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Ci, którzy przeżyli – wciąż pamiętają
W Czeladzi przy ulicy 

Dehnelów, nieopodal 
siedziby Muzeum Saturn, 
od ponad 10 lat stoi ufundo-
wany przez Miasto Czeladź 
niewielki pomnik – surowy 
głaz z osadzoną tablicą pa-
miątkową. Zamieszczona 
inskrypcja informuje, że jest 
to miejsce poświęcone pa-
mięci aresztowanych w 1943 
roku podczas przeprowadzo-
nej przez niemieckie władze 
okupacyjne akcji Oderberg, 
zamordowanych później 
w nazistowskich więzieniach 
i obozach koncentracyjnych. 

Oderberg Aktion skiero-
wana przeciwko osobom po-
dejrzanym o przynależność 
do lewicowych partii i konspi-
racyjnych organizacji antynie-
mieckich została przeprowa-
dzona nocą z 11 na 12 sierpnia 
1943 roku w dziesiątkach 
miejscowości Rejencji Ka-
towickiej. Aby wykluczyć 
możliwość kontaktowania się 
polskich konspiratorów i wza-
jemnego ostrzegania przed 
grożącym zatrzymaniem, ope-
racja odbyła się równocześnie 
we wszystkich wcześniej wy-
znaczonych miejscowościach 

Śląska i Zagłębia. Szacuje się, 
że tej nocy aresztowano ok. 
750. czynnych członków orga-
nizacji podziemia. Wraz z ak-
tywnymi działaczami zatrzy-
mane zostały ich całe rodziny, 
z dziećmi i osobami w pode-
szłym wieku włącznie. 

W okupacyjnej rzeczy-
wistości Akcja Oderberg nie 
była wydarzeniem wyjątko-
wym, była jednym z wielu 
działań represyjnych i odwe-
towych jakie władze okupa-
cyjne zrealizowały zarówno 
w Generalnym Gubernator-
stwie jak i na ziemiach wcie-
lonych do Rzeszy. Bliźniaczo 
podobną operację policyjną 
wymierzoną przede wszyst-
kim w lewicowe podziemie 
przeprowadzono w prowincji 
górnośląskiej już pół roku 
wcześniej, w lutym 1943 ro-
ku. Wówczas z terenów m.in. 
Będzina, Bielska, Dąbrowy 
Górniczej i Sosnowca rów-
nież aresztowano całe rodzi-
ny działaczy socjalistycznych 
i komunistycznych, w prze-
ważającej większości górni-
ków zagłębiowskich kopalń. 
Lutowe aresztowania dotknę-
ły także czeladzkich człon-

ków Gwardii Ludowej, PPS 
i Związku Orła Białego. 

Niemiecka operacja opa-
trzona kryptonimem Ode-
rberg z sierpnia 1943 roku 
w Zagłębiu Dąbrowskim obję-
ła kilkanaście miast powiatów 
będzińskiego, sosnowieckie-
go i chrzanowskiego: m.in. 
Będzin i Czeladź, a także Ja-
worzno, Chrzanów, Siewierz, 
Trzebinię, Ząbkowice oraz 
Sosnowiec i miejscowości bę-
dące dzisiaj jego dzielnicami: 
Milowice, Klimontów, Strze-
mieszyce, Jęzor. Jej celem była 
likwidacja działającej w Zagłę-
biu Dąbrowskim PPS „Wolno-
ść-Równość-Niepodległość” 
oraz funkcjonujących w po-
wiecie chrzanowskim Pol-
skiej Partii Robotniczej i PPS 
Lewica, członkowie których 
rekrutowali się spośród przed-
wojennych działaczy Komuni-
stycznej Partii Polski. Jednak 
aresztowania, tak jak pół ro-
ku wcześniej, dosięgły także 
członków lokalnej organizacji 
Związku Orła Białego w Cze-
ladzi, która nie była związa-
na z lewicowym podziemiem 
a w swoich szeregach skupiała 
przede wszystkim przedwo-

jennych działaczy harcerstwa. 
Na terenie tylko nasze-

go miasta w Akcji Oderberg 
dokonano aresztowań człon-
ków 76 czeladzkich rodzin, 
ogółem zatrzymano wów-
czas ok. 200 osób. Rankiem 
aresztowanych czeladzian 
przewieziono do więzienia 
w Mysłowicach - Polizei Er
satz Gefaengnis. Jako pierw-
szych od rodzin oddzielono 
mężczyzn, którzy po przesłu-
chaniach, samochodami cię-
żarowymi zostali wywiezieni 
z Mysłowic w nieznanym kie-
runku. Kolejnymi transpor-
tami więzienie mysłowickie 
opuściły kobiety, wcześniej 
rozdzielone z dziećmi. Jak 
się później okazało wszyst-
kich dorosłych oraz młodzież 
od 16 roku życia osadzono 
w obozach koncentracyjnych 
(większość trafiła do Au-
schwitz). Młodsze dzieci 
zostały umieszczone w nazi-
stowskim obozie pracy w Po-
tulicach koło Bydgoszczy. Te, 
które spełniały kryteria rasy 
aryjskiej i zostały zakwalifi-
kowane do zniemczenia trafić 
miały stąd do niemieckich ro-
dzin w głębi Rzeszy. Pozosta-
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|C.d. na str. 4 >>

łe dzieci z ostateczną decyzją 
likwidacji, kierowano do pra-
cy. Aby maksymalnie utaj-
nić docelowe miejsce pobytu 
aresztowanych dzieci, zmylić 
trop i zatrzeć wszelkie ślady, 
które mogłyby ewentualnych 
poszukujących doprowadzić 
do Potulic, mali więźniowie 
przez 12 miesięcy tułali się 
po kolejnych obozach przej-
ściowych. Na potrzeby ich 
kilkutygodniowych poby-
tów zostały wykorzystane 
obozy pracy przymusowej 
dla Polaków tzw. polenlagry, 
których cały system naziści 
zorganizowali na Górnym 
i Czeskim Śląsku. Przybycie 
dzieci w sierpniu 1944 roku 
do Potulic zakończyło rocz-
ną wędrówkę po obozowych 
polenlagrach m. in. w Pogrze-
bieniu k/Rybnika, Raciborzu, 
Gorzyczkach, Żorach, Bene
sovie, Kietrzu i Boguminie 
(niem. Oderberg).

Małoletni więźniowie z Za-
głębia uznani przez potulicki 
dozór więzienny za dzieci 
bandytów w obozie poddane 
zostały ostrym rygorom. Za-
straszane i karane za najdrob-
niejsze przewinienia, wciąż 
odczuwały strach - przed bi-
ciem, przemocą i wrzaskiem 
dozorujących Niemców. Wo-
bec małych więźniów stoso-
wano środki przymusu i kary 
cielesne: od wielogodzinnych, 
karnych apeli i dotkliwego bi-
cia po zamykanie w karcerze 
i podtapianie w basenie.

Poważnym problemem ży-
cia obozowego stały się choro-
by, na które zaniedbane i niedo-
żywione dzieci łatwo zapadały. 
Bez odpowiedniej opieki me-
dycznej, bez właściwego lecze-

nia, ich przebieg u niedożywio-
nych maluchów był gwałtowny 
i w wielu przypadkach kończył 
się śmiercią. Głód podobnie 
jak odczuwanie strachu były 
doznaniami powszechnymi 
w Potulicach i doświadczały 
ich wszystkie więzione tu-
taj dzieci. Niewystarczające, 
nędzne racje żywnościowe 
nie zaspokajały potrzeb mło-
dych, rozwijających się organi-
zmów, nie likwidowały nawet 
na chwilę dokuczliwego głodu. 
Na te osłabione, wynędznia-
łe, niedożywione i nieodpo-
wiednio do zmieniających się 
warunków pogodowych ubra-
nych dzieci, nałożono obowią-
zek pracy. Starsze pracowały 
w gospodarstwach i ogrodach, 
młodsze wykonywały drobne 
prace na terenie obozu. Mimo 
tak ekstremalnych warunków 
wszystkie czeladzkie dzieci, 
które przybyły do obozu w Po-
tulicach w sierpniu 1944 roku 
doczekały wyzwolenia obozu 
i końca wojny.

Błyskawicznie przeprowa-
dzony manewr zdobycia Po-
tulic przez Armię Radziecką 
w styczniu 1945 roku udarem-
nił ostatni plan wycofujących 
się w pośpiechu Niemców, 
podpalenia napełnionych 
dziećmi, zaplombowanych 
obozowych baraków. Nie-
spełna 3 tygodnie po opusz-
czeniu przez nazistów okolic 
Bydgoszczy, do Potulic przy-
jechało czterech czeladzian: 
Jan Polak, Wiktor Parka, 
Władysław Bazior i Teofil 
Kowalik. Dwaj z nich, Polak 
i Parka uniknęli aresztowania 
w sierpniu 1943 roku, pracu-
jąc na nocnej zmianie w ko-
palni. Ostrzeżeni na czas, ran-
kiem nie wrócili do domów 
gdzie wciąż oczekiwali ich 
żandarmii. Mimo nieobecno-
ści głównych podejrzanych, 
zatrzymane zostały ich całe 
rodziny – żony wywiezio-
no do obozu w Auschwitz, 
a ich pociechy wraz z inny-
mi dziećmi trafiły do obozu 

w Potulicach. Natychmiast 
po wyzwoleniu Czeladzi obaj 
ojcowie rozpoczęli stara-
nia u dopiero zawiązujących 
się nowych władz miejskich 
i wojewódzkich o uzyskanie 
koniecznej zgody oraz nie-
zbędnej pomocy do organiza-
cji transportu umożliwiające-
go powrót do domu dzieciom 
czeladzkim więzionym w Po-
tulicach. Mimo wciąż trwa-
jących na terenie kraju dzia-
łań wojennych, trudności 
aprowizacyjnych i transpor-
towych, dzięki ofiarności 
wielu osób, zaangażowaniu 
ówczesnych władz i wojska 
udało się to przedsięwzięcie 
doprowadzić do szczęśliwego 
końca. Pierwsza grupa dzieci, 
54. więźniów obozu w Potuli-
cach przyjechała do Czeladzi 
w mroźną niedzielę 19 lutego 
1945 roku.

3 dni później, 22 lutego 
Dziennik Zachodni tak opi-
sywał to wzruszające wy-
darzenie:
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W szponach hitlerow-
skich oprawców. Mar-
tyrologia dzie ci polskich 
w Potulicach.
Sosnowiec. Jak donosiliśmy 
w jednym z numerów naszego 
pisma, w obozie w Potulicach 
pod Bydgoszczą uratowanych 
zostało około tysiąc dzieci 
polskich, które Niemcy więzili 
tam od kilku lat. 

Wzruszający moment prze
żyła w ubiegłą niedzielę Cze
ladź, która pierwsza miała 
szczęście powitać 54 dzieci 
wyrwane z piekła obozu hitle
rowskiego pod Bydgoszczą. 
Nikt nie wiedział w mieście 
o tym, że czterech, młodych, 
dzielnych ludzi, trawionych 
niepokojem i troską o los 
ukochanych dzieci wyruszyło 
w podróż, ażeby za wszelką 
cenę odszukać swe nieszczę
sne maleństwa i przywieźć 
do domu. Gdy tramwaj stanął 
na rynku w Czeladzi, a z wozu 
wysypała się gromada dzieci 
różnego wieku, odzianych 
w długie, żołnierskie płaszcze 
i futrzane czapki, dźwigają
cych tobołki, wśród zebrane
go tłumu ludzi dał się słyszeć 
szmer zdziwienia. 

Gdy usłyszano wyjaśnienie, 
że to nasze, polskie dzieci,.. wy
siedlone przez Niemców, wraca
ją do swych gniazd rodzinnych 
z kilkuletniej tułaczki, niesły
chana radość ogarnęła tłumy. 
Onieśmielone dzieci, które stały 
w zbitej gromadce, porywano 
na ręce, tuląc je i całując. 

Anotoś, Józiu! Emilcia! – 
padały ze wszystkich stron 
gorączkowe wypowiadane 
z uniesieniem okrzyki powi
tań. Towarzyszyły im głośne 
pocałunki i łzy. Łzy radości… 

Dzieci odszukane zostały 
w Potulicach przez ob. Włady
sława Baziora, Jana Polaka, 
Wiktora Parkę i Teofila Ko
walika i przywiezione do Cze
ladzi. Znalazły one chwilowy 
przytułek w lokalu miejscowej 
PPS, gdzie je ogrzano i na
karmiono. W międzyczasie 
przed lokalem PPS zebrały się 
tysiące ludzie, którzy w pew
nym momencie odkryli głowy 
przed grupą małych męczen
ników śpiewając: „Rotę!”.

Obszerny lokal PPS nie mógł 
pomieścić zainteresowanych, 
zgłaszali się bowiem krewni 
i znajomi dzieci, zabierając 
uszczęśliwione maleństwa do do
mu. Niestety nie mogli przeży
wać tej radości rodzice odszuka
nych dzieci, bo większość z nich 
dawno zmarła w obozach, lub 
też przebywa jeszcze w lochach 
więzień niemieckich. 

„Tata i mama umarli!”
Gromadka złożona z kilkuna
stu dzieci, długo jeszcze prze
bywała w lokalu, czekając 
na krewnych, którzyby zabrali 
je do domu.
– Ile masz lat? – pytam małe
go chłopczyka, który dużymi, 
niebieskimi oczami przygląda 
mi się ciekawie.
– Sześć – odpowiada dziecko.
– A, gdzie masz rodziców? – 
indaguje go dalej.
– Ja już nie mam mamy; ani 
taty – odpowiada rozumnie 
dziecko, któremu drobna twa
rzyczka kurczy się do płaczu.
– Tata i mama umarli w obo
zie – objaśnia mnie dodatko
wo, o dwa lata starszy braci
szek małego Rysia Michona 
z Grodźca. Wysiedlonych 

rodziców pięciorga dzieci za
mordowano w Oświęcimiu. 

Nie zna matki
Wśród gromadki przywiezio
nych dzieci znajduje się Kry
stynka Jandała z Piasków pod 
Czeladzią, która jeszcze nie 
skończyła trzech lat. Maleń
stwo nie zna swoich rodziców, 
nigdy nie zaznała matecznych 
pieszczot i nigdy już nie po
zna matki bo jako niemowlę 
oderwano ją od piersi matecz
nej i umieszczono w obozie. 
W międzyczasie oboje rodzice 
zmarli w więzieniu.

Apel niemowląt
W obozie, w Potulicach znaj
duje się 8 miesięczne nie
mowlę, które matka urodziła 
w więzieniu w Oświęcimiu. 
Matkę zamordowano, a dziec
ko umieszczono w obozie. 

15-letnia Leokadja Judycka 
z Katowic, którą przywieziono 
z obozu do Czeladzi opowiada 
jak urządzono dla wszystkich 
dzieci apel. 

Przed świętami Bożego Na
rodzenia wszystkie dzieci, bez 
względu na wiek, wypędzono 
na dwór, gdzie na mrozie zmu
szone były przybywać 3 go
dziny. W tym czasie starsze 
z pośród nich musiały wymyć 
dokładnie baraki i przewie
trzyć pościel. Apel spowodo
wał śmierć kilkorga dzieci. 

Ciemnica dla dzieci
Dzieci za najmniejsze przestęp
stwa karano bezlitośnie. Gdy 
które z nich zgubiło np. pasz
port, przewiązywano sznurkiem 
na szyi, znalazło się w ciemnym 
bunkrze, gdzie zmuszane było 
przebywać przez 3 miesiące. 

Jak wyglądało po takiej karze, 
nie trudno się domyśleć.

Wyzwolenie
Niemcy mieli zamiar wywieźć 
dzieci w głąb Niemiec, jednak 
nie starczyło im na to czasu, 
bo w nocy musieli uciec przed 
nadchodzącymi wojskami Ar
mii Czerwonej.

Ucieczkę Niemców dzieci 
powitały z radością. W obozie 
powstał Komitet Opiekuńczy, 
na czele z por. Gniadczykiem 
którego więzili tam od kilku lat. 

Otworzono magazyn odzie
żowy i okryto nagie dzieci 
w płaszcze żołnierskie i fu
trzane czapki przeznaczone 
dla wojsk niemieckich. 

Równocześnie rozpoczęto 
forsowane odżywianie zagło
dzonych dzieci, które według 
opowiadań otrzymywały 2 ra
zy dziennie czarną kawę z ka
wałkiem chleba, a na obiad zu
pę z karpieli lub ziemniaków. 

W obozie jak zauważyliśmy 
znajduje się kilkaset dzieci, 
które czekają niecierpliwie 
na wyjazd do domów. 

Komitet Opiekuńczy w obo
zie potulickim wystosował 
odpowiednie pisma do władz 
wojewódzkich w Katowi
cach i starostwa w Będzinie 
z prośbą o zaopiekowanie 
się dziećmi z obozu, które 
pochodzą z tych terenów. Pi
sma te przywiózł do Katowic 
p. Polak Jan. 

Ponieważ rodzice czy krew
ni nie wiedzą gdzie szukać wy
siedlonych dzieci, podajemy 
poniżej spis dzieci ze Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego, któ
re ocalały z pogromu hitlerow
skiego i znajdują się w obozie 
w Potulicach koło Bydgoszczy. 
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 Iwona Szaleniec

W uzupełnieniu dodajmy, 
że z obozów koncentracyj-
nych powróciły zaledwie trzy 
czeladzki matki. Te z osie-
roconych dzieci, którymi nie 
zaopiekowała się dalsza rodzi-
na, trafiły do sierocińca zor-
ganizowanego przez władze 
miasta w przedwojennej willi 
dyrektora Kopalni „Saturn”, 
obecnie siedzibie czeladzkiego 

Muzeum. Przybywały tu trzy 
lata, po czym zostały przenie-
sione do sierocińcu we Wiśle, 
gdzie znaczna część z nich do-
czekała pełnoletności. 

Od tamtej niedzieli 19 lu-
tego 1945 roku minęło 76. lat. 
W Czeladzi wciąż żyje pamięć 
o dniu powrotu ocalonych 
dzieci z obozu w Potulicach, 
dniu w którym najmłodsze 

ofiary wojny otrzymały i roz-
poczęły drugie życie. Inne niż 
sprzed sierpnia 1943 roku, ale 
jednak życie. 

Od wielu dziesiątek lat w ko-
lejne rocznice swojego powrotu 
byli więźniowie potulickiego 
obozu, już jako dorośli ludzie 
spotykają się w Czeladzi. Przy-
jeżdżają z różnych miejscowo-
ści naszego regionu, by pod 

pamiątkową tablicą oddać 
hołd wszystkim aresztowanym 
w akcji Oderberg, którzy nie 
doczekali wolnej Polski. Gro-
madzą się by wspominać i opo-
wiadać swoją historię młodym. 
Ku pamięci i ku przestrodze. 
By już nigdy żadne dziecko nie 
doświadczyło cierpień które 
były ich udziałem.

Bielska Bogumiła
Borowik Janina
Bartoś Zygmunt 
 Lilianna
Czapla Alfreda
 Jerzy 
Faska Marian
Gładki Zbigniew
Jandała Krystyna
Judycka Leokadia 
Kaptacz Edward
 Halina
 Barbara
Klich Zofia

Knap Czesław 
 Stefan
Kobus Jerzy
 Henryk
 Halina
 Olga
Liszka Danuta
Michno Krystian 
Michoń Ryszard
 Józef
 Irena
 Tadeusz
 Krystyna
Nowak Domicela

Nowak Jerzy
Nurkowska Irena
Parka Jerzy
 Barbara
Polak Janina
 Czesława
Pietrzak Irena
 Witold
Ramian Teodozja/Teodora
Sikala/Sękala Krystyna
Szczupider Henryka
 Anna
Szczepańska Helena
Szrek Maryla

Sajdak Krystyna
 Mirosław
Skrobot Zofia
 Ewa
 Maria
Sopalak Mirosław
 Ludwik
Staszewska Barbara
 Stanisław
Woszczyk Maria
 Józef 
 Emilia

Kościelec pow. Chrzanów: Łukasik Władysław; Hacuś Anna, 
Mieczysław i Janina; Liszka Alfreda i Kazimierz; Deda Janina, 
Zofia i Helena; Bobro Janusz; Bąk Krystyna i Karol. 
Mysłowice: Siemek Wanda, Daniel, Helena i Irena; Rejdych 
Alicja i Jan.
Góry Luszowskie: Ropka Stanisław; Kuźnicki Leon; Halemba 
Kazimiera, Irena, Elżbieta i Stefan.
Ciężkowice: Semulańska Władysława.
Trzebinia: Bromboszcz Stefania.
Byczyna: Pałka Janina i Baranowska Józefa.
Katowice: Ostrzębska Otylia, Jan i Józefa; Sołtysek Krystyna i Maria.
Jaworzno: Hetman Danuta, Stanisława i Władysław. 
Dąbrowa Górnicza: Kita Henryk, Rajmund i Alfred. 
Płaza: Kasperczyk Józef i Jan.
Dobra: Posz Mieczysław, Józefa i Gertruda.
Węgierska Górka: Gaweł Andrzej i Barbara. 
Czernichów: Błonka Antonina i Stefania.
Stanisławek: Kokot Anna i Jerzy.

Zawiercie: Sokołowska Władysława, Wacław i Maria.
Kłobuck: Kędziora Maria i Kazimierz.
Wyjazdów: Broncel Maria.
Karwina: Cachel Stanisław.
Piotrowice: Andrysiak Henryk.
Podolsza, pow. bielski: Mateja Jan.
Sucha: Borowy Władysław.
Siersza: Drozd Edward, Olszewska Barbara i Marian; Rudek 
Fryderyka, Emilia, Jadwiga i Franciszek; Sieprawska Jadwiga 
i Władysława; Łopatka Jan; Domanowski Eugeniusz i Józefa; 
Odrzywołek Czesław i Lucjan.
Jęzor: Kasprzyk Halina; Szewczyk Wiesław; Knapczyk Zbi
gniew i Janina; Kasprzyk Adolf; Dudek Teresa.
Sosnowiec: Kolbert Jerzy; Nowacki Marian; Ryszard i Zofia; 
Wojas Halina; Zientara Zygmunt i Jerzy.
Milowice: Maroszek Czesław i Jan.
Strzemieszyc: Olszak Teresa; Kozioł Waldemar.
Wojkowice Komorne: Markowski Zygmunt; Lewecki Akalius.

Dzieci te czekają na przyjazd najbliższych, bo chcą jak najprędzej znaleźć się wśród swoich.
Niejedno z nich nie ma już rodziców, znajdą się jednak na pewno krewni, którzy przygarną sieroty i zastąpią im rodziców. (Wel.) 

Lista dzieci przywiezionych 19 lutego 1945 roku z obozu w Potulicach do Czeladzi

W oczekiwaniu na rodziców
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Koniec zeszłego roku jak i początek 
roku bieżącego był okresem bardzo 

trudnym dla instytucji muzealnych, któ-
rych normalną działalność uniemożliwiały 
surowe obostrzenia sanitarne. Wychodząc 
naprzeciw wszystkim stęsknionym kontak-
tu z historią oraz udziału w cyklicznych wy-
darzeniach kulturalnych w murach naszego 
Muzeum, w lutym ukazała się kolejna pu-
blikacja muzealna, będąca ich namiastką. 
Dzięki niej, każdy zainteresowany dziejami 
regionu i miasta może w domowym zaciszu 
przeżyć wyjątkowe spotkanie z historią. 

Po dużym zainteresowaniu wydaną 
we wrześniu 2020 roku książką „W po
szukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dą
browskie w nazistowskich planach prze
strzennych 1939-1944” po raz kolejny 
sięgnęliśmy po tematykę okupacyjną – tak 
nieodległą a mimo to tak słabo nadal za-
poznaną. Inspiracją do powstania albumu 
była wystawa czasowa „Kreis Bendsburg 
1939-1944. Powiat będziński w obiektywie 
okupanta” zaprezentowana w Muzeum 
Saturn we wrześniu 2020 roku. Epidemia 
koronawirusa i związane z nią trudne dla 
kultury czasy na jakie przypadła prezenta-
cja ekspozycji, przy jednoczesnym dużym 
zainteresowaniu tematem miłośników hi-
storii regionalnej, którzy z powodu ogra-
niczeń epidemicznych nie zawsze mogli 
zobaczyć wystawę in situ spowodowały, 

że postanowiliśmy stworzyć trwały zapis 
wydarzenia w postaci niniejszego wydaw-
nictwa. Album, w którym znalazły się nie-
mal wszystkie zdjęcia z ekspozycji, został 
ponadto wzbogacony o kilkanaście dodat-
kowych unikatowych ujęć, ale także zdjęcia 
z ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Bę-
dzina oraz Muzeum Saturn w Czeladzi. 

Najnowsza publikacja zatytułowana, 
tak jak i wspomniana wystawa: „Kreis 
Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński 
w obiektywie okupanta” ma charakter 
albumowy. Składa się na niego blisko 
sto zdjęć wykonanych w czasie II wojny 
światowej przez niemieckich fotografów 
na potrzeby nazistowskiego aparatu ad-
ministracyjnego oraz hitlerowskiej pro-
pagandy na trenie ówczesnego powiatu 
będzińskiego. Tytułowy „Kreis Bends-
burg” to oficjalna nazwa powiatu, funk-
cjonującego w nieco innych niż obecnie 
granicach i w 1939 roku w całości wcie-
lonego do III Rzeszy. Zaprezentowane 
w albumie fotografie zostały podzielone 
na osiem kategorii tematycznych i opa-
trzone szerokim komentarzem Stefanii 
Lazar, pracownika merytorycznego Mu-
zeum i pomysłodawczyni tego projektu 
wydawniczego.

Większość spośród tych fotografii, wy-
konanych w okresie od 1939 roku do je-
sieni 1944 roku a znajdujących się obec-
nie w zasobach Archiwum Państwowego 
w Katowicach, miała utworzyć swego ro-
dzaju archiwum lo-

kalne, dokumentujące obszar wcielonego 
do III Rzeszy powiatu i jego przeobrażenie 
po opanowaniu przez narodowosocjali-
styczny reżim. Większość z tych fotografii 
została wykorzystana w materiałach pro-
pagandowych, ukazując – w przekonaniu 
Niemców – „niższość” zamieszkujących 
te ziemie Polaków i Żydów oraz zacofanie 
cywilizacyjne tego rejonu, a także przeciw-
stawioną im „wyższość” aryjskich „nadlu-
dzi” oraz ich wkład w kulturalny i gospo-
darczy awans tych ziem w czasie wojny. 
W zbiorze tym znalazły się ujęcia typowo 
dokumentacyjne, ukazujące zastaną tkankę 
miejską zagłębiowskich miast, zabudowę 
wsi, czy zróżnicowanie etniczne ludności 
zamieszkującej ten teren. Dużą część pre-
zentowanego materiału stanowią zdjęcia 
z ważnych dla przybyłej z Rzeszy społecz-
ności niemieckiej uroczystości i wydarzeń 
o charakterze państwowym, partyjnym, 
kulturalnym czy sportowym.

Zdecydowana większość fotografii, po-
chodząca ze zbiorów Archiwum Państwo-
wego w Katowicach, nie była jak dotąd 
nigdzie publikowana. Album jest zatem 
„perełką” wydawniczą, którą powinien 
mieć każdy miłośnik historii naszej małej 
ojczyzny. Projekt okładki oraz opraco-
wanie graficzne książki wykonała Teresa 
Strojniak. Album można nabyć w Mu-
zeum Saturn w cenie 30 złotych.

 Ewelina Buras

Najnowsza publikacja Muzeum 

Kreis Bendsburg 1939-1944. 
Powiat będziński w obiektywie okupanta
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|C.d. na str. 8 >>

W 1926 r. prezydent II RP Ignacy 
Mościcki wydał specjalny de-

kret, który w założeniu miał przyczyniać 
się do wspierania prorodzinnej polity-
ki. Na jego mocy każde siódme dziec-
ko płci męskiej, które przyszło na świat 
w rdzennie polskiej i cieszącej się niena-
ganną opinią rodzinie miało zostać jego 
chrześniakiem. Wskazane też było nada-
nie chrzczonemu chłopcu imię Ignacy, 
naturalnie na cześć prezydenta. Prośbę 
rodziców wraz z odnośną dokumentacją 
wysyłano drogą służbową do kancelarii 
prezydenta, skąd po kilku tygodniach 
przychodziła odpowiedź. Jeśli prezy-
dent wyraził zgodę, to w jego imieniu 
do chrztu trzymał dziecko starosta lub 
wojewoda, w niektórych tylko przy-
padkach czynił to osobiście prezydent. 
Tym sposobem do września 1939 roku 
prezydent Ignacy Mościcki stał się ojcem 
chrzestnym około dziewięciuset chłop-
ców w całej Polsce, z których najstarszy 
urodził się w 1926 roku, najmłodszy zaś 
tuż przed wybuchem wojny w 1939 ro-
ku. Jako wiano chrześniacy prezyden-
ta otrzymywali od państwa specjalną 
czerwoną książeczkę oszczędnościową 
na 6 proc. z wkładem 50 zł (równowar-
tość połowy ówczesnej pensji nauczyciel-
skiej). Wkład ten stanowiący dar prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej nie mógł 
być podjęty przed upływem sześciu lat 
od wydania książeczki, gdyż wolą ofiaro-
dawcy było, aby w przyszłości przyniósł 
istotną korzyść dziecku. Kolejne wpłaty 
na książeczkę mogły wnosić także inne 
osoby w dowolnym urzędzie pocztowym. 
Celem dopisania odsetek od posiadane-
go kapitału książeczkę należało wysłać 
do Pocztowej Kasy Oszczędności w War-
szawie w terminach ogłaszanych w urzę-
dach pocztowych. Natomiast prawo od-

bioru całkowitego kapitału z książeczki 
przysługiwało właścicielowi po uzyska-
niu pełnoletności lub też prawnemu opie-
kunowi chrześniaka po upływie sześciu 
lat od założenia książeczki. W obu przy-
padkach operacja ta mogła nastąpić tylko 
po uprzednim wypowiedzeniu aktywno-
ści książeczki skierowanym do Pocztowej 
Kasy Oszczędności w Warszawie. Chrze-
śniacy prezydenta szczycili się również 
przywilejem bezpłatnej nauki w kraju 
i za granicą, także na studiach wyższych, 
mieli prawo do stypendium, do bezpłat-
nych przejazdów środkami komunikacji 
publicznej oraz darmowej opieki zdro-
wotnej. Do ulgowych przejazdów środ-
kami komunikacji publicznej uprawnione 
też było rodzeństwo chrześniaka. W krę-
gach znajomych i w szkołach do chłopców 
tych zwracano się zazwyczaj „Mościcki” 
i uznawano ich za dzieci szczęścia. Lecz 
gdy wybuchła druga wojna światowa 
najstarsi chrześniacy mieli po 13 lat, ża-
den więc nie zdołał jeszcze skorzystać 
z uprawnień.

W Czeladzi w dniu 21 marca 1931 r. 
urodziło się dwóch chłopców, którzy do-
stąpili tego wyjątkowego zaszczytu by-
cia chrześniakami prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Narodzili się jako bliźnia-

cy z ojca Stefana Dyszego uprawiającego 
zawód zegarmistrza oraz matki Stanisła-
wy z Żyłków i w takiej sytuacji zarówno 
siódmy, jak i ósmy syn uhonorowani zo-
stali prezydenckimi przywilejami.

Uroczysty chrzest – Stanisława Bole-
sława oraz Bogusława Jana Dyszych odbył 
się 19 maja o godz. 15.00 w kościele pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika. Do sa-
kramentu chrztu chłopców przedstawili 
Józef Boxa starosta będziński i Krystyna 
Madeyska żona Zbigniewa Madeyskiego 
– doktora prawa, działacza tajnych orga-
nizacji niepodległościowych, legionisty, 
posła na Sejm III i IV kadencji II RP.

Interesującym jest ponadto wpis wid-
niejący w księdze metrykalnej wspomnia-
nej parafii dotyczący Ignacego Skóry 
urodzonego na Piaskach w dniu 18 lipca 
1925 r. Rodzicami chrzestnymi chłopca 
zostali Ignacy Manteuffel wojewoda kie-
lecki i Ludwika Viannay córka Victora 
Viannaya. Z jakiej przyczyny dziecko po-
chodzące z biednej górniczej rodziny zy-
skało tak znamienitych chrzestnych? Po-
nieważ uroczystość odbyła się 23 sierpnia 
1925 r., a więc w czasie gdy Mościcki nie 
pełnił jeszcze funkcji prezydenta II RP 
stosowna hipoteza badawcza nie ma pod-
staw do sformułowania.

Chrześniacy 
prezydenta 
Mościckiego
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|dokończenie ze str. 7 „Chrześniacy...”

Budynek Pałacu pod Fila-
rami, siedziba naszego 

Muzeum, przechodziła róż-
ne koleje losu. Obiekt został 
wybudowany w latach 1924-
1925 jako willa dla dyrektora 
kopalni „Saturn”. Autorem 
projektu architektonicznego 
pięknego, wysmakowanego 
obiektu powstałego w bardzo 
popularnym w początkach 
lat dwudziestych XX wieku 
stylu dworkowym, był Anto-
ni Luft, architekt związany 
z Czeladzią, autor projektów 
kilkunastu zrealizowanych 
budynków na terenie miasta. 
Do roku 1939 zamieszkiwał 
w nim Józef Przedpełski, na-
czelny dyrektor Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego 
„Saturn” wraz z żoną Marią. 
Obiekt tak opisywał Wacław 
Mauberg, którego ojciec był 
zatrudniony w wojkowic-
kim „Jowiszu”, a który jako 
dziecko bywał z rodzicami 
w odwiedzinach u Przedpeł-
skich: „W Czeladzi, w dużym 
parku mieściła się Dyrek
cja Towarzystwa SATURN 
i tam Przedpełscy mieszkali 
w służbowej willi znajdującej 
się na terenie parku nieda
leko budynku Dyrekcji. Pan 
Józef zaiste nie musiał daleko 
chodzić do pracy. Do parku 
wjeżdżało się przez wielką że
lazną kutą bramę otwieraną 
przez strażnika urzędujące
go w stróżówce. Do ich domu 
wchodziło się po półkolistych 
schodach na otoczony kolum
nami peron. Drzwi otwierała 
panna służąca w fartuszku 
i białym koronkowym toczku 
na głowie. Po naszym wejściu 

do domu pojawiali się tryska
jący radością i uśmiechem 
pan Józef z Marychną, wita
jąc przybyłych rodziców tak 
gorąco i spontanicznie, jakby 
ich nie widzieli od wieków”1. 
Po zakończeniu II wojny 
światowej budynek zaadap-

towano na potrzeby sierociń-
ca dla dzieci przywiezionych 
z obozu w Potulicach. Z cza-
sem umieszczono w nim 
hotel robotniczy, a później 
przez lata pełnił funkcję sie-
dziby Naczelnej Organizacji 
Technicznej. 

Zupełnie nieznanym nato-
miast epizodem z historii te-
go obiektu jest koncepcja jego 
adaptacji na potrzeby porad-
ni zdrowotnej. Projekt prze-
kształcenia obiektu na ten 
cel, którego dokładna datacja 
nie jest możliwa, z naniesio-
nymi ołówkiem opisami po-
szczególnych pomieszczeń, 
znajduje się obecnie z na-
szych zbiorach. Proponowa-
ne przekształcenia najlepiej 
będzie sobie wyobrazić tym 
z Państwa, którzy są naszymi 
stałymi bywalcami i dobrze 
znają obiekt. 

Przedsięwzięcie zakłada-
ło duże przemiany w bryle 
budynku – chociażby takie 
jak przeprucie dwóch do-
datkowych wejść do obiektu 
– jednego od strony wschod-
niej, przez istniejący obecnie 
lecz nieużywany taras, oraz 

od strony zachodniej. Z głów-
nego hallu wchodzić miało się 
do gabinetu lekarza zakła-
dowego (w dzisiejszej tzw. 
sali kominkowej – pierwsze 
drzwi po prawej stronie) oraz 
do przylegającego do niego 
pokoju zabiegowego (w po-
mieszczeniu tzw. aneksu 
wschodniego). Najbardziej re-
prezentacyjne pomieszczenie 
willi – sala lustrzana – miała 
zostać podzielona. Z jej prze-
strzeni planowano wydzielić 
pomieszczenie na kartotekę, 
reszta miała pełnić funkcję 
poczekalni dla pacjentów. 
Z niej też mieli mieć oni 
dostęp do rejestracji, która 
mieściła się w sali dębowej. 
Planowano z niej wyizolować 
część i zaadaptować ją na ko-
lejny gabinet lekarski. Cała 
zachodnia strona budynku, 
czyli pomieszczenia działu 
historii, tzw. salę projekcyj-
ną oraz muzealny pokój so-

1 http://www.mauberg.pl/Folder_Wspo-
mnienia/SagaM_03-PodZnakiemSat.htm

Powojenne losy „prezydenc-
kich synów” nie były dla nich 
łaskawe. W nowych realiach 
politycznych z dzieci szczęścia 
stali się „sanacyjnymi krwio-
pijcami” i wielu miało spore 
kłopoty z dostępem do szkół 
czy znalezieniem odpowied-
niej pracy, dlatego też z reguły 
nie przyznawali się do zapisów 
w swoich metrykach. Sytuacja 
zmieniła się dopiero po trans-
formacji ustrojowej. Od 1990 
roku chrześniacy Mościckiego 
zaczęli się nawzajem poszu-
kiwać. Dzięki ogłoszeniom 
w gazetach i radiu w 1991 ro-
ku doszło do ich pierwszego 
spotkania w Gorzowie Wiel-
kopolskim, którego pokłosie 
stanowiło założenie Krajowego 
Stowarzyszenia Chrześniaków 
Prezydenta II RP Ignacego 
Mościckiego. Jego niewątpli-
wie największym osiągnięciem 
było sprowadzenie w 1993 ro-
ku ze Szwajcarii do Polski pro-
chów Ignacego Mościckiego 
i jego żony Marii.

Jakże znamiennie, nawet, 
a może zwłaszcza w czasach 
współczesnych brzmi treść pre-
zydenckiej dedykacji umiesz-
czanej wewnątrz czerwonej 
książeczki oszczędnościowej:
Rzeczpospolita wita Cię, no
wy obywatelu, i życzy Ci, abyś 
całe swe życie miał opromie
nione słońcem szczęścia i po
wodzenia. Pamiętaj, że przy
szłość Twoja zależy od Twojej 
pracy, sumienności i przezor
ności, a blaskiem życia Twego 
będzie świadomość spełnienia 
obowiązków względem rodzi
ny i Państwa.

 Anna Binek-Zajda

Źródło: Księgi metrykalne parafii 
pw. św. Stanisława BiM w Czeladzi

Nieznany projekt adaptacji Pałacu pod Filarami
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cjalny, planowano zamienić 
na pokoje dla pacjentów. 

Najciekawsza część poradni 
mieścić się miała na pierwszym 
piętrze willi. Tam przewidziano 
organizację takich pomieszczeń 
jak: sala rentgenów, przebieral-
nia, laboratorium (w pomiesz-
czeniu obecnej Dyrektor Mu-

zeum), ciemnię, fizjoterapię 
oraz gabinet dentystyczny 
(w salach wystawowych)!

Nigdy niezrealizowany 
pomysł, dziś dla wszystkich 
znających obiekt jak własną 
kieszeń przedstawia się nieco 
abstrakcyjnie, kreując wizję 
alternatywnej rzeczywistości. 

Cóż, trzeba szczerze przyznać, 
że projekt przystosowania 
budynku z pewnością dopro-
wadziłby do ogromnych prze-
kształceń obiektu, destrukcji 
oryginalnego wystroju w po-
staci boazerii i ceramicznych 
kominków, a także zniszcze-
nia pierwotnej dyspozycji 

wnętrz. A wówczas Pałac 
pod Filarami, jak to w wielu 
przypadkach takich „adapta-
cji” bywa, zupełnie zatraciłby 
swój urok, wdzięk, harmonię 
i przytulność, które bezapela-
cyjne zachwycają wszystkich 
wkraczających w jego progi.

 Stefania Lazar

Nowa powieść Magdaleny 
Majcher, jednej z najpo-

pularniejszych autorek powie-
ści obyczajowych! „Mocna 
więź” to poruszająca, oparta 

na faktach książka o potędze 
matczynej miłości i zbrodni, 
o której mówiła cała Polska. 

Wielka miłość, wspaniały 
ślub, narodziny córki – nic nie 
zapowiadało nadchodzącej 
tragedii. Ania miała wszystko 
to, o czym marzyła i do czego 
dążyła przez całe swoje życie. 
„Ona od zawsze była taka ro-
dzinna” – mówią dziś jej kole-
żanki. Była. Bo nie żyje. Zo-
stała zamordowana przez tego, 
którego kochała najbardziej.

Michalina nigdy nie przy-
puszczała, że kiedyś o jej 
dramacie będzie rozprawiać 
cały kraj. Była zwyczajną 
kobietą, matką, żoną, babcią. 
Pewnego dnia jej życie legło 
w gruzach. Jej ukochana cór-
ka Ania zaginęła bez śladu. 
Po miesiącach żmudnych po-
szukiwań i niesłabnących na-
dziei stało się jasne, że Ania 
nie wróci... Powieść inspi-
rowana prawdziwą historią 
Anny Garskiej i jej mamy, 
Michaliny Kaczyńskiej.

„Mocna więź” to wyjąt-
kowa powieść obyczajowa, 
opierająca się na autentycznej 
historii kryminalnej. Sprawa 
zaginionej Anny Garskiej i jej 
nieustającej w poszukiwa-
niach mamy, Michaliny Ka-
czyńskiej, przed laty wstrzą-
snęła całą Polską. Magdalena 
Majcher postanowiła pokazać 
tę sprawę od wewnątrz, kre-
śląc znakomite portrety psy-
chologiczne Ani oraz jej naj-
bliższych.

 Hieronim
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„Gadzinówka” czy też „pismo 
gadzinowe” to kreślenie pol-

skojęzycznej prasy, wydawanej przez 
administrację okupacyjną ale i sowiec-
ką w okresie II wojny światowej (szersza 
definicja mówi, że to periodyki będące 
na usługach zaborów i władzy totalitarnej 
w ogóle). W Zagłębiu Dąbrowskim pe-
riodykiem o takim charakterze w okresie 
II wojny był „Dziennik Poranny”, reda-
gowany w Katowicach, a kolportowany 
wyłącznie w tzw. pasie wschod nim rejen-
cji katowickiej, powstały według wzorca 
„Gońca Krakowskiego”, ukazującego się 
w Generalnym Gubernatorstwie. 

W „Dzienniku” publikowano ogłosze-
nia i zarządzenia lokalnej administracji 
okupacyjnej, ale także artykuły infor-
macyjne, wiadomości z frontu, kroniki 
kryminalne, propagandowe artykuły do-
tyczące działań niemieckiej nomenklatu-
ry na rzecz regionu (prace porządkowe, 
remonty dróg) oraz znacznie „lżejsze” ar-
tykuły popularyzujące historię Zagłębia 
Dąbrowskiego i jego walory. Jedną z ta-
kich publikacji były „Czeladzkie pogwar-
ki”, które ukazały się w jednym z nume-
rów w 1941 roku. Artykuł przygotowany 
przez anonimowego autora podpisującego 
się skrótem „lir” opisywał dość ogólnie 
historię Czeladzi oraz w dosyć krzyw-
dzący i tendencyjny sposób specyfikę 
mieszkańców miasta. Przyjrzyjmy się 
zatem bliżej artykułowi zacytowanemu 
tu w całości, który – z góry zaznaczmy – 
należy potraktować z dużym dystansem 
i poczuciem humoru:

„Z pośród miast Zagłębia Dąbrow-
skiego najstarsze jest Czeladź. Wiekowe 
to miasto, starsze o wiele od bratnie-
go Bendsburga, wiele w swych murach 
widziało, wiele przeżyło chwil wielkich 
i wspaniałych. W swych skromnych cha-
tach gościło niejednego dostojnika, nie-
jeden huf zbrojny przeciągał przez jego 
wąskie a kręte uliczki. Widziało królów 
i królowe, poczty zbrojnych będące prze-
jazdem zatrzymywały się tutaj dla spo-
czynku. Zacne to i kochane grodzisko. Ale 

nie o historii jego bogatej i pięknej, nie 
o jego przeszłości pełnej czynów wspania-
łych, lecz o ludziach o szczerych jak złoto 
czeladzianach. Bo zacny lud zamieszkuje 
to równie stare grodziszcze. Z wiekowych 
tradycji nie uronił nic, zachował wszyst-
kie swe zalety i wady po dziś dzień. Choć 
przechodziły wiek, choć miastem różne 
miotały burze i rożne przechodziło ono 
koleje – czeladzianie zawsze byli ci sami. 
Dumni a hardzi, zawzięci i nieustępliwi, 
aż do ostatecznych granic, a przy tem 
wszystkiem szczerzy i serdeczni, szczerzy 
jak złoto, gdyś z serca do nich przemówił 
i serce im okazał. Historje*, które tutaj bę-
dziemy wspominali, to pogwarki o miesz-
kańcach Czeladzi, zasłyszane od ich naj-
starszych obywateli. Bohaterzy niektórych 
żyją jeszcze do dziś dnia. 

Czeladź, jak już wspomnieliśmy, za-
chowała swoje wiekowe tradycje najdłużej 
ze wszystkich miast Zagłębia. Jeszcze oko-
ło 30-40 lat temu, gdybyśmy się dokładnie 
przyjrzeli życiu tego miasta, widzielibyśmy 
to dokładnie. Zachował się tutaj zwyczaj 
piękny i stary udawania się po rady w każdej 
chwili do patriarchów miasta, najstarszych 
obywateli. Jeszcze do dziś starsi mieszkań-
cy z rozrzewnieniem wspominają o dziad-
ku Neugebauerze i babci Baranowskiej, 
którzy tak mądrych rad udzielali zawsze 
każdemu, gdy ktoś tylko do nich się zwró-
cił. Dziś Czeladź w porównaniu z innymi 
miastami Zagłębia nie posiada tak wiel-
kiego znaczenia. Upadek swój zawdzięcza 
uporowi swoich obywateli, którzy swego 
czasu nie zgodzili się na przeprowadzenie 
tutaj linii kolejowej. Historja ta, mało znana 
gdzieindziej poza Czeladzią, przedstawia 
się miej więcej tak.

Przed rokiem 1856 wyłonił się projekt 
budowy kolei żelaznej warszawsko-wie-
deńskiej. Według planu kolej miała prze-

biegać również i przez Czeladź. Zaczęto 
robić pomiary. Czeladzianie nieufnie 
patrzyli na p[race „jeometrów” od same-
go początku, a gdy jeden z gospodarzy 
dowiedział się, że kolej ma przechodzić 
przez jego stodołę, to już nie mógł wytrzy-
mać. Zwołał gromadę, która po głośnych 
i burzliwych obradach zaprotestowała go-
rąco przeciwko projektowi. W motywach 
protestacji podano,. Że „czeladzianie nie 
życzą sobie podobnych historyj, bo wy-
mysły diabelskie nikomu korzyści nie 
przyniosą, a tylko zgorszenie boże i kro-
wy(!) będą się pędzącego diabelskiego 
smoka strachać”. Wobec takich argumen-
tów i zdecydowanej postawy mieszczan, 
towarzystwo budujące kolej zrezygnowa-
ło z przeprowadzenia linji przez Czeladź, 
prowadząc ją za to przez Sosnowitz, za-
pewniając mu w ten sposób wspaniały roz-
wój. A kto wie jak dziś przedstawiałaby 
się Czeladź, gdyby nie ówczesna troska jej 
zacnych obywateli o krowy! Może byłoby 
to największe już obecnie miasto Zagłębia 
Dąbrowskiego?”

„Czeladzianie to naród dziwnie za-
wzięty i uparty. Gdy tylko się czeladzia-
nin uprze, to choćby i djabeł z piekła 
był przeciw niemu, nie da rady. Proces 
z Mieroszewskimi prowadzili przeszło 
300 lat i choć rożne miał on koleje, choć 
niekiedy i siłą trzeba było się upomnieć 
o swoje, to czeladzianie postawili na swo-
im. Po 300 latach wprawdzie, ale grunta 
za Brynicą leżące wróciły do prawych 
właścicieli. Nie mniej charakterystyczny 
proces toczył się około roku 1907 między 
czeladzianiniem Koniecznym a zarzą-
dem kopalni Saturn. Kopalnia w skutek 
nie wglądnięcia w plany i niedopatrzenia 
budowniczego wystawiła duży dom, któ-
rego część stała na terenach należących 
do Koniecznego. Konieczny podczas 
budowania domu nic nie mówił, ale gdy 
budynek stanął, już pod dachem, wów-
czas zaprotestował. Kopalnia, widząc, 
że sprawa jej jest przegrana, chciała się 
zgodzić i za 5 m kw. gruntu zaofiarowała 
mieszczaninowi więcej niż 250 kg srebra, 

Czeladzkie 
pogwarki
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t.j. dwa przeszło wory pieniędzy, (właści-
wie około 18.000 rubli, a ponieważ 1.000 
ważył 16 kg to 18 tys. około 288 kg). Ale 
hardy i dumny mieszczanin nie zgodził 
się i doszło do sporu. Zarząd kopalni 
przegrał jednak i dom trzeba było zbu-
rzyć. Tacy już byli i są czeladzianie. 

Czeladzianie wynosili się zawsze nad 
innych. Sami mawiają o sobie, że pocho-
dzą od szlachty szwedzkiej, która tutaj 
osiadła podczas wojen Karola Gustawa, 
i stąd też czeladzianów nazywamy także 
szwedami. Wymawianie u czeladzian „s” 
i „c” jako „sz” i „cz” należało do nad-
zwyczaj dobrego tonu. Kto lepiej „czedził 
lub „szeplenił” ten większą był otaczany 
powagą. Przybyszów jednak nie cenił ten 
miły ludek czeladzki. Pragnęli oni żyć 
swem własnem życiem, spokojnem i ci-
chem, własnemi troskami i radościami, 
bez wtrącania się w nie innych. Na ob-
cego, który na krótko choćby zatrzymał 
się w mieście, mówili patrząc z podełba 
„czudży”. Do najgorszych zatargów do-
chodziło podczas odpustów czy jakichś 
zjazdów. W karczmie, gdy obcy wcisnęli 
się w koło tańczących, zaraz szedł wśród 
obecnych cichy pomruk: „szmyczkiem 
go, bo to cudży” i intruz nawet nie wie-
dział, kiedy znalazł się na ulicy. Nawet 
w kościele, podczas nabożeństwa czela-
dzianie nie mogli nigdy pozwolić na to, 
aby ktoś obcy znalazł się bliżej ołtarza. 
Wypychali po prostu przybysza łokcia-
mi, podając sobie jeden drugiemu znane 
hasło „cudży, cudży”. 

W Czeladzi krążą najrozmaitsze prócz 
tego pogwarki radosne i wesołe, a które 
trudno naraz zebrać. Może kiedyś opowie-
my znów o innych ojcach tego kochanego 
miasta, o ich troskach i radościach. O tem 
jak „Nieszporka szkrobnęło, gdy mu wo-
rek oszkrabin szmyszki szkradli, o Baci 
ciekawym, co pieniędzy szukał, a kapustę 
znalazł o i wielu, wielu innych”. 

Ot, taki obraz czeladzian i Czeladzi 
prezentował okupacyjny „dziennikarz”. 

*zachowano oryginalną pisownię

W swych początkach zwał się 
Gospodą Saturnowską, później 

Klubem Urzędniczym, a od 1910 r. 
do wybuchu II wojny światowej Domem 
Ludowym odpowiedzialnym za kre-
owanie wśród pracowników czeladzkiej 
kopalni wartości kultury oraz ich upo-
wszechnianie. Z tym okazałym budyn-
kiem wybudowanym według projektu 
Józefa Piusa Dziekońskiego ze środków 
finansowych Towarzystwa Górniczo-
Przemysłowego „Saturn” SA wiążą się 
zarówno zmienne koleje losu pojedyn-
czych ludzi, jak i wielka historia narodu 
polskiego. 

Ówczesna prasa tak relacjonowała 
brzemienne w skutki wydarzenie otwar-
cia Domu Ludowego.

Dla każdego społeczeństwa najistot
niejszym warunkiem życia jest siła inicja
tywy. Siłę taką posiada każda jednostka 
dążąca do czynu, lecz nie każda projekt 
swój w czyn przyoblec potrafi i może. 
W naszych urządzeniach społecznych 

ta myśl skrępowana jest przede wszyst
kim obręczą przepisów i paragrafów 
policyjno-administracyjnych, które czę
stokroć w samym zarodku najpiękniej
sze porywy skazują na zagładę. Drugą 
przeszkodą jest nasze ubóstwo. Trzecią 
– najważniejszą – to brak w szerszych 
warstwach ludu zmysłu organizacyjne
go, niezaradność i martwota duchowa. 
Oprócz innych te są główniejsze prze
szkody na drodze kulturalnego pochodu 
naszego ludu. Szczęśliwą jednak rękę 
mają urzędnicy Tow. „Saturn”, którzy 
periodycznie coraz to nową instytucję 
użyteczności publicznej do życia powołu
ją, biorąc niejako w biegu owe przeszko
dy. Ich to wyłącznej inicjatywie i mate
rialnemu poparciu zawdzięcza Czeladź 
powstanie wielu zrzeszeń społecznych 
i ekonomicznych. Oto one: Towarzystwo 
Oświatowe, Ochotnicza Straż Ogniowa, 
Stowarzyszenie Spożywcze „Praca”, To
warzystwo Abstynentów „Przyszłość”, 
Towarzystwo Artystyczne, Kasa Po

111. rocznica utworzenia 
Domu Ludowego 

na Saturnie

|C.d. na str. 12 >>
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życzkowo-Oszczędnościowa, 
Kursy wieczorowe dla doro
słych analfabetów, Kółko 
piechurów i krajoznawcze, 
Wypożyczalnia książek, Or
kiestry, Drużyny Śpiewacze, 
Trupy teatrów amatorskich. 
To wszystko ich idea, tych 
pracowników z Saturna, 
to ich słowo w czyn przy
obleczone. Do wyliczonych 
instytucji przybywa nowe 
ognisko życia towarzyskie
go, jest nim Dom Ludowy dla 
pracowników kop. „Saturn”. 
W niedzielę za zezwoleniem 
władz odbyło się pierwsze 
organizacyjne zebranie gór
ników i oficjalistów Tow. 
„Saturn” w Domu Zbornym 
na kopalni, na którem zapi
sało się z górą 100 członków 
i wybrano zarząd. Zebranie 
zagaił p. Mirecki, potem 
przewodniczący p. Brzostow
ski treściwie i z namaszcze
niem przedstawił obecnym 
przyszłą działalność Domu 
Ludowego, wzywając zara
zem przyszłych członków 
do wypowiadania swych 
uwag. Wywiązała się ożywio
na dyskusja nad zadaniami 
i celami tej nowej placówki 
kulturalnej. Byłem zdumiony 
przemówieniami niektórych 
robotników, formułujących 
w jasny dobitny sposób swo
je poglądy na oświatowe 
znaczenie Domu Ludowe
go. Wiało z tych prowizo
rycznych mów, jakaś ciepła 
i ożywcza nuta, nuta nadziei, 
melodia lepszej przyszłości... 
Po debatach nad niektórymi 
paragrafami Ustawy przy
stąpiono do wyboru Zarzą
du i Komisji Rewizyjnej. 
Dla ścisłości należy dodać, 

że dyskusja i wybory (jawne) 
przeszły we wzorowym po
rządku. Historia Domu Lu
dowego na Saturnie tak się 
przedstawia. Przed rokiem 
nadsztygar kop. p. Mirecki 
z pp. Wyderko i Wurcba
chem, wnieśli do Ministra 
Spraw Wewnętrznych usta
wę z prośbą o jej zatwier
dzenie. W początku bie
żącego miesiąca przyszło 
pozwolenie, a dziś już ma
my Dom Ludowy – marze
nie spełnione. Zarząd Tow. 
„Saturn” wznosząc przed 
dwoma laty gmach na po
mieszczenia Klubu Urzęd
niczego miał na myśli i lud 
roboczy, gdyż jednocześnie 
zbudował na parterze kilka 
pokoi na gospodę, wspania
łą a obszerną salę do zabaw, 
odczytów etc. ze sceną, ga
lerię dla orkiestry i ubi
kacjami. Ten właśnie lokal 
Zarząd Tow. „Saturn” oddał 
dziś bezinteresownie robot
nikom na pomieszczenia 
Domu Ludowego. Uroczyste 
otwarcie Domu Ludowego 
wraz z zabawą dla człon
ków nastąpi 26 bm. Tymcza
sem lista otwarta. Opłata 
członkowska wraz z wpisem 
w pierwszym półroczu dla 
każdego nowego kandydata 
wynosi 15 kopiejek miesięcz
nie, potem obniżona będzie 
do 10 kopiejek. Zarząd Do
mu Ludowego krząta się 
energicznie, aby dzień po
święcenia i otwarcia uczcić 
należycie. W zbożnej pracy 
„Szczęść im Boże”. St. P.

Odpis z „Kuriera Zagłę
bia” z dn. 19.1.1910 r. 

 Anna Binek-Zajda

Laboratorium
„Żydzi i ludzie” to trudno do-
stępne wspomnienia wydane 
w 1997 r. przez Lu dwikę Ste-
infeld, mieszkankę Frankfurtu 
nad Menem. W 2017 r. nakła-
dem Wydawnictwa „Książka 
i Wiedza” w Warszawie wy-
szło drugie jej wydanie, pod 
zmienionym tytułem: „Hura-
gan i cisza. Epizody wojenne”. 
W publi kacjach tych autorka 
opisuje przedwojenną i okupa-
cyjną historię swojej rodziny, 
a zwłaszcza matki, dr Natalii 
z Schutzmannów Weisselber-
gowej, laborantki. Ludwika 
jest jedynym dzieckiem Nata-
lii i Jakuba.

Na kilkunastu stronach 
książki odnajdujemy mało 
znany wątek będzińskiej hi-
storii. Autorka opisuje pierw-
sze w regionie laboratorium 
diagnostyczne, założone i pro-
wadzone w Będzinie przez jej 
rodziców. Dowiadujemy się 
także o przedszkolu syjoni-
stycznym, mieszczącym się 
przy ul. Sączewskiego.

Nowo otwarte laborato
rium, pierwsze tego rodzaju 
w Zagłębiu Śląsko-Dąbrow
skim, było wszechstronnie 

wyposażone i mieściło się przy 
ulicy Małachowskiego 18 – pi-
sze Ludwika Steinfeld w swej 
książce. Natalia, żywiąc duży 
respekt dla postępu, wpro
wadzała nie zmordowanie co
raz to nowsze metody badań. 
Dwa razy do roku jeździła ona 
do Zakładu Higieny, do Kra
kowa, gdzie pracowała jako 
wolontariusz w dziale bakte
riologii i serolo gii, u profeso
ra Bujwida. W tym czasie za
stępowała ją laborantka, pani 
Lidia, która zwykle podziwia
ła i wychwalała pilność, zapał 
i wytrwałość Natalii. Mówiła 
o niej z czcią i z uznaniem:  
–  Pani doktor jest entuzjastką 
i czarodziejką pracy! – Nie in
nego zdania byli liczni inspek
torzy i wysłannicy minister
stwa zdrowia. Laboratorium 
bowiem, jako niechrześci
jańskie, podlegało surowym 
i wnikliwym kontrolom. Ni
gdy nie otrzymali rodzice moi 
najmniejszego słowa krytyki, 
wprost przeciwnie, dwa listy 
pochwalne od władz, ładnie 
obramowane, znalazły swoje 
miejsce na ścianie.

Pracownia wyposażona 
była m.in. w nowy mikroskop 

Każdego dnia, siedząc pochylona nad mikroskopem, 
oczekiwałam śmierci. (…) Jakkolwiek fałszywe dia gnozy 
laboratorium uratowały chwilowo życie ty siącom Ży-
dów w getcie, to jednak nie uchroniło ich przed osta-
teczną zagładą

Weisselbergowie 
i ich będzińskie 
laboratorium
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binokularny Zeissa, dający 
efektow ne obrazy badanych 
preparatów. W 1939 r. został 
zabrany na wojenną tułacz-
kę. Później przechowywany 
przez pewnego lekarza zna-
lazł się w końcu w posiadaniu 
Ludwiki Stein feld.

Będzińskie laboratorium 
działało w latach 1929-1939; 
wykonywano wszystkie aktual
ne wówczas badania: kliniczne, 
chemiczne, bakteriologiczne, 
serologiczne, z tzw. „stacją 
Wassermana” łącznie – czy-
tamy w książce. Laboratorium 
dysponowało niewielką hodow-
lą zwierząt doświadczalnych, 
które trzymane były w szopie 
ogrodu, znajdującego się w ofi
cynie. Były tam króliki i świnki 
morskie w metalowych, dużych 
klatkach i białe my szy w szkla

nych pomieszczeniach. Pewien 
dozorca karmił je, dbał o ich 
czystość i nieraz wypuszczał 
wolno, na zielony trawnik. (…) 
Nie małych kłopotów przyspa
rzał nam czarny baran, którego 
krwinki niezbędne są do prze
prowadzenia reakcji Wasser
manna. Nie każ demu pozwalał 
on na punkcję ostrzyżonej szyi 
i też często musiano zmieniać 
hodowców (...). Owego czarne-
go barana możemy zobaczyć 
na jednym dołączonym zdjęciu 
laborato rium.

Praca laboratoryjna zwią
zana była z ogromnym nakła
dem sił i kosztów. Długi rosły 
nie pomiernie, a dochody były 
znikome. Całe przedsięwzię
cie było ryzykowne i wymaga
ło cierpliwości i odwagi. (…) 
W tych bardzo ciężkich cza

sach Natalia nie wahała się 
wspie rać swoją chorą na cu
krzycę matkę (matka Nata-
lii, Sara Schutzmann zmarła 
we Lwowie w marcu 1933 r., 
przeżywszy 59 lat).

Laboratorium, które po
czątkowo nie cieszyło się zbyt 
liczną frekwencją, zyskało 
w mię dzyczasie chwalebną 
renomę i też ilość pacjentów 
wyraźnie wzrosła. (…) Zjawiali 
się chorzy z rozmaitych warstw 
społecznych, o różnorodnych 
profesjach, bo też każdy z nich 
pragnął wyjaśnić przyczynę 
swojego cierpienia.

Sama charyzmatyczna Ma-
ria Ciechanowska (1863-1953), 
właścicielka dóbr grodziec-
kich, przez wiele lat odwiedza-
ła laboratorium, które uznała 
za najlepsze i najbardziej godne 

zaufania nie tylko w Zagłębiu, 
ale i na ówczesnych zachodnich 
obszarach Polski.

Początkowo frekwencja 
była bardzo niska i ro dzice 
zmuszeni byli pracować rów
nolegle w szpitalu, w Sosnow
cu – pisze autorka. W szpita lu 
żydowskim w So snowcu przy 
ul. Konrad a w 1930 r. przyszła 
na świat córka Ludwika; dru-
gi płód bliźniaczy od trzech 
tygodni w wyni ku upadku 
ze schodów ciężarnej był już 
mar twy. U Natalii Weissel-
berg po porodzie wdała się 
anemia, cierpiała też na wą-
trobę. Nadal jednak pracowała 
w będzińskim laboratorium.

Bogaci obywatele Będzi
na zwykli byli posyłać szofe
ra z wozem, aby Natalia już 
w ran nych godzinach mogła 

|C.d. na str. 14 >>
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| dokończenie ze str. 13 – „Weisselbergowie i ich...”

pobrać krew na czczo i przy 
łóżku pacjenta. (…) Biednych 
badała zawsze bezpłatnie. 
Dr Perel, będąc socjalistą i le
karzem ubogich, mieszkając 
w pobliżu ich dzielnicy, stale 
przysyłał swoich pacjentów 
z adnotacją „pro paupero”. 
Zjawienie się biedaka w labo
ratorium nie oznaczało bynaj
mniej mniejszej troski o niego. 
Wprost przeciwnie, ludzi tych 
badano gruntowniej i bardziej 
wielostronnie, aby nie prze
oczyć utajonego schorzenia. 
(…) Każdej soboty odwiedzały 
nas żebrzące dzieci żydowskie 
i wtedy Natalia rozdzielała im 
przygotowane dla nich kanap
ki, a ojciec – nagromadzone 
w ciągu tygodnia miedziaki.

Po kilku latach Weissel-
bergowie zamieszkali w Bę-
dzinie w mieszkaniu przy-
legającym do laboratorium. 
Spis Żydów Będzina z końca 
1939 r. potwierdza zamieszka-
nie w kamienicy przy ul. Ma-
łachowskiego 18 Wajselber-
gów: Jakuba (urodzony 15 V 
1899), „nauczyciela” i Natalii 
(urodzona 8 IX 1903), „lekar-
ki”. Wraz z nimi zamieszkali 
także rodzice Jakuba: Pinkas 
i Toni, którzy przyjechali 
spod Czerniowców - „Jerozo-
limy Bukowiny”. Wcześniej 
prowadzili w Chorostko-
wie (ok. 60 km na południe 
od Tarnopola) skład węgla, 
koksu i drewna. Rodzina by-
ła dumna z faktu, że Pinkas 
był bratankiem dr. Salo von 
Weisselber ga (1869-1939), 
naczelnego radcy sądowe-
go, posła na Sejm, burmi-
strza Czerniowców, se natora 
w parlamencie rumuńskim; 
w latach 1915-16 przebywa-

jącego na zesłaniu na Sy berii. 
Schorowanego, cierpiącego 
na arteriosklerozę i leżącego 
w łóżku Pinkasa Weissel berga 
niemal codziennie odwiedzał 
dr Chaim Perel (1893-1943). 
Perel był także działa czem 
socjalistycznym i radnym bę-
dzińskim. Przyjacielem rodzi-
ny był również dr Land fisch, 
codziennie przychodzący 
do laboratorium z materiałem 

do badań. Później odwie dzał 
ich wzięty adwokat dr Fryde-
ryk Zoller z pobliskiej Bramy 
Cukiermana.

Babka Toni, będąca osobą 
skrzętną i gospodarną, zastę
powała Natalię w obowiąz
kach domowych i to w ciągu 
wielu lat, aż do wybuchu woj
ny - pisze Steinfeld. Dzięki te
mu Natalia mogła bez reszty 
oddać się pracy zawodowej.

Rodzinę Weisselbergów od-
wiedził w Będzinie ojciec Nata-
lii, Bernard Schutzmann, który 
przez długie godziny przesia-
dywał na skwerze na pobliskim 
placu 3 Maja, uświetnionym 
w 1933 r. pomnikiem z górują-
cym Aniołem Pokoju w posta-
ci nagiej kobiety, bulwersują cej 
co bardziej pobożnych Żydów 
i nie tylko.

Ludwisia w Będzinie
Córka Natalii i Jakuba, Ludwika 
Weisselberg, w tym czasie (po-
łowa lat 30. XX w.) uczęsz czała 
do przedszkola, które mieściło 
się przy ul. Sączewskiego, jak 
sama wspomina – obok rezy-
dencji Szymonostwa Fürsten-
bergów (obecnie siedziba są-
du). Zachowało się kil ka zdjęć 
z przedszkola. Zajmowało ono 
duże, parterowe mieszkanie, 

którego liczne okna skierowa
ne były na ulicę, a wchodziło 
się doń od strony podwórza. 
Przedszkole prowadzone by
ło w duchu syjonistycznym; 
historii Żydów i religii na
uczano w sposób przystępny, 
jednakowoż nie pojmowaliśmy 
należycie przejścia z czasów 
starożytnych do nowoczesno
ści. Kierowniczką freblówki 
była wysoka, szczupła bru
netka, którą zwano Menucha, 
co oznacza po hebrajsku „spo
kój”. Prowadziła ona lekcje 
z energią i z tempe ramentem, 
mając do pomocy zmieniające 
się młode dziewczęta. Należały 
one do pio nierskiego ruchu tzw. 
Haluców i każdą z nich nazy
wano anonimowe: „Halucka”. 
Uczyły się one gospodarki rol
nej i opieki nad dziećmi, ażeby 

w określonym czasie wyemi
grować do Palestyny. Z Me
nuchą rozmawiały one płynnie 
po hebrajsku, co budziło ogólne 
uzna nie i podziw. W dużej sali 
widniały trzy portrety: duży, 
środkowy, dra Teodora Herzla, 
po obu stronach: poety Bialika 
i któregoś z działaczy syjoni
stycznych.

W ciągu mego dwuletniego 
pobytu w przedszkolu, zawar
łam liczne przyjaźni z dziećmi, 
o których pamięć pozostała 
aż po dzień dzisiejszy. Zacho
wały się też niektóre zdjęcia 
z tego okresu: święto maryna
rzy i święto kostiumowe, Purim. 
Obecnie budzą one dotkli wy 
smutek i przerażenie, bo wiem, 
że spośród nich jestem jedyna, 
której udało się przetrwać ho
locaustowe piekło. (…) Dzieci 
te pochodziły przeważnie z do
mów zasob nych, były bardzo 
schludne i otrzymały staranne, 
socjalne pozytywne wychowa
nie. Re zolutne i zdrowe, nie 
wykazywały one ani śladu ja
kichś cech przestępczych, ani 
żadnych wybujałych, złych 
skłonności. Zginęły, bo były 
solą w oku złoczyńcom. (…) 
W czasie świę ta Bożego Cia
ła zamykano w przedszkolu 
okiennice, a dzieciom nie po
zwalano zatrzymy wać się w ich 
pobliżu. Nie wolno nam było 
śpiewać ani mówić na głos. 
Głośne śpiewy za to docho
dziły do nas z zewnątrz, kiedy 
procesja wolno sunęła przez 
jezdnię i od czasu do czasu ktoś 
miotał kamieniami w okienni
ce. To był nasz jedyny kontakt 
z chrześcijań ską młodzieżą 
tego miasta i też jedyny prze
jaw ich istnienia. Mieszkali 
oni przeważnie we własnych 
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domkach z ogródkiem na pe
ryferiach miasta i tylko w cza
sie wielkich świąt zjawiali się 
masowo w centrum, płatali 
„figle” dokuczając nieco ży
dowskim mieszkań com.

Później, prawdopodobnie 
od 1937 r., Ludwika uczęsz-
czała do szkoły powszechnej 
przy gimnazjum im. Fürsten-
bergów przy ul. Sobieskiego 
(dziś Teatralna). Kuzynka 
Giza, która po kłótni rodzin-
nej opuściła męża i z dzieć-
mi przyjechała do Będzina 
ze Lwowa, znalazła tymcza-
sowe zatrudnienie właśnie 
w jednym z biur przemysłow-
ców Fürstenbergów (Pol skie 
Zakłady Przemysłu Cynkowe-
go SA). Giza opisywała Jurka 
Fürstenberga, syna Szymo na 
i Heleny, jako człowieka szar-
manckiego i energicznego, 
ale i też aroganckiego i swa-
wolnego. Podczas jednej z im-
prez miał strzelać do żarówek 
w lampach, które lokaj wy-
mieniał na nowe.

Najlepszą przyjaciółką Lu-
dwiki była wówczas Hadasa 
Szlezyngier, córka właściciela 
fa bryki lin i drutu przy ulicy 
Sieleckiej 11. Wśród koleżanek 
były także: Rutka Rudoler, Ce-
sia Jakubowicz oraz Lilka Boru-
chowska (Liliana Boruchowicz, 
urodzona w 1931) zamiesz kała 
przy ul. Sączewskiego 15.

Autorka przedstawia też 
atmosferę codziennego życia 
w mieście: Bywało, że w dni 
po wszednie liczni domokrąż
cy przychodzili na nasze po
dwórze: muzykanci, żebracy 
i śpie wacy. A aktualnymi 
wydarzeniami byli oni nader 
dobrze obeznani. Oj, Madaga
skar! Kra ina czarna, parna, 

I dużo w niej jest naszych... – 
domokrążcy podchwycili pro-
jekt rządu polskiego przesie-
dlenia Żydów na afrykańską 
wyspę (1937 r.).

Z powodu choroby wątroby 
Natalia Weisselberg wyjeż-
dżała na kurację do Karlsba-
du. Po jej powrocie Jakub za-
bierał córkę Ludwikę na ferie 
do Iwonicza, a potem do Rab-
ki. Ostatnie przed wojną, nie-
co skrócone wakacje z powo-
du niepokojących wydarzeń 
poli tycznych, spędzili w ho-
telu Fiszerów w Rabce.

31 sierpnia 1939 r. Ludwi-
sia wraz z dziadkami wy-
jechała nocnym pociągiem 
na Ukrainę - przez Kraków, 
Lwów i Tarnopol - do odległe-
go o 600 km miasteczka Cho-
rostków, gniazda rodzinnego 
dziadków. W dniu, w którym 
przybyli na miejsce, wybuchła 
II wojna świato wa. Niebawem 
ściągnęła tu także Pola Sachs, 
siostra Jakuba. Z powodu po-
garszającego się stanu zdro-
wia Pinkasa, Pola zabrała Lu-
dwikę na wieś, do Iwanówki, 
odległej ok. 60 km.

Małachowskiego 18
Dziś w Będzinie adres ten jest 
dobrze znany. Od ponad 20 
lat mieści się pod nim znane 
rodzinne studio fotograficz-
ne Foto Borkowscy, otwarte 
w 1965 r. przy ul. Modrze-
jowskiej przez Romana Bor-
kowskiego. Dziś to najstarsze 
działające będzińskie studio 
prowadzą jego dzieci: Woj-
ciech i Katarzyna Borkowska-
Kowal. Po zakupieniu przez 
Borkowskich ok. 20 lat temu 
tej posesji budynki zostały 
wyremontowane i wybudo-

wano kilka pawilonów. Przed 
wojną kamienica należała 
do Fajgli z Dancygierów Za-
lcbergowej (1880-1943), żony 
kupca Szymona Zalcberga, 
która odkupiła ją 26 IX 1931 r. 
od Joska Szwajcera. Po jej 
śmierci kamienica przeszła 
formalnie na jej córkę Este-
rę Dwojrę (1919-1944), któ-
ra też zginęła. W Dzienniku 

Urzędowym Ministerstwa 
Sprawiedliwości nr 10 z 1 X 
1947 r. w dziale Postępowanie 
spadkowe odnajdujemy nastę-
pujące ogłoszenie (str. 197):

Sąd Grodzki w Będzinie 
ogłasza, że:

2) po zmarłej w dniu 31 sierp
nia 1942 r. Fajgli z Dancy-
gierów Zalcberg, ostatnio zam. 
w Będzinie, pozostała nierucho
mość, położona w Będzinie przy 
ul. Małachow skiego, oznaczona 
w Oddziale Hipotecznym Sądu 
Grodzkiego w Będzinie Nr rep. 
hip. 897, składająca się z działki 
placu o powierzchni 820,4 m2 
oraz ze znajdu jących się na tym 
placu zabudowań; (…)

W związku z powyższym 
Sąd Grodzki w Będzinie 
wzywa spadkobierców wyżej 
wymienionych, aby w cią

gu sze ściu miesięcy od daty 
ogłoszenia zgłosili w Sądzie 
Grodzkim w Będzinie i udo
wodnili swe prawa do spad
ków, w przeciwnym razie 
mogą być pominięci w posta-
nowieniu o stwierdzenie praw 
do spadku.

Posesja drogą spadku prze-
szła na własność najmłodsze-
go brata (jedynego ocalałego 
z licznego rodzeństwa) Faj-
gli Zalcberg, Eliasza (Elija-
hu) Dancygiera, urodzone go 
w 1889 r. w Będzinie. Jeszcze 
przed wojną wyemi grował 
do Niemiec (Magdeburg), 
a po wojnie do Pale styny.

1 czerwca 1953 r. jedną 
część posesji kupił od Dancy-
giera Edward Lityński, a dru-
gą Antonina z Dyngusów 
Tuszyńska; po niej odziedzi-
czyła ją córka Julia Lityńska. 
Potem od kupili ją Borkowscy 
z myślą o przeniesieniu zakła-
du fotograficznego.

Ucieczka na Wschód
Jesienią 1939 roku Weissel-
bergowie postanowili wyje-
chać z Będzina. Natalia pisa-
ła: bar dzo ciężko przyszła nam 
decyzja opuszczenia własne
go zakładu pracy i ładnego 
mieszka nia. Jednak doniesie
nia o masakrach na Żydach, 
których dokonywali Hitlerow
cy w każ dym nowo zdobytym 
mieście, sumowały się i zaczy
naliśmy wierzyć w to, co usły
szeliśmy o nich. Hitlerowcy 
wkroczyli już do Zagłębia i za
jęli Będzin. Kiedy kontynuować 
zaczęli swoje występki, zabija
jąc właściciela naszego domu, 
bardzo przyzwoitego, religij
nego człowieka, postanowili
śmy uciec na Wschód. Owym 

|C.d. na str. 16 >>
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właścicielem był zapewne 
Szymon Zalcberg (jak wiado-
mo dom formalnie kupiła jego 
jego żona Fajgla), posiadający 
także sklep. Przewodnik go-
spodarczy na 1938 r. i książka 
telefoniczna na 1939 r. podają, 
że Szymon Zalcberg prowadził 
przy ul. Kołłątaja 12 sprzedaż 
hurtową szkła okiennego, sto-
łowego, luster i porcelany; był 
także przedstawicielem Zrze-
szenia Hut Szklanych w Pol-
sce. Oświadczenie o jego 
śmierci złożył 5 I 1956 r. w In-
stytucie Jad Waszem szwagier 
Eli jahu Danziger.

Rodzice moi – pisze Ludwi-
ka – zabrali ze sobą jedynie 
małą walizkę i drewnianą szaf
kę mieszczącą duży mikroskop 
Zeissa. Siedząc przy stole ku
chennym w mieszkaniu ciotki 
opowiadali, jak ich zaaresz
towano na dworcu kolejowym 
w Będzinie. Zbili przy tym sil nie 
mego ojca tylko z tego powodu, 
że towarzyszyła jemu moja mat
ka, –  do „Żydówki podobna” 
kobieta. Zbesztali ojca i wy
mierzyli mu potężne cięgi, jako 
„aryjczykowi”, który własną 
swoją krew zbrukał.

Uwolnieni przez Schupo 
pojechali do Krakowa, by po-
żegnać się z prof. Odonem 
Bujwi dem. Nocą przedostali 
się przez San, stanowiący już 
granicę niemiecko-radziec-
ką. Ży dów szmuglowanych 
promem na drugim brzegu 
Sowieci aresztowali, jednak 
oratorskie zdolności Jakuba 
spowodowały ich uwolnie-
nie. W Chorostkowie Weis-
selbergowie dowie dzieli się 
o śmierci ojca Jakuba, Pin-
kasa. Z pierwszymi śniegami 
zjawili się w Iwanówce, gdzie 

zatrzymali się na tydzień.
We Lwowie zamieszkali 

przy ul. Kurkowej 4 - u brata 
Natalii, Henryka Schutzman-
na i jego żony Malci. Miesz-
kał z nimi także Bernard. Lu-
dwika poszła do szkoły im. 
Staszica. Po południu brała 
lekcje fortepianu u dr Haliny 
Kasparek i wkrótce została 
przyjęta do prywatnej szkoły 
muzycznej ciotki Haliny – Sa-
biny Kasparek.

Weisselbergowie jako wo-
lontariusze pracowali w Pań-
stwowym Zakładzie Higieny. 
Wyje chali, gdy dowiedzieli się 
o wakującej posadzie w szpi-
talu miejskim w Trembowli, 
odle głej o 160 km od Lwowa.

Trembowla 
– raj albo przedpiekle

W Trembowli początkowo 
zamieszkali w pokoju szpital-
nym, później niedaleko zamku 
w niewielkim domku rodziny 
Steinig. Po kilku tygodniach 
dyrekcja szpitala przydzieliła 
im komfortowe mieszkanie 
służbowe w willi należącej 
do deportowanego przez Ro-
sjan duchownego (tzw. dom 
księdza Machalskiego przy 
Plantach 4). Jakub sprowadził 
z Cho rostkowa swą matkę, któ-
ra zajęła się nowym, skrom-
nym gospodarstwem. Ludwika 
uczyła się w szkole naprzeciw-
ko szpitala. Dobrze wyposa-
żone laboratorium szpitalne, 
w którym pracowali, mieściło 
się na drugim piętrze.

Z początkiem lipca 1941 r. 
do Trembowli wkroczyły 
wojska hitlerowskie. Dyrek-
tora szpi tala, przeniesionego 
do Lwowa, zastąpił dr Alek-
sander Dejnicki. Pomimo za-

kazu zatrud niania żydowskich 
pracowników, Weisselbergowie 
utrzymali pracę w laborato-
rium, bo wiem w okolicy brako-
wało podobnych specjalistów.

Jesienią 1942 r. w rejonie 
ulicy Sobieskiego Niemcy za-
częli tworzyć getto żydowskie 
i Weisselbergowie musieli się 
do niego przenieść. W otrzy-
manym pokoju na poddaszu 
musiało mieszkać kilkana-
ście osób. Z powodu ciasnoty 
spali na materacach w kuch-
ni po bliskiego szpitala. Gdy 
wybuchła epidemia tyfusu 
plamistego Natalia przedsta-
wiała wła dzom niemieckim 
zaniżone fałszywe wyniki 
zachorowań, obawiano się 
bowiem likwidacji getta. 
Utworzony w getcie oddział 
epidemiczny mógł pomieścić 
tylko kilkudziesięciu chorych, 
przy znacznie większej liczbie 
przypadków.

Gdy Ludwika już nie mo-
gła uczęszczać do szkoły, jej 
edukacją zajęła się matka. Jak 
wspominała w 1960 r. Nata-
lia W naszym laboratorium 
przechowywali się od czasu 
do czasu Żydzi wyznaczeni 
na wyjazd z getta do robót 
przymusowych. Dr Dejnicki 
i na to przymykał oczy....

5 listopada po całodziennej 
akcji ponad 1000 osób hitlerow-
cy wywieźli do obozu śmierci 
w Bełżcu; na miejscu zabito 
ponad 100 Żydów. W get-
cie, formalnie utworzonym 
1 grud nia, stłoczono 2,5  ty-
siąca osób. Ludwikę rodzice 
na krótko umieścili w Podwo-
łoczyskach u Jana Rozkosza, 
rzeźnika. 7 kwietnia 1943 r. 
hitlerowcy pod Plebanówką 
rozstrzelali po nad tysiąc osób 

z getta; zastrzelono też wszyst-
kich chorych w lazarecie.

Ludwika wraz z bab-
cią Toni znalazły kryjówkę 
w Krowince (4 km na północ 
od Trembow li) na strychu 
u siostry Jana Rozkosza, Han-
ny. Po czterech tygodniach 
Ludwika wróciła jednak 
do rodziców. Po wyzwoleniu 
Weisselbergowie dowiedzieli 
się o gehennie Toni. Chłop, 
u którego przebywała, kazał 
jej opuścić ich dom. Udała 
się więc do Ganczarskich, ale 
po drodze została obrzucona 
kamieniami i ranna w oko. 
Ponieważ poinformowano ją, 
że jej rodziny u Ganczarskie-
go nie ma (nie chciał też jej 
przyjąć), zdesperowana sa-
ma zgłosiła na żandarmerię. 
Zaprowadzono ją za koszary 
i rozstrzelano.

Podczas wybuchu steryli-
zatora w laboratorium Natalia 
została poważnie ranna. Mia-
ła po dwójne otwarte złamanie 
kości przedramienia. Kości 
nie zostały odpowiednio zło-
żone i prowizoryczne założo-
no deszczułkę. Jakub odniósł 
mniejsze obrażenia.

Podczas likwidacji get-
ta w Trembowli, 4 czerwca 
1943 r. około północy, rodzi-
na Weissel bergów ukryła się 
w kanałach pod klozetami 
szpitala. Nocą pod ostrzałem 
uciekli w kie runku odległej 
o 3 km wsi Sady, przechodząc 
przez rzekę Gnieznę. Tam 
znaleźli schronie nie w stodo-
le Jana i Anny Ganczarskich, 
małorolnych chłopów. Przeby-
wali tam („Sady, obok białej 
figury Madonny”) aż do wy-
zwolenia przez Rosjan.
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W oświadczeniu Ganczar-
skich, spisanym w Prudniku, 
dokąd po wojnie się przesiedli-
li, 12 II 1963 r. napisano: zdążyli 
uciec z getta i błagali nas aby
śmy ich ukryli, gdyż w przeciw-
nym razie grozi im śmierć z rąk 
Niemców. Powodowani uczu
ciami ludzkimi daliśmy tak ja, 
jak i moja żona schronienie tej 
rodzinie w naszym domu, gdzie 
przebywali do dnia 20. kwiet
nia 1944 r. to jest do czasu 
nadejścia do Trembowli armii 
rosyjskiej.

Władze radzieckie zakwate-
rowały uratowaną rodzinę We-
isselbergów w opuszczonym 
ob szernym mieszkaniu dra 
Leszczyńskiego w Trembowli. 
Szczęście ocalenia trzyosobo-
wej rodziny stanowi zakończe-
nie książki Ludwiki Steinfeld.

Natalia z Schutzman-
nów Weisselberg

Natalia Weisselbergowa uro-
dziła się 9 wrze śnia 1902 r. 
we Lwowie w domu przy uli-
cy Bernsteina 9 (ob. Szolom-
Alejchema) (parter po prawej 
stronie). Była drugim dziec-
kiem kupca Bernarda Schut-
zmanna i Sary Gitel (akt 
urodzenia nr 180). Jej imię 
świadczy o dużym stopniu 
asymilacji rodziny. Zresztą 
ojciec też używał nieżydow-
skiego imienia. Zdrobniale 
nazywano ją Tusia.

Ojciec, we lwowskiej księ-
dze urodzeń przy Natalii za-
pisany jako 28-letni subiekt 
handlo wy – Berl Bram recte 
Schutzman z ul. Kotlar skiej 6 
(w księdze adresowej z 1901 r. 
wid nieje pod adresem ul. Sło-
neczna 39) urodził się w Bo-
rysławiu 15 maja 1872 r. jako 

syn handlarza Chaima Herszka 
Brama i Lei Schut zman (uży-
wanie nazwiska matki świad-
czy o tym, że rodzice nie mieli 
formalnego ślubu).

Matka, 26-letnia Sara Gitel 
Timan z ul. Braje rowskiej 3 
urodziła się w 1875 r. we Lwo-
wie jako nieślubna córka Estery 
Timan (Ludwika Steifleld pisze, 
że matka pochodziła z rodzi ny 
Dubs – być może jest to nazwi-
sko ojca); księga urodzeń – su-
plement z 1900 r. – nie po daje 
ani daty dziennej, ani imienia 
ojca. Jej osoba w książce Lu-
dwiki Steinfeld nie wy stępuje 
(zapewne wcześnie zmarła).

Rodzice pobrali się dopiero 
16 kwietnia 1901 r. we Lwowie 
(mieli już syna Joachima Hen-
ryka, urodzonego 23 I 1901 r.), 
a ślubu udzielił im rabin Izaak 
Schmelkes, wybitny uczony-
talmudyst). Doczekali się jesz-
cze dwóch córek.

Rodzina Bernarda Schut-
zmana od pokoleń mieszkała 
we Lwowie, a on uważał się 
za Au striaka i mówił po nie-
miecku. Wcześnie osierocony 
od 15. roku życia terminował 
w hur towniach tekstylnych. 
Później otworzył swój własny 
sklep z tkaninami, zatrudnia-
jąc ubo gich czeladników. Gdy 
Sara po urodzeniu drugiej cór-
ki Reginy, zwanej Muszką, za-
padła ciężko na cukrzycę, za-
trudniono opiekunkę do dzieci, 
niejaką Kazimierę.

Sara Gitel zmarła w marcu 
1933 r., a Bernard zginął jako 
ofiara Holocaustu.

Córka Ludwika w następu-
jąco opisuje wygląd Natalii: 
Nie będąc pięknością, emano
wała niezwykłym ciepłem, a jej 
rzadkie walory duchowe były 

stałym przedmiotem 
pochwał. W okresie 
szkoły podstawowej, 
po lekcjach, zwy
kle pomagała ojcu 
w sklepie, pakując 
sprzedane towary. 
Kiedy kupujących 
nie było, skracała 
sobie czas, wykonu
jąc zadania rachun
kowe na skrawkach 
pakunkowego pa
pieru. W gimnazjum 
będąc, zdradzała 
ona zamiłowanie 
do przedmiotów 
matematyczno-
przyrodniczych, mając przy 
tym świetne noty z języka nie
mieckiego i łaciny. Obiegową 
niemczyznę znała z domu, 
uzupełniła ją w niemieckiej 
szkole ewangelickiej, aby móc 
następnie czytać dzieła klasy
ków niemieck ich.

Podczas I wojny światowej 
Bernard Schutzmann został 
ranny w nogi i przebywał 
na le czeniu w Wielkim Wara-
dynie na Węgrzech (obecnie 
Oradea w Rumunii); odmro-
żone pal ce u nóg zostały am-
putowane. Gdy wraz z matką 
Natalia przebywała przy ojcu 
aż do jego wyzdrowienia, 
ich opuszczone mieszkanie 
zostało splądrowane i znisz-
czone. Nie chodziła wtedy 
do szkoły, a pracowała w ate-
lier fotograficznym, następ-
nie w zakładzie krawieckim, 
w końcu jako wychowaw-
czyni i nauczycielka języka 
niemieckiego. Po po wrocie 
do Lwowa z powodu złego 
stanu zdrowotnego rodziców, 
dzieci musiały utrzymy wać 
całą rodzinę. Henryk termino-

wał w hurtowni sprzętu elek-
trycznego, a Regina uczyła się 
na technika dentystycznego. 
W 1915 r. Natalia złożyła eg-
zamin wstępny do klasy II 
prywatnego gimnazjum żeń-
skiego im. J. Słowackiego, 
jednak II i III klasę zrealizo-
wała w żeńskim Państwowym 
Gimnazjum Realnym im. 
Królowej Jadwigi. Następnie 
po prze rwie i po złożeniu eg-
zaminu wstępnego do klasy V 
przez półtora roku uczyła się 
w pry watnym żeńskim gim-
nazjum realnym im. Mickie-
wicza. Drugie półrocze klasy 
VI oraz klasy VII i VIII ukoń-
czyła w Państwowym Gim-
nazjum Realnym im. Królo-
wej Jadwigi. W maju 1922 r. 
„Na podstawie egzaminu doj
rzałości uznano ją dojrzałą 
z postępem celującym do stu
diów na Uniwersytecie”.

Studiowała na Wydzia-
le Matematyczno-Przyrod-
niczym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Za-
chowane świadectwa kolo-
kwialne poświadczają, że np. 

|C.d. na str. 18 >>
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przedmiot fizyczne właściwo-
ści minerałów, krystalografię 
i petrografię zaliczyła celują-
co, a chemię orga niczną i pro-
mieniotwórczość „z postępem 
bardzo dobrym”. Dyplom 
doktora filozofii otrzymała 
4 lipca 1927 r. na podstawie 
rozprawy „Czy możemy uwa-
żać za rozstrzygniętą kwestję 
analogii roztworów ciekłych 
i kryształów mieszanych?”. 
Jej promotorami byli profeso-
rowie: Józef Siemiradzki (geo-
log i paleontolog), Stanisław 
Loria (fizyk) i Zygmunt Wey-
ber (mineralog i petrograf). 
Jednocześnie od 1 X 1923 
do 17 VII 1926 r. pracowała 
w Zakładzie Krystalograficz-
nym Uniwersytetu, uprawia
jąc badania fizyko-chemicz
ne, których wynikiem, między 
innemi, była Jej rozprawa 
doktorska. Zaświadczenie 
w tej sprawie z 8 II 1928 r. 
wystawione przez prof. zw. 
Zygmunta Weyberga nad-
mienia także, że: Przez cały 
ten czas p. N. Schutzmannów
na okazywała dużą wprawę 
i obycie pracow niane, do
kładność, pilność i systema
tyczność, przez co zyskała 
sobie jak najzupełniejsze moje 
zaufanie, tak że mogę Ją go
rąco polecić jako wytrwałą, 
sumienną i pilną pracow-
niczkę w dziedzinie badań fi
zykochemicznych. Następnie 
w celach naukowych – jako 
wo lontariuszka – pracowała 
w filii Państwowego Zakładu 
Higieny we Lwowie.

Wyszła za mąż za Jakuba 
Weisselberga, urodzonego 
w Stanisławowie, syna Pin-
kasa i Toni (Henryka i Ni-
ny - wg spisu Żydów Zabrza 

z 1946 r.). Pod koniec jego 
studiów Bernard zwrócił się 
do swego dawnego przyjacie-
la, niejakiego Landaua z Bę-
dzina, o pomoc w znalezieniu 
pracy. Dzięki jego interwencji 
oboje podjęli pracę w szpitalu 
Żydowskiego Towarzystwa 
Dobroczynności w Sosnowcu 
przy ul. Konrada 9. Natalia 
objęła wkrótce kie rownictwo 
laboratorium szpitalnego, 
a Jakub został intendentem 
z funkcjami zastępcy dyrekto-
ra. Zamieszkali w służbowym 
mieszkaniu na II piętrze. Obo-
wiązki dyrektora peł nił wów-
czas dr medycyny Salomon 
Weinzieher z Będzina (1869-
1943). Znany z działalno ści 
charytatywnej był założycie-
lem Żydowskiego Towarzy-
stwa Dobroczynności i domu 
sie rot w Będzinie; podczas 
I wojny światowej został 
radnym (od 1925 r. prze-
wodniczący rady miejskiej), 
a w 1919 r. posłem do Sej-
mu. Zginął w KL Auschwitz 
w 1943 r. wraz ze swoimi pa-
cjentami będzińskiego szpi-
tala żydowskiego.

Córka Ludwika tak pi-
sze o sosnowieckim okresie 
w życiu Natalii: „(...) stwo
rzyła ona w laboratorium 
szpitalnym nie tylko ważką 
podporę diagnostyczną dla 
lekarzy, ale rów nież forum 
konsyliarne i dokształcające. 
Tam omawiano trudniejsze 
przypadki, rozwija no dys
kusje odnośnie rozpoznania, 
leczenia i prognozy. Natalia 
ogromnie lubiła swoją pracę, 
której oddawała się całym 
sercem, każdego dnia od no
wa, przy ścisłej koncentra cji 
i z równym nakładem pilno

ści. W czasie pracy towarzy
szyły jej równowaga ducha 
i pogoda, co wynikało z jej 
usposobienia, cechującego 
się roztropnością i spoko
jem. (…) była ona nieocenio
nym „dobrym duchem” tego 
szpitala. Biorąc to pod uwa
gę można trafnie osądzić, jak 
tragiczna wprost była nie
sprawiedliwość losu, która 
takiej osobie, jak Natalia nie 
pozwoliła podjąć studiów le
karskich! I to z powodu bra
kującego świadec twa chrztu, 
bazującego na staro-hebraj
skim, ortodoksyjnym zwycza
ju. Prawdziwie: ciężka ironia 
losu! Niebawem spełniło się 
jej marzenie – własne labo-
ratorium prywatne, które 
w 1929 r. Weisselbergowie 
stworzyli w Będzinie.

Od 6 XI 1928 do 31 VIII  
1929 r. Natalia zatrudniona 
była także w Szpitalu Wene-
rycznym Kobiecym Samorzą-
dów Zagłębia Dąbrowskiego 
w Będzinie przy ul. Kościusz-
ki 52 (ob. te ren pogotowia 
ratunkowego), gdzie założy-
ła i prowadziła „pracownię 
Wassermanowską”. Posadę 
opuściła „z powodu zwinię-
cia pracowni” („świadectwo 
służbowe” z 31 VIII 1928). 

Po wojnie rodzinę Weis-
selbergów znajduje my w spi-
sie Żydów Zabrza w 1946 r. 
Później zamieszkali w Izraelu 
(tu Jakub Weisselberg zmarł), 
a następnie w Niemczech.

Natalia Weisselberg zmarła 
12 marca 1990 r. tamże. Po-
chowana została na Nowym 
Cmentarzu Żydowskim (Neu-
er Jüdi scher Friedhof Frank-
furt) we Frankfurcie nad Me-
nem. Była niezwykle skromną 

i nader wrażliwą osobą, bystrą 
i rzetelną. Na jej na grobku 
wyryto słowa (w tłumaczeniu 
L. Steinfeld):

Założycielka pierwszego 
medycznego labora torium 
na Śląsku. Uchroniła ona ży-
dowskie getto w Trembowli 
od przedwczesnej likwidacji, 
zatajając, z narażeniem życia, 
liczbę zachorowań na tyfus 
plamisty.

Ludwika Steinfeld
Ludwika Steinfeld z d. Weis-
selberg urodziła się w 1930 r. 
w Sosnowcu. Wojnę wraz 
z ro dzicami spędziła we Lwo-
wie, Trembowli (pobyt w get-
cie) oraz podmiejskiej wiosce 
Sady w ukryciu u rodziny Ja-
na Ganczarskiego. W 1946 r. 
zdała maturę, a w 1952 r. 
ukończyła studia na Wydzia-
le Medycznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Od 1964 r. 
mieszka we Frankfurcie nad 
Menem, gdzie pracowała jako 
lekarz dermatolog-alergolog. 
Zajmuje się również literatu-
rą, pisząc głównie wiersze. 
Wydała m. in.: „Judasz. Po-
emat nie tylko bi blijny. Wier-
sze różne” (Frankfurt 1986), 
„Sielanki okupacyjne: balla-
dy” (1986), „Fern von Lamba-
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rene: Eine Lebensgeschichte, der 
Krieg und die Fleckfieberseuche” 
(1992), „Mój małżonek Józef: Ar-
beit macht frei” (2015), a w 2017 r.: 
„Polskie lasy szumiące. Ele gie 
Chrystusowe w siedmiu księgach”, 
„Sielanki okupacyjne”, „Huragan 
i cisza. Epizody wojenne” (książ-
ka autobiograficzna), „Qumran. 
Poemat symfoniczny w sześciu 
księgach”. Jest pod opieką córki 
Barbary.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję za pomoc przy 
artykule: Panu Wojciechowi Bor
kowskiemu za infor macje na temat 
właścicieli kamienicy, Bożenie We
stphal za pozyskiwaniu informacji 
oraz Halinie Łukaszewskiej z Cze
ladzi, córce Państwa Ganczarskich 
z Prudnika, a także Pani Dyrektor 
Iwonie Szaleniec za zaintereso
wanie tematem i udostępnienie 
książki. Szcze gólnie dziękuję Pani 
Ludwice Steinfeld za upamiętnienie 
swych bohaterskich rodziców i bę
dzińskich epizodów życia.

 Andrzej Ciepał
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• Do połowy kwietnia zapraszamy do zwie-
dzania wystawy „Bolszewika bij! Czela-
dzianie wobec wojny z Rosją Sowiecką 
1920 r.”, którą można było zwiedzać od mo-
mentu ponownego otwarcia Muzeów, czyli 
od początku lutego. Na wystawę złożyły się 
plansze przygotowane przez Wojskowe Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 
oraz materiały ze zbiorów Muzeum Saturn 
między innymi reprinty grafik propagando-
wych przedstawiających wizje obrazu so-
wieckiego panowania w przypadku bolsze-
wickiego zwycięstwa. Ekspozycja porusza 
ponadto tematykę zaciągu czeladzian do Ar-
mii Ochotniczej, a także pomocy humanitar-
nej udzielanej przez mieszkańców naszego 
miasta żołnierzom walczącym. Wystawę 
uzupełniają militaria i historyczne oporzą-
dzenie żołnierskie użyczone przez Zagłę-
biowskie Muzeum Militariów DRAGON. 
• Od połowy kwietnia do końca maja do-
stępna będzie nowa ekspozycja czasowa pt. 
„Obraz Czeladzi ulicami malowany”, bę-
dąca fotograficzną podróżą retrospektywną 
po dawnym pejzażu naszego miasta. Ulice, 
uliczki, zaułki i place, charakterystyczne ele-
menty miejskiej przestrzeni, które odnajdzie-
my w Czeladzi dziś i te, które bezpowrotnie 
z niej zniknęły, utworzą sentymentalną we-
dutę zmieniającego się miasta.

Kalendarium Muzeum Saturn

W celu uzyskania aktualnych informacji 
o ewentualnym wznowieniu wydarzeń cy-
klicznych oraz o terminach wystaw, z uwagi 
na dynamiczną sytuację epidemiczną oraz 
obowiązujące obostrzenia sanitarne, pro-
simy o śledzenie strony internetowej Mu-
zeum oraz naszego profilu na Facebooku.

Były to: 
• Wystawa fotografii Marka Lochera: 
„Człowiek i maszyna. Reminiscencje po-
industriadowe.” 15.02 -26.02 2021
Autor jest jednym z niewielu fotografów, którzy 
w niepowtarzalny, osobisty sposób potrafią uchwycić 
w formie wizualnej kulturowe, przemysłowe i antropo-
logiczne dziedzictwo Górnego Śląska uważnie obser-
wując przy tym zmiany dokonujące się tutaj na prze-
strzeni lat. Co znamienne, określa swoją twórczość 

jako dokumentowanie teraźniejszości przez pryzmat 
przeszłości. W centrum odnajdziemy tutaj zawsze 
człowieka osadzonego w konkretnych sytuacjach, 
emocjach, impresjach, które mu się przytrafiają. Le-
itmotivem fotografii stała się architektura postindu-
strialna Górnego Śląska, a w szczególności każdego 
dnia podlegające anihilacji miejsca poprzemysłowe 
i ślady odciśnięte przez nie w krajobrazie. Zdjęcia zło-
żyły się na projekt pt. „Człowiek i maszyna” a realizo-
wane były w latach 2013-2015 w śląskich kopalniach, 
zakładach górniczych, instalacjach muzealniczych.

Od początku lutego 2021 roku w GSW Elektrownia było można 
zobaczyć intrygujące – tak pod względem percepcji estetycznej, 
jak i emocjonalnej – wystawy. 
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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

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną godziny otwarcia 
obiektów mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie naszych 
stron internetowych w celu uzyskania aktualnych informacji.

• 8.03–31.03.2021 
Wystawa grafiki Pawła 
Frąckiewicza: RZECZY, 
KTÓRYCH NIE MA?/ 
THINGS WHICH DO NOT 
EXIST? 

Artysta jest profesorem wrocław-
skiej ASP, badaczem, kuratorem wy-
staw. Prowadzi pracownię litografii 
na macierzystej uczelni. Brał udział 
w ponad 150. wystawach oraz kon-
kursach grafiki i rysunku w Polsce 
i za granicą. Sam tak mówi o istocie 
swojej twórczości: „Przekraczam 
ustalone granice(...) Kreślę twarde 
formy geometryczne i miękkie for-
my organiczne nie odżegnując się 
przy tym od gestów spowinowaco-
nych ze sztuką Dalekiego Wschodu. 
Balansuję pomiędzy pozytywem 
i negatywem po to, żeby zachwiać 
relację obecnego i nieobecnego.”

W drugim kwartale roku GSW 
„Elektrownia” zaprasza:

• do 30 kwietnia dostępna 
będzie Interdyscyplinarna 
wystawa zbiorowa (malar-
stwo, grafika, fotografia, 
poezja) TRIANGULUM
Tytułowy Triangulum to gwiazdo-
zbiór nieba północnego, którego trzy 
najjaśniejsze gwiazdy tworzą figurę 
wydłużonego trójkąta. Wystawa jest 
kolejną z cyklu „perygrynujących” 

ekspozycji pokazywanych dotąd 
w przestrzeniach rozmaitych instytu-
cji kultury (m.in. w Łodzi i we Wro-
cławiu) pod szyldem artystycznego 
projektu Ciemna Strona Sztuki – The 
Dark Side od Art. Skupia on twórców 
o znakomitym warsztacie, budują-
cych swoje prace w oparciu o emocje 
z pozoru enigmatyczne w odbiorze, 
jednak niezmiennie fascynujące. 
Znajdziemy tutaj malarstwo, gra-
fikę, fotografię, poezję, a także – 
co najbardziej intrygujące - zawarty 
w nich szczególny rejestr osobistych 
koncepcji postrzegania wymiarów 
rzeczywistości i sztuki.

• od 6 do 30 kwietnia zapra-
szamy na wystawę plakatów: 
„GSW Elektrownia – 15 lat 
działalności”, jubileuszową wy-
stawę projektów graficznych ilustru-
jących działalność wystawienniczą 
Galerii w czasie piętnastolecia dzia-
łalności placówki.

• od 4 do 31 maja w murach 
Galerii zaprezentujemy wy-
stawę fotografii Olgi Przy-
byłek: KORZENIE.

„Z wykształcenia jestem psycholo-
giem, psychoterapeutą i choć wydawać 
by się mogło, że psychologia i fotogra-
fia to dwa odrębne byty, dwie różne 
rzeczywistości w żaden sposób ze sobą 
niepowiązane, a jednak…
Akt tworzenia wiąże się z czasem, 
z przestrzenią, z obserwacją.

Fotograf, aby zrobić zdjęcie, musi 
wejść w dialog z rzeczywistością, 
poczuć ją. Podobnie jak terapeuta 
aby poznać pacjenta musi zbudować 
z nim dialog, nawiązać emocjonal-
ną relację. Dać tej relacji przestrzeń 
i czas. Być uważnym obserwatorem.
Światło i cień – elementy, które m.in. 
budują zdjęcie są tym, czym świado-
mość i nieświadomość w relacji psy-
choterapeutycznej. Światło możemy 
utożsamić ze zrozumieniem, z doko-
naniem wglądu w treści nieświadome 
ukryte w ciemnych zakamarkach na-
szej psychiki. Światło w wyniku swojej 
wędrówki ukazuje w fotografii formę, 
kształt, głębię nadając rzeczywistości 
nowe znaczenie” pisze o sobie i swojej 
twórczości Olga Przybyłek.

• od 4 maja do 6 czerwca 
zwiedzać będzie można 
zbiorową wystawę malar-
stwa WIĘZY I WĘZŁY, 
na której swoje prace zaprezentują: 
Alicja Bieske-Matejak, Witold Bo-
guszewski, Teresa Kotkowska-Rze-
pecka, Sylwia Krupińska, Jadwiga 
Magryś-Borowiec Marcin Słowik-
Wilczyński, Magdalena Suszek-Bąk, 
Elżbieta Zrobek.

• od 10 d0 30 czerwca GSW 
„Elektrownia” zachęca do od-
wiedzenia retrospektywnej 
wystawy malarstwa podsu-
mowująca czterdziestoletni 
okres pracy twórczej Jacka 
Szaleńca: „Cztery dekady”. 

Artysta jest absolwentem AWF 
w Katowicach. To miłośnik sportu, 
w przeszłości piłkarz, potem trener 
piłki nożnej, nauczyciel W-F. Pasją 
i przygodą jego życia stało się malar-
stwo. Od wielu lat realizuje swoją oso-
bistą wizję plastyczną malując obrazy 
we własnych oryginalnych technikach, 
kreując przy tym magiczny, wielo-
barwny świat. „Malarstwo jest moim 
notesem, testerem nowych pomysłów, 
dzięki obrazom mogę zatrzymać jakąś 
chwilę, czas, myśl, nastrój. Niezależnie 
od tego, jaką technikę wybieram naj-
ważniejsze są dla mnie osobiste emocje 
towarzyszące procesowi twórczemu, 
które budują klimat obrazu, a także 
mają decydujący wpływ na kolor, kom-
pozycję i fakturę”– pisze. 

• Wystawa malarstwa Ju-
styny Koziczak zagości 
w Elektrowni od 11 czerwca 
do 25 lipca. 
Artystka ukończyła Wydział Ceramiki 
i Szkła na Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocła-
wiu. Zajmuje się konserwacją szkła 
i ceramiki, tworzy rzeźby, obiekty 
z tych materiałów i porcelany. Maluje 
obrazy na płótnie techniką olejną oraz 
wypalane ogniem na blasze. Najbliż-
szą jej sztukę definiuje jako „apokalip-
tyczne krajobrazy z odrobiną nadziei 
na szczęśliwe zakończenie”, a wśród 
swoich ulubionych artystów wymienia 
Williama Turner’a, Williama Blake’a, 
Zdzisława Beksińskiego i Hieronima 
Boscha. W sztuce współczesnej fa-
scynuje ją wykorzystywanie nowych 
technologii i środków przekazu, a tak-
że ciągle zmieniające się nurty, które 
traktuje jako wielkie źródła inspiracji.

W związku z sytuacją pandemicz-
ną wyżej podane terminy mogą 
ulec zmianom, dlatego uprzejmie 
prosimy o bieżące obserwowanie 
strony internetowej Galerii http://
galeria-elektrownia.czeladz.pl/

 Agnieszka Termińska


