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Historia Czeladzi –
pierwsza naukowa monografia Czeladzi

N

ajnowsza i długo oczekiwana monografia poświęcona dziejom Czeladzi
jest efektem wysiłku badawczego
doborowej grupy naukowców, związanych poprzez pracę zawodową m.in.
z Uniwersytetami Jagiellońskim i Śląskim, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Archiwum
Państwowym w Katowicach, Śląskim Konserwatorem Zabytków, krakowskim Uniwersytetem
Pedagogicznym, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej. Zamieszczone
w wydawnictwie opracowania składające się
na dziewięć rozdziałów stanowią pokłosie długich i żmudnych poszukiwań archiwalnych oraz
bibliotecznych, których nadrzędnym celem było
odnalezienie jak najliczniejszych informacji, pozwalających na przybliżenie współczesnym bogatej przeszłości naszego miasta. Uważna lektura
liczącej ponad 1000 stron druku publikacji, ujętej
w dwóch tomach, przynosi owoce w postaci znakomitej wiedzy faktograficznej, a także nowej
interpretacji powszechnie znanych zdarzeń historycznych. I choć końcowy wynik tych działań
ocenią najlepiej Czytelnicy, już w tym miejscu
można wyrazić przekonanie, że książka okaże się
przedsięwzięciem wysoko ocenianym przez czeladzian, uzupełniając wydatnie stan badań nad
dziejami grodu nad Brynicą.
Pierwszy chronologicznie tom dziejów Czeladzi
obejmuje okres od czasów najdawniejszych
do 1918r. W tak długim odcinku czasu miasto
przeżywało chwile wzlotów i upadków. Wszystkie te aspekty rozwoju miasta zostały uwzględnione przez autorów tomu. Monografia Czeladzi
zaczyna się nieomal "klasycznie" od zaprezentowania stanu badań i odkryć archeologicznych,

początków osady i narodzin miasta lokacyjnego.
Odrębne rozdziały w dziejach miasta – od XVII
w. do 1918r. ukazane zostały przez pryzmat życia
gospodarczego, społecznego, politycznego i religijnego mieszkańców. Historyczny obraz Czeladzi uzupełnia studium poświęcone początkom
i rozwojowi przemysłu.
Drugi tom publikacji obejmuje natomiast wydarzenia od roku 1918 do 2000. W obrębie poszczególnych okresów autorzy starali się przedstawić zasadnicze aspekty i dziedziny życia miejskiego, również na tle wydarzeń rozgrywających się w skali
całej Polski. Nie zabrakło ponadto omówienia środowiska przyrodniczego, historii sportu oraz całokształtu zabudowy architektonicznej.
Monografia Czeladzi otrzymała niezwykle staranną
edytorską oprawę. Na szczególną uwagę zasługują
zatem graficzne walory książki, estetyka, przejrzystość oraz cały arsenał materiału ilustracyjnego,
znakomicie uzupełniającego i odzwierciedlającego
treści historyczne, często dotąd nieznanego szerzej.
Wysoką wartość publikacji podnosi wykaz źródeł
oraz indeks osób.
Muzeum Saturn życzy wszystkim Czytelnikom
przyjemnej lektury, żywiąc nadzieję, że odnajdą
na kartach tej książki bogactwo wiedzy, pozwalającej nie tylko lepiej poznać przeszłość swej „Małej
Ojczyzny”, ale również lepiej zrozumieć jej dzień
dzisiejszy.
Wydawnictwo – w cenie 120zł - jest dostępne
w sprzedaży w Muzeum Saturn.
Promocja
monografii
„Historia
Czeladzi”
oraz spotkanie z autorami odbędzie się w siedzibie
Muzeum 17 października o godz. 17.00.
Zapraszamy.
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a początek września tj.
na główne uroczystości
obchodów 750 – lecia
lokacji Miasta czeladzkie Muzeum przygotowało interesującą wystawę pt. „Czeladzka Mater
Dolorosa” poświęconą kościołowi
piaskowskiemu pw. Matki Bożej Bolesnej, obchodzącemu w przyszłym
roku 90 lecie istnienia, a w bieżącym
2012 roku jubileusz 75 – rocznicy
erygowania parafii, pierwszej na Piaskach, drugiej w Czeladzi. Ekspozycja zdecydowanie warta jest obejrze-

nia bowiem prezentuje współczesne
zdjęcia kościoła, jego wnętrza i wyposażenia a także archiwalne plany
oraz unikalne fotografie tego obiektu
z czasów międzywojnia, wykonane
przez znanych sosnowieckich fotografików, braci Altman. Wystawie
towarzyszy przewodnik po kościele
wydany wspólnie przez Muzeum Saturn i proboszcza czeladzkiej Mater
Dolorosa, ks. Józefa Handerka. Dwustronne ustalenia przewidują również,
że ekspozycja zostanie wystawiona
w piaskowskim kościele przy ul. Kościuszki na wiosnę przyszłego roku.
Już dziś jako zaproszenie do Saturna
przedstawiamy Państwu poniżej historię powstania świątyni, będącej
niewątpliwie perełką architektoniczną
naszego miasta.
Piaski, położone między sosnowiecką
Pogonią a starą Czeladzią, będące
dzisiaj dzielnicą najstarszego miasta
Zagłębia Dąbrowskiego, do połowy
XIX wieku były jedynie ugorem, poro-

śniętym rzadkim lasem sosnowym
i karłowatym jałowcem. Rozwój Piasków zapoczątkowało powstanie
w 1860 roku kopalni węgla kamiennego, która stała się pierwszym
i przez długi czas jedynym czynnikiem
integrującym obszar administracyjnie
podzielony na 3 części, przynależne
odpowiednio do Sosnowca, Czeladzi
i Będzina.
Francuskie Towarzystwo Bezimienne
Kopalń Węgla, które odkupiło źle
prosperującą kopalnię postanowiło, tu
na przecięciu istniejących od dawien
dawna trzech dróg (Modrzejowskiej,
prowadzącej z Czeladzi do Modrzejowa przez wieś Sosnowice, drugiej
tzw. czarnej drogi, biegnącej z Będzina przez Górę Małobądzką do komory celnej w kierunku Milowic oraz
trzeciej łączącej Milowicką w Czeladzi przez Borzechę z Modrzejowską
i czarną drogą) wybudować całą osadę górniczą. Według projektów opracowywanych we Francji zaczęły powstawać przeznaczone na domy dla
robotników i urzędników kolejne budynki wyznaczające przyszłe ulice.
Narodziły się Piaski o oryginalnej
architekturze niespotykanej w Zagłębiu Dąbrowskim, łączącej w sobie
styl architektoniczny południowej
Francji i cechy popularnych na początku XX wieku założeń urbanistycznych Ebenezera Howarda, tzw.
miast – ogrodów. Najwcześniej powstałe na Piaskach inwestycje miejskie to ulica 3 Kwietnia (pierwotnie
zwana Starą Kolonią a po 1918 –
Marszałka. Focha), Białe Domy przy
ul. Nowopogońskiej oraz Nowa Kolonia przy dzisiejszej ul. Kościuszki.
Francuskie Towarzystwo Bezimienne
Kopalń Węgla „Czeladź” zarządzało
kopalnią przez 60 lat. W tym okresie
Piaski stały się unikatowym na skalę
regionu i kraju osiedlem patronackim
z pełną infrastrukturą, bazą socjalną,
sportową i kulturalno – oświatową.
W kwestii organizacji życia religijnego
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do roku 1912 Piaski należały do parafii św. Trójcy w Będzinie, chociaż już
od 1907 roku tu na miejscu odbywały
się nabożeństwa w powstałej z inicjatywy dyrektora Wiktora Vianney’a
kaplicy umieszczonej za ruchoma
ścianą w przybudówce Domu Zbornego. W ołtarzu Kaplicy ustawiona została przywieziona z Francji duża figura św. Barbary, pod opiekę której
oddawali się modlący górnicy przed
codziennym zjazdem na dół kopalni
oraz do której chętnie kierowali swe
modlitwy wszyscy mieszkańcy kolonii
Piaski uczestniczący w niedzielnych
nabożeństwach.
W 1912 roku na prośbę dyrektora Vianney’a, biskup kielecki skierował do
pracy duszpasterskiej na Piaski
ks. Zygmunta Boratyńskiego, któremu
zarząd kopalni przekazał z przeznaczeniem na plebanię, wybudowany

z kamienia w 1895 roku budynek pierwotnie przeznaczony na mieszkanie
dla urzędnika kopalni. Na parterze
pierwszej plebanii mieściły się 3 pokoje, kuchnia i kancelaria, a na piętrze 2
pokoje. (Do budynku plebanii przynależał ogródek o wymiarach 40 x 20,
gdzie do połowy lat pięćdziesiątych
uprawiano warzywa. Został zlikwidowany podczas stawiania żelbetonowego ogrodzenia dziedzińca kościelnego
w latach 1955 - 1956).
Kopalnia zatrudniła i opłacała również
stałego organistę, kapelmistrza miejscowej orkiestry Szczepana Istelskiego
oraz kościelnego, którym został 16 –
letni Marian Kornobis.

OFICYNA SATURNOWSKA

wrzesień

Czeladzka Mater Dolorosa
Ksiądz Boratyński mianowany przez
biskupa rektorem, oprócz funkcji
czysto kapłańskich, uczył także
w szkole religii i otaczał opieką duchową całą kolonię. Dzięki jego staraniom i poparciu mieszkańców 20
kwietnia 1912 roku dekretem biskupa
kieleckiego Augustyna Łosińskiego
Piaski zostały przyłączone do parafii
św. Stanisława BiM w Czeladzi.
W 1916 roku ks. Zygmunt Boratyński
został przeniesiony do parafii
w Jerzmanowicach a na jego miejsce

przybył ks. Jerzy Imiela, który jak się
okazało wśród piaszczan miał spędzić
najbliższe 25 lat. To właśnie
ks. Imiela wraz z dyrektorem
Viannney’em był inicjatorem powstania pierwszego z prawdziwego zdarzenia kościoła na Piaskach. A były
dwa powody podjęcia starań o budowę kościoła.
Po pierwsze z uwagi na wzrost liczby
mieszkańców przybywających na
Piaski do pracy w kopalni, kaplica
okazała się zbyt mała. Po drugie
w latach I wojny światowej, a
zwłaszcza tuż po wojnie w latach
1918 – 1919, nabożeństwa w kaplicy
częstokroć były zakłócane przez odbywające się w Domu Zbornym wiece
górników. Doszło nawet do sytuacji,
ż
e
ks. Imiela odmówił odprawiania mszy,
żądając oddzielenia kaplicy od Domu

Zbornego. Zabiegi księdza zostały
uwieńczone sukcesem tj. uzyskaniem
zgody Kurii Diecezjalnej w Kielcach
pomimo dezaprobaty ze strony czeladzkiej parafii. I tak już w 1921 podjęto pierwsze kroki i ustalenia. Zarząd kopalni zdecydował, że planowana świątynia zostanie wybudowana
w stylu romańskim na wzór bazylik
wznoszonych we wczesnym średniowieczu na południu Francji i we Włoszech. Wykorzystano zresztą gotowy
projekt realizowany w latach 1909 1923 we francuskim mieście Kerbonne (dziś dzielnica Brestu w Bretanii), którego autorem był architekt
i duchowny Jean-Marie Abgrall
(1846 - 1926).
Wykonanie projektu przyszłego kościoła piaskowskiego francuscy właściciele kopalni „Czeladź” zlecili architektowi starostwa w Będzinie
Tadeuszowi
Rudzkiemu
(późniejszemu burmistrzowi Czeladzi). Rudzki opracował go na podstawie dostarczonych mu planów, rysunków i opisów w języku francuskim
kościoła Matki Bożej Najświętszego
Serca w Kerbonne. Tak powstały
projekt został przesłany do Ministerstwa Robót Publicznych. Początkowo
Ministerstwo nie wyrażało zgody na
realizację projektu, uzasadniając swą
odmowę rozbieżnością charakteru
zaprojektowanego kościoła z tendencjami rodzimego budownictwa oraz
niezgodnością z obowiązującymi
przepisami.
Dopiero po obszernym liście dyrektora kopalni Piotra Markiewicza, powołującego się na wyjątkowe okoliczności, zgoda została w drodze
wyjątku wydana. Warto może przytoczyć okoliczności na jakie powołał się
Markiewicz:
1.

Kolonia Piaski i budynki ją tworzące nie zostały wybudowane
w stylu polskim. Zabudowania
mogłyby znajdować się gdziekolwiek w Europie, a proponowany
projekt kościoła w żaden sposób
3

nie zaburzy wrażenia estetycznego kolonii.
2. Styl architektoniczny przyjęty
w projekcie jest akceptowany
i realizowany we wszystkich krajach (Europy).
3. Przyjęty styl architektoniczny jest
nieskomplikowany, prosty. W porównaniu z wyszukanymi stylami
innych kościołów, których już same projekty są kosztowne, a budowa przekracza niejednokrotnie
budżet miliarda marek, przyjęty
projekt już oszczędny w realizacji.
4. Materiałem wybranym do budowy
kościoła zostały betonowe bloki
wykonywane przez czeladzkich
rzemieślników.
Ostateczną zgodę na budowę wyraziła 23 maja 1922 roku Okręgowa
Dyrekcja Robót Publicznych w Kielcach jednocześnie zatwierdzając inż.
Łukowskiego na kierownika budowy.
Ciężar finansowania budowy wzięła
na siebie kopalnia, przeznaczając
na nią wypracowane zyski. Niemałe
środki pieniężne przekazali również
górnicy, którzy dobrowolnie opodatkowali się na rzecz powstającego

kościoła.
Budowa przebiegała bardzo sprawnie, realizowana była przez pracowników liczącego około 1000 osób
wydziału budowlanego kopalni oraz
fachową firmę sprowadzoną z Francji,
specjalizującą się w obróbce naturalnego kamienia. Zostały również zakupione maszyny do wyrobu betonowych bloków.
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Bloki kamienne, z których wznoszono
ściany kościoła robotnicy wygładzali
przez długie miesiące, dzięki czemu
nie musiały być już pokrywane tynkiem.
Pierwsze nabożeństwo w jeszcze
nie ukończonym kościele ks. Imiela
odprawił w święto patronki górników
św. Barbary, 4 grudnia 1923 roku.
Ostatecznie budowa dobiegła końca
wiosną 1924 roku, a już 15 lipca tegoż roku kościół, którego patronką
obrano św. Anielę, został poświęcony
przez biskupa kieleckiego Augustyna
Łosińskiego. Z kolei dekretem pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej Teodora Kubiny z dn. 21 stycznia 1937 roku erygowano parafię
piaskowską pierwotnie pw. Siedmiu
Boleści Najświętszej Marii Panny,
a już 2 lata później w 1939 roku
uchwałą I Polskiego Synodu Plenarnego ustanowiono dni odpustowe
dla parafii piaskowskiej pw. Matki
Boskiej Bolesnej (Mater Dolorosa)
na: 15 września - Matki Boskiej Bolesnej i 15 sierpnia - Wniebowstąpienia NMP. Konsekracja kościoła
nastąpiła 1 września 1957 roku. Kopalnia utrzymywała parafię. Na górniczym etacie zatrudniony był ksiądz,
organista oraz kościelny. Parafia
należała do dekanatu będzińskiego,

a w obszar jej przynależności wchodziły: kopalnia i kolonia Piaski, tzw.
Domy Małobądzkie i „Brazylia”.
Aktem notarialnym z 22 grudnia 1936
roku kopalnia przekazała parafii
w najem na 99 lat za symboliczną
złotówkę, powstały wcześniej niż
kościół, Dom Katolicki, wyposażony
w instalację centralnego ogrzewania,
wodociągową oraz prąd. (W latach
1912 – 24 mieściła się w nim szkoła
i mieszkania dla nauczycieli). Oficjalnie przekazany budynek, który wówczas otrzymał nazwę Dom Katolicki
przeznaczono na mieszkanie dla
księży, pracowników świeckich, biura
parafialne, sale katechetyczne i lokale dla stowarzyszeń. Pomieszczenia
znalazła tu Polska Macierz Szkolna
prowadząca bibliotekę i czytelnię.
Tu odbywały się spotkania Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży.
Po wojnie zarząd parafii przejął z
powrotem budynek i przystosował
na mieszkania i pomieszczenia dla
stowarzyszeń.
W 1948 połowę domu przeznaczono
na szwalnię dla Ligii Kobiet. W lutym
1949 roku Dąbrowskie Zjednoczenie
Przemysłu Węglowego w Sosnowcu,
które w 1945 roku przejęło cały majątek Towarzystwa Bezimiennego
Kopalń Węgla „Czeladź”, połowę Do-

mu Katolickiego przeznaczyło
dla klubu sportowego KS Górnik. Od
1981 roku budynek jest własnością
parafii, mieści się w nim kancelaria,
salka katechetyczna oraz mieszkania
dla księży i organisty. W odległości
ok. pół kilometra od kościoła w 1937
roku powstał cmentarz parafialny.
Został założony na terenie zwanym
„pod borem”, należącym do Towarzystwa oraz podarowanej parafii
prywatnej działce inż. Michała Górnickiego. Poświęcenia dokonał 24
kwietnia 1937 roku pierwszy proboszcz czeladzkiej Mater Dolorosa –
ks. Jerzy Imiela.
Od czasu powstania w 1937 roku
parafii piaskowskiej funkcję jej proboszcza pełnili:

Jerzy Imiela 1937 - 41
Stanisław Rychlewski 1941 - 45
Marian Wróbel 1945 - 48
Stanisław Łopaciński 1948 - 89
Tadeusz Stępień 1989 - 2008
Jan Ćwikła 2008 - 2009
Józef Handerek od 2010
oprac. Iwona Szaleniec
Krystyna Górna

ZAPALIĆ ZNICZ PAMIĘCI
dziom od zarania dziejów, pozostając
w nierozłącznym związku z żyjącymi.
W naszej świadomości to miejsce spokoju i zadumy nad życiem. Otacza go aura
powagi i szacunku.
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listopada, czyli w Święto Zmarłych, jak co roku wszyscy wyruszają odwiedzić groby swoich
bliskich. Cmentarze towarzyszą lu-

Etymologii polskiego słowa „cmentarz”
należy
szukać
w
łacińskim
„cimeterium” – z greckiego „miejsce
spokoju”. Stało się już tradycją, że przed
zbliżającym się dniem Wszystkich
Świętych pracownicy Muzeum Saturn
odwiedzają groby osób zasłużonych dla
historii naszego miasta, symboliczne
miejsca pamięci, mogiły żołnierskie
oraz nagrobki byłych włodarzy Czela-
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dzi. Przystankom przy tych miejscach
towarzyszy zapalenie zniczy. To zarazem dobry moment na przywołanie
w pamięci osób, których obecność na
trwale pozostawiła ślad w historii miasta, a którzy już odeszli. Tylko od nas
zależy, co ocalimy i o czym będziemy
pamiętać…
Święto Zmarłych to również wspomnienie o tych, którzy polegli w obronie
ojczyzny oraz pamięć o samotnych żołnierskich grobach. Przystańmy przy
tych mogiłach i czeladzkich pomnikach.
Zapalmy znicz pamięci.
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JÓZEF SZYLLER
W specjalnym wydaniu „Echa Czeladzi”, które ukazało się we wrześniu br.,
i w zdecydowanej większości poświęcone było przeszłości naszego miasta
w związku z uroczystymi obchodami
750-lecia lokacji Miasta Czeladź, opu-

blikowany został bardzo interesujący
artykuł p. W. Konopelskiej przedstawiający Józefa Szyllera, z urodzenia
czeladzianina. W powszechnej świadomości mieszkańców naszego miasta
Szyller kojarzony jest przede wszystkim jako autor rysunków i grafik ukazujących starą zabudowę Czeladzi.
Lecz spośród nich do najbardziej rozpoznawalnych należą „Bębnik magistracki”( znajdujący się w zbiorach
Muzeum) oraz „Mieszczanie czeladzcy”. Pragnąc jeszcze bardziej przybliżyć tę niezwykłą postać, prezentujemy
poniżej notę biograficzną Józefa Szyllera z uzupełniającymi danymi.
Józef Szyller urodził się 16 marca
1900r. w Czeladzi w rodzinie żydowskiej, z ojca Józefa Szyllera i matki
Marianny Szancenberg. Studia artystyczne odbywał w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Ludwiki Mehofferowej w Krakowie i Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie – w pracowni
prof. Karola Tichego. Zaraz po studiach, stał się jednym z czołowych
przedstawicieli ówczesnej awangardy
Górnego Śląska. Początkowo związał
się z Sosnowcem, w dziejach którego
zapisał się ożywioną działalnością artystyczną i społeczną. Wykładał m.in.
w Szkole Przemysłu Artystycznego.
Nadzwyczajnie czynny na polu społeczno-pedagogicznym, nie przerwał tej

działalności nawet w czasie okupacji,
podczas której prowadził na terenie
Zagłębia Dąbrowskiego tajne nauczanie
artystyczne. Na Opolszczyźnie osiadł
w 1945r. W pierwszych latach powojennych był współzałożycielem Ogniska Plastycznego w Opolu oraz jednym
z pierwszych nauczycieli rysunku
i malarstwa. Brał czynny udział
w organizowaniu katowickiego Okręgu
Związku Polskich Artystów Plastyków.
W uznaniu zasług uhonorowany został
nagrodą artystyczną miasta Katowice
(1947r). Już w 1947 r. wystawiał swe
prace w Katowicach, Bielsku i Koźlu.
W 1949r. Muzeum Śląska Opolskiego
eksponowało prace artysty na wystawie
pt. „Opolszczyzna w rysunkach i obrazach”.
W latach 1945-1956 brał udział we
wszystkich wystawach katowickiego
okręgu ZPAP, a następnie w oddziałowych i okręgowych ekspozycjach ZPAP
w Opolu. Uczestniczył też w wystawach
„Plastyki
Ziem
Nadodrzańskich”
w Warszawie i Wrocławiu, w I Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie oraz innych wystawach
krajowych. Indywidualnie prezentował
swe prace w Katowicach, Sosnowcu,
Opolu i Oxfordzie. Szereg jego prac
zostało zakupionych przez różne instytucje państwowe, w tym także do zbiorów muzealnych.
Jest autorem polichromii w gmachach
Uniwersytetu Ludowego w Większycach oraz Powiatowego Domu Kultury
w Koźlu, jak również panoramicznej
kompozycji sztalugowej wykonanej dla
prezydium PRN w Koźlu. Odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi. Dwukrotny
laureat nagrody artystycznej Prezydium
WRN w Opolu. Całe swoje życie oddał

sztuce uprawiając z powodzeniem rozmaite techniki graficzne: drzeworyty,
5

linoryty, staloryty, malarstwo sztalugowe oraz ścienne – był wykonawcą
„artystycznych” ścian na oddziale dziecięcym szpitala w Kędzierzynie. Poza
pracą twórczą prowadził także zespół
plastyczny przy Powiatowym Domu
Kultury w Koźlu. Zawodowo przez długie lata związany był z kozielskim Liceum Ogólnokształcącym, w którym
pracował jako nauczyciel plastyki.
Oprócz zamiłowania do malarstwa pasjonował się także muzyką: pięknie grał
na skrzypcach.
Najprawdopodobniej dwukrotnie żonaty.
O pierwszym małżeństwie-brak źródeł.
Drugie zostało zawarte 3 października
1952 r. w Reńskiej Wsi. Szyller poślubił
wówczas dziewięć lat młodszą Helenę
Jadwigę Wandę de domo Piątkowska, primo voto Kostecka. Pani Helena pracowała

jako nauczycielka j. polskiego, j. rosyjskiego oraz plastyki w szkole w Reńskiej Wsi,
której była ponadto kierownikiem.
Józef Szyller zmarł 10 lutego 1978r.
w Reńskiej Wsi. Spuścizna, jaką po sobie
zostawił, uległa rozproszeniu i w dużej
części znajduje się w rękach prywatnych.
Został pochowany na miejscowym cmentarzu.
Źródła:
1.
Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi Krystyna PrzezdzienkGrzybek
2.
Akta USC w Reńskiej Wsi
Anna Binek-Zajda
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POCZĄTEK OKUPACJI NIEMIECKIEJ W CZELADZI

1

września 1939 r. wojska niemieckie
przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową – największy
konflikt zbrojny w dziejach ludzkości trwający niemal 6 lat. Do Czeladzi oddziały niemieckie wkroczyły 5 września. Z polecenia dowódcy – jako pierwszego przedstawiciela
władz okupanta - kpt. Marienfelda już
w następnym dniu rozlepiono w mieście
ogłoszenia następującej treści: „Do ludności
Górnego Śląska! Burmistrzowie i Radcy Miejscy, jako też wszystkie osoby publicznego
życia ręczą mi swoim życiem, że w ich miejscowości nie wydarzą się (wypadki) niszczenia jakiegokolwiek rodzaju i napady band
dywersyjnych i ochotniczych. Naczelny D-ca
Armii”. Kpt. Marienfeld zachował także tymczasowo działalność Komitetu Obywatelskiego pod przewodnictwem Grzegorza Sadowskiego, zorganizowanego już w dniu 3 września dla utrzymania porządku w mieście
i zabezpieczenia pomocy chorym oraz biednym. Oczywiście Komitet był zobowiązany do
wykonywania poleceń niemieckich władz
wojskowych. W 8 dniu miesiąca do Czeladzi
przybył nowy tymczasowy komendant miasta – sierżant Werner Schäfer, którego jedną
z pierwszych decyzji było rozwiązanie Komitetu Obywatelskiego. Niemieckie prawo
gminne zaczęło zaś obowiązywać od początku 1940 roku na podstawie rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
21 grudnia 1939 roku. Zaprzysiężenie radnych niemieckich, w drodze nominacji nastąpiło w połowie 1940 roku. Poniżej sprawozdanie prasowe z tej uroczystości.

W

Nowy etap rozwoju w Zagłębiu Dąbrowskim.
Zaprowadzenie
niemieckiego
porządku
gminnego. Uroczyste zaprzysiężenie nowych
radnych.
1. We wtorek 17 września br. w trzech miastach Zagłębia Dąbrowskiego, a mianowicie
w Będzinie, Dąbrowie i Czeladzi odbyło się
w związku z nadaniem tym miastom niemieckiego porządku gminnego zaprzysiężenie nowomianowanych radnych miejskich.
Z chwilą nadania prawa niemieckiego porządku gminnego dla życia tych miast rozpoczyna się nowy okres. Podstawowa ta ustawa samorządowa III Rzeszy stwarza dopiero
ramy dla celowej i twórczej odbudowy, ku
dobru mieszkańców.
2. O godz. 9 rano odbyło się w Czeladzi
pierwsze posiedzenie nowomianowanych
radnych miejskich Bürgermeister Zur przywitał kierownika Urzędu dla polityki komunalnej Gauamtsleitera Schramma, przedstawiciela Kreisleitera zastępcę Landrata asesora dr Grotnisa, licznych gości honorowych
oraz przedstawicieli obywatelstwa miasta
Czeladzi. Przedstawiciel Landrata odczytał
następnie akt, na podstawie którego miasto
Czeladź otrzymało prawo niemieckiego porządku gminnego. W dalszych wywodach
podkreślił z uznaniem pracę dokonaną pomimo trudnych warunków przez czeladzkich
urzędników samorządowych i wyraził nadzieję, że dzięki zaprowadzeniu niemieckiego
porządku gminnego praca samorządu miejskiego będzie jeszcze bardziej owocna niż
dotychczas, czego miastu z całego serca ży-

czy.
Następny
mówca
Gauamtsleiter
Schramm w przemówieniu swym zaznaczył,
że przez nadanie niemieckiego prawa gminnego postanowiono wyróżnione miasta pod
względem zarządu samorządowego na jednym stopniu z innymi miastami Rzeszy. Jako
podstawowe punkty niemieckiego porządku
gminnego Gauamtsleiter Schramm wymienił
zasadę kierowniczą oraz współdziałanie
partii. Po zapoznaniu radnych z ich obowiązkami wręczył następującym nowomianowanym radnym miasta Czeladzi akta powołania:
Peter Weidel, Otto Stütze, Georg Baschynski
i Josef Stosch. Burgermeister Zur w dłuższym
przemówieniu dał przekrój prac już dokonanych oraz zaznajomił obecnych z projektami
na przyszłość. Jako najbardziej palące potrzeby miasta określił budowę ulic, rozbudowę
kanalizacji i sieci wodociągowej, opracowanie planu pomiarowego i budowlanego oraz
rozwiązanie katastrofalnych warunków
mieszkaniowych. Następnie Burgermeister
Zur zaprzysiągł nowomianowanych radnych
na wierność wręczając im nominacje. Po
zaprzysiężeniu radnych przeczytał główny
statut miasta Czeladzi. Wykonaniem kwartetu cesarskiego Haydna zakończono uroczystość.
Źródła: „Dziennika Poranny” z dn. 21.09.1940r.
ks. M. Trąba, „Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945)”, Katowice 2011
Anna Binek-Zajda

CZELADZKIE LOCHY — PRAWDA CZY FAŁSZ?

dziejach każdego miasta istnieją
jakieś tajemnice i nie rozwiązane
do dzisiaj zagadki. Jak łatwo się
domyślić - im starsze miasto, tym jest ich
więcej. Także i Czeladź ma ich sporo w swej
długiej, liczącej ponad 8 wieków historii.
Są one jednak skrzętnie zasnute mgłą mrocznej tajemnicy i od stuleci czekają
na rozwiązanie.
Jedną z takich frapujących zagadek jest bez
wątpienia problem ewentualnego istnienia
czeladzkich podziemi. Co jakiś czas ta sporna,
i jak na razie nie wyjaśniona kwestia wraca,
a szczególnego znaczenia nabiera podczas
zwiedzania świątyni pw. św. Stanisława
w ramach organizowanych od dwóch lat
wiosenną
porą
Muzealnych
Spotkań
z Przeszłością. Wśród czeladzian krążą opowieści o znajdujących się pod kościołem
tajemniczych podziemiach. W najbardziej
popularnych wersjach miały one stanowić
tunel łączący Czeladź z zamkiem będzińskim
lub służyć za pomieszczenie, w którym nagromadzone zostały przez wieki prawdziwe
bogactwa. Legendy te wzmacniane są relacjami osób, wspominającymi rodzinne gawędy
i uznającymi zawarty w nich przekaz za pewnik. Fantastyczne teorie, wysnuwane prawie
za każdym razem w czasie odkrywania prze-

szłości najstarszej parafii czeladzkiej niejednokrotnie stają się głównymi tematami rozmów, dodatkowo pobudzając wyobraźnię
mieszkańców miasta. Niestety, prawda jest
bardzo prozaiczna, bowiem oprócz dwóch
pomieszczeń wykorzystywanych obecnie
jako składziki, podziemne kondygnacje budynku kościoła nie kryją nic innego. Źródła
pisane dotyczące historii budowy świątyni
również nic o nich nie wspominają.
Wizja bogactw i wrażeń przy zapuszczaniu
się w podziemia towarzyszyła również czeladzianom sprzed ponad 70 lat. O sensacyjnych
doniesieniach w tym temacie rozpisywała się
nawet międzywojenna prasa. Oto garść komunikatów…..
Loch łączący Czeladź z Będzinem odkryto
w Czeladzi
W czasie robót dokonywanych w ostatnich
dniach na rynku w Czeladzi przy zakładaniu
zieleńca, robotnicy natrafili na sklepienie
podziemnego lochu, który według krążącej
od lat legendy ma łączyć Czeladź
z zamkiem będzińskim. Lochem tym podobno mieli mieszkańcy Czeladzi przedostawać
się do zamku w Będzinie, gdzie znajdywali
schronienie w razie napadów zbójeckich
band. Otwór lochu został zabezpieczony,
celem zbadania tajemniczych podziemi.
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Odpis z „Torpedy” nr 102 z dn.11.06.1936r.
Nie loch podziemny lecz piwnicę odkryto
w Czeladzi
W dniu wczorajszym bawił w Czeladzi starosta
Boxa, który wraz z burmistrzem Dorobczyńskim,
dokonał lustracji robót publicznych prowadzonych na terenie miasta, wyrażając wszędzie zadowolenie ze stanu robót i celowego ich rozplanowania. Prócz lustracji robót celem przyjazdu
p. starosty do Czeladzi było obejrzenie lochu
odkrytego przed kilkoma dniami przez robotników zakładający kwietniki na rynku czeladzkim.
Jak się okazało, loch ten, z którego odkrycia jedno z katowickich pism zrobiło wielką sensację
dziennikarską – nie prowadzi wcale do zamku
będzińskiego, długość jego wynosi bowiem zaledwie 12 metrów, szerokość zaś tylko 3 metry.
Jest to prawdopodobnie zwykła piwnica, pozostała po starym nie istniejącym już budynku,
który stał w tym miejscu przed laty. Tak więc
pięknej legendzie o podziemnym lochu, prowadzącym z Czeladzi do będzińskiego zamku i opowiadaniom o „Zbójcach” rzeczywistość zadała
kłam.
Odpis z „Torpedy” nr 107 z dn.16.06.1936r.
Anna Binek-Zajda
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Działo się w Muzeum
Wrzesień

Czerwiec/Lipiec
ZACZAROWANY ŚWIAT ZABAWEK

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA MBB NA PIASKACH

W

W

czerwcu i lipcu zaprezentowana została wystawa oryginalnych drewnianych zabawek ludowych, wypożyczona z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Koniki na biegunach, karuzele,
kołatki, fujarki, wiatraczki na dwa letnie miesiące zamieniły czeladzkie muzeum w tytułowy „Zaczarowany Świat Zabawek”.

połowie września przez dwa kolejne popołudnia w ramach
Muzealnych Spotkań z Przeszłością zwiedzający wraz
z przewodnikiem muzealnym mogli zwiedzać i odkrywać tajemnice najstarszej świątyni na Piaskach.

Sierpień/Wrzesień

W

KRONIKI KSIĘDZA SOBCZYŃSKIEGO

P

ZAGŁĘBIE ZATRZYMANE
W KADRZE: SOSNOWIEC

rzez 3 miesiące letnie za sprawą wystawy „Czeladź w kronikach księdza Sobczyńskiego” Muzeum Saturn gościło w kościele św. Stanisława BiM. To zresztą kolejne wspólne przedsięwzięcie
realizowane przez muzeum i najstarszą miejską parafię. Zaprezentowane w świątyni fotografie, pochodzące z wojennych kronik skrupulatnie prowadzonych przez
ówczesnego proboszcza Józefa
Sobczyńskiego cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem
wiernych.

sierpniu można było w Saturnie obejrzeć dwie wystawy pochodzące ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu; pierwszą „Dawne
widoki Sosnowca”, drugą „Historyczne kolonie i osiedla robotnicze
Sosnowca”. Obie ekspozycje w Czeladzi zostały wystawione pod
wspólnym tytułem „Zagłębie zatrzymane w kadrze: Sosnowiec”.

Dział Organizacyjno - Administracyjny
tel. (0-32) 265 42 93

zealnika zagłębiowskiego Jarosława Krajniewskiego został zainaugurowany cykl
spotkań z kulturą żydowską pod tytułem
„W blasku szabasowych świec”. Prelegent
20 czerwca br. miało miejsce symboliczne wprowadził słuchaczy w tradycje, wierzeotwarcie czeladzkiej części projektu Opo- nia, obyczaje pogrzebowe i architekturę
wieści Nieobecnych prowadzącym szla- cmentarną Żydów.
kiem dziedzictwa żydowskiego 11 miast 4 i 5 września — tradycyjnie jak co roku —
woj. śląskiego, z wykorzystaniem audio- do naszego miasta zawitała grupa z Izraprzewodników. Grupa zainteresowanych ela reprezentująca Stowarzyszenie Żydów
osób, odwiedziła w upalne popołudnie Zagłębiowskich. Swą wizytę goście rozpomiejsca związane z bytnością Żydów częli od złożenia kwiatów i chwili zadumy
w naszym mieście. Autorem nowatorskie- na cmentarzu żydowskim. Z kolei w zago pomysłu jest będzińska Brama Cuker- bytkowych wnętrzach czeladzkiego Mumana.
zeum odbyli spotkanie z władzami miasta.
Z kolei dzień później już w siedzibie Muzeum przy ul. Dehnelów, wykładem multimedialnym znakomitego historyka i mu-

Iwona Szaleniec
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Dział Historii Miasta i Górnictwa
Zagłębia Dąbrowskiego
tel. (0-32) 265 42 98
Adres:
ul. Dehnelów 10
41-250 Czeladź
e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl
e-mail: dyrektor.saturn@muzeumsaturn.czeladz.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek, środa - 9:00 - 15:30
Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00
Sobota - nieczynne
Niedziela :
Sezon letni kwiecień - październik
13:00 - 17:00
Sezon zimowy listopad— marzec
11:00 - 15:00
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Co jeszcze do końca roku w Muzeum Saturn
i talent poświęciły służbie Czeladzi i jej mieszkańców.

Spotkanie autorskie

Otwarcie 9 listopada godz.17.00.

17 października o godz.17.00 zapraszamy wszystkich pasjonatów dziejów naszego miasta na spotkanie z red. naczelnym
—

prof.

Janem

Drabiną

i

autorami

monografii

„Historia Czeladzi”.

Wystawa: Ze starego albumu

Na wieczór otwarcia ekspozycji organizatorzy przygotowali
jeszcze jedną atrakcję. Wzorem dużych miast: Warszawy,
Krakowa, w których od kilku lat z okazji świąt narodowych
i rocznicowych organizowane są spotkania mieszkańców
i wspólne śpiewanie pieśni okolicznościowych, Muzeum Saturn inauguruje akcję czeladzkich śpiewów patriotycznych pod
nazwą

„ DLA

CIEBIE

ŚPIEWAM,

POLSKO ”.

Na dwa dni przed obchodami Święta Niepodległości odbędzie

Z okazji święta Niepodległości wszystkich zapraszamy do

się wernisaż wystawy fotograficznej z cyklu „Ze starego albu-

wspólnego śpiewania pieśni legionowych. Nieznajomość ko-

mu”. Ekspozycja, którą Muzeum umownie kończy Rok 750

lejnych zwrotek nie będzie problemem, bowiem wszyscy go-

lecia lokacji Czeladzi, zaprezentuje wizerunki sławnych i wybit-

ście otrzymają teksty piosenek. Pierwszą lekcję śpiewu po-

nych czeladzian oraz mieszkańców Czeladzi zasłużonych dla

prowadzi nauczyciel muzyki z Miejskiego Zespołu Szkół, zna-

rozwoju miasta. W galerii postaci znajdą się więc wielcy, któ-

na piosenkarka — Anna Piech.

rzy z Czeladzią byli związani jedynie jako miejscem swych

Wspólne śpiewanie najbardziej popularnych pieśni legiono-

narodzin , jak również osoby, które przyjechały z różnych stron

wych oraz wywieszenie flagi biało-czerwonej niech będzie

kraju, zamieszkały w naszym mieście, a swą pracę, siły, czas

naszym wkładem w aktywne uczczenie pamięci wszystkich
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tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ
Występem Wrocławskiego Teatru Piosenki Muzeum inau-

Na okres, miejmy nadzieję złotej polskiej jesieni

guruje jesienną edycję „Muzycznych Piątków”. Spektakl

Muzeum zaplanowało spotkanie z muzyką żydow-

„Tylko we Lwowie” przypomni znane i lubiane przedwojen-

ską i klezmerską w doskonałym wykonaniu krakow-

ne piosenki lwowskiej ulicy, a także szlagiery pochodzące

skiego zespołu Quartet Klezmer Trio. Koncert o

z programu radiowego „Na wesołej lwowskiej fali”. Wyko-

nostalgicznym tytule „Ballada o świecie, którego już

nawcy przedstawią w sumie 28 znanych i mniej znanych

nie ma”, skłoni do zadumy nad tymi co odeszli,

piosenek, a wśród nich m.in.: „Ta joj, ta Lwów”, „Wesele

a przede wszystkim przypomni nieprzemijający

Mańki Pryszcz” czy „Lwów jest jeden na świecie”.

urok i klimat piosenek żydowskich.

28 września godz.18.00

26 października godz.18.00

GRUDZIEŃ

LISTOPAD
Listopadowe Smutki rozwieje rytmiczna, radosna i wyso-

Po bieganinie świątecznej, a przed krzątaniną syl-

ce energetyczna muzyka jazzowa w wykonaniu zespołu

westrową zapraszamy na koncert (przed) sylwestro-

Swinging Boys, którego liderami są znani czeladzcy mu-

wy, na którym uraczymy Państwa najpiękniejszymi

zycy — Kazimierz i Jakub Szkutnikowie. Obok żywiołowo

ariami operetkowymi i wodewilowymi. Wielka gala

granych standardów pojawią się świetne utwory autor-

ze zgrabną konferansjerką Reginy Gowarzewskiej

skie. Najlepsze lekarstwo na jesienną depresję.

Grissgraber w nieco żartobliwym tonie.

30 listopada godz.18.00

Muzyczny fajerwerk. 28 grudnia godz.18.00
8

K
O
N
C
E
R
T
Y

