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str. 8-9 |Trzy dekady temu rozpoczęła się w naszym kraju rewolucja, dzięki której lokalne spo-
łeczności uzyskały realny wpływ na to, w jakim kierunku będą się rozwijać ich małe 
ojczyzny, jak będą się rządzić i wydawać publiczne środki, jaki kształt nadadzą wizjom 
przyszłości i marzeniom o dobrym życiu.

Samorząd terytorialny w Polsce odrodził się 
27 maja 1990 roku. Wtedy bowiem odbyły 

się pierwsze w pełni demokratyczne wybory 
do rad gmin i miast będące efektem uchwalonej 
8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie tery-
torialnym przygotowanej przez Senat RP wyło-
niony w wyborach parlamentarnych 4 czerwca 
1989 roku. To znaczące wydarzenie zapocząt-
kowało reformę funkcjonowania państwa pro-
wadzącą do decentralizacji władzy publicznej, 
a tym samym usamodzielnienia społeczności 
gminy, która stała się odtąd podmiotem praw 
i obowiązków w zakresie mienia komunalnego, 
budżetu gminy oraz administracji publicznej. 
Osiem lat później zakres funkcjonowania sa-

morządu terytorialnego znacznie się rozszerzył. 
Wprowadzono wówczas na poziomie lokalnym 
samorząd powiatowy, a na poziomie regional-
nym samorząd wojewódzki.

Jak wyglądały początki procesu odbudo-
wy samorządności w naszym mieście?

W kwietniu 1989 r. powstał w Czeladzi 
Miejski Komitet Obywatelski „Solidarność” 
składający się z około 150 członków na czele 
z Eugeniuszem Karasińskim. W swej działal-
ności opierał się na zakładowych strukturach 
związkowych zbudowanych przez zawiązane 
rok wcześniej Komitety Obywatelskie, których 
siedzibą były KWK „Czerwona Gwardia” oraz 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Materia-
łowej i Budownictwa Inżynieryjnego 
„Energopol”. Ambitni założyciele MKO 
„Solidarność” zaczęli jednak wkrótce wy-
kraczać poza pierwsze zadania wyzna-
czając dalekosiężne cele mające doprowa-
dzić ich do przejęcia władzy w mieście. 
Od lutego 1990 r. MKO rozpoczął wyda-
wanie przy współudziale miejskich sekcji 
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wy-
zwolenie” oraz Stronnictwa Demokra-
tycznego pisma zatytułowanego „Gazeta 
Czeladzka” będącego w trakcie kampanii 
wyborczej podstawowym źródłem infor-
macyjnym. Ponadto dwudziestu ośmiu 
kandydatów MKO spotykało się bez-
pośrednio z wyborcą „twarzą w twarz”, 
co było wówczas absolutną nowością. Wy-
bory, które odbywały się według ordyna-
cji większościowej, to znaczy w każdym 
z 28 okręgów wybierano jednego radnego, 
zakończyły się bezapelacyjnym zwycię-
stwem MKO „Solidarność”. Po jednym 
mandacie uzyskali przedstawiciel Stron-
nictwa Demokratycznego oraz kandydat 
niezależny. Zainteresowanie wyborców 
okazało się relatywnie niskie. Frekwencja 
wyniosła bowiem 38,2%. Spośród kandy-
datów najwięcej głosów uzyskała Maria 
Depta – 383.

Skład Rady Miejskiej Czeladzi pierw-
szej kadencji bezpośrednio po wyborach 
przedstawiał się następująco:
•  Okręg nr 1 (ul. L. Waryńskiego, Armii Krajowej)
Kazimierz Gramza (MKO)

• Okręg nr 2 (ul. J. Tuwima)
Adam Koch (MKO)
• Okręg nr 3 (ul. 11 Listopada, Grodziecka)
Marian Kita (MKO)
• Okręg nr 4 (ul. 17 Lipca, Szkolna)
Andrzej Pruś (MKO)
• Okręg nr 5 (ul. Ogrodowa) 
Jolanta Bulska (MKO)
• Okręg nr 6 (ul. Szpitalna, Miasta Auby)
Czesława Tańska (MKO)
• Okręg nr 7 (ul. Szpitalna)
Wacław Kozłowski (MKO)
• Okręg nr 8 (ul. Boczna, Czysta, Madera, Wojko-
wicka, Rolnicza, Spółdzielcza, Wspólna, Zielona)
Zdzisław Kałużny (MKO)
• Okręg nr 9 (ul. Legionów)
Andrzej Będkowski (MKO)
• Okręg nr 10 (ul. 35-lecia PRL, Niwa, Nadrzeczna)
Andrzej Świątek (MKO)
• Okręg nr 11 (ul. S. Staszica, Cicha, S. Boguckie-
go, Sportowa, F. S. Składkowskiego)
Janusz Konieczny (MKO)
• Okręg nr 12 (ul. F. S. Składkowskiego)
Adam Jureczek (MKO)
• Okręg nr 13 ( ul. Będzińska, Dojazd, Cmentarna, 
Wesoła, Kosmonautów, Modrzejowska, Żytnia, 
Żwirki i Wigury, 1 Maja, Mysłowicka, Rynek, 
Pieńkowskiego)
Wojciech Dobiński (MKO)
• Okręg nr 14 (ul. Bytomska, Kilińskiego, Po-
przeczna, Przełajska, Sadowa, Siemianowicka, 
Sobieskiego, Wąska, Ciasna, Kamienna, Spokojna, 
Tulipanów, Mieczyków, Kościelna, Żabia, Rynko-
wa, Walna, Kacza)
Łucja Lewandowska (MKO)
• Okręg nr 15 (ul. Katowicka, W. Reymonta, Ja-
śminowa, S. Moniuszki)
Maria Zarębska-Besser (MKO)

• Okręg nr 16 (ul. Aleja Róż, Astrów, Strzelecka, 
Bratków, Buczka, Borowa, Lotnicza, Szarych Sze-
regów, Łączna, Z. Czarnomskiego, H. Czeczotta, 
Niecała, Nowa, Nowopogońska)
Zdzisław Garliński (Niezależny)
• Okręg nr 17 (ul. S. Okrzei, Polna, M. Reja, Ślepa, 
Słowiańska, F. Chopina, Topolowa, Wapienna, Po-
wstania Styczniowego, 21 Listopada)
Andrzej Pomorski (MKO)
• Okręg nr 18 (ul. M. C. Skłodowskiej)
Lucjan Walaszczyk (MKO)
• Okręg nr 19 (ul. Powstańców Śląskich, Gór-
nicza, Miła)
Andrzej Chrzanowski (MKO)
• Okręg nr 20 (ul. Dehnelów, Słoneczna, Węglowa)
Maria Depta (MKO)
• Okręg nr 21 (ul. Brynicka, J. Brzechwy, Kra-
kowska, Lwowska, Małobądzka, Płocka, Pusta, 
Staropogońska, Trzeci szyb, Warszawska)
Andrzej Ciecierski (MKO)
• Okręg nr 22 (ul. Norwida, Piaskowa, Prosta, Ro-
botnicza, S. Trznadla)
Teresa Kosmala (MKO)
• Okręg nr 23 (ul. Daleka, Zwycięstwa, Francuska, 
Wiejska)
Stanisław Gawron (MKO)
• Okręg nr 24 (ul. Nowopogońska, Piastowska, Po-
niatowskiego, Sikorskiego, Szybikowa, Kościuszki, 
Bema, Broniewskiego, Krzywa, Żeromskiego)
Henryk Górski (SD)
• Okręg nr 25 (ul. Borowa, Harcerska, 3 Kwietnia, 
Mickiewicza)
Maksymilian Domański (MKO)
• Okręg nr 26 (ul. Dziekana)
Marek Zrobek (MKO)
• Okręg nr 27 ( ul. Dziekana, Spacerowa, Stawowa)
Paweł Królikowski (MKO)
• Okręg nr 28 (ul. Betonowa, Brzozowa, Jasna, 
Klonowa, M. Konopnickiej, M. Kopernika, J. Kra-
sickiego, Lipowa, J. Matejki, K. Promyka, Prosta, 

Winieta „Gazety Czeladzkiej”, maj 1990 r.
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Słowackiego, 27 Stycznia, S. Wyspiańskiego)
Jerzy Jarno (MKO)

Pierwszą sesję, która odbyła się 
4 czerwca 1990 r. otworzył przewodni-
czący Miejskiej Komisji Wyborczej Sta-
nisław Drogosz. Po złożeniu ślubowania 
przez nowo wybranych radnych przewod-
nictwo obrad przejął najstarszy wiekiem 
radny Wacław Kozłowski. W pierwszym 
rzędzie dokonano wyboru Prezydium 
Rady Miejskiej. Bezwzględną większo-
ścią głosów przewodniczącą została Te-

resa Kosmala, natomiast do pełnienia 
funkcji wiceprzewodniczących wybra-
no, na kolejnej sesji w dniu 13 czerwca, 
Wojciecha Dobińskiego i Zdzisława 
Kałużnego. Niestety już na wstępie poja-
wiły się także problemy. Kandydat MKO 
„Solidarność” do objęcia urzędu burmi-
strza Aleksander Gaczek w ostatniej 
chwili wycofał się. Spośród zgłoszonych 
kandydatur dwiema najpoważniejszymi 
były dra Eugeniusza Bliźnickiego i Ka-
zimierza Koniecznego. Koniec końców 

w dniu 16 czerwca radni w głosowaniu 
zadecydowali o wyborze na stanowisko 
burmistrza dra Eugeniusza Bliźnickie-
go jednocześnie powołując członków 
do pełnienia funkcji w składzie Zarzą-
du Miasta Czeladź w osobach: Jolanta 
Bulska zastępca burmistrza, Aleksandra 
Kwiatek skarbnik, Adam Koch sekretarz, 
Andrzej Ciecierski, Maria Depta, Adam 
Jureczek, Andrzej Świątek – członkowie 
nieetatowi. Reprezentantami Czeladzi 
w sejmiku samorządowym zostali Maria 

„Gazeta Czeladzka”, 1 kwietnia 1990 r.

|C.d. na str. 4 >>
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Zarębska-Besser i Wojciech Dobiński.
Powyborcza idylla nie trwała jednak 

długo. Rozbieżne oczekiwania radnych 
wobec burmistrza i realizowanego przez 
niego programu, a także ujawniające 
się wszelkie animozje przyczyniły się 
do rozpadu Miejskiego Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność”, co nastąpiło już 
jesienią 1990 r. W dniu 22 października 
radni odwołali czterech nieetatowych 
członków Zarządu. W ich miejsce wy-
brani zostali kandydaci zgłoszeni przez 
burmistrza: Andrzej Chrzanowski, Zdzi-
sław Garliński, Henryk Górski, Andrzej 
Pomorski. Nie był to jednak kres samo-
rządowego konfliktu. Na początku stycz-
nia 1991 r. powstał opozycyjny w stosun-
ku do władz miasta Obywatelski Klub 
Radnych liczący 11 członków. W efekcie 
na nadzwyczajnej sesji w dniu 20 lutego 
1991 r. po zgłoszeniu votum nieufności 
odwołana została z funkcji przewodni-
czącej Teresa Kosmala, której obowiązki 
w drodze głosowania Rada powierzyła 
Marianowi Kicie. Stanowisko stracił 
również Zdzisław Kałużny. Jego miej-
sce zajęła Czesława Tańska. Niespełna 
rok później – 26 czerwca 1992 r. – Rada 
zwolniła z urzędu skarbnik Aleksandrę 
Kwiatek. Posadę tę objęła Urszula Polak-
Wałek dotychczasowa kierowniczka Wy-
działu Finansowego. Te głębokie zmiany 
nie zagwarantowały jednakże stabilnej 
pracy. Część radnych z listy MKO „So-
lidarność” postanowiła przejść do konse-
kwentnej opozycji wobec Zarządu. Roz-
padowi koalicji wyborczej towarzyszyła 
fala wzajemnych pomówień. Chaos spra-
wiał, że sesje ciągnęły się godzinami, 
a towarzyszące im dyskusje nie prezen-
towały żadnych znamion merytorycz-
ności. W tak patowej sytuacji niektórzy 
radni (Andrzej Będkowski, Maria Depta, 
Stanisław Gawron, Jerzy Jarno, Adam 
Jureczek) złożyli rezygnację z man-
datów, których wygaszenie nastąpiło 
na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 
1992 r. W rezultacie 16 grudnia doszło 
do wyborów uzupełniających. Radnymi 

zostali wybrani startujący z listy Soju-
szu Lewicy Demokratycznej: Barbara 
Biela, Kazimierz Jakóbczyk, Zygmunt 
Machnik, Jarosław Ścipniak oraz Leszek 
Sękowski przedstawiciel MKO „Solidar-
ność”. Układ sił w Radzie nie uległ już 
istotnym zmianom do końca kadencji, 
mimo że mandaty złożyli – 26 maja 1993 
r. Janusz Konieczny i 30 września 1993 r. 
Andrzej Pruś, Wojciech Dobiński 28 paź-
dziernika 1993 r. przestał być wiceprze-
wodniczącym, zaś tuż przed wyborami 
Jarosław Ścipniak przeszedł do oparte-
go na lokalnych strukturach Unii Pracy 
Komitetu Wyborczego „Czeladź ‘94”. 
Ponadto siedem osób identyfikujących 
się z Zarządem Miasta wsparło związany 
z kolei z Unią Demokratyczną Czeladzki 
Blok Wyborczy „Samorządność”. I choć 
czasami doprawdy trudno było zapewnić 
kworum lub większość w głosowaniach 
Zarząd zdołał dotrwać do końca kaden-
cji, czyli do 30 czerwca 1994 r.

Narodzinom samorządu gminnego to-
warzyszyły różne czynniki obiektywne 
i subiektywne. Do pierwszej grupy na-
leży zaliczyć niekorzystny stan budżetu 
miasta zmuszający do ograniczania bie-
żących zadań gospodarczych i inwesty-
cji, niedoskonałość stosownych rozpo-
rządzeń, zmiana zakresu prowadzonych 
przez gminę zadań, poziom infrastruk-
tury miejskiej, niekorzystny stan prawny 
gruntów i nieruchomości. Czynnikami 
subiektywnymi należy nazwać małe do-
świadczenie w działalności samorządo-
wej większości radnych, chęć załatwienia 
wszystkich spraw deklarowanych w kam-
panii wyborczej, trudności w określaniu 
ważności poszczególnych zamierzeń, 
znaczna presja społeczna na rozwiązanie 
wszystkich problemów równocześnie. 
Najtrudniejsze warunki do prowadzenia 
działań zaistniały na samym początku. 
W tym okresie występował także ostry 
deficyt budżetowy w wysokości około 
3,5 mld zł. Trudna sytuacja finansowa 
trwała do grudnia 1990 r. Wtedy też re-

alizowane były jedynie zadania bieżące 
i to w dość ograniczonym zakresie.

Pomimo wielu trudności, lecz zwłasz-
cza nieprzychylnej Zarządowi atmosfe-
rze w przeciągu czterech lat zrealizowa-
nych zostało wiele zadań. Spośród nich 
najistotniejszymi były: rozbudowa szkół 
podstawowych nr 5 i nr 7, zapoczątko-
wanie budowy kolektora sanitarnego 
KSL pozwalającego na odprowadzanie 
ścieków z Czeladzi do oczyszczalni Sie-
mianowice Centrum oraz wodociągu 
„Przełajka”, rozbudowa sieci gazowej, 
wybudowanie nowych dróg i chodni-
ków, modernizacja oświetlenia uliczne-
go i poprawa zasilania energetycznego, 
zakończenie magistrali ciepłowniczej 
przy ul. Mysłowickiej, zagospodaro-
wanie targowisk miejskich, wykonanie 
nowych kładek, ulepszenie stanu głów-
nych tras pieszych. Znaczny zakres prac 
dotyczył również poprawy polepszenia 
warunków infrastruktury miejskiej doty-
czącej sfery ochrony środowiska. Dzięki 
skomunalizowaniu prawie 302 ha grun-
tów możliwe było zawarcie wielu umów 
dzierżawy i wieczystego użytkowania 
gruntów przeznaczonych pod działal-
ność gospodarczą, usługi, jak też budow-
nictwo mieszkaniowe.

W rocznicę wyborów samorządowych 
roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły 
najnowszą historię polskiej samorządno-
ści obchodzimy Dzień Samorządu Tery-
torialnego. Choć jego restytucja wiązała 
się z reorganizacją struktur lokalnych nie-
rzadko przynoszącą rozmaite problemy 
i niekorzystne zjawiska, to reforma samo-
rządowa powszechnie uważana jest za je-
den z najbardziej udanych obszarów pol-
skiej transformacji ustrojowej. Udanych, 
bo zbudowanych na naszym największym 
kapitale – wspólnoty obywateli.

 Anna Binek-Zajda

Źródła:
„Echo Czeladzi” nr 7-8/1994

„Echo Czeladzi” nr 1/1991
„Gazeta Czeladzka” maj 1990 r.
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Zagłębie Dąbrowskie, leżące przed 
wybuchem wojny w granicach wo-

jewództwa kieleckiego, zostało okre-
ślone przez okupantów terminem Pas 
Wschodni (Oststreifen) celem odróż-
nienia od niemieckiego Górnego Ślą-
ska oraz terenów byłego Województwa 
Śląskiego, które do 1922 roku należały 
do Niemiec. Odmienność tego regionu, 
historycznie przypisanego zachodniej 
Małopolsce, określał między innymi 
jego wielonarodowościowy charakter 
związany z dużą koncentracją ludno-
ści żydowskiej, a także przynależność 
do dawnego zaboru rosyjskiego i będą-
ce jej efektem zapóźnienie w różnych 
dziedzinach. Dlatego już od września 
1939 roku w najwyższych gremiach kie-
rowniczych III Rzeszy toczyła się dys-
kusja na temat ewentualnego poszerze-
nia planowanej, a następnie utworzonej 
(8 października 1939 r.) – zasadniczo 
w oparciu o ziemie przedwojennego wo-
jewództwa śląskiego – rejencji katowic-
kiej, o fragmenty powiatów należących 
przed wojną do województw krakow-
skiego i kieleckiego. Kluczowym argu-
mentem, którym posługiwano się przy 
rozstrzyganiu tej sprawy miała okazać 
się znacząca rola zagłębiowskiego prze-
mysłu górniczego i hutniczego w kon-

tekście potrzeb 
zbrojeniowych 
Rzeszy. Za anek-
sją obszarów pol-
skich nienależą-
cych przez 1917 
rokiem do Nie-
miec opowiadał 
się Reichsführer 
SS Heinrich Him-
mler, dla którego tereny te stanowiły do-
godny obszar osadniczy mający odgra-
dzać Niemicy od „świata słowiańskiego”. 
Ostateczna decyzja o wcieleniu Zagłębia 
do III Rzeszy zapadła w listopadzie 1939 
roku. Tym samym region ten znalazł się 
w granicach rejencji katowickiej i sta-
nowił najbardziej na wschód wysunięte 
krańce prowincji śląskiej (od 1941 pro-
wincji górnośląskiej).

Zdjęcia wykonywane były przez 
Niemców w okresie od jesieni 1939 
do jesieni 1944 roku i obejmowały ob-
szar całego powiatu będzińskiego (Kre-
is Bendsburg), który swoimi granicami 
pokrywał się mniej więcej z granicami 
powiatu sprzed wojny, a więc oprócz 
Będzina, Czeladzi, Dąbrowy, w jego ob-
rębie znalazły się także gminy Łosień, 
Okradzionów, Łęka, Strzemieszyce czy 
Ząbkowice. Fotografie miały utworzyć 

swego rodzaju archiwum, dokumentu-
jące obszar wcielonego do III Rzeszy 
powiatu i jego przeobrażenie po opano-
waniu przez narodowosocjalistyczny re-
żim. Większość z tych fotografii znalazła 
zastosowanie w materiałach propagan-
dowych, ukazując w przekonaniu Niem-
ców „niższość” mniej wartościowych 
zamieszkujących te ziemie Polaków 
i Żydów, zacofanie cywilizacyjne tego 
rejonu i przeciwstawioną  im „wyższość” 
aryjskich „nadludzi” oraz ich wkład 
w kulturalne i gospodarcze podniesienie 
tych ziem w czasie wojny. Są tu też zdję-
cia typowo dokumentacyjne, ukazujące 
zastaną tkankę miejską zagłębiowskich 
miast, zabudowę wiejską powiatu, czy 
niejednorodność etniczną ludności za-
mieszkującej ten teren.

W zbiorze najlepiej reprezentowa-
nym miastem z uwagi na ilość mate-

Nowy sezon kulturalny – mamy nadzieję, że nie zakłó-
cony przez sytuację epidemiczną – otworzymy wystawą 
czasową prezentującą fotografie powiatu będzińskie-
go wykonane przez Niemców w czasie okupacji. Całość 
prezentowanego materiału będzie o tyle ciekawa, że 
przedstawiać będzie zdjęcia w większości dotychczas 
niepublikowane, zawierając ujęcia dokumentujące 
ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności niemiec-
kiej, fragmenty tkanki miejskiej, które były poddawane 
przez Niemców przeobrażeniom, ważne z punktu widze-
nia okupanta inwestycje, czy warunki życia najuboższej 
ludności tego mikroregionu.

|C.d. na str. 6-7 >>
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riału ikonograficznego jest Będzin. 
Zachowany zasób znakomicie ilustruje 
układ urbanistyczny miasta. Unikatowe 
fotografie przedstawiają  nie istniejącą 
już zabudowę dawnego podzamcza czy 
dzielnicę wokół spalonej w 1939 roku 
synagogi wraz z ostatnimi historycz-
nymi ujęciami tworzących ją budyn-
ków, przed ich wyburzeniem. Bohate-
rem sporej części tego zbioru  w ogóle 
są budynki – przede wszystkim obiekty 
użyteczności publicznej, które zostały 
przejęte przez niemiecką administrację 
i zaadaptowane na potrzeby partii oraz 
lokalnych instancji władzy. Materiał 
zdjęciowy należący do bloku tematycz-
nego NSDAP przedstawia przejmowa-
nie władzy przez hitlerowski aparat 
administracyjny w mieście, które do-
starczają dotychczas nieznanych zdjęć 

miejscowych włodarzy – m.in. burmi-
strzów Będzina i Czeladzi, H. Kowohla 
i H. Feldena. 

Sporą grupę stanowią fotografie So-
snowca, który sam w sobie stanowił 
powiat miejski, wydzielony z powiatu 
ziemskiego jakim był powiat będziński. 
Interesujące są tu liczne ujęcia wykona-
ne w sosnowieckim ratuszu (Rathaus), 
uwieczniające przedstawicieli lokalnej 
administracji obecnych na odbywają-
cych się tu spotkaniach, konferencjach 
i wykładach, a także samego nadburmi-
strza miasta, Josefa Schönwäldera.

Na wystawie zobaczyć będzie można 
także dokumentację zdjęciową z wizyty 
w Zagłębiu Dąbrowskim Fritza Brachta 
– nadprezydenta i Gauleitera prowin-
cji górnośląskiej. Ów najwyższy rangą 
zwierzchnik administracji i struktur 

partyjnych NSDAP w regionie, piasto-
wał tę funkcję od 1941 roku, wcześniej 
pełniąc funkcję zastępcy Gauleitera 
prowincji śląskiej, do której w latach 
1939-1941 należał region zagłębiow-
ski. W czerwcu 1941 roku wizytował 
tutejsze miasta, owacyjnie witany przez 
bardzo niewielką jeszcze wówczas 
mniejszość niemiecką, sukcesywnie 
osiedlaną w tym regionie. Dowodem 
akcji kolonizacyjnej, wpisującej się 
w realizację polityki narodowościowej 
na terenach wcielonych do III Rzeszy, 
będą także zdjęcia hucznego powitania 
niemieckich kolonistów sprowadzonych 
z Bukowiny celem osiedlenia w powie-
cie będzińskim.

Ponadto, spora część materiału iko-
nograficznego, prezentować będzie 
wizerunki miejscowości ówczesnego 
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80. rocznica „krwawej środy”
W dniu 17 lipca minie 80. rocznica 

wydarzeń, które przeszły do hi-
storii pod nazwą „krwawa środa”. Ich 
bezpośrednim przyczynkiem stał się 
pewien incydent stanowiący do dzisiaj 
bardzo kontrowersyjny i z powodu braku 
źródeł wciąż nie końca jasny temat z za-
kresu dziejów okupowanej Czeladzi. 

Według zachowanego raportu funk-
cjonującego w mieście 44. Rewiru po-
licyjnego z dnia 12 lipca 1940 r. dwóch 
niemieckich policjantów wyruszyło pod 
konkretny ustalony wcześniej adres, pod 
którym miał przebywać uchylający się 
od obowiązku pracy niejaki Kowalski, 
żeby doprowadzić go do Urzędu Pracy 
w Będzinie. Policjanci nie zastali poszu-
kiwanego w domu, zatrzymali jednak 
przypadkowego przechodnia z zamiarem 
sprawdzenia jego personaliów. Stawił 
on opór, postrzelił próbującego go wy-
legitymować wachmistrza Heinischa, 
po czym zbiegł. W literaturze przedmio-

tu można spotkać się z jeszcze kilkoma 
różniącymi się układem okoliczności 
wersjami tego konkretnego epizodu sta-
nowiącymi relacje osób będącymi bądź 
świadkami naocznymi rozgrywającego 
się zajścia bądź częściej pośrednimi. 
Pierwsza z nich odnosi się do faktu, ja-

koby ów przechodzień zobaczywszy po-
licjantów podjął od razu próbę ucieczki, 
podczas której ranił wachmistrza. Druga 
natomiast przynosi więcej zaskakujących 
informacji. Otóż Kowalski miał zostać 
przypadkowo rozpoznanym na Rynku 
przez jednego policjanta, który posta-
nowił natychmiast odeskortować za-
trzymanego na posterunek. Mężczyzna 
pobił funkcjonariusza, wyrwał mu broń, 
ciężko postrzelił i uciekł. Jeszcze inna 
przynosi opis brawurowych działań 
podjętych przez Kowalskiego, który 
to miał salwować się ucieczką zjeżdżając 
na prześcieradle z okna pokoju zajmowa-
nego przezeń i usytuowanego na drugim 
piętrze wielorodzinnego budynku przy 
ul. Reymonta raniąc wtedy też policjan-
ta z broni palnej. Wedle kolejnej uciekł 
z domu wykorzystując rozłożyste gałęzie 
rosnącego w bliskiej odległości drzewa. 
Podejmując się oceny przytoczonych 
powyżej treści odnoszących się do zda-
rzenia należy zdecydowanie zachować 
daleko posuniętą wstrzemięźliwość 
opierającą się na przekonaniu o wystę-
powaniu błędów poznawczych popełnia-
nych przez świadków zarówno w trakcie 
percepcyjnego rejestrowania faktów, jak 
i w samym procesie pamięciowej jego 
rekonstrukcji. Do istotnych czynników 
wpływających na deformowanie wspo-
mnień należy bezwzględnie zaliczyć 
traumatyczność wydarzenia, jak również 
uleganie sugestii zbiorowej doprowadza-
jącej do powstania fałszywej pamięci. 

Niezwykle sporna jest także kwestia 
samej osoby Kowalskiego. Autor kroniki 
parafialnej ks. proboszcz Józef Sobczyń-
ski identyfikuje go jako Kowalskiego lecz 
Stanisława, porucznika Wojska Polskiego. 
Z dużym prawdopodobieństwem można 
przyjąć, że jest to błędny zapis, ponieważ 
nie zgadza się z zachowanymi danymi 
znajdującymi się w policyjnej dokumen-
tacji odnoszącymi się do Kowalskiego… 

powiatu będzińskiego, ukazując tak za-
mieszkujących je ludzi jak i lokalną ar-
chitekturę i warunki ich życia. Wszyst-
kie zdjęcia są niezwykle ciekawym 
materiałem źródłowym, dokumentują-
cym silnie  przeobrażoną w okresie PRL
-u m.in. przez budowę nowej infrastruk-
tury – dróg, i wielkich nowych osiedli 
mieszkaniowych, tkankę miejską oraz 
krajobraz regionu. Pozwala też ocenić 
jak silna a dotąd niedoceniana, była 
ingerencja okupacyjnej nomenklatury 
w substancję architektoniczną, wydzie-
rająca z pejzażu miast całe kwartały 
a nawet dzielnice, uważane jako niepo-
żądane z uwagi na warunki estetyczne 
czy higieniczne. 

Czeladź, znacznie słabiej reprezento-
wana pod względem liczebności zdjęć 
niż Będzin, również została utrwalona 

na kliszy kilkunastoma ciekawymi uję-
ciami. Wśród nich najciekawszych są te, 
które dokumentują przeobrażenia urba-
nistyczne okolic rynku, głównie ulicy 
Rynkowej oraz północnego narożnika 
głównego placu miejskiego, a także te, 
ukazujące zabudowania osiedla robotni-
czego na Piaskach. Bardzo wartościowe 
są też te fotografie, na których uwiecz-
niono zawody sportowe SA w Czeladzi, 
wizytowane przez starostę powiatu bę-
dzińskiego Udo Klausa. 

Całość zdjęć, które zaprezentujemy 
na ekspozycji, stanowi niezwykle cieka-
wy materiał ikonograficzny, utrwalający 
jak dotąd bardzo słabo zachowany w foto-
grafii tragiczny okres okupacji. Już teraz 
serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową 
ekspozycję unikatowych fotografii. 

 Stefania Lazar
|C.d. na str. 8 >>
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Henryka. Niewykluczone, że odpowiada 
pogłoskom krążącym wtedy wśród czela-
dzian. Najbardziej wiarygodna teza każe 
utożsamić Kowalskiego z osobą młodego 
Ślązaka z Siemianowic ukrywającego się 
w Czeladzi. Pomocy udzielił mu Józef Ko-
walski, który wynajął pokój w kamienicy 
należącej do Trojaka przy ul. Reymonta 
meldując kolegę z wojska pod swoim na-
zwiskiem. Koniec końców zarówno Ślą-
zak, jak i Józef Kowalski podobno zdołali 
uciec pod osłoną nocy z Czeladzi najpierw 
do Generalnego Gubernatorstwa, a na-
stępnie do Rumunii. 

Następstwem tego incydentu by-
ło aresztowanie i przetransportowanie 
do policyjnego więzienia zastępczego 
w Sosnowcu pięciu osób określonych 
w raporcie jako krewni  Kowalskiego. 
Na tym przedsięwzięte środki odweto-
we nie zakończyły się. Rankiem 17 lipca 
niemieccy policjanci z 44. Rewiru wspo-
magani przez 83. batalion Schupo, ba-
talion szkoleniowy policji pomocniczej 
sformowany z miejscowych Niemców 
zamieszkujących rejencję katowicką oraz 
oddział policji kryminalnej w sile około 
kilkuset ludzi pojawili się w Czeladzi 
i po zablokowaniu dróg wyjazdowych 
rozpoczęli akcję przeszukiwania wszyst-
kich mieszkań pod kątem nielegalnego 
przetrzymywania broni i wyprowadza-
nia z nich mężczyzn powyżej 14 roku ży-
cia. W poszczególnych punktach miasta, 
między innymi na ulicy Pieńkowskiego, 
placu szkoły przy ul. Będzińskiej, tere-
nie wokół dawnego domu noclegowego 
dla kawalerów przynależnego do Towa-
rzystwa Górniczo-Przemysłowego „Sa-
turn” SA, boisku KS „Placówka” na Pia-
skach (chociaż w tym przypadku raporty 
tamtejszego posterunku nic nie mówią 
o działaniach policyjnych w tej części 
miasta) zostało ich zebranych niemal-
że sześć tysięcy. Z rozkazu kierujących 
operacją musieli leżeć nieruchomo twa-
rzą do ziemi, a na specjalne wywołanie 
podejść do naprędce ustawionego miej-
sca przesłuchań przechodząc uprzednio 

przez utworzony szpaler oprawców okła-
dających ich kolbami karabinów. Męż-
czyźni byli godzinami bici pałkami lub 
batami, kopani oraz deptani, a wszystko 
to działo się z towarzyszeniem gwałtow-
nych, wręcz dzikich okrzyków Niemców 
i szczekań agresywnych psów. Z wyjąt-
kowym sadyzmem traktowano Żydów. 
Nie oszczędzono nawet duchownego. 
Pośród zatrzymanych i maltretowanych 
znalazł się ówczesny wikariusz parafii 
pw. św. Stanisława BM ks. Edward So-
wula. Według wspomnień jednej z cze-
ladzianek mieszkającej wówczas przy ul. 
Pieńkowskiego krew z ran płynęła drogą 
wartkim ciurkiem. Sytuację mężczyzn 
dodatkowo pogarszała pogoda. Cało-
dniowy żar lejący się z nieba powiększał 
ich udrękę. 

Brutalna akcja pacyfikacyjna, w prze-
konaniu dowódców przeprowadzona 
wzorowo i z całkowitym sukcesem, 
wstrząsnęła ludnością miasta. W jej wy-
niku miano także aresztować w przy-
bliżeniu 200 osób. Niestety zachowane 
szczątkowe źródła nie pozwalają odnieść 
się do tej liczby występującej w różnych 
opracowaniach dotyczących opisywanej 
tematyki. Tym bardziej jest to trudne 
z powodu nie zamieszczenia w meldun-
kach jakiejkolwiek informacji o dokona-
nych aresztowaniach. Podobnie przedsta-
wia się kwestia zastrzelonych w trakcie 
„krwawej środy”. W przytaczanych 
przez rozmaitych autorów opisach lipco-
wych zdarzeń można znaleźć wiadomo-
ści, że podczas akcji nikt nie zginął, jak 
też dane odnoszące się do trzech względ-
nie pięciu osób, które straciły życie pa-
miętnego 17 lipca 1940 r. I znowu, brak 
materiałów archiwalnych uniemożliwia 
w pełni weryfikację tych stwierdzeń. 

By zachować w pamięci potomnych 
te pełne ludzkich dramatów wydarze-
nia jedna z czeladzkich ulic usytuowa-
na w obrębie Nowego Miasta nosi na-
zwę 17 lipca.

 Anna Binek-Zajda

Komuniści interesowali się każ-
dym żołnierzem Armii Krajo-

wej, ponieważ ich celem było rozpo-
znanie i neutralizacja żołnierzy oraz 
osób o patriotycznej postawie. Naj-
większym zagrożeniem w trakcie 
podporządkowania Rzeczpospolitej 
Sowietom byli ludzie zaangażowani 
w konspirację, zwłaszcza zbrojną. 
Jana Czerwińskiego, syna Kazimie-
rza, urodzonego 29 marca 1928 ro-
ku w Czeladzi zidentyfikowano jako 
członka AK i ROAK (Ruch Oporu 
Armii Krajowej). Został on odnoto-
wany przez UB i poddany inwigila-
cji. Wiedziano, że był żołnierzem, 
który potrafił posługiwać się bronią, 
sam ujawnił bowiem ten fakt korzy-
stając z tzw. amnestii w 1947 r. 

Niestety w teczce, którą założo-
no mu wówczas i prowadzono przez 
lata nie zachowało się zbyt wiele 
dokumentów. Najważniejszym 
pozostaje wypełnione odręcznie 
„Oświadczenie”, czyli dokument 
składany w trakcie ujawnienia się 
przed komisją amnestyjną. Ogło-
szona abolicja obowiązywała 
przez dwa miesiące od 25 lutego 
do 25 kwietnia 1947 r. W dniu 6 mar-
ca 1947 roku Czerwiński stawił się 
w PUBP w Chrzanowie ujawniając 
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 Anna Binek-Zajda

Przypadek Jana Czerwińskiego z Czeladzi
się tym samym przed komisją złożoną 
z funkcjonariusza UB i przedstawi-
ciela Rady Narodowej. Z własnoręcz-
nie wypełnionego oświadczenia do-
wiadujemy się, że Czerwiński urodził 
się „dn. 29- III- 1928 Czeladź „Satur-
n”/k. Sosnowca”. 

Jan Czerwiński do Armii Krajowej 
wstąpił 10 stycznia 1944 roku. Wyzna-
czono mu funkcję łącznika placówki 
„Będzin” z oddziałem operującym 
w Podwarpiu koło Siewierza, okręg 
„Warta”. Jego dowódcą był najpierw 
ppor. „Śmigły”, później kpt. Laskow-
ski. Czeladzianin przybrawszy pseu-
donim „Kubuś”, a następnie „Jacek” 
brał udział m. in. w przygotowaniu 
akcji, której celem było zdobycie za-
opatrzenia. Miał tego dokonać pluton 
złożony z 13 żołnierzy pod dowódz-
twem „Waligóry”. Jednak sama akcja 
z nieznanych powodów nie doszła osta-
tecznie do skutku. „Kubuś” w związ-
ku z nadejściem frontu brał udział 
w zgrupowaniu jednostek i przebywał 
z towarzyszami broni w lesie od 1 lu-
tego 1945 do nadejścia Sowietów 27 
lutego 1945 r. Uzbrojony był w broń 
krótką, pistolet TT o nr 28886WT, 
kaliber 7,72, którą to odebrał później 
od niego kpt. Laskowski. Natomiast 
pytany przez UB o broń i uzbrojenie 
partyzantów oświadczył, że nie był 
w tej materii zaznajomiony.

Pod koniec 1946 roku familia Czer-
wińskich przeprowadziła się do Sier-
szy. Ojciec Franciszek Czerwiński 
zmienił pracę, a „Jacek” już jako kon-
spirator ROAK otrzymał od przełożo-
nych zgodę na wyjazd i rozkaz zorga-
nizowania w nowym miejscu oddziału. 
Tego jednak nie uczynił, powody zaś 
wyjawił w oświadczeniu: „… lecz 
ja widząc błędną politykę swych do-

wódców rozkazu nie wykonałem oraz 
postanowiłem się ujawnić”.

AK-owcem zainteresowano się po-
nownie około roku 1950. Urząd Bez-
pieczeństwa w Chrzanowie skierował 
pisma w przedmiotowej sprawie do MO 
w Trzebini, sołtysa gromady Górka oraz 
prezydium MRN w Trzebini Wsi. Za-
mierzano uzyskać informacje co AK-
owiec robił, w jakich miejscach prze-
bywał, do jakich organizacji, czy partii 
należał tak w czasie okupacji, jak i tuż 
po wojnie. Proszono zatem o charak-
terystykę Czerwińskiego oraz pełne 
dane osobowe. W pismach podawano 
poprawne dane z wyjątkiem miejsca 
urodzenia, zamiast miasta Czeladź, UB 
(zapewne przez błędne odczytanie) po-
dawał „Czechy”. Z wszystkich urzędów, 
do których się zwracano przyszła od-
powiedz negatywna, informowano UB, 
że nic im o takiej osobie nie wiadomo.

Dopiero w notatce z czerwca 1952 
roku pojawiają się niektóre dane 
i to w większości o jego rodzinie. Funk-
cjonariusz UB, najpewniej na podsta-
wie akt personalnych z zakładu pracy, 
zapisał, że Jan Czerwiński przyjechał 
i zamieszkał w miejscowości Krze 1 
września 1946 r. Jego ojcem był Kazi-
mierz, syn Piotra i Marii Dobruckiej 
urodzony 19 lutego 1892 roku w Busku 
Kieleckim, który w nowym miejscu 
podjął pracę w cementowni w Górce-
Trzebini jako buchalter. Następnie 30 
lipca 1947 roku zabrawszy rodzinę 
wyjechał zmieniając nie tylko adres, 
ale i zatrudnienie. Ustalono, że wcze-
śniej do 1939 roku mieszkał w Cze-
ladzi i pracował kolejno: w Towarzy-
stwie Francusko – Polskim w Dąbrowie 
Górniczej przez lat 11, przez dwa lata 
w Nadleśnictwie Rząd w Kielcach oraz 
w Towarzystwie Górniczo Przemysło-

wym „Saturn”, w którym przepraco-
wał najdłużej, bo 25 lat. Tuż po wojnie 
pracował zaś w Zjednoczeniu Fabryk 
Cementu w Sosnowcu i w Cementow-
ni „Wiek” w Ogrodzieńcu. Znał język 
rosyjski i ukończył prywatne kursy bu-
chalterii. W czasie wojny wraz z naj-
bliższą rodziną był represjonowany 
przez Niemców. Trzykrotnie usuwani 
z mieszkań, doświadczyli zburzenia 
domu. Synowie byli szykanowani, 
a jeden z nich musiał się ukrywać. Czy 
może chodzić o najmłodszego Jana?

Kazimierz Czerwiński miał być 
człowiekiem porywczym, małomów-
nym, wiecznie niezadowolonym. Rów-
nocześnie bardzo pobożnym, uchodził 
wręcz za dewota. Utrzymywał kon-
takty z księżmi i nie chciał nawet sły-
szeć o żadnych partiach politycznych. 
Prawdopodobnie był odporny na próby 
włączenia go w budowę w Polsce komu-
nizmu. Jego żona Michalina z d. Komik 
urodziła się 24 wrześnie1894 roku, mał-
żeństwo posiadało trzech synów: An-
toniego ur. 1917, Romana ur. 1920 oraz 
Jana ur. 1928 roku w Czeladzi, a także 
córkę Marię, rocznik 1923.

Wydaje się, że rola nastolatka w kon-
spiracji nie była duża, jednak wziął 
w niej udział i przysłużył się sprawie 
w miarę swoich możliwości. Szczegó-
łów nie znamy, lapidarne oświadcze-
nie z czasu ujawnienia nie daje nawet 
ogólnego zarysu nie tylko jego roli, ale 
też innych członków AK. To zaś nie da-
wało zbyt dużo poszlak UB, a wymie-
niany przez „Kubusia” kpt. Laskowski 
już wówczas nie żył. Miejmy nadzieję, 
że opracowania poświęcone wymienio-
nym powyżej grupom zbrojnym wniosą 
nowe wątki do życiorysu czeladzianina 
i polskiej konspiracji.

 Beno Benczew



10 | OFICYNA SATURNOWSKA 

Tadeusz Rudzki to człowiek, który 
odcisnął wielkie piętno na archi-

tekturze zagłębiowskich miast, przede 
wszystkim Będzina, także Sosnowca. 
Jego dorobek twórczy w zakresie bu-
downictwa nie jest jeszcze w pełni zapo-
znany, a prace badawcze w tym zakresie 
trwają dopiero od niedawna. Niemniej 
warto przyjrzeć się sylwetce tego pro-
jektanta ze względu na nieprzeciętny 
talent widoczny w wysokim poziomie 
formalnym zaprojektowanych przez nie-
go obiektów. 

Rudzki nie pochodził z Zagłębia, 
a studia kończył jak wielu znakomitych 
architektów na Politechnice Lwow-
skiej, studiował także w Grazu i Wied-
niu. Od 1921 roku pracował 
w Będzinie na stanowisku 
architekta powiatowego, 
w latach 1935-1939 piastował 
funkcję architekta miejskie-
go Będzina. W latach dwu-
dziestych prowadził nadzór 
architektoniczny w zakresie 
robót budowlanych w Zarzą-
dzie Miejskim w Sosnowcu. 
Jednocześnie prowadził prywatne biuro 
architektoniczne mieszczące się w Bę-
dzinie przy ulicy Kołłątaja 261, projek-
tując wiele obiektów powstałych w za-
głębiowskich miastach. Tadeusz Rudzki, 
oprócz pracy architektonicznej, czynnie 
zaangażował się także w politykę, cze-
go owocem było powierzenie mu fotela 
burmistrza Czeladzi w 1929 roku. Urząd 
ten sprawował jednak krótko. W okre-
sie II wojny światowej pracował jako 
rysownik w będzińskim magistracie, 
po wojnie kontynuował pracę na stano-
wisku architekta. Brał wówczas udział 
w pracach koncepcyjnych dotyczących 
odbudowy zamku będzińskiego i nad-
zorował prowadzone na Wzgórzu Zam-
kowym wykopaliska archeologiczne. 
W swoich realizacjach Tadeusz Rudzki 
operował repertuarem form typowym 
dla funkcjonalizmu i umiarkowanego 
1  AP Kat., AM Będzin, sygn. 1022, k. 21.

modernizmu, niechętnie i rzadko czer-
piąc z dorobku dawnych epok.

Tadeusz Rudzki zaprojektował szereg 
budynków użyteczności publicznej w Bę-
dzinie, w latach 20. i 30. XX wieku. 

Dużym przedsięwzięciem finanso-
wym o wymiarze społecznym dla miesz-
kańców Będzina była budowa Domu 
Katolickiego na Wzgórzu Zamkowym, 
w pobliżu najstarszego w mieście kościo-
ła Świętej Trójcy. Budowę rozpoczęto la-
tem 1935 roku według planów Tadeusza 
Rudzkiego, który wykonał je non-profit, 
w ramach osobistego wkładu społeczne-
go w budowę gmachu. Obiekt udało się 
wznieść dzięki datkom parafian, którzy 
postanowili partycypować w kosztach 
tej ważnej dla nich inwestycji, a także 
przy wsparciu Towarzystwa Francusko-
Włoskiego, które ofiarowało na ten cel 
między innymi materiały z rozebranej 
kotłowni z kopalni na Koszelewie. Po-

wstanie Domu Katolickiego wspierały 
także Huta Bankowa i Cementownia 
„Solvay” z Grodźca. Będziński magi-
strat zezwolił na bezpłatne pobieranie 
wody z wodociągu miejskiego, niezbęd-
nej do prac budowlanych. Tak szerokie 
zaangażowanie wielu środowisk w bu-
dowę tego obiektu należy tłumaczyć 
z góry zakładanym przeznaczeniem 
budynku, wykraczającym daleko poza 
zwykłe zadania przyparafialnego domu 
katolickiego. Projektowana przestrzeń 
służyć miała rozwojowi i popularyzacji 
kultury wysokiej, odpowiadając żywot-
nym potrzebom rozrastającej się miej-
skiej społeczności. Gmach wzniesiono 
na nieregularnym rzucie, dostosowując 

go do nietypowego kształtu 
narożnej działki, leżącej przy 
ulicy Teatralnej (dawniej So-
bieskiego). Głównym akcen-
tem budynku był narożnik 
wiążący trzy jego skrzydła 
i mieszczący potrójne wej-
ście. Ponad nim umieszczono 
płaski daszek. Na poziomie 
pierwszego i drugiego piętra 

znajdowały się trzy wąskie okna powta-
rzające rytm otworów wejściowych. Pa-
sy pomiędzy nimi planowano wypełnić 
dekoracją, najprawdopodobniej sgraffi-
tową, o nieznanej dzisiaj ikonografii. Na-
rożnik wieńczył pionowy maszt flagowy. 
Głównym akcentem elewacji skrzydeł, 
z których dłuższe rozłożone było mię-
dzy ówczesną ulicą Sobieskiego a Kołłą-
taja były szerokie, gęsto rozmieszczone 
okna oraz pionowe przeszklenia klatek 
schodowych. Parterową część budynku 
od strony ulicy Kołłątaja przeznaczono 
na strefę handlową, co podkreślono duży-
mi kwadratowymi witrynami sklepowy-
mi, dodającymi bryle lekkości. Podobny 
efekt uzyskano przez zastosowanie okien 
narożnikowych na wyższych kondygna-
cjach. Równie oryginalnie jak elewacje 
przedstawiało się wnętrze budynku. 
Jego osią było owalne foyer, wpisane 
w narożnik gmachu. Za nim rozciągła 

Tadeusz Rudzki
czeladzki burmistrz, 

będziński (i nie tylko )architekt
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się sala widowiskowa na 300 osób. Wej-
ście do sali prowadziło przez flankujące 
hol westybule, mieszczące także szatnie. 
Na parterze przewidziano miejsce na bu-
fet, pomieszczenia administracji, sale 
zebrań mężczyzn i młodzieży męskiej 
oraz trzy sklepy. Na pierwszym piętrze 
znajdowały się dwa kolejne westybule 
dla gości korzystających z loży i bocz-
nych balkonów, biblioteka, czytelnia, 
sale zebrań dla kobiet i dziewcząt oraz 
rozległe mieszkanie zarządcy Domu Ka-
tolickiego. Drugie piętro zagospodaro-
wano analogicznie, powtarzając układ 
i przeznaczenie pomieszczeń. Obecnie 
budynek jest siedzibą Teatru Dzieci Za-
głębia im. Jana Dormana.

Zbliżony pod względem formy 
do Domu Katolickiego schemat obiektu, 
Tadeusz Rudzki zastosował w o wiele 
mniejszym, ale ważnym z punktu wi-
dzenia prestiżowego obiekcie. Historia 
powstania gmachu Urzędu Skarbowego 
w Będzinie jest echem rywalizacji miasta 
z Sosnowcem na polu lokalizacji siedzib 
ważnych instytucji w tych dwóch mia-
stach. Wyprowadzenie placówki z Będzi-
na w 1921 roku do Sosnowca, którego 
władze zaoferowały na jej siedzibę pałac 
Schöna w Ostrej Górce i przeniesienie 
urzędu z powrotem do Będzina w 1924 

roku, w zamian za udostępnienie tanie-
go lokalu w prywatnej kamienicy przy 
ulicy Modrzejowskiej, skłoniły włodarzy 
miasta do działania. Związanie instytucji 
na stałe z Będzinem mogła zapewnić je-
dynie budowa niezbędnego zaplecza, od-
powiadającego kryteriom nowoczesności 
i komfortu. Budynek usytuowano na po-
sesji Arona Szwarcbauma i Gustawa We-
inziehera, u zbiegu ulic Kopernika i Sien-
kiewicza. Gmach zaprojektowany w 1934 
roku oddano do użytku rok później. 
Jednopiętrowy obiekt otrzymał niere-
gularny rzut, podyktowany nietypowym 
kształtem działki, z charakterystycznym 
ściętym narożnikiem u zbiegu ulic. Jego 
wygląd prezentował się w gruncie rzeczy 
dość skromnie i powściągliwie. Krótsza, 
czteroosiowa fasada od ulicy Sienkiewi-
cza posiadała wejście na pierwszej osi, za-
akcentowane umieszczonym ponad nim 
pionowym pasem okiennym, podkreśla-
jącym klatkę schodową. Z kolei od ulicy 
Kopernika budynek był ośmioosiowy, 
a jego elewację kształtowały jedynie 
rzędy okien, podkreślające horyzontal-
ny układ bryły. W środku, oprócz pokoi 
dla petentów, znajdowało się obszerne ar-
chiwum zakładowe, a także skarbiec.

Na drugą połowę lat trzydziestych 
przypadła realizacja ostatniej w mię-

dzywojennym Będzinie szkoły po-
wszechnej zlokalizowanej przy ów-
czesnej ulicy Cynkowej, w robotniczej 
dzielnicy Ksawera. Zbudowana w la-
tach 1936-1937 według projektu Tade-
usza Rudzkiego szkoła posiadała niere-
gularny rzut i bryłę o zróżnicowanych 
wysokościach. Od strony wschodniej, 
w części mieszczącej większość sal lek-
cyjnych, była trójkondygnacyjna. Okna 
izb lekcyjnych tworzyły poziome ukła-
dy pasowe, które zostały zrównoważone 
wertykalnymi pasami okiennymi, do-
świetlającymi klatki schodowe. Elewa-
cja tylna została urozmaicona rytmem 
pionowych okien, biegnących przez 
dwie kondygnacje i akcentujących aulę. 
Podział na poszczególne skrzydła od-
powiadał podziałowi funkcji. Osią trój-
traktowego wnętrza był korytarz wokół 
którego rozmieszczono sale lekcyjne 
i do którego przylegała przestronna sala 
rekreacyjna, czyli aula, otwarta do ko-
rytarza za pomocą szeregu rytmiczne 
rozmieszczonych prostokątnych otwo-
rów. Na końcu korytarza, w północnym 
skrzydle umieszczono salę gimna-
styczną. Izby lekcyjne miały ekspozy-
cję od stron wschodniej i zachodniej. 
W gmachu mieściło się siedemnaście 
sal lekcyjnych, w tym specjalna sala 

|C.d. na str. 12 >>
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gospodarstwa domowego i pracownia 
robótek ręcznych. W strefie piwnic zna-
lazła się także jadalnia, spiżarnia i sala 
harcerska. Pewnym novum w stosunku 
do wcześniejszych szkół wybudowanych 
w Będzinie było zaplanowanie w fun-
damentach dwóch schronów. W trakcie 
II wojny światowej okupacyjne władze 
niemieckie czasowo zezwoliły na funk-
cjonowanie szkoły. 

Dla Czeladzi Tadeusz Rudzki zapro-
jektował przebudowę (rozbudowę) szko-
ły przy ulicy Będzińskiej, która pozosta-
ła jedynie utrwaloną na kalkach, nigdy 
nie urzeczywistnioną wizją. Do zbada-
nia pozostaje dorobek w zakresie bu-
dynków prywatnych, wykonywanych 
z ramienia prowadzonego przez niego 
biura projektowego, a także budynków 
na terenie powiatu będzińskiego i do-
głębne zbadanie działalności budowla-
nej na terenie Sosnowca. Ale to temat 
na zupełnie odrębny i  znacznie obszer-
niejszy artykuł. 

 Stefania Lazar

Bibliografia: 

I. Szaleniec, A. Binek-Zajda, Włodarze Miasta Czeladź 1915-
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Wł. Błaszczyk, Będzin przez wieki…, s. 186.
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„Życie Parafialne”, nr 3, 26.01.1936 r., s. 2.
„Życie Parafialne”, nr 4, 17.11.1935 r., s. 1.

Przypadająca w roku bieżącym 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 
przynosi doskonałą okazję do przybliżenia sylwetek czeladzian, 

którzy brali udział w walkach z bolszewikami, ale przede wszystkim 
przypomnienia historycznych treści odnoszących się do tych wydarzeń. 
W określonej przez brytyjskiego polityka i dyplomatę lorda Edgara 
Vincenta D’Abernon jako osiemnastej decydującej bitwie w dziejach 
świata Polacy zatrzymali marsz bolszewików na Zachód. 

W sierpniu 1920 roku do obrony niepodległości przed bolszewickim 
najazdem przystąpiło całe polskie społeczeństwo dając wybitne świadec-
two solidarności. Tysiące mężczyzn wstępowały ochotniczo do Wojska 
Polskiego, wpłacano ofiary pieniężne na armię, a poparcie dla władz 
manifestowały wszystkie ugrupowania polityczne i grupy zawodowe. 

Dnia 13 sierpnia rozpoczęły się walki w rejonie Radzymina i Ossowa, 
gdzie poległ bohatersko ks. Ignacy Skorupka, kapelan 36. Pułku piechoty 
Legii Akademickiej. Dwa dni później Wojsko Polskie pod dowództwem 
marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęło ofensywę znad Wieprza wspie-
rając obrońców stolicy, którzy bili się pod Radzyminem. 

Gdyby starcie pod Warszawą zakończyło się klęską Polski nastąpił-
by punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem najmniejszej 
wątpliwości, iż z upadkiem stolicy środkowa Europa stanęłaby otworem 
dla propagandy komunistycznej i sowieckiej inwazji.

Już w 1923 roku zdecydowano, że dzień 15 sierpnia będzie obcho-
dzony jako Święto Żołnierza. Uroczyste obchody zwycięstwa nad 
bolszewikami, zniesione po wojnie przez komunistów, zostały przy-
wrócone w niepodległej Polsce.

W związku z przygotowywaną wystawą, której wernisaż planowa-
ny jest jesienią zwracamy się z gorącym apelem o pomoc w ocaleniu 
pamięci o wszystkich czeladzianach, którzy walczyli w wojnie polsko-
bolszewickiej 1919-1921, a w szczególności Bitwie Warszawskiej.

Luki archiwalne wypełnić mogą jeszcze jedynie materiały pozyska-
ne bezpośrednio od rodzin pieczołowicie przechowujących z pokolenia 
na pokolenie, niczym relikwie, rodzinne pamiątki.

Wszelkich bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Historii 
Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego pod nr telefonu 32 265 42 
98, e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl.

 Anna Binek-Zajda

Czeladzianie 
w wojnie 

polsko-bolszewickiej
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Od wielu lat pośród działań zwią-
zanych z dbałością o pamięć 

i dziedzictwo historyczne Czeladzi, wi-
doczny i eksponowany jest aspekt udzia-
łu społeczności żydowskiej w tworzeniu 
dawnego pejzażu miasta. Wśród licznych 
inicjatyw, wśród których można wymie-
nić Festiwal Kultury Żydowskiej „Szalom 
na rynku”, cykl wykładów i warsztatów 
„W świetle szabasowych świec” orga-
nizowanych przez czeladzkie Muzeum, 
wizytę w mieście pawilonu wystawien-
niczego „Muzeum na kółkach” w 2015 
roku, fundację pomników, czy wreszcie 
organizację spacerów śladami tutejszych 
Żydów i zwiedzania czeladzkiego kirkutu 
udowadniają, że Czeladź pamięta o tych, 
którzy kiedyś współtworzyli koloryt tego 
wyjątkowego miasta. Od 2011 roku, kiedy 
mocą porozumienia cmentarz żydowski 
przy ulicy Będzińskiej został przejęty 
przez gminę Czeladź, a Muzeum Saturn 
powierzono jego administrację, otaczane 
opieką jest także to wyjątkowe, będące 
ikoną dla żydowskiej historii Zagłębia, 
miejsce pamięci. Warto wspomnieć, 
że dzięki determinacji czeladzianina 
Mońka Stawskiego, tutejszy kirkut jest 
jednym z najlepiej zachowanych cmenta-
rzy żydowskich w województwie śląskim 
oraz w południowej Polsce.

Założona w początkach XX stulecia, 
wspólna nekropolia dla wyznawców ju-
daizmu z Będzina i Czeladzi, została po-
dzielona zgodnie z XIX-wieczną tradycją 
chasydzką na kwatery: żeńską – po lewej 
i męską – po prawej stronie od wejścia. 
Na kirkucie o powierzchni liczącej po-
nad 1,5 ha znajduje się ponad trzy tysią-
ce nagrobków, wśród których dostrzec 
można monumentalne macewy o dekora-
cyjnym, plastycznym wykończeniu.

A od kilku tygodni ten niezwykły 
„dom wieczności” dysponuje czymś jesz-
cze, czego nie posiada większość nekro-
polii w Polsce, niezależnie od wyznania. 
Dzięki współpracy Miasta Czeladź, Mu-
zeum Saturn, zagranicznych środowisk 
żydowskich oraz żmudnej i drobiazgowej 
pracy Fundacji Brama Cukermana, po-
wstała strona internetowa http://jewish-
cemetery.czeladz.pl/, na której dostępna 
jest wyszukiwarka grobów pochowanych 
na cmentarzu osób. Wpisując w wyszu-
kiwarkę tylko imię, nazwisko lub datę 
śmierci uzyskujemy wykaz osób, któ-
rych dane są zbieżne z wprowadzonymi 
przez nas informacjami. Klikając wybra-
ną osobę, otrzymujemy wszystkie infor-
macje, które udało się odczytać z mace-
wy, czyli imię, nazwisko, datę śmierci, 
wiek zmarłego, imię ojca, a czasem także 

małżonka/małżonki. Co jednak najważ-
niejsze – otrzymujemy także informa-
cję o stronie (prawa lub lewa) i rzędzie, 
w którym został pochowany zmarły. 
Dzięki temu z łatwością można odna-
leźć miejsce spoczynku interesującej nas 
osoby. Informacja to szczególnie ważna 
dla bliskich i krewnych pochowanych 
na kirkucie Żydów, którzy przybywają 
z zagranicy by oddać hołd spoczywają-
cym tu przodkom. Strona dostępna jest 
w polskiej i angielskiej wersji językowej. 
Po otwarciu konkretnego wyniku, oprócz 
wzmiankowanych danych personalnych 
załączone jest też zdjęcie macewy.

I jeszcze jedna bardzo istotna infor-
macja – na cmentarzu pojawiły się też 
specjalne słupki oznaczające kolejne rzę-
dy. Bardzo ułatwi to odszukanie grobu 
i oszczędzi tak żmudnego dotąd odlicza-
nia kolejnych ciągów nagrobków.

To naprawdę oryginalne dokonanie, 
z którego szczególnie jesteśmy dumni 
i które na pewno wyróżni Czeladź i cze-
ladzki kirkut na tle wielu takich miejsc 
w Polsce. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do odwiedzenia strony: 
http://jewishcemetery.czeladz.pl/ ale 
i zwiedzenia kirkutu z wykorzystaniem 
wyszukiwarki.

 Stefania Lazar
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Muzeum w czasie epidemii koronawirusa

Czas epidemii dotknął czeladz-
kie muzeum równie mocno jak 

wszystkie instytucje kultury w naszym 
kraju. Wymóg izolacji społecznej za-
wiesił niemal z dnia na dzień działal-
ność muzealną odwołując wszystkie 
zaplanowane wydarzenia kulturalne, 
łącznie z tymi sztandarowymi od-
bywającymi się raz do roku jak Noc 
Muzeów czy Industriada. Przez dłu-
gi czas nie mogliśmy gościć Państwa 
w muzeum, ale nie oznacza to, że nie 
pracowaliśmy. Naszą aktywność prze-
nieśliśmy do Internetu wykorzystując 
najlepiej jak potrafiliśmy możliwość 
prowadzenia działalności on-line, je-
dyną pozostawioną furtkę, a raczej je-
dyne okno, przez które mogliśmy mieć 
kontakt z odbiorcami. Trzy miesiące 
intensywnej aktywności internetowej 
na forach społecznościowych i Face-
book’u zaowocowały setkami infor-
macji dotykających dziesiątek aspek-
tów historii naszego miasta i regionu. 

Obok tekstów poszerzających wie-
dzę o wielowątkowej przeszłości Cze-
ladzi zaprezentowaliśmy archiwalne 

zdjęcia, unikalne mapy, szkice i pro-
jekty. Obok poważnych i odkryw-
czych treści zamieszczaliśmy również 
żartobliwe opowiastki, udostępniliśmy 
wydawnictwa Muzeum Saturn i przy-
pomnieliśmy kilkanaście spośród po-
nad 200 koncertów, jakie odbyły się 
w naszej siedzibie. Wszystko on-line. 
Również, jedynie w formie interneto-
wej, ukazał się ostatni, marcowy nu-
mer Oficyny Saturnowskiej.

Ku naszej radości działalność Klik-
Saturn przysporzyła czeladzkiemu 
muzeum wielu, nowych fanów. Zado-
woleniu towarzyszy niestety świado-
mość, że jednocześnie tracimy kontakt 
z częścią dotychczasowych stałych 
bywalców, w wielu przypadkach osób 
wiekowych, niekorzystających z kom-
puterów i nieaktywnych w mediach 
społecznościowych. To z myślą o nich 
czynimy starania aby jak najszybciej 
powrócić do organizacji naszych wy-
darzeń w realnej rzeczywistości. Z my-
ślą również o nich zdecydowaliśmy, 
że najbardziej interesujące artykuły 
kwietniowej Oficyny, najciekawsze 
teksty Klik-Saturn oraz tematy, które 
miały pojawić się podczas wydarzeń 
muzealnych II kwartału br. (marzec-
czerwiec), opatrzone stosowną ikoną 
zostaną zamieszczone w kolejnych 
numerach muzealnego kwar-
talnika. Mamy nadzieję, 
że sytuacja epidemiologicz-
na powoli ulegnie poprawie 

a zagrożenie zakażenia wirusem spadnie na ty-
le by po wakacjach można było podjąć w miarę 
normalną działalność, z publicznością na wi-
downi i prelegentami przy mikrofonie.

Z racji okresu urlopowego oraz podjęcia 
przez pracowników muzeum swych obowiąz-
ków stacjonarnych z końcem czerwca ograni-
czamy tak ntensywną jak do tej pory aktyw-
ność na muzealnym Facebook’u. Nie oznacza 
to, że wpisy oznaczone ikonką Klik-Saturn 
znikną w ogóle, ale z pewnością nie będziemy 
tak częstym gościem w Państwa domach jak 
przez ostatnie trzy i pół miesiąca.

Do zobaczenia w realu. 
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Jacek Szaleniec 
– 40 lat pracy twórczej. Retrospektywna wystawa malarstwa
Twórca od wielu już lat  realizuje swoją osobistą wizję plastyczną malując ob-
razy we własnych oryginalnych technikach, kreując przy tym magiczny, wie-
lobarwny świat. „ Malarstwo jest moim notesem, testerem nowych pomysłów, 
dzięki obrazom mogę zatrzymać jakąś chwilę, czas, myśl, nastrój. Niezależnie 
od tego jaką technikę wybieram, najważniejsze są dla mnie osobiste emocje 
towarzyszące procesowi  twórczemu, które budują klimat obrazu, a także  mają 
decydujący wpływ na kolor, kompozycję i fakturę.”– tak sam pisze o swojej 
twórczości. 

Jolanta Madej i Janusz Motylski 
„Jura i Karkonosze – wrota czasu” – wystawa malarstwa 
Jolanta Madej posługuje się różnymi środkami wyrazu artystycznego – są nimi 
prace wykonane w technice olejnej, pastelowej, akwarelowej, mixed-media, 
fotograficznej. Janusz Motylski to artysta plastyk, animator kultury, pedagog, 
a także współtwórca i organizator wystaw, plenerów, akcji artystycznych i pre-
zentacji twórczych. Najważniejsze dziedziny jego twórczych zainteresowań 
to malarstwo rysunek, grafika, tkanina unikatowa, rzeźba, fotografika.
Zapytani o koncepcję wspólnej wystawy opowiadają o inspiracji pięknem 
przyrody i otaczającego świata, które próbują zatrzymać i utrwalać w swoich 
obrazach, które są pełne harmonii i spokoju. Powstają one po podróżach jak 
również wynikają z obserwacji najbliższego otoczenia.

Tomasz Wenklar „Wiele twarzy” – wystawa rzeźby
Tomasz Wenklar należy do grona najciekawszych i najbardziej rozpozna-
walnych artystów rzeźbiarzy młodego pokolenia w regionie. W swojej pracy 
twórca nie skupia się na jednym materiale. W jego portfolio znajdują się rzeźby 
w brązie, glinie, kamieniu, drewnie, a także rzeźby – obiekty, do powstania 
których wykorzystuje inne materiały, które czasami same w sobie stają się 
inspiracją. Warto podkreślić, że  w Czeladzi zrealizował trzy emblematyczne  
obiekty: tablicę pamięci Żołnierzy Wyklętych, popiersie Tadeusza Kościuszki 
oraz  rzeźbę portretową Wojciecha Kilara.

Andrzej Zwolak – wystawa rzeźby 
Zajmuje się rzeźbą, małą formą rzeźbiarską i rysunkiem. Brał udział w kilku-
nastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych – krajowych 
i zagranicznych. Twórca pomników i rzeźb w Jaworznie, Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, Szklarach koło Krakowa, w Krakowie, Katowicach, w Osieku 
koło Tarnobrzegu. Autor wielu okolicznościowych tablic i medali. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Z racji sytuacji epidemiologicznej i obowiązku cza-
sowego zamknięcia obiektu dla odwiedzających od 
10 marca GSW Elektrownia zaproponowała widzom 
wystawy wirtualne do obejrzenia na stronie interne-
towej oraz facebooku. Znalazły się wśród nich: 

Jacek Szaleniec Triumf Wolności

Jolanta Madej Mgła poranna, 40x50, olej

Tomasz Wenklar Konny Rysiek 1
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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

GSW Elektrownia zaprasza: wystawy czerwiec – sierpień 2020

„Percepcja Koła” 
– zbiorowa wystawa malarstwa 

To kolejny wspólny projekt Małgorzaty i Adama Krużyckich - 
pasjonatów i kolekcjonerów sztuki oraz zaproszonych przez nich 
artystów. Twórcy mieli swobodę w doborze tematu. Jedynym 
wspólnym odniesieniem, co przyniosło fascynujące artystyczne 
rezultaty, była tutaj forma koła – tonda, figury o bogatej tradycji 
w sztuce europejskiej. Tondo swój rozkwit zawdzięcza Rafaelowi 
Santi, jednemu z największych geniuszy epoki renesansu. Pamię-
tamy słynne Madonny jego autorstwa zamknięte kompozycyjnie w 
obrębie koła. To jedne z najbardziej emblematycznych kompozycji 
tego mistrza. Oprócz Rafaela dzieła w formie koła tworzyli artyści 
tej miary co Caravaggio czy J.B. Tiepollo, a także najlepsi malarze 
szkoły francuskiej XVIII czy XIX wieku.

Zbigniew Bury/Alex Johanson:
„Rozpoznawalni/Zamaskowani” – wystawa 

Zbigniew Bury to artysta, który tworzy  malarstwo, rzeźbę i cera-
mikę. Co ciekawe, prowadzi  niejako podwójne życie artystyczne 
-  Alex Johanson to jego twórcze alter ego. Obrazy i rzeźby, któ-
re podpisuje własnym nazwiskiem, pokazują bardziej stonowaną 
część jego natury. Proste w formie, mocno zgeometryzowane,  niosą 
filozoficzne przesłanie. Jako Alex Johanson pokazuje, że potrafi 
malować i rzeźbić  z przymrużeniem oka. Wystawa odbywa się w 
ramach programu kolejnej edycji Art Naif Festiwal - jedynego w 
Polsce oraz największego w Europie międzynarodowego festiwalu 
sztuki naiwnej, podczas którego prezentowane są prace artystów 
nieprofesjonalnych z całego świata. W GSW Elektrownia będzie 
można ją zobaczyć do 18.06 do 18.08.2020 roku.

Jan STOKFISZ Percepcja KołaZbigniew Bury Alex Johanson

 Agnieszka Termińska


