą, dawnych żydowskich 
mieszkańców Czeladzi. Wieczór promocji 
publikacji uświetnił koncert młodych arty-
stów, niezwykle utalentowanego rodzeństwa 
– Katarzyny i Konrada Mertów. Podczas ich 
występu rozbrzmiały dźwięki popularnych 
melodii i piosenek żydowskich. Wykład koń-
czący tryptyk żydowski zaplanowany na po-
czątek lutego, po raz kolejny skupił fanów 
kultury żydowskiej. W ostatniej odsłonie 
cyklu wystąpił Sławomir Pastuszka, histo-
ryk, judaista i społecznik, znawca historii 
Żydów Górnego Śląska i sztuki wystroju 
malarskiego synagog. Prelegent ze swadą 
wprowadził słuchaczy w świat sztuki sy-
nagogalnej, oczarowując słuchaczy szeroką 
wiedzą, elokwencją i bogatym materiałem 
ikonograficznym, skupiając się na temacie 
wiodącym jakim były znaki zodiaku we fre-
skach naściennych. Podróż z Panem Sławo-
mirem po istniejących w Polsce do dnia dzi-
siejszego bożnicach, synagogach i domach 
modlitw, na ścianach których mniej lub 
bardziej profesjonalni artyści malarze po-
zostawili swoje przedstawienia znaków zo-
diaku, okazała się fascynującą edukacyjną 
przygodą, odkrywającą mało znany obszar 
kanonu żydowskiej sztuki religijnej. 

 Iwona Szaleniec

Tryptyk 
żydowski

W godzinach przedpołudniowych dnia 
7 marca zawitała do Czeladzi grupa 

przewodników turystycznych zrzeszonych 
w Kole Przewodników im. Rajmunda Rem-
bielińskiego Oddział Łódź PTTK na czele 
z prezes panią Patrycją Czudak. Podczas 
blisko pięciogodzinnego pobytu w naszym 
mieście wypowiadane przez kustosz Mu-
zeum Saturn Annę Binek-Zajdę słowa ilu-
strowane mijającymi „żywymi” obrazami 
w rezultacie zawiodły turystów do… Łodzi 
na ulicę Przędzalnianą. Układ urbanistycz-
ny zespołu mieszkalnego Starej Kolonii 
Saturn bezwiednie przywołał bowiem na 
myśl kompleks fabryczno-rezydencjonalny 
nazywany Księżym Młynem. Te szczególne 
miejsca w historii obu miast dziś wyznaczają 

historyczne obszary, gdzie tradycja przenika 
się z nowoczesnością. Zagospodarowane w 
pierwszej kolejności za sprawą klanu Sche-
iblerów, którego przedstawiciele należeli do 
grona największych łódzkich fabrykantów, 
przetrwały do czasów współczesnych w nie-
mal niezmienionym kształcie. O ile wiedza 
mieszkańców Łodzi w zakresie zawrotnej 
kariery protoplasty rodu – Karola Scheiblera 
i jego syna Karola II w branży włókienniczej, 
jak też świadomość wartości pozostałego po 
nich namacalnego spadku jest kwestią bez-
dyskusyjną, o tyle aktywność gospodarcza 
Scheiblera juniora na terenie Zagłębia Dą-
browskiego pozostawała dotąd prowokującą 
tajemnicą. Przychodząca w sukurs spacerowi 
po Zarzeczu bezdeszczowa pogoda sprzyja-
ła zanurzaniu się w zaprzeszłych codzien-
nych dniach czeladzkiej rodziny górniczej, 
których rytm wyznaczała praca w kopalni 
„Saturn”. Potęga łódzkich przemysłowców 

zastygła w uśpionych szybach, cegle impo-
nującej architektury budynków infrastruktu-
ry technicznej, obiektów administracyjnych 
i mieszkalnych pozostawiła prawdziwie wiel-
kie wrażenie. Niezwykle pozytywny odbiór 
przejawiał się w autentycznym zainteresowa-

niu urodą naszego miasta, jego ciekawymi 
zabytkami, a zwłaszcza wyjątkową atmos-
ferą. A na koniec wszyscy obiecali solennie, 
że niebawem do nas powrócą. Trzymamy za 
słowo i zapraszamy gorąco!

 Anna Binek-Zajda

Łódzcy przewodnicy oczarowani Saturnem

Podjęte przed kilkunastoma miesiącami 
naukowe wyzwanie, którego celem jest 

zebranie rozproszonych informacji dotyczą-
cych mieszkańców naszego miasta biorą-
cych udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
ale przede wszystkim Bitwie Warszawskiej 
zakończy się tegoroczną jesienią. Realizacja 
programu nie jest łatwa, bowiem z powo-

du znacznego upływu czasu prowadzone 
w chwili obecnej prace dokumentacyjne nie 
doprowadzą już niestety do pełnej identy-
fikacji, czyli poznania z imienia i nazwiska 
wszystkich uczestników tego konfliktu zwią-
zanych z Czeladzią poprzez miejsce urodzenia 
czy też zamieszkania. Luki w archiwach wy-
pełnić mogą jeszcze jedynie materiały pozy-
skane bezpośrednio od rodzin pieczołowicie 
przechowujących z pokolenia na pokolenie, 
niczym relikwie, rodzinne pamiątki.

Muzeum Saturn zwraca się zatem z go-
rącym apelem o pomoc w ocaleniu pamięci 
o czeladzianach, którzy nie tylko walczyli 
z bolszewikami o niezależną Polskę, lecz 
także wnieśli bezpośredni wkład w decy-
dujące zwycięstwo z 1920 r.

Wszelkich bliższych informacji udzie-
lają pracownicy Działu Historii Miasta 
i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego pod 
nr telefonu 32 265 42 98, historia.mu-
zeumsaturn@op.pl.

Czeladzianie w wojnie 
polsko-bolszewickiej
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Zbrodnia katyńska popełnio-
na została przez sowieckie 

NKWD (Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych) wiosną 
1940 r. Na rozkaz najwyższych 
władz Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich zamordo-
wano wówczas 21 768 obywateli 
Rzeczypospolitej. Zamordowa-
nymi byli oficerowie i podofice-
rowie Wojska Polskiego, funkcjo-
nariusze między innymi Policji 
Państwowej oraz osoby cywilne. 
Uznano ich za wrogów władzy 
sowieckiej. Osoby te znalazły się 
na terytorium sowieckim w wy-
niku agresji Armii Czerwonej 
na walczącą z niemieckim na-
jazdem Rzeczpospolitą 17 wrze-
śnia 1939 r. Był to skutek zawar-
tego 23 sierpnia 1939 r. paktu 
Ribbentrop-Mołotow. Agresja 
przyniosła wzięcie do niewo-
li w różnych okolicznościach 
blisko 250 tysięcy żołnierzy, 
18 tysięcy oficerów (w tym dużą 
część oficerów rezerwy, a w cy-
wilu przedstawicieli wolnych 
zawodów, lekarzy, urzędników, 
nauczycieli, inżynierów i przed-
siębiorców). Konsekwencją agre-
sji były też represje wobec oby-

wateli polskich przebywających 
na terenach wcielonych wkrótce 
do Związku Sowieckiego, w tym 
aresztowanie funkcjonariuszy 
i urzędników państwowych oraz 
osób wysoce patriotycznych. 

Wziętych do niewoli ofice-
rów i aresztowanych funkcjona-
riuszy postanowiono odizolować 
w specjalnych obozach NKWD. 
Generałów i oficerów, wyso-
kiej rangi urzędników, uloko-
wano w obozie w Starobielsku, 
a także w Kozielsku. Kadrę 
wywiadu i kontrwywiadu, żan-
darmerii oraz funkcjonariu-
szy Policji Państwowej, Straży 
Granicznej, Korpusu Ochrony 
Pogranicza i więziennictwa ulo-
kowano w obozie w Ostaszko-
wie. Początkowo we wszystkich 
obozach przetrzymywano ok. 
40 tysięcy osób. Obozy mieściły 
się w byłych klasztorach prawo-
sławnych. Pomimo, że Związek 
Sowiecki nie podpisał konwencji 
genewskiej o jeńcach wojennych, 
przetrzymywanych traktowano 

na ogół poprawnie. Nie zmusza-
no ich do pracy fizycznej. Mogli 
posiadać rzeczy osobiste. Mieli 
prawo korespondować i otrzy-
mywać paczki od rodzin. 

Więzionych poddawano dzia-
łalności propagandowej, a jedno-
cześnie specjalni funkcjonariu-
sze centrali NKWD prowadzili 
w obozach działalność śledczą 
i werbunkową. Każdy z jeńców 
był kilkakrotnie przesłuchiwany 
i miał założoną specjalną teczkę 
osobową. Starano się zidentyfi-
kować osoby cenne lub będące 
zagrożeniem dla władz sowiec-
kich. Przenoszono ich wtedy 
do więzień w Moskwie do dal-
szego postępowania. Natomiast 
do obozu w Griazowcu skiero-
wano grupę 395 oficerów skłon-
nych do współpracy z władzami 
sowieckimi. Na początku marca 
1940 r. w obozach przetrzymy-
wano nadal 14 736 osób.

Na podstawie przeprowadzo-
nych śledztw Ludowy Komisarz 
Spraw Wewnętrznych Ławrientij 

Beria, 2 marca 1940 r. skierował 
do Józefa Stalina specjalną notat-
kę, w której stwierdził, że osoby 
pozostałe w obozach oraz prze-
trzymywani w więzieniach Za-
chodniej Białorusi i Zachodniej 
Ukrainy, są zdeklarowanymi 
i nierokującymi nadziei popra-
wy wrogami władzy sowieckiej. 
W związku z tym zaproponował 
rozstrzelanie około 14 tysięcy 
jeńców i 11 tysięcy więźniów pol-
skich, bez decyzji o zakończeniu 
śledztwa i postawienia zarzutów. 
Sprawy miała rozpatrzyć spe-
cjalna trójka funkcjonariuszy 
NKWD: Wsiewołod Mierkułow, 
Bogdan Kobułow, Leonid Baszta-
kow. Notatka została zatwierdzona 
na posiedzeniu Biura Politycznego 
WKP(b) przez Stalina oraz Kli-
mienta Woroszyłowa, Wiaczesła-
wa Mołotowa i Anastasa Mikoja-
na. 5 marca wydano tajną decyzję 
zgodną z propozycją Berii. 

Na jej podstawie, między 
3 kwietnia a 12 maja 1940 r. 
w Katyniu w ścisłej tajemnicy 

wymordowano strzałem w tył gło-
wy 4400 jeńców z obozu w Ko-
zielsku. Od 5 kwietnia do 12 maja 
w Charkowie wymordowano 3800 
jeńców z obozu w Starobielsku, 
pochowanych następnie w Piati-
chatkach. Natomiast od 4 kwietnia 
do 16 maja w Kalininie (obecnie 
Twer) wymordowano 6300 jeń-
ców z obozu w Ostaszkowie, 
zwłoki ofiar chowając w Miedno-
je. Wymordowano również 3435 
więźniów z Zachodniej Ukrainy 
i 3870 więźniów z Zachodniej Bia-
łorusi. Ciała złożono w Bykowni 
i Kuropatach, ale nie wszystkie 
miejsca pochówków są znane. 
Zbrodni dokonało 125 nagrodzo-
nych funkcjonariuszy NKWD, 
w tym Wasilij Błochin – kat Sta-
lina, a za współodpowiedzialnych 
uznać można ok. 2 tysięcy funk-
cjonariuszy sowieckich.

Ujawnienie zbrodni katyń-
skiej nastąpiło w kwietniu 

1943 r., chociaż masowe groby 
ofiar pod Smoleńskiem na te-
renach okupowanych przez 
Niemców odkryli prawdopo-
dobnie na wiosnę 1942 r. polscy 
robotnicy przymusowi. Władze 
niemieckie miały być o tym po-
informowane od jesieni tegoż ro-
ku. Dokładne miejsce pochówku 
ofiar zbrodni wskazali Niemcom 
okoliczni mieszkańcy w lutym 
1943 r. Rozpoczęto wówczas 
ekshumacje. 11 kwietnia komu-
nikat o odnalezieniu w Lesie 
Katyńskim zwłok 10 tysięcy pol-
skich oficerów pomordowanych 
przez Związek Sowiecki nadała 
Agencja Transocean, a 13 kwiet-
nia powtórzyło go Radio Berlin. 
17 kwietnia o odkryciu zbrodni 
poinformował „Ilustrowany Ku-
rier Polski”, wydawany przez 
Niemców w Generalnej Guber-
ni. 15 kwietnia władze niemiec-
kie zaprosiły do współpracy 
Międzynarodowy Czerwony 

Krzyż. 17 kwietnia, niezależ-
nie, o zbadanie sprawy zwrócił 
się do Czerwonego Krzyża rząd 
polski Władysława Sikorskiego. 
Władze sowieckie, zaprzeczając 
dokonanej zbrodni, uznały ten 
krok za akt wrogi i 25/26 kwiet-
nia 1943 r. zerwały stosunki 
dyplomatyczne z rządem Rze-
czypospolitej. Do czerwca, przy 
udziale Komisji Technicznej Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, eks-
humowano w Lesie Katyńskim 
ciała 4243 pomordowanych.

Władze Związku Sowieckiego 
konsekwentnie zaprzeczały popeł-
nionej zbrodni. Jeszcze w kwiet-
niu 1943 r. oficjalnie o zbrodnię 
oskarżyły Niemców, którzy mie-
li jej dokonać po zajęciu okolic 
Smoleńska w 1941 r. Po wypar-
ciu Niemców z okolic Smoleńska 
na jesieni 1943 r., natychmiast roz-

poczęła pracę specjalna komisja 
NKWD, która niszczyła miejsce 
pochówku i szykowała fałszywe 
dowody. W styczniu 1944 r. Biu-
ro Polityczne WKP(b) powołało 
specjalną Komisję ds. spraw usta-
lenia i przeprowadzenia śledztwa 
okoliczności rozstrzelania w le-
sie katyńskim polskich jeńców 
wojennych przez niemiecko-fa-
szystowskich najeźdźców kiero-
waną przez Nikołaja Burdenkę. 
Komunikat końcowy oczywi-
ście o zbrodnię oskarżył Niem-
ców. Zbrodnia katyńska została 
podniesiona przez Rosjan także 
w czasie procesu norymberskiego 
jako zbrodnia ludobójstwa doko-
nana przez faszystów.

Tak zwane kłamstwo katyń-
skie było jednym z elementów 
ładu powojennej Europy. Władze 
państw alianckich, w tym Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych 
Ameryki miały od 1943 r. świado-
mość sowieckiej odpowiedzialno-
ści za zbrodnię, ale oficjalnie jej 
nie potwierdzały w imię sojusz-

niczych zobowiązań zalecając 
także wstrzemięźliwość rządowi 
polskiemu w Londynie. Utrzymy-
wały to kłamstwo w następnych 
latach w imię nadziei na poprawę 
stosunków z ZSRR. Także wła-
dze Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, zgodnie z dyrektywami 
z Moskwy, za winnych zbrodni 
uznawały Niemców, a wszelkie 
próby zaprzeczania temu stwier-
dzeniu i upamiętniania ofiar so-
wieckiej zbrodni natychmiast by-
ły likwidowane i karane. Dopiero 
za sprawą decyzji sekretarza ge-
neralnego KPZR Michaiła Gorba-
czowa, który 13 kwietnia 1990 r. 
przekazał pochodzące z archiwum 
dokumenty potwierdzające odpo-
wiedzialność NKWD za zbrod-
nię katyńską Związek Sowiecki 
oficjalnie przyjął na siebie odpo-
wiedzialność za mord obywateli 

Rzeczypospolitej. Natomiast 
decyzją prezydenta Rosji Borysa 
Jelcyna 14 października prze-
kazano władzom polskim uwie-
rzytelnione kopie dokumentów, 
w tym decyzji Biura Politycznego 
z 5 marca 1940 r., potwierdzają-
cych ostatecznie odpowiedzial-
ność władz sowieckich. Nadal 
jednak nie ma dostępu do teczek 
ofiar i decyzji Kolegium Specjal-
nego NKWD.

W 2007 r. Sejm RP przez akla-
mację przyjął, że dzień 13 kwiet-
nia będzie Dniem Pamięci i Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej.

Ofiarami zbrodni katyńskiej 
byli także czeladzianie zarówno 
mieszkańcy miasta, jak i osoby 
z Czeladzią związane choćby 
poprzez miejsce zatrudnienia.
Niniejszy zbiór wybranych bio-
gramów stanowi przejmujący 
dowód pamięci, a zarazem na-
kaz sumienia, by nigdy o nich 
nie zapomnieć.

Prace nad pełną zweryfikowaną 
listą czeladzian – ofiar zbrodni 
katyńskiej wciąż trwają.

OFICEROWIE REZERWY 
POCHOWANI W KATYNIU

Ppor. rez. 
Kazimierz JAGIEŁŁOWICZ 

s. Leopolda i Pelagii z Jagasów, 
ur. 20 VII 1905 r. w Żyrardowie. 
Absolwent Wyższej Szkoły Handlo-
wo-Przemysłowej w Paryżu (1929) 
i Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Rawie Ruskiej (1931). 
Ppor. od 1 I 1935 r., przydzielony 
do 74 pp. Szef biura sprzedaży 
w kopalni „Czeladź”, zamieszkały 
na Piaskach.

Ppor. rez. 
Edward BAGIŃSKI 

s. Franciszka i Heleny ze Szko-
ców, ur. 20 IX 1912 r. w Czeladzi. 
Absolwent Szkoły Techników Bu-
dowlanych w Katowicach (1934), 
zatrudniony w katowickiej firmie 
budowlanej. Ukończył dywizyjny 
kurs podchorążych w 22 pp (1935). 
Ppor. ze starsz. 1 I 1938, przydzie-
lony do 74 pp. W 1937 r. mieszkał 
w Dąbrówce, pow. świętochłowicki. 
Żonaty, ojciec Włodzimierza.

Ppor. rez. 
Mieczysław KRAKOWSKI 

s. Antoniego i Marianny z Gądków, 
ur. 5 XII 1907 r. w Milowcach. Absol-
went Państwowej Szkoły Technicz-
no-Kolejowej w Sosnowcu (1927) 
i Szkoły Podchorążych Rezerwy Pie-
choty nr 5 w Krakowie (1929). Ppor. 
od 1 I 1932, przydzielony do 74 pp. 
Konstruktor w spółce Zjednoczone 
Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów 
„L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper” 
w Sosnowcu. Zamieszkały na Pia-
skach. Żonaty z Heleną Sączewską, 
ojciec Zbigniewa.

80. rocznica zbrodni katyńskiej
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Por. rez. 
Eugeniusz KUCEWICZ 

s. Antoniego i Marianny z Wadow-
skich, ur. 6 I 1908 r. w Czeladzi. Ab-
solwent Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Naczelnik Izby Skarbo-
wej w Będzinie. Po nominacji na por. 
przydzielony do 11 pp. Mieszkał 
w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 47. 
Ożeniony z Feliksą Horzelską, z któ-
rą doczekała się syna Jacka.

Ppor. rez. 
Marian SZCZERBA 

s. Stanisława i Zofii z Żaków, ur. 8 X 
1909 r. w Czeladzi. Absolwent Szko-
ły Górniczej w Krakowie (1931). 
Pracownik tamtejszego zakładu 
PKP. Ukończył Szkołę Podchorą-
żych Piechoty Rezerwy w Ostro-
wi (1932). Należał do 12 pp. Ppor. 
mianowany od 1 I 1934. Miał żonę 
Stefanię i córkę Urszulę.

Ppor. rez. 
Zbigniew Kajetan 

WÓJCIKIEWICZ 
s. Władysława, ur. 1 X 1907 r. w Cze-
ladzi. Absolwent Szkoły Handlowej 
w Poznaniu (1931). Pracownik po-
znańskiej Izby Skarbowej. Ukoń-
czył dywizyjny kurs podchorążych 
rezerwy w 68 pp. (1932). Ppor. mia-
nowany ze starsz. 1 I 1935. W 1939 r. 
zmobilizowany do Ośrodka Zapaso-
wego 14 Dywizji Piechoty. Żonaty, 
miał córkę Barbarę.

Oficer służby stałej 
pochowany w Katyniu

Kpt. piech. Feliks SCHINDEL 
s. Feliksa i Magdaleny z Bernasiów, 
ur. 27 V 1899 r. w Wadowicach. 
W 1915 r. zaciągnął się do Legionów 
Polskich. W 1939 r. adiutant 3 ba-
talionu 3 pp. Korpusu Ochrony Po-
granicza. Zamieszkały w Czeladzi. 
Żonaty z Euzebią z d. Kurcewicz.

Oficerowie rezerwy 
pochowani w Charkowie

Kpt. piech. 
Franciszek Jan HERCHOLD 

s. Romana i Franciszki z Kozłow-
skich, ur. 28 I 1900 r. w Czeladzi. 
Uczestnik wojny 1918–1921 w szere-
gach 5 pp Leg.; ranny (1919). Ukoń-
czył Szkołę Podchorążych Piechoty 
oraz kursy narciarskie (1925) i wy-
chowania fizycznego w Poznaniu. 
Komendant Okręgowego Ośrodka 
Wychowania Fizycznego w Wil-
nie. (1930). Sprinter i skoczek, 
wicemistrz Polski w skoku w dal 
(1923). W latach 1933-1937 praco-
wał jako instruktor w Centralnym 
Instytucie Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie. Kpt. ze starsz. 
1 I 1932. Odznaczony czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych, Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 
i Medalem Dziesięciolecia Odzy-
skania Niepodległości. Żona Irena 
Zesztowt pochodziła z Wilna, miał 
córkę Halinę.

Ppor. łącz. rez. Stefan MIKULSKI 
s. Antoniego i Józefy, ur. 29 IX 
1913 r. w Czeladzi. Absolwent 
Państwowej Szkoły Teletechnicz-
nej w Warszawie (1933) i Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Łączności 
(1934–1935). Odbył ćwiczenia re-
zerwy w 6 baonie telegraf. (1936) 
i 24 DP (1937). Mianowany ppor. 
rez. ze starsz. 11 XI 1938. Technik, 
zatrudniony w Urzędzie Pocztowo-
Telegraficznym w Tarnowie.

Ppor. piech. rez. 
Euzebiusz NOWAKOWSKI 

s. Adama i Florentyny z Wieczor-
ków, ur. 1 VII 1904 r. w Czeladzi, 
pow. będziński. Absolwent gim-
nazjum w Krakowie i Baonu Pod-
chorążych Rezerwy Piechoty nr 5 
(1928). Odbył ćwiczenia rezerwy 
w 11 pp (1930). Mianowany ppor. 
rez. ze starsz. 1 I 1931, przydzielony 
do 74 pp. Inżynier.

Ppor. tab. rez. 
Tadeusz Jerzy RAMZA 

s. Jacka i Ewy z Simonsów, ur. 
24 VII 1901 r. w Krakowie. W Woj-

sku Polskim od 1918 jako ochotnik. 
Uczestnik wojny 1918–1921 w pocią-
gu pancernym „Smok” i w 6 pułku 
artylerii ciężkiej. Ukończył Szkołę 
Podchorążych w Warszawie. Mia-
nowany ppor. ze starsz. 8 VII 1922. 
Od 1922 r. w rezerwie. Przydzielony 
do 20 pp, następnie do 5 dywizjonu 
taborów, w których odbywał ćwicze-
nia rezerwy. Przydział mobilizacyjny 
– 10  dywizjon taborów. Inżynier gór-
nik, starszy asystent Akademii Gór-
niczej, następnie pracował w kopalni 
„Saturn” w Czeladzi.

Ppor. piech. rez. 
Stanisław SZCZERBA 

s. Adama i Stefanii z Jakubow-
skich, ur. 9 VI 1907 r. w Krakowie, 
zamieszkały w Czeladzi. Ostatni 
przydział: 1 pułk Strzelców Podha-
lańskich.

Ppor. piech. rez. 
Stanisław WALO

s. Józefa i Anny, ur. 9 IV 1904 r. 
w Czeladzi i tu zamieszkały. 
Przydzielony do 5 batalionu sape-
rów. W 1939 r. dowódca 5 plutonu 
w 3 kompanii zmotoryzowanej 
23 Batalionu Saperów.

Ppor. piech. rez. 
Marian Franciszek WROŃSKI 

s. Tomasza i Karoliny z Konarzew-
skich, ur. 10 X 1903 r. w Czeladzi, 
pow. będziński. Absolwent Gim-
nazjum Państwowego w Sosnowcu 
(1921), Politechniki Warszawskiej 
(1928) i Szkoły Podchorążych Rezer-
wy Piechoty w Zambrowie (1932). 
Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1934. 
Przydzielony do 74 pp, w którym 
odbywał ćwiczenia rezerwy jako 
dowódca plut. pion.; zmobilizowany 
do Korpusu Ochrony Pogranicza.

Policjanci pochowani 
w Miednoje

Podkomisarz 
Policji Państwowej
 Józef JAKUBOWSKI 

s. Jana i Antoniny z Gilewiczów, 
ur. 19 III 1883 r. w Horniatach. Czło-
nek POW. Od 22 I 1920 do 12 VIII 
1920 w Zarządzie Cywilnym Ziem 

Wschodnich. W policji od 7 XI 
1920 r.. Początkowo służbę pełnił 
w woj. białostockim m.in. jako kie-
rownik II Komis. w Grodnie. Od lip-
ca 1937 na stanowisku kierownika 
Komisariatu w Czeladzi. Odzna-
czony Krzyżem Niepodległości, 
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości.

Post. PP Wincenty BANAŚ 
s. Józefa i Julianny z Żabińskich, 
ur. 20 VII 1907 r. w Grotnikach. 
Służbę w policji rozpoczął 2 I 1932 r. 
w powiecie rohatyńskim na Poste-
runku w Stratyniu, przeniesiony 
na Posterunek w Koniuszkach, na-
stępnie w Komisariacie w Czela-
dzi. Od 16 VIII 1935 r. do września 
1939 r. pracownik kancelarii Poste-
runku w Rohatynie.

St. post. PP Michał BARAN 
s. Michała i Małgorzaty z Siołów, 
ur. 13 XII 1905 r. w Dąbrowie Górni-
czej. W policji od 1929. Przez wiele 
lat służbę pełnił w woj. kieleckim, 
w Komisariacie w Dąbrowie Górni-
czej (1936), Komendzie Powiatowej 
w Opatowie (1937), we wrześniu 
1939 w Komisariacie w Czeladzi 
pow. będziński. St. post. mian. 1 V 
1938. Odznaczony Brązowym Me-
dalem za Długoletnią Służbę.

Przod. PP Paweł CHLEBNY 
s. Łukasza i Heleny z Kaczmarskich, 
ur. 1 XI 1887 r. w Grójcu. W służ-
bie od 1919 r. Początkowo w Policji 
Województwa Śląskiego. Komen-
dant Posterunku w Piasku w powie-
cie lublinieckim, następnie służył 
na terenie woj. kieleckiego także 
w Czeladzi, przed wybuchem woj-
ny funkcjonariusz III Komisariatu 
w Sosnowcu.

St. post. PP 
Stanisław FONFARA 

s. Marcina i Franciszki z Mala-
rów, ur. 29 IV 1900 r. w Sosnowcu. 
Uczestnik wojny 1920 r.. W policji 
od 1924. Przez wiele lat służbę pełnił 
w woj. kieleckim, m.in. w III Komi-
sariacie w Sosnowcu i Komisariacie 
w Czeladzi, skąd 2 IX 1936 r. skie-

rowany został na Posterunek na Pia-
skach. Żonaty, córka Wanda.

Przod. PP August GLENC 
s. Jana i Katarzyny z Bugajskich, 
ur. 28 VIII 1895 r. w Czeladzi. 
W policji od 1919 r. Przez wiele lat 
służbę pełnił w pow. będzińskim, 
od 1928 r. na Posterunku na Pia-
skach, we wrześniu 1939 r. w Komi-
sariacie w Sosnowcu.

Post. PP 
Władysław KAŁUŻNY 

s. Piotra i Wiktorii z Winiarskich, 
ur. 27 V 1912 r. w Czeladzi. Do policji 
przyjęty 20 IX 1937 r. w charakterze 
kand. kontr. na szer. z przydziałem 
do Grupy Rez. PP w Warszawie. 
Po ukończeniu 1 VIII 1938 r. Niższej 
Szkoły Funkcjonariuszy w Mostach 
Wielkich pow. żółkiewski przydzielo-
ny do woj. białostockiego. We wrze-
śniu 1939 służbę pełnił na Posterun-
ku w Supraślu pow. białostocki.

St. post. Policji 
Województwa Śląskiego 

Ludwik Andrzej KOCEK 
s. Pawła i Luizy z Adamczyków, 
ur. 26 VII 1890 r. w Czeladzi. 
Członek POW. Uczestnik powstań 
śląskich. W Policji Województwa 
Śląskiego po raz pierwszy od 18 VI 
1923 w GSzPWŚl. w Świętochło-
wicach jako kursant do 19 IX 1923, 
następnie na Post. w Chropaczowie 
pow. świętochłowicki, od 16 II 1926 
w pow. katowickim. We wrześniu 
1939 pełnił służbę na Post. w Kato-
wicach-Ligocie.

St. post. PP 
Józef KOŁODZIEJCZYK 

s. Franciszka, ur. w 1893 r. w Bla-
chowni k/Częstochowy. W policji 
od 1924 r. Służbę pełnił na Poste-
runku na Piaskach. Zamieszkały 
tamże przy ul. Piaskowej. Żonaty, 
ojciec Ireneusza.

Przod. PP Roman KOPEĆ 
s. Franciszka i Marianny, ur. 22 II 
1885 r. w Laskach. W policji 
od 1919. We wrześniu 1939 r. pełnił 
służbę w Komisariacie w Czeladzi 
pow. będziński.

Post. PP 
Zygmunt KOSTRZEWSKI 

s. Jacentego i Bronisławy, ur. 13 VIII 
1899 w Skierniewicach. W policji 
od 1923. Służbę pełnił m.in. w pow. 
będzińskim – do 2 XI 1936 w Komi-
sariacie w Czeladzi, skąd przeniesio-
ny został na Posterunek na Piaski. 
Dnia 8 IX 1938 r. powrócił do cze-
ladzkiego Komisariatu.

Post. PP Czesław MĄCZYŃSKI 
s. Józefa, ur. w 1907 w Warszawie. 
W policji od 1932. W dniu 15 XII 1937 r. 
przeniesiony z Rezerwy Konnej w So-
snowcu do Komisariatu w Czeladzi.

St. post. PP Stefan ORDON 
s. Franciszka, ur. 2 XI 1899 r. w Sosnow-
cu. W policji od 1923. W 1932 służbę 
pełnił na Post. w Będzinie, we wrześniu 
1939 na Posterunku w Czeladzi –Pia-
skach. Zamieszkały w Grodźcu. 

Post. PP Bronisław PIĄTEK
s. Wincentego i Agnieszki, ur. 
w 1909 r. w Czeladzi. W policji 
od 1934 r. We wrześniu 1939 służbę 
pełnił w Toruniu jako rusznikarz.

St. post. PP 
Szczepan STRADOWSKI 

s. Stanisława i Józefy z Olesińskich, 
ur. 8 XII 1899 w Chmielniku. W cza-
sie I wojny światowej walczył w Le-
gionach Polskich. W policji od 1923. 
Służbę rozpoczął jako posterunkowy, 
a później aspirant śledczy w Komi-
sariacie w Czeladzi. Zamieszkały 
w Czeladzi przy ul. Milowickiej. 
Żona Emilia z d. Duda, dzieci: Cze-
sława, Zdzisław i Bogdan. Odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości.

Przod. PP Franciszek TRZOŃSKI 
s. Jana, ur. w 1894 r. w Czeladzi. 
W policji od 1919 r. We wrześniu 

1939 pełnił służbę w Komisariacie 
w Sosnowcu.

St. post. PP Jan URBAN
s. Franciszka i Marii z d. Mróla, 
ur. 23 X 1899 r. w Ołoboku. Uczest-
niczył w powstaniu wielkopolskim, 
a następnie brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. W policji od 1923. 
Początkowo służył w woj. łódzkim 
i w Łodzi – w Komendzie Mia-
sta i Rezerwie Pieszej. W styczniu 
1934 przeniesiony z woj. łódzkiego 
do woj. pomorskiego, zaś 12 X 1935 
do woj. kieleckiego i przydzielony 
do pow. olkuskiego na Post. w Pra-
dłach. Dnia 1 X 1936 przeniesiony 
na Post. w Kroczycach, od 2 VI 1938 
na Post. w Olkuszu, a we wrześniu 
1939 do czeladzkiego Komisariatu. 
Odznaczony Medalem Pamiątko-
wym za Wojnę 1918-1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepod-
ległości. Żonaty, syn Damian.

St. przod. PP Antoni WIECZOREK 
s. Stanisława, ur. w 1896 r. w Czeladzi. 
Przez wiele lat służbę pełnił w policji 
pow. będzińskiego, m.in. na stanowi-
sku komendanta Posterunku w Strze-
mieszycach, od 15 IX 1937 komendant 
Posterunku w Niwce, gdzie pracował 
do wybuchu wojny. Odznaczony Brą-
zowym Krzyżem Zasługi.

St. post. PP 
Władysław WIECZOREK 

s. Stanisława, ur. 31 VIII 1893 r. Służ-
bę pełnił w woj. kieleckim. W dniu 
1 V 1937 r. przydzielony do Komisa-
riatu w Czeladzi. Odznaczony Brązo-
wym Krzyżem Zasługi.

Post. PP 
Zygmunt Antoni WIECZOREK 

s. Grzegorza i Marianny, ur. 12 VI 
1910 r. w Czeladzi. Od października 
1938 r. służbę pełnił w Komis. Rzecz-
nym m. st. Warszawy.

St. post. PP 
Konrad WIŚNIOWSKI 

s. Konstantego i Anny z Łotków, 
ur. 15 XI 1891 r. w Sosnowcu-Siel-
cu. W policji od 1919. We wrześniu 
1939 r. pełnił służbę w Komisariacie 
w Czeladzi. Żonaty, córka Halina.

Post. PP Jan WOJTKOWSKI 
s. Adolfa i Apolonii, ur. 15 VIII 
1890 r. w Nurze Ostrowskim. 
W policji od 1919 r. Od 14 IV 1937 
przeniesiony z woj. białostockiego 
do woj. kieleckiego i przydzielony 
do Komisariatu w Czeladzi. Żona 
Aleksandra, synowie Henryk i Gu-
staw, córki Stanisława i Maria.

St. post. PP Władysław WZIĄTEK 

s. Łukasza i Marianny ze Świątków, 
ur. 13 V 1890 r. w Linowie. Uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej. W policji 
od 1923. Służbę pełnił w czeladzkim 
Komisariacie. Odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi. Zamieszkały w Cze-
ladzi. Żonaty z Julią, ojciec trzech có-
rek Alfredy, Wiesławy i Lidii.

Przod. PP Józef ZARĘBSKI 

s. Szczepana i Pauliny ze Sztajerów, 
ur. 12 II 1889 r. w Czeladzi. W policji 
od 1918. Od 1927 r. służbę pełnił w pow. 
będzińskim, do 2 XII 1937 w III Komi-
sariacie w Sosnowcu, skąd przeniesiony 
został do Komisariatu w Czeladzi. Od-
znaczony Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi. Zamieszkały przy ul. Milowickiej. 
Żonaty z Marianną z Kocotów, ojciec 
Heleny, Janiny i Zdzisława.

Post. PP Adam ZEMBRZUSKI 
s. Adama i Anny ze Szczepkowskich, 
ur. 25 IX 1907 r. w Smolanach. W policji 
od 1933. Do 2 IV 1935 r. służbę pełnił 
w II Komisariacie w Sosnowcu, z któ-
rego przeniesiony został do Komisaria-
tu w Dąbrowie Górniczej, we wrześniu 
1939 r. w Komisariacie w Czeladzi.

 Prof. dr hab. Dariusz Nawrot

Zdjęcia oficerów i policjantów pochodzą 
z publikacji pt.” Czeladzkie pomniki” 

wydanej przez Stowarzyszenie 
Miłośników Czeladzi, Czeladź 2008.

| dokończenie ze str. 7
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Postać ta, o niemiecko brzmiącym nazwi-
sku, i z całą pewnością nie czeladzkim 

pochodzeniu, pojawiła się w naszych bada-
niach naukowych po raz pierwszy w 2014 ro-
ku, podczas gromadzenia materiałów do pu-
blikacji dotyczącej historii i architektury 
kopalni „Saturn”. Wówczas, umieszczony 
pod jednym z projektów architektonicznych 
odręczny podpis, którego poprawne odczy-
tanie ułatwiła obecna obok pieczęć firmowa, 
zaintrygowało autorkę tego artykułu. Tym 
bardziej, że ten sam autograf zaczął się po-
jawiać także pod innym odkrywanymi w ar-
chiwach oraz zbiorach muzealnych projek-
tami. Była więc plebania przy kościele św. 
Stanisława, było Biuro Główne Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego „Saturn”, była 
straż ogniowa przy obecnej ulicy Dehnelów, 
była wreszcie Nowa Kolonia, czyli kompleks 
zabudowań przy ulicy Legionów. Zaczęło się 
pojawiać więc pytanie, kim był człowiek, 
spod ręki którego wyszły projekty w sumie 
kilkudziesięciu czeladzkich obiektów i który 
odpowiadał tym samym za architektoniczne 
oblicze dzielnicy Saturn? Pytani o nazwisko 
Luft znawcy historii Czeladzi na ogół po raz 
pierwszy słyszeli to nazwisko, zupełnie nie 
kojarząc takiej sylwetki w kontekście prze-
szłości miasta. Nasuwały się więc kolejne 
pytania – skąd pochodził człowiek o pięk-
nym, kaligraficznym podpisie, w jaki sposób 
trafił do Czeladzi oraz jakie były jego powią-
zania z Towarzystwem Górniczo-Przemy-
słowym „Saturn”, skoro otrzymał tak dużą 
liczbę zleceń?

Przez długi okres pytanie o tę postać po-
zostawało otwarte. Milczały o nim opraco-
wania – i te dotyczące historii regionalnej, 
i te o architekturze, uparcie milczały źródła 
historyczne. Pierwszą odnalezioną wzmianką 
był fakt zawiązania spółki pod nazwą Biuro 
Budowlano-Handlowe A. Luft i S-ka. Spółka 
rozpoczęła działalność 10 marca 1923 roku 
w Sosnowcu, a jej siedziba mieściła się przy 
ul. Jasnej 8. Z tego samego źródła wynikało 
także, że Antoni Luft mieszkał w tym cza-
sie w Sosnowcu przy ulicy Sieleckiej 34. 
Swoje poszukiwania postanowiliśmy zatem 
skoncentrować w obrębie historii Sosnowca 
– to też nie dało jednak żadnych rezultatów. 
Kolejną, ważną informację, dał znajdujący 
się w zbiorach katowickiego archiwum plan 
„Ogrody i ogródki kopalni Saturn” z 1917 ro-
ku. Na mapie, na wysokości domów 7 i 9 
(dawniej 9 i 11) przy ul. 21 Listopada (wtedy 
Stara Kolonia), w pobliżu rozlewiska Bryni-

cy, na dużej działce z nr 67 umieszczono na-
zwisko Luft. Potwierdzało to przypuszczenie 
o tym, że zanim Antoni Luft założył swoje 
prywatne biuro projektowe, był pracowni-
kiem umysłowym kopalni „Saturn”. Jego 
związki z Czeladzią były zatem głębsze niż 
tylko działalność projektowa na terenie mia-
sta w latach dwudziestych XX wieku.

Istotny przełom w naszych poszukiwa-
niach nastąpił dopiero w połowie 2019 roku, 
podczas przygotowań do wystawy czasowej, 
dotyczącej czeladzkiej architektury. Dzięki 
detektywistycznemu zacięciu i genealogicz-
nej pasji Dyrektor Muzeum, Iwony Szaleniec, 
udało się dotrzeć do materiałów pozwalają-
cych zrzucić zasłonę tajemnicy dotyczącą 
pochodzenia i życia prywatnego Lufta. 

Poszukiwania w obrębie ksiąg metrykal-
nych okazały się bardzo trudne, bo aura ta-
jemniczości dotycząca tej postaci nie dawała 
o sobie zapomnieć, a meandry zawikłanych 
losów Antoniego znalazły odzwierciedlenie 
w dokumentach, rozsianych po całej Polsce. 
Antoni Piotr Luft urodził się 10 czerwca 1883 
roku w Radomsku, które w tamtym czasie, 
w efekcie represji po powstaniu styczniowym, 
nosiło nazwę Noworadomsko. Jego rodzicami 
byli Aleksander Luft, majster murarski, oraz 
Julianna Maślankiewiczówna, pochodząca 
prawdopodobnie z Bytomia. Para doczekała 
się co najmniej dziewięciorga latorośli, wśród 
nich Antoniego Piotra. Małżeństwo Luftów, 
najprawdopodobniej z uwagi na wykonywany 
przez Aleksandra zawód, często zmieniało 
miejsce zamieszkania, co widoczne jest przez 
pryzmat miejsc narodzin ich dzieci: najstar-
sze urodziły się jeszcze w Żarkach, czyli tam, 
gdzie młodzi wzięli ślub, następnie spora 
część ich progenitury przychodziła na świat 
w Zawierciu (parafia Kromołów), nasz An-
toni w Radomsku, a jego najmłodsza siostra 
w Hucie Bankowej (czyli na terenie dzisiej-
szej Dąbrowy Górniczej). 

Rodzina Luftów, jak sugerowałoby 
niemiecko brzmiące nazwisko, przybyła 
z Palatynatu Reńskiego, z miejscowości 
Mutterstadt pomiędzy 1817 a 1821 rokiem. 
Pierwszymi przedstawicielami rodu, któ-
rzy osiedli na ziemiach polskich byli Gre-
gor i Anna Katarina Luft,  zamieszkali 
we wsi Mokotów, z której przeprowadzili się 
do miejscowości Sokole Pole koło Lelowa. 
Gregor był murarzem, podobnie jak jeden 
z jego synów, Jan oraz syn Jana, Aleksander 
– ojciec naszego Antoniego. 

Z początkiem XX wieku, synowie Alek-
sandra i Julianny: Henryk, Władysław i An-
toni zostali wysłani do Warszawy w celu edu-
kacji. Fakt ten świadczy o tym, że rodzinie 
Luftów wiodło się nie najgorzej, edukacja 
była bowiem wówczas rzeczą kosztowną. 
Istotnym wparciem były tu także konek-
sje –pobyt w stolicy umożliwiała młodym 
Luftom rodzina Banslebenów – krewnych 
ze strony matki. Henryk i Antoni kształcili 
się w kierunku budowlanym, otrzymując ty-
tuł technika. O Władysławie nie posiadamy 
żadnych informacji. 

Na okres warszawski przypada ważne 
wydarzenie w życiu Antoniego Lufta. To tu-
taj, 31 grudnia 1906 roku wszedł w związek 
małżeński. Jego wybranką była 18-letnia 
wówczas Józefa Zawadzka, urodzona w Za-
wierciu, córka grawera. Przy okazji ślubu na-
trafiliśmy na niecodzienną sytuacją związaną 
z chrztem Antoniego, wyjaśniającą poniekąd 
dlaczego tak trudno było uzyskać dane na te-
mat jego urodzin, które zawsze czerpiemy 
z ksiąg metrykalnych. Otóż Antoni, z nie-
wiadomych przyczyn, w przeciwieństwie 
do swojego licznego rodzeństwa, przyjął 
chrzest dopiero jako 23-letni młodzieniec, 
w lipcu 1906 roku, na pół roku przed swoim 
ślubem. I pewnie chęcią zawarcia uświęcone-
go sakramentem związku podyktowane by-

ło ochrzczenie się. W akcie chrztu zawarto 
intrygującą wzmiankę, że „Znaczna zwłoka 
w chrzcie spowodowana była ważnymi oko-
licznościami rodzinnym”. Zwłoka rzeczywi-
ście znaczna, bo aż 23-letnia, a owe ważne 
wydarzenia rodzinne niestety pozostają dla 
nas owiane mgłą tajemnicy. Antoni musiał 
dobrze przeniknąć do środowiska warszaw-
skich architektów i zawrzeć wówczas wiele 
cennych wiadomości, bo jego ojcem chrzest-
nym został Hugo Kuder, znany architekt 
przełomu wieków. 

Prawdopodobnie po ślubie młodzi mał-
żonkowie przeprowadzili się do Zagłębia 
Dąbrowskiego – nieznane są motywy tej de-
cyzji – przypuszczalnie u jej podstaw leżało 
przeświadczenie o dużym zapotrzebowaniu 
na pracowników technicznych w mocno zin-
dustrializowanym i szybko rozwijającym się 
regionie. Antoni Luft otrzymał posadę tech-
nika w dziale budowlanym kopalni „Saturn”  

– nie wiadomo czy od razu – taki tytuł nosił 
na pewno w latach 1912-1914. 

Najprawdopodobniej po zakończe-
niu I wojny światowej Antoni Luft rozstał 
się z etatem na kopalni „Saturn” i poszedł 
„na swoje” zakładając własne przedsiębior-
stwo projektowo-budowlane. Rozstał się 
z „Saturnem”, ale nie do końca, bo to prze-
cież od Towarzystwa Górniczo-Przemysło-
wego otrzymał w latach 1922-23 prestiżowe 
zlecenia budowlane na czeladzkim Zarzeczu, 
realizacja którego do dnia dzisiejszego pozo-
staje jego wizytówką.  Do obiektów zaprojek-
towanych przez Lufta, prócz wspomnianych 
plebanii, straży ogniowej, Biura Głównego, 
kolonii przy ulicy Legionów, z całą pew-
nością należy też przypisać willę dyrektora 
kopalni „Saturn” (obecnie siedzibę Muzeum 
Saturn). W ten sposób Antoni Luft odpo-
wiada także częściowo za architektoniczne 
oblicze Wojkowic, bo jego projekty zrealizo-

wano także budując kolonię mieszkalną przy 
kopalni „Jowisz”.

Otwarcie prywatnej firmy i odejście z ko-
palni musiało się zbiec także z przeprowadz-
ką, w dokumencie założycielskim spółki Lu-
fta znajduje się bowiem informacja, że w 1923 
roku zamieszkiwał już w Sosnowcu przy uli-
cy Sieleckiej 34. Mieszkał tam wraz z rodzi-
ną do śmierci w dniu 30 listopada 1941 roku. 
Małżeństwo Luftów doczekało się sześciorga 
dzieci: Janiny, Zbigniewa, Tadeusza, Danie-
la, Henryka, Bogdana. Po śmierci Aleksandra 
Lufta, ojca Antoniego, w 1912 roku, matka 
Julianna z Maślankiewiczów przeprowadziła 
się z do Czeladzi, gdzie zmarła w 1918 ro-
ku. W Czeladzi zamieszkiwała też młodsza 
siostra Antoniego, Władysława, które była 
z wykształcenia nauczycielką i do 1935 roku 
pracowała w szkole na Piaskach. 

Kwestią frapującą była dla autorki przez 
długi czas sprawa wyboru Czeladzi na miej-
sce osiedlenia się. Poza oczywistymi czynni-
kami, takimi jak wspomniany popyt na wy-
kształconą kadrę techniczną, w tym regionie 
pojawiły się także inne hipotezy. Oczywi-
ście rodzina Luftów długi czas zamieszki-
wała w nie tak odległym Kromołowie, ale 
przybycie utalentowanego, wykształconego 
w Warszawie, młodego architekta akurat 
do Czeladzi budziło wątpliwości. Okazało się, 
że mogły o tym zadecydować pewnego rodza-
ju koneksje, które odsłoniło dopiero prześle-
dzenie, mającej również wiele niewiadomych, 
biografii starszego brata Antoniego, Henryka 
Lufta. Urodzony w 1877 Henryk kształcił się 
wraz z braćmi w Warszawie. Tam też po-
został po ukończeniu szkoły. Nie wiadomo 
czy przebywał tam przez cały okres I woj-
ny światowej, pewnym jest natomiast, że już 
w 1919 roku został oddelegowany do Kolna 
koło Łomży, gdzie otrzymał posadę kierow-
nika Powiatowego Biura Odbudowy Powia-
tu Kolneńskiego, którą pełnił do 1924 roku. 
Projektował budowane w nowej rzeczywi-
stości państwowej obiekty użyteczności pu-
blicznej. Spod jego ręki wyszły m.in. projekt 
kościoła w Borkowie, Gimnazjum Sejmi-
kowego w Kolnie oraz projekt przebudowy 
kościoła w Lemanie. W 1926 roku podjął 
pracę w Wydziale Technicznym Magistratu 
Warszawskiego. Zmarł w 1934 roku. Henryk 
był blisko związany z Antonim – przyjeż-
dżał do Czeladzi, brał też udział w chrztach 
kolejnych dzieci czeladzkiego budownicze-
go. W latach 20. i 30. Antoni bywał u brata 
w Warszawie, gdzie był mile widzianym go-

Antoni Luft. 
Wielki nieznany 
czeladzkiej architektury

W historii badań prowadzonych przez nasze muzeum na przestrzeni dziesięciu lat 
jego istnienia trudno o postać bardziej enigmatyczną, bardziej ginącą w pomrokach 
dziejów i przykrytą patyną zapomnienia niż Antoni Luft.

|C.d. na str. 12>>
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ściem, co zachowało się w pamięci rodziny. 
To właśnie w życiorysie Henryka pojawił się 
trop naprowadzający nas być może na genezę 
przyjazdu Antoniego do Czeladzi. W czasie 
swojego pobyt w Warszawie w pierwszych 
latach XX wieku, Henryk Luft zatrudniony 
był w pracowni słynnego już wówczas Józefa 
Piusa Dziekońskiego, cieszącego się wówczas 
opinią jednego z najlepszych a na pewno naj-
bardziej płodnych architektów. Dziekoński 
prowadził w stolicy dwie pracownie, tzw. 
szpitalną, gdzie opracowywano projekty po-
wstającego Szpitala Dzieciątka Jezus, oraz 
najprawdopodobniej plany budynków uży-
teczności publicznej, oraz kościelną – z któ-
rej wychodziły projekty świątyń (Dziekoński 
miał ich na koncie ponad siedemdziesiąt!). Jak 
w swoich wspomnieniach wzmiankował Zdzi-
sław Mączeński, uczeń Dziekońskiego, kiedy 
przybył do Warszaw w 1900 roku i podjął pra-
cę w pracowni kościelnej swojego mistrza, 
zastał tam już technika Henryka Lufta. Kiedy 
z czasem Dziekoński zmuszony był ze wzglę-
dów finansowych ograniczyć liczbę zatrud-
nionych w tej pracowni, pozostawił w niej 
tylko dwóch: Mączeńskiego i Lufta. Henryk 
musiał więc być cenionym przez wielkiego 

architekta pracownikiem. Z całą pewnością, 
kształcący się i mieszkający w stolicy do 1906 
roku Antoni Luft miał okazję poznać Józefa 
Piusa Dziekońskiego, być może bywał też 
w jego pracowni. A pierwsze dziesięciolecie 
XX wieku to także okres, kiedy Dziekoński 
projektował budynki użyteczności publicznej 
dla Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego 
„Saturn” na terenie Czeladzi– domy urzęd-
nicze i Dom Ludowy na Starej Kolonii oraz 
warsztaty mechaniczne i Dom Zborny na ko-
palni „Saturn”. Ostatnie obiekty Dziekoński 
projektował w 1910-1912 roku – w tym sa-
mym czasie Antoni Luft piastuje już w Cze-
ladzi posadę technika budowlanego na kopal-
ni. Bardzo prawdopodobne, że to Dziekoński 
podsunął Luftowi pomysł podjęcia pracy 
w Czeladzi, a jeszcze bardziej prawdopodob-
ne – że zarekomendował go dyrekcji kopalni, 
dostrzegając talent młodego budowniczego. 
W ten sposób Antoni Luft, którego dorobek 
w zakresie architektury odznaczał się wyso-
kim poziomem artystycznym, stał się nieja-
ko kontynuatorem działalności Józefa Piusa 
Dziekońskiego w Czeladzi.

Biografia Antoniego Lufta kryje w sobie 
jeszcze wiele tajemnic. Poczynając od nieja-
sności związanych z późnym chrztem, przez 

szkołę w której pobierał nauki, początki pobytu 
w Czeladzi, po owiany nieco tajemnicą okres 
życia w latach 30. XX wieku po sprzeczne in-
formacje dotyczące okresu II wojny światowej 
i okoliczności śmierci. Niektórych informacji 
nie da nam się już chyba wydrzeć z pomroków 
historii. Na odkrycie wciąż czekają projekty 
i realizacje budowniczego, te z Czeladzi, ale 
i te spoza niej. Wielką stratą była utrata archi-
wum rodzinnego, pozostawionego po Henry-
ku Lufcie, które spłonęło w czasie powstania 
warszawskiego. Antoni Luft spoczął na cmen-
tarzu w Sosnowcu przy ulicy Smutnej, gdzie 
do dnia dzisiejszego znajduje się jego mogiła. 
Na rodzinnym grobowcu znajduje się jedynie 
inskrypcja „Antoni i Józefa Luft”. Brak dat 
spowodował tak wielkie trudności w usta-
leniu momentu urodzin i zgonu Antoniego. 
Jego małżonka, Józefa, spoczęła obok męża 
prawie dwadzieścia lat po nim, w 1962 roku. 
W Sosnowcu żyją dzisiaj potomkowie tego 
znakomitego architekta. Krewni Antoniego 
żyją także w Warszawie. 

 Stefania Lazar

Bibliografia:
Archiwum Państwowe w Katowicach, Księgi 
metrykalne (Warszawa, Sosnowiec, Olkusz)

Informacje przekazane przez Rodzinę Antoniego Lufta

W marcu ukazała się książka będąca 
zupełną nowością w dotychczaso-

wej historiografii Zagłębia Dąbrowskie-
go – monografia cmentarza parafialnego 
na Górze Zamkowej w Będzinie. Po raz 
pierwszy powstała bowiem publikacja 
poświęcona w pełni tylko i wyłącznie hi-
storii cmentarza, gromadząca informacje 
o położonych na jego terenie grobach i po-
chowanych w nich osobach. Zagłębiowskie 
nekropolie, nierzadko o bardzo odległej 
genezie, nigdy nie były poddawane tak 
dokładnym badaniom źródłowym jak naj-
starszy będziński cmentarz. 

To kolejna publikacja wydana staraniem 
Towarzystwa Przyjaciół Będzina, przy 
wsparciu będzińskich mecenasów kultu-
ry – sponsorów. W książce opisano kil-
kaset nagrobków, tworzących nekropolię, 
uwzględniając personalia spoczywających 
w niej osób oraz przytaczając dotyczące 
ich cytaty z ksiąg parafialnych. Pod uwagę 
wzięto przede wszystkim najstarsze gro-
bowce, posiadające zabytkowy charakter, 
ale także interesujące pod względem ar-
tystycznym, wartościowe z historycznego 

punktu widzenia lub mieszczące szczątki 
osób zasłużonych dla miasta i regionu. Ob-
szerny rozdział książki stanowią właśnie 
biogramy tych ostatnich. Publikację uzu-

pełnia podział nagrobków po względem 
ich kwalifikacji – do rejestru zabytków 
bądź Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Autorami „Będzińskiej nekropolii na Gó-
rze Zamkowej. Przewodnik historyczno-
biograficzny” jest dwójka zdecydowanie 
nieprzeciętnych ludzi. Andrzej Ciepał i Bo-
żena Westphal to niestrudzeni regionaliści, 
znawcy lokalnej historii i czynni pasjona-
ci zagłębiowskiej genealogii. To oni od lat 
zbierali wspomnienia mieszkańców, groma-
dzili dokumentację, zanurzali się w odmę-
tach przepastnych zbiorów gromadzonych 
w archiwach państwowych i parafialnych. 
Bez ich pasji, zaangażowania i wytrwało-
ści ta książka nigdy by nie powstała, a wiele 
zawartych w niej faktów nigdy nie ujrzałoby 
światła dziennego. 

Proces wydawniczy książki został już 
ukończony, niemniej jednak jej promocja 
a tym samym i dystrybucja, zostały tymcza-
sowo odwołane, z uwagi na obecną sytuację. 
O terminie i miejscu wieczoru promocyjne-
go, z pewnością poinformuję 

 Hieronim 
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Józef Serafin urodził się 1 marca 1904 roku 
w Czeladzi-Piaskach jako syn Józefa i Ju-

lii z Motyków. Pochodził z licznej rodziny 
– miał dwie siostry, Zenobię oraz Teodozję, 
a także braci: Mariana, Stefana i trzeciego 
spośród nich zmarłego w młodym wieku, 
którego imię przepadło jednakże w czelu-
ściach ludzkiej pamięci. Przyszły dyrygent 
za sprawą uzdolnionych rodziców – ojciec 
grał na klarnecie, matka na flecie – wzrastał 
w domowej atmosferze wrażliwości na sztu-
kę, jak też uwielbienia dla niej. Burzliwa 
historia kariery muzycznej rozpoczęła się 
od lekcji gry na skrzypcach prowadzonych 
pod kierunkiem znakomitego pierwszego 
kapelmistrza i zarazem organizatora kopal-
nianej orkiestry Jana Kawalera. Za namową 
swego mistrza, który dostrzegł u młodego 
Józia talent muzyczny, w 1920 r. opuścił 
Piaski i wyjechał do Krakowa. Utrzymywał 
się z pracy skrzypka w orkiestrze Teatru im. 
J. Słowackiego. Równocześnie pobierał na-
uki w Konserwatorium Muzycznym ucząc 
się harmonii, kontrapunktu i kompozycji, po-
nadto doskonalił technikę gry na skrzypcach. 

W 1924 r. otrzymał wezwanie do wojska. Naj-
pierw został skierowany do 5. pułku artylerii 
ciężkiej, następnie przeniesiony do 6. pułku 
artylerii polowej, by zakończyć służbę w 5. 
dywizjonie artylerii konnej. W jednostkach 
tych pełnił funkcję tamburmajora poszcze-
gólnych orkiestr. W 1927 r. Józef Serafin 
powrócił na Piaski, wkrótce też po śmierci 
kapelmistrza Jana Kawalera przejął pałeczkę 
dyrygencką. Do nowych obowiązków pod-
chodził bardzo ambitnie. W niedługim czasie 

napisał pełen ekspresji poemat symfoniczny, 
którego motywem przewodnim była praca 
górnika w kopalni „Czeladź”. Prapremiera 
utworu odbyła się 4 grudnia 1932 r. w dniu 
wspomnienia św. Barbary. Kompozycja zo-
stała bardzo entuzjastycznie przyjęta zarów-
no przez pracowników kopalni, jak i francu-
ską kadrę zarządzającą. Niestety w wyniku 
kryzysu ekonomicznego, z jakim od dłuż-
szego czasu borykało się przedsiębiorstwo 
w 1936 r. etat kapelmistrza został zlikwido-
wany. Wprawdzie Serafinowi zaproponowa-
no pracę w dziale rachunkowości, natomiast 
kapelmistrzostwo jedynie jako pracę spo-
łeczną, ale on ofertę odrzucił, złożył wypo-
wiedzenie, a następnie… stworzył własny 
zespół muzyczny, z którym koncertował 
w kawiarniach, restauracjach oraz nocnych 
barach głównie na terenie Sosnowca i Kato-
wic. W czasie II wojny światowej pracował 
jako robotnik w Sosnowieckiej Fabryce Rur 
i Żelaza. Pozostawał też członkiem konspi-
racyjnej organizacji wojskowej: Gwardia 
Ludowa PPS. W latach 1945-46 powtórnie 
zaczął zarabiać na życie grając w lokalach 

Wszystkie nuty życia Józefa Serafina
Gdy kroczył na czele górniczej 

orkiestry dętej kopalni „Czeladź” 
prezentował się niemal jak generał. 

Ubrany w paradny uroczysty 
mundur i czako z biało-pąsowym 
pióropuszem wzbudzał dystans, 

szacunek oraz podziw. Na Piaskach 
znany był powszechnie, toteż 

jego gwałtowna śmierć podczas 
próby muzycznej wywołała spore 

poruszenie i masowy żal.
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gastronomicznych. Z polecenia katowickiego 
oddziału Związku Zawodowego Muzyków 
został powołany na etat kierownika zespołu 
muzycznego występującego w „Cafe Club” 
w Wałbrzychu, jednak po zaledwie dwóch 
miesiącach pracy złożył rezygnację i od dnia 
1 kwietnia 1946 r. objął posadę kapelmistrza 
górniczej orkiestry dętej wałbrzyskiej Kopal-
ni Węgla Kamiennego „Bolesław Chrobry”. 

Na początku lat 50. Serafin (zarekomen-
dowany przez dawnego dyrygenta Waleriana 

Fijałkowskiego) otrzymał propozycję popro-
wadzenia zespołu instrumentalnego KWK 
„Czeladź”, którą bez wahania przyjął. Ofi-
cjalnie został zatrudniony od 1 marca 1952 r. 
na stanowisku dyspozytora, faktycznie dzień 
za dniem poświęcał się wytężonej pracy nad 
rozwojem kopalnianej orkiestry, jak również 
podniesieniem poziomu kultury muzycznej 
nie tylko wśród członków załogi, lecz i całej 
społeczności Piasków. Rozmiłowany w sztu-
kach pięknych ówczesny dyrektor zakładu 

inż. Aleksander Osuch stworzył mu świetne 
warunki. Orkiestra rozrosła się do 50 człon-
ków, a zakres repertuarowy powiększał się 
nieustannie. Charyzmatyczna osobowość Jó-
zefa Serafina i towarzysząca jej umiejętność 
porwania za sobą kilkudziesięciu muzyków 
z powodzeniem przekładały się na wysoką 
rangę artystyczną orkiestry. Poprzez gest, 
wzrok, mimikę twarzy nadawał kształt 
muzyce bez reszty obnażając się przy tym 
ze swoich przeżywanych emocji. 

Poważną bolączkę, z jaką borykał się 
zespół stanowił brak własnego lokum. Ćwi-
czenia odbywały się zatem w starym baraku 
zajmowanym w trakcie okupacji przez jeń-
ców pochodzenia angielskiego. Obiekt za-
adaptowano do nowych funkcji użytkowych 
jedynie w stopniu podstawowym. W dniu 3 
czerwca 1958 roku podczas próby partii or-
kiestrowej do opery „Jawnuta” Stanisława 
Moniuszki o godzinie 18.10 nagle zapadł się 
dach budynku. Za bezpośrednią przyczynę 
katastrofy uchodzi zjawisko rezonansu aku-
stycznego powstałego wskutek dostrojenia 
się odpowiednio wzmocnionych fal dźwię-
kowych do częstotliwości materii, które do-
prowadziły w rezultacie najpierw do drżenia 
pokrycia dachowego, a potem do jego rozpa-
du. Stojący pośrodku sali kapelmistrz Józef 
Serafin zginął jak żołnierz na posterunku, 
u szczytu swej sławy. Był jedyną ofiarą tego 
tragicznego wypadku. Pozostawił nieutu-
loną w żalu żonę Stanisławę z Przybyłków, 
z którą związany był węzłem małżeńskim 
od dnia 1 lipca 1928 r. Uroczystą mszę po-
grzebową w kościele pw. Matki Bożej Bo-
lesnej odprawił proboszcz ks. Stanisław 
Łopaciński. W przejmującym kazaniu przy-
woływał na pamięć opowieść biblijną o mu-
rach Jerycha rozpadłych wskutek głosów 
siedmiu trąb z rogów baranich. Na zakoń-
czenie smutnych obrzędów tłum piaszczan, 
sympatyków i admiratorów mistrzowskiego 
kunsztu dyrygenckiego Serafina odprowa-
dził ciało zmarłego na cmentarz parafialny 
przy ul. Szybikowej.

Józef Serafin – doskonały kapelmistrz, 
świetny skrzypek występujący solo pod-
czas okazjonalnych rocznic państwowych 
w miejscowej „Sokolni”, nauczyciel muzyki 
udzielający także prywatnych lekcji. Innymi 
słowy – piękna postać rozkochanego w swym 
zawodzie koncertmistrza.

 Anna Binek-Zajda
Źródło:

Akta USC w Czeladzi
Relacja wspomnieniowa Andrzeja Leszczyń-

skiego – siostrzeńca Józefa Serafina

 Wystawy 
•  Do 6 stycznia prezentowaliśmy niezwy-

kłą wystawę dotycząca niebezpieczeństwa 
i trudów związanych z górnictwem oraz 
wierzeń związanych z tajemniczym świa-
tem kopalnianych tunelów. Ekspozycja 
„Światełko w tunelu” powstała ze zbio-
rów Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Miej-
skiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej 
oraz kolekcji prywatnych. 

•  10 stycznia otwarto wystawę  „Z wizytą 
w Sztetlu – specyfika żydowskich miaste-
czek”. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl 
wydarzeń o tematyce żydowskiej. Ekspozy-
cja  przygotowane przy współpracy Ośrod-
ka Edukacyjno-Muzealnego im. M. Małego 
w Chmielniku oraz Archiwum Państwowe-
go w Kielcach poprzez unikatowe fotografie 
prezentowała bogactwo świata żydowskiego 
przed 1939 rokiem przybliżając obyczaje 
i obrzędowość. Wystawę dopełniono frag-
mentami utraconego świata czeladzkich 
Żydów żyjących w II Rzeczpospolitej. Wer-
nisaż wystawy uświetnił wykład Wojciecha 
Ciuraja - absolwenta Judaistyki na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
edukatora w Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich w Gliwicach. Wystawa prezentowana 
była do 9 lutego.

•  Z okazji 75. rocznicy powrotu dzieci 
z obozu w Potulicach, Muzeum Saturn 
zaprezentowało wystawę ukazującą trudną 
okupacyjną historię mieszkańców Czeladzi 
i czeladzkich dzieci oddzielonych od rodzin 
w trakcie akcji Oderberg. Wspomnienia, fo-
tografie, artefakty opowiadały o ważnym 
aspekcie czeladzkiej historii, która odbiła 
swe piętno na życiu nas wszystkich. Na wy-
stawie zgromadzono fotografie, dokumenty 
oraz artefakty będące świadectwem wojen-
nej męki i wyzwolenia. Materiały udostęp-
niły czeladzkie „Dzieci Potulic”: Barbara 
Kruczkowska, Anna Szafraniec i Maria 
Widurska. Otwarcie ekspozycji poprzedził 
wykład dra Mirosława Węckiego doty-
czący Akcji „Oderberg”, przeprowadzonej 
nocą z 11 na 12 sierpnia 1943 roku na tere-
nie rejencji katowickiej, w miastach powia-
tu będzińskiego (Czeladzi, Będzinie itd.), 
Jaworznie, Chrzanowie, Trzebini, Strze-
mieszycach, Ząbkowicach oraz Sosnowcu. 
Wystawa prezentowana była od 12 lutego 
do 15 marca.

 Muzealny Klub Juniora
•  Styczniowy Muzealny Klub Juniora 

wprowadził jego uczestników w karna-
wałowy nastrój, bowiem tematem pracy 
plastycznej był świecące, kolorowe, pełne 
blasku maski karnawałowe. Juniorzy jak 
zwykle wykonali niepowtarzalne prace. 
Tym razem również opiekunowie podda-
li się niesamowitemu nastrojowi zabawy 
twórczej wykonując własne maski. Zajęcia, 
w których  plastycznym klimatom ulegli 
wszyscy obecni poprowadziła  Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik.

•  9 lutego podczas Muzealnego Klubu Ju-
niora, w trakcie warsztatów wykorzystano 
tekturowe rury, puszki, kawałki materia-
łu oraz drobne elementy dekoracyjne tj. 
guziczki czy cekiny. Z tych wszystkich 
elementów uczestnicy stworzyli niepowta-
rzalne i oryginale przyborniki na biurko. 
Barwne organizery powstałe na przybory 
szkolne: długopisy, pisaki, nożyczki i kred-
ki a wykonane z materiałów wtórnych, po-
kazały dzieciom jak różnym przedmiotom, 
z pozoru już niepotrzebnym, można dać 
całkiem nowe „drugie życie”. 

•  8 marca w ramach Muzealnego Klubu 
Juniora uczestnicy otrzymali drewniane 
szkatułki które ozdabiali różnymi techni-
kami plastycznymi. Farby akrylowe, deko-
racje z wiórów, decupage, cekiny, guzicz-
ki, kolorowe wstążki i sznurki dały niemal 
nieograniczone możliwości do stworzenia 
skrzyneczek na skarby, czekoladki czy bi-
żuterię – pudełeczek samych w sobie bę-
dących niepowtarzalną dekoracją. Zajęcia 
„Skrzynia skarbów” poprowadziła kustosz 
Muzeum Dobrawa Skonieczna-Gawlik.

 
 Muzealna Akademia Seniora

•  21 stycznia podczas Muzealnej Akade-
mii Seniora mieliśmy okazję wysłuchać 
wykładu Stefanii Lazar z cyklu „Kod mi-
strzów, czyli historia sztuki dla koneserów”. 
Tym razem tematem spotkania była piękna 
Agnès Sorel, kochanka króla Karola VII.

•  Kolejna Muzealna Akademia Seniora, 
która odbyła się 18 lutego poświęcona była 
Akcji Oderberg tragicznemu wydarzeniu 
z 1943 roku kiedy to w ramach akcji eks-
terminacyjnej  na terenie Prowincji Gór-
nośląskiej zatrzymano ponad 700 Polaków 
w tym wiele rodzin z dziećmi. Przejmująca 
opowieść Anny Binek-Zajdy dotyczyła 
skierowanej przeciwko osobom podejrza-
nym o przynależność do konspiracyjnych 

 

W dniu 18 lutego we wszystkich szko-
łach podstawowych odbyła się pierw-

sza runda tegorocznej edycji Konkursu Wie-
dzy o Czeladzi, do której przystąpiło 202 
uczniów klas VII. Wszyscy podjęli się trudu 
rozwiązania w ciągu 30 minut testu składa-
jącego się z 15 zagadnień o różnym stopniu 
trudności i sprawdzającego rozległość wie-
dzy w zakresie historii naszego miasta. Aby 
zakwalifikować się do etapu finałowego, 
a tym samym znaleźć się w najlepszej dwój-
ce danej szkoły, trzeba było odpowiedzieć 
poprawnie na jak największą liczbę pytań.

Oto finaliści wstępnej konkursowej części, 
którzy walczyć będą o miano mistrza wie-
dzy o Czeladzi:
•  Krzysztof Golonka i Piotr Matyszkiewicz 

– SP nr 1
• Martyna Łata i Maja Orzech – SP nr 2
• Agata Gadecka i Jan Radzięta – SP nr 3
•  Dominka Bienias i Aleksandra Dubiel – 

SP nr 5
•  Natalia Ruszczyk i Marcin Ślęzak   

– SP nr 7
Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

Jednocześnie informujemy, że dalsze zma-
gania uczestników, czyli odbywający się 
zwyczajowo w drugie połowie kwietnia 
finał konkursu, z uwagi na dotykającą nas 
wszystkich sytuację epidemiczną, zostaje 
czasowo odwołany. 

Szkolne eliminacje 
do Konkursu 
Wiedzy o Czeladzi

| dokończenie ze str. 13
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organizacji antyniemieckich akcji, podczas 
której w samej tylko Czeladzi aresztowa-
no 76 rodzin, a zatrzymano ok. 200 osób, 
a także ich dalszym, trudnym losom.

 Wykłady, prelekcje
•  17 stycznia w progach czeladzkiego mu-

zeum w ramach Czeladzkiego Salonu Hi-
storycznego gościliśmy autorkę książki 
„Zachor znaczy pamiętaj” – Wiesławę 
Konopelską, która podczas rozmowy 
z Dyrektor Muzeum Saturn Iwoną Sza-
leniec opowiedziała o inspiracji do po-
wstania książki oraz pracy nad publika-
cją pełną wspomnień o życiu czeladzkich 
Żydów. Czeladzki Salon uświetnił występ 
Konrada i Katarzyny Merty, podczas 
którego rozbrzmiewały dźwięki popular-
nych melodii żydowskich. Publikacja jest 
dostępna do nabycia w Muzeum Saturn 
w Czeladzi przy ul. Dehnelów 10.

•  O tym, że znaki zodiaku należą do jed-
nych z najciekawszych motywów w sztu-
ce synagogalnej, a ich znaczenie jest 
szerokie i nawiązuje przede wszystkim 
do miesięcy żydowskiego kalendarza 
mogli przekonać się goście, którzy 7 lu-
tego przybyli na spotkanie ze Sławomi-
rem Pastuszką – historykiem, judaistą 
i społecznikiem, znawcą historii Żydów 
w Górnym Śląsku, epigrafiki hebrajskiej 
oraz sztuki ze szczególnym uwzględnie-
niem wystroju malarskiego bożnic.

•  21 lutego we wnętrzach Muzeum Sa-
turn zaprezentowano film dokumentalny 
„Kinderlager Pogrzebin” zrealizowany 
przez  TVP 3 Katowice, przy koprodukcji 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach i TVP S.A. Impulsem do re-
alizacji dokumentu stała się odnaleziona 
dokumentacja z listami osób przetrzymy-
wanych w obozie w Pogrzebieniu – jednym 
z miejsc, które stanowiło obóz dla dzie-
ci aresztowanych w ramach akcji „Ode-
rberg”, dzieci, które dziś już jako osoby 
starsze wracają wspomnieniami do tam-
tych trudnych momentów. 

•  6 marca wysłuchaliśmy prelekcji ks. 
Tomasza Zmarzłego pt. „Opowieść 
o Krzyżu”. Prelegent podkreślając rolę 
uniwersalnego znaczenia krzyża, jednego 
z najstarszych symboli ludzkości, przybli-
żył znaczenie i kontekst prastarego znaku 
nadziei i męki Chrystusa. Krzyż bowiem 
w swoich rozmaitych formach występuje 
w sztuce, kulturze i życiu codziennym, 

w każdym zakątku  świata i dla każdego 
z nas ma indywidualne znaczenie. Wyda-
rzenie zostało przygotowane przy współ-
pracy z parafią pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Czeladzi-Piaskach.

 Koncerty
•  Fryderyk Chopin i jego muzyka była te-

matem przewodnim koncertu fortepiano-
wego w wykonaniu jednej z najzdolniej-
szych pianistek młodego pokolenia, Anny 
Lipiak, której grę cechuje poetycka muzy-
kalność, piękny dźwięk oraz poczucie wy-
jątkowej swobody na scenie. 31 stycznia 
rozbrzmiewające dźwięki kompozycji cho-
pinowskich zafascynowały melomanów 
zgromadzonych w murach czeladzkiego 
Saturna, którzy występ pianistki nagro-
dzili gromkimi brawami.

•  28 lutego wystąpił TangoStan Quintet 
- zespół złożony z pięciu wyróżniających 
się muzyków młodego pokolenia, których 
połączyła miłość do tanga i muzyki Astora 

Piazzolli. „Tango Piazzollo” to splot mi-
łosnych melodii, uzupełniony najpiękniej-
szymi polskimi tangami 20-lecia między-
wojennego oraz popularnymi przebojami 
w nowych, tangowych aranżacjach.

 Inne wydarzenia
•  19 lutego, jak co roku żyjący uczestnicy 

historycznych wydarzeń oraz przedsta-
wiciele władz i środowisk kombatanckich 
spotkali się przy obelisku Pamięci Dzieci 
Potulic, usytuowanym w pobliżu siedzi-
by Muzeum Saturn aby upamiętnić dzień 
szczęśliwego powrotu dzieci, będących 
najmłodszymi ofiarami hitlerowskiej ak-
cji represyjnej „Oderberg”. Po części ofi-
cjalnej gościom zaprezentowano film pt. 
„Utracone dzieciństwo. Tragedia „Dzieci 
Potulic””, który powstał przy współpracy 
Muzeum Saturn z Wydziałem Promocji 
Miasta, Kultury i Współpracy z Zagrani-
cą specjalnie na okoliczność wyjątkowej 
rocznicy.

•  Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”, przypadają-
cego rokrocznie 1 marca, Muzeum Saturn 
uhonorowało projekcją filmu produkcji 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej GRYF 
i Studia JART pt. „Żelazny - legenda wi-
leńskiej partyzantki”. Fabularyzowany 
dokument prezentował postać urodzonego 
w Dąbrowie Górniczej Zdzisława Badochy 
ps. Żelazny – żołnierza Armii Krajowej, 
legendy 5. Wileńskiej Brygady Armii Kra-
jowej, który zginął w walce 28 czerwca 
1946 roku w majątku Czernin, a jego miej-
sce jego pochówku jest nadal nieznane.

Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – działo się: 
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•  6 stycznia 2020 r. w „Elektrowni” zagościł Or-
szak Trzech Króli. Jak co roku odbyło się tutaj 
finałowe spotkanie trzech orszaków z czeladz-
kich parafii oraz pokłon złożenie darów przez 
Trzech Króli. Wydarzenie zakończył koncert 
zespołu góralskiego „Warzonka” z Żywca.

•  Od 6 lutego do 8 marca swoje prace wykona-
ne w batiku prezentował Leszek Szymczyk. 
Batik jest  nieczęsto stosowaną techniką ma-
larską polegającą na kolejnym nakładaniu 
wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który 
farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane 
warstwą wosku. 

•  Pomiędzy 13 lutego a 8 marca mogliśmy w Ga-
lerii oglądać zbiorową wystawę malarstwa 
Grupy Message. Grupa powstała w 2018 r. 
a w jej skład wchodzą: Hanna Rozpara, Beata 
Będkowska, Krzysztof Powałka, Michał Pował-
ka, Marcin Waszczak, Karol Barton i Grzegorz 
Skrzypek. Ich artystycznym zamierzeniem jest  
dotarcie do odbiorcy, który – jak przez pryzmat 
– mógł zobaczyć tutaj „odmienne światy” ma-
larskich przedstawień wypełnionych kolorem, 
formą, fakturą , treścią i wyobraźnią. Landrynkowe gravitostworki z Terragony, Grzegorz Skrzypek.

Transmutatio, Marcin Waszczak.
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MUZEUM SATURN W CZELADZI:
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 93 e-mail:muzeumczeladz@gmail.com

Dział Historii Miasta 
i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego 
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 98 e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl

Dział Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Adres: ul. Dehnelów 45, 41-250 Czeladź
tel.(32) 263 00 88 e-mail: elektrownia-galeria@o2.pl
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Godziny otwarcia Muzeum Saturn
(ul. Dehnelów 10)

Poniedziałek, sobota – nieczynne
Wtorek, środa – 9:00-15:30
Czwartek, piątek – 9:00-17:00
Niedziela:
sezon letni (kwiecień-październik) – 13:00-17:00
sezon zimowy (listopad-marzec) – 11:00-15:00

Godziny otwarcia Galerii Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” (ul. Dehnelów 45)

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek-niedziela – 9:00-17:00

•  Następnie wnętrza „Elektrowni” uszla-
chetniły rysunki Wojtka Kowalczyka. 
Autor jest ilustratorem, artystą niezależ-
nym, a najważniejsze dziedziny jego twór-
czości to rysunek i malarstwo. Zrealizował 

Rysunek 031, Wojtek Kowalczyk.

wiele różnorodnych  gatunkowo projek-
tów m.in. dokumentację graficzną wnętrza 
Kopalni Soli w Wieliczce, zajmował się 
też rysunkiem prasowym. Choć sam lubi 
mówić o sobie jako o rzemieślniku sztuki, 

w sposób mistrzowski posługuje się piór-
kiem. Regularnie wystawia swoje prace 
w kraju i za granicą. Ilustruje też tomiki 
poezji. Wystawa trwała od 20 lutego do  
22 marca br. 

UWAGA! W związku z koronawirusem

obiekty Muzeum Saturn, w tym GSW Elektownia 

są zamknięte dla zwiedzających, do odwołania. 


