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W 
 styczniu br. minęła 150. 

rocznica wybuchu powsta-

nia styczniowego, trzeciego 

po insurekcji kościuszkow-

skiej i powstaniu listopadowym polskiego zry-

wu narodowościowego, którego działania objęły 

tereny Polski znajdujące się pod zaborem rosyj-

skim: ziemie Królestwa Polskiego, Litwy, część 

Ukrainy i Białorusi. To najdłużej trwające (do 

połowy 1864r.) powstanie polskie prowadzone 

nie jako regularna wojna dwu przeciwnych ar-

mii, lecz w formie walk partyzanckich, kolejna 

batalia o niepodległą ojczyznę wobec przygnia-

tającej liczebności wojsk rosyjskich i braku po-

mocy ze strony państw zachodnich zakończona 

klęską. To 1,5 roczna wojna, podczas której: sto-

czono ponad 1200 bitew i potyczek, w bezpo-

średnich walkach zginęło 30 000 powstańców, 

na około 1 000 walczących wykonano wyroki 

śmierci (przez rozstrzelanie), około 40 000 osób 

zostało skazanych na katorgę lub zesłanych na 

Sybir a 10 000 rodaków udało się na emigrację.  

Rzeczywistość Królestwa Polskiego przemiano-

wanego na Kraj Nadwiślański przez kolejne dzie-

sięciolecia determinowały wprowadzone lub 

zaostrzone restrykcje po powstaniu władz zabor-

czych. Przede wszystkim nastąpiły zakrojone na 

szeroką skalę prześladowania ludności: areszto-

wania, wyroki, zsyłka wgłąb Rosji. Tysiące osób 

zostało zmuszonych do przymusowej emigracji 

bez możliwości powrotu, wszystkim powstań-

com skonfiskowano majątki. Społeczeństwo pol-

skie poddano wzmożonej rusyfikacji. Jako obo-

wiązujący zarówno w urzędach, jak i szkołach 

wprowadzono język rosyjski, w którym zgodnie 

z wydanym nakazem sporządzano odtąd 

wszystkie dokumenty, także kościelne.  cd. str.2. 

    Rok Powstania Styczniowego 

Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pachnących budzącą się do życia przyrodą, 

pełnych wiary, miłości,  

wiosennego nastroju 

i serdecznych spotkań w rodzinnym gronie  

życzy 

Dyrektor Muzeum Saturn  

wraz z zespołem pracowników 
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W ciągu zaledwie kilku lat Królestwo 

Polskie utraciło resztki posiadanej au-

tonomii, do likwidacji której władze 

rosyjskie wykorzystały powstanie jako 

wygodny pretekst. Trudną sytuacje 

społeczno-polityczną pogarszała rece-

sja gospodarczo-ekonomiczna będąca 

przyczyną degradacji miast i skutkują-

ca, jak w przypadku Czeladzi, utratą 

praw miejskich. 

Pomimo przygniatającej i brzemiennej 

w skutki klęski insurekcja styczniowa 

zaowocowała pozytywami. Osiągnię-

ciem wręcz epokowym, trudnym  

do przecenienia, stało się uwłaszczenie 

chłopów. Nie mniejsze znaczenie, 

zwłaszcza dla przyszłości Rzeczpospo-

litej, miał zdecydowany wówczas 

wzrost świadomości narodowej. Kilku-

letnia żałoba narodowa, a następnie 

zawiedzione nadzieje suwerenności 

państwa zjednoczyły społeczeństwo  

i wzmocniły poczucie przynależności 

narodowej. Z kolei poniesiona porażka 

uświadomiła, szczególnie światłej czę-

ści społeczeństwa, że sukces walki  

o wyzwolenie wymaga konieczności 

uczestnictwa w niej wszystkich warstw 

społecznych.  

Chociaż powstanie nie zakończyło się 

zwycięstwem, bohaterskie czyny jego 

uczestników przeszły do historii,  

a zryw styczniowy stał się legendą,  

na której pół wieku później wyrósł 

Józef Piłsudski, Legiony i Niepodległa  

Polska 1918 roku. Dziś, półtora wieku  

po tamtych wydarzeniach, my współ-

cześni nie mamy moralnego prawa 

oceniać ani powstania, ani jego żołnie-

rzy, a weteranom 1863 roku teraźniej-

szość winna jest cześć i pamięć. Nieste-

ty przeciętny mieszkaniec ziemi zagłę-

biowskiej nie zdaje sobie sprawy, jak 

ważną rolę odegrał nasz region  

w 1863r. Powszechny jest brak wiedzy 

o: miejscach bitew i potyczek kluczo-

wych dla dalszego przebiegu insurek-

cji, bohaterskich i nietuzinkowych po-

staciach, pomocy udzielanej przez lud-

ność cywilną czy stanowiska ówcze-

snych władz samorządowych i kościel-

nych. Mało kto wie, że na przestrzeni 

100 lat XIX wieku zaledwie przez nie-

spełna 3 tygodnie w lutym 1863 roku 

Zagłębie było skrawkiem wolnej  

Polski. Aby wypełnić te luki historycz-

ne przez cały rok 2013, ogłoszony 

przez Senat RP Rokiem Powstania 

Styczniowego, Muzeum Saturn na ła-

mach Oficyny Saturnowskiej i muzeal-

nej stronie internetowej przybliżać 

będzie wiedzę z zakresu tematyki po-

wstańczej. Czeladzkie Muzeum wpisa-

ło się również w działania zagłębiow-

skiego komitetu społecznego powoła-

nego do organizacji obchodów insurek-

cji. Efektami prac komitetu był zorga-

nizowany dla młodzieży koncert pieśni 

powstańczych w Hali Expo Silesia  

w Sosnowcu, a także rekonstrukcje 

historyczne m.in. wymarsz oddziału 

partyzanckiego ze Sławkowa oraz bi-

twa o dworzec kolejowy w Sosnowcu. 

Dalsze imprezy rocznicowe w tym 

również plenerowe zaplanowane zo-

stały na wiosnę.  

A 22 stycznia, 150. rocznicę wybuchu 

powstania czeladzki Saturn uczcił uro-

czystym wieczorem, na program które-

go złożyły się: porywający wykład 

znakomitego historyka prof. dr hab. 

Dariusza Nawrota o zagłębiowskich 

wydarzeniach zimy 1863, pokaz kilku-

nastominutowego filmu „Powstanie 

Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim” 

zrealizowanego przez Stowarzyszenie 

Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, 

koncert pieśni powstańczych w inter-

pretacji Anny Piech przy akompania-

mencie Tobiasza Nykamowicza oraz 

wystawa „W krwawym polu srebrne 

ptaszę…O czym mówią pieśni powsta-

nia styczniowego” prezentująca teksty 

pieśni wraz z komentarzem historycz-

nym, ilustrowana rycinami i fotografia-

mi z czasów insurekcji (pochodzącymi 

ze zbiorów Biblioteki Narodowej  

w Warszawie). Kulminacyjnym i poru-

szającym momentem wieczoru było 

wirtuozerskie wykonanie przez emery-

towaną akompaniatorkę Szkoły  

Muzycznej w Sosnowcu Teresę  

Kamieńską mało znanego poloneza  

z czasu powstania autorstwa Józefa 

Chmielewskiego w oryginalnej aranża-

cji. 

 Iwona Szaleniec 

PRO MEMORIA POWSTAŃCOM 1863 

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec  
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W ielkanoc, to najważniejsze 
i najstarsze święto chrze-
ścijańskie, obchodzone na 
pamiątkę Zmartwych-

wstania Chrystusa – początkowo  
w dniu żydowskiej Paschy, a od sobo-
ru w Nicei w 325 roku, w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca, czyli między 23 marca, a 24 
kwietnia. Święta Wielkanocne mają 
bogatą tradycję, są niezwykle barwne, 
towarzyszy im wiele obrzędów. Pol-
skie zwyczaje związane z okresem 
Wielkiego Postu i Wielkanocy są tak 
silnie zespolone z tradycjami religijny-
mi, że trudno rozgraniczyć religijne 
przepisy z obyczajami świeckiego ży-
cia. To najradośniejsze święto kojarzy 
się z kolorowymi pisankami, mnó-
stwem pysznego jedzenia i śmigusem-
dyngusem. Okres między Nowym 
Rokiem, a Środą Popielcową, która jest 
przygotowaniem do Wielkiego Postu, 
zawsze był jedynym w roku czasem 
„tańców, hulanek i swawoli”. Dawniej 
nazywano go zapustami lub mięsopu-
stem. Dziś określa się go nazwą karna-
wał. Słowo karnawał pochodzi z języ-
ka włoskiego i zaczerpnięte zostało  
z łaciny od słów carna vale, co oznacza 
pożegnanie mięsa przed Wielkim Pos-
tem. Miejscem zabaw była karczma,  
w której organizowano wieczory ze 
śpiewem i tańcami przy dźwiękach 
kapeli. Często w zabawach brali udział 
przebierańcy, dając początek przy-
szłym balom maskowym. Kobiety 
zbierały się na darcie pierza, czyli sku-
banie gęsich piór na pierzyny i podusz-
ki. Wspólne skubanie kończyło się 
często zabawą. Karnawał to czas 
wzmożonych kontaktów towarzyskich, 
a także swatania, zaręczyn i ślubów. 
Dla dziewcząt był czasem nadziei na 
znalezienie konkurenta. Jego brak 
mógł być zapowiedzią staropanień-
stwa. Potem był tłusty czwartek, ostat-
ni przed wielkim postem. Jeden z nie-
wielu dni, kiedy porzuciwszy biedne 
pożywienie folgowano sobie w spoży-
waniu mięsiwa i tłuszczów. Tradycyj-
nie na smalcu smażono pączki i chrust, 
czyli faworki. Nie wiadomo skąd przy-
wędrowały do Polski pączki, ale ich 
jedzenie w tłusty czwartek jest obycza-
jem i jedną z tradycji karnawałowych 
zachowanych do naszych czasów. 
Przyjęło się, że kto w tym dniu nie zje 
pączka, nie będzie mu się wiodło. 

Ostatnie dni od tłustego czwartku do 
„kusego”, jak mówiono, wtorku były 
najweselszymi dniami karnawału. Je-
dzono wówczas i pito, jakby chciano 
na zapas zaspokoić apetyt i pragnienie 
przed nadchodzącym 40-dniowym 
postem. Nigdzie nie mogło zabraknąć 
smażonych racuchów, ciast, mięsa, 
kiełbasy i słoniny. W ostatni karnawa-
łowy wtorek całe miasto bawiło się, 
wieczorem przebierano się za zwierzę-
ta lub w różne najdziwniejsze kostiu-
my i przechadzano do późnej nocy  
w korowodach po ulicach przy świetle 
pochodni, latarni i świec. W nocy  
z wtorku na środę odbywało się wkup-
ne do bab, czyli rytualne przyjęcie mło-
dych mężatek, które w ostatnim roku 
wyszły za mąż. W Zagłębiu Dąbrow-
skim gospodynie przychodzące do 
domu po młodą mężatkę, żądały wy-
kupu od jej męża. Sadzały młodą żonę 
na łopacie i żartowały, że ją wyniosą, 
jeśli nie dostaną stosownego poczę-
stunku. Następnego dnia, czyli w Śro-
dę Popielcową, mieszkańcy z pokorą 
szli do kościoła, gdzie ksiądz posypy-
wał im głowy popiołem. Sypanie gło-
wy popiołem to znak pokuty i żalu za 
grzechy. Zwyczaj ten ma przypomnieć 
ludziom, że kiedyś obrócą się w proch. 
Popiół używany do obrzędu pochodzi 
ze spalenia palm wielkanocnych po-
święconych w poprzednim roku.  
W Popielec obowiązywał ścisły post, 
niektórzy pili tylko wodę. Garnki szo-
rowano popiołem, aby nie został naj-
mniejszy ślad tłuszczu i smak mięsa,  
a patelnie wyrzucano przez okno do 
sadu lub wynoszono na strych. W cie-
płym miejscu gospodynie ustawiały 
garnki z zaczynem z mąki żytniej na 
postny żur, który był podstawową 
potrawą wielkopostną. Mimo powagi 
dnia doskonałą zabawę miała mło-
dzież, wieszając niepostrzeżenie kobie-
tom z tyłu płaszcza małe drewniane 
lub tekturowe klocki albo figurki. Po 
Popielcowej Środzie następował ściśle 
przestrzegany Wielki Post. Wstrzymy-
wano się od potraw mięsnych, nie pa-
lono fajek, nie pito piwa. Żywiono się 
głównie żurem, kartoflami, kiszoną 
kapustą, śledziami, chlebem i mlekiem. 
Nie było mowy o jakiejkolwiek muzy-
ce i wesołej rozrywce. Odkładano  
i zamykano na klucz instrumenty mu-
zyczne, ustawało życie towarzyskie, 
zastępowało je wspólne odmawianie 

modlitwy. Ostatnia niedziela przed 
Wielkanocą to Niedziela Palmowa,  
w Zagłębiu zwana też Wierzbną. Zwy-
czaj święcenia palm narodził się na 
pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozo-
limy. Obrzęd święcenia gałązek zielo-
nych, czyli palm, wprowadzono do 
liturgii w XI wieku. Palmy to symbol 
odradzającego się życia. W tradycji 
Kościoła symbolizują zarówno mę-
czeństwo, jak i zwycięstwo, czyli Mękę 
i Zmartwychwstanie Chrystusa oraz 
nieśmiertelność duszy ludzkiej. Wyko-
nywano je z gałęzi wierzby, która jest 
symbolem zmartwychwstania i nie-
śmiertelności. Gałązki (tzw. kotki, ba-
zie), ścinano najczęściej w Środę Po-
pielcową i wstawiano do naczynia  
z wodą, aby się zazieleniły. Dołączano 
do nich inne rośliny-bukszpan, trzcinę, 
sosnę, jałowiec, zioła, suche kłosy zbóż, 
suche, sztuczne lub bibułkowe kwiaty 
oraz wstążki. W Zagłębiu tradycyjne 
palmy miały najczęściej około 1 metra 
wysokości. Zwyczajem aż do końca 
XIX wieku było chłostanie się wierzbo-
wymi gałązkami z okrzykiem: „Nie ja 
biję, wierzba bije”. Poświęconą palmę 
przez cały rok przechowywano za 
świętym obrazem, wieszano nad 
drzwiami lub na ścianie domów. Pal-
ma miała według wierzeń chronić lu-
dzi, zwierzęta, domy i pola przed cza-
rami, piorunami i nieurodzajem. Bazie 
oderwane z poświęconej palmy mie-
szano z ziarnem siewnym, które wysie-
wano w pierwszą zaoraną skibę. Ude-
rzano palmą bydło podczas pierwsze-
go wyprowadzania na pastwisko, by 
czarownice nie odebrały im mleka. 
Wierzono, że położona pod łóżkiem 
chorego pozwoli mu szybciej wrócić 
do zdrowia. Połknięcie bazi, praktyko-
wane jeszcze pod koniec lat 20. XX 
wieku, miało chronić przed bólem gar-
dła i głowy. Niedziela Palmowa otwie-
ra Wielki Tydzień przeznaczony na 
przygotowania do Wielkanocy. To czas 
porządkowania domów i  obejścia. Po 
wielkim sprzątaniu dom ozdabiano 
kwiatami w doniczkach, zielonymi 
gałązkami, malowano szlaczki na ścia-
nach, a pod sufitem zawieszano pająki 
ze słomy, kolorowych papierków  
i piórek.  Prace starano się wykonać do 
Wielkiego Czwartku. Tego dnia po 
porannej mszy następowało tzw. 
„zawiązanie dzwonów”- od tego czasu 
aż do rezurekcji dzwony milczały.  

 

Tradycje Wielkanocne w Zagłębiu Dąbrowskim 
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Zamiast nich używano klekotek lub 
terkotek, z którymi ministranci kilka 
razy w ciągu dnia obchodzili kościół. 
Wielki Piątek to dzień głębokiej żałoby. 
W kościołach nie odprawiano mszy,  
a główną ceremonią była Adoracja 
Krzyża.  Na koniec  liturgii odsłaniano 
grób Chrystusa. Kiedyś wielkopiątko-
wą pokutę potęgowały procesje pokut-
ników zwanych biczownikami, którzy 
wędrowali przez wsie i miasta.  
Od Wielkiego Piątku surowo prze-
strzegano postu, często pijąc tylko wo-
dę. Nic dziwnego, że w czasie mszy 
rezurekcyjnej zdarzały się przypadki 
omdleń, co poczytywano za wyraz 
wielkiej religijności. Często zatrzymy-
wano zegary, zasłaniano lustra,  
a ludzie mówili przyciszonymi głosa-
mi.  
Do zwyczajów tego dnia należało ob-
mycie się w płynącej wodzie-źródle, 
strumieniu lub rzece. Czynność tę wy-
konywano przed świtem, wierząc,  
że woda w tym czasie ma właściwości 
uzdrawiające i chroni przed choroba-
mi, a kobietom daje gładką skórę.  
O świcie smagano się gałęziami tarni-
ny, agrestu lub brzozy. Matki uderzały 
nimi wszystkie swoje dzieci. Nie wolno 
było pracować w polu, ale można było 
wykonywać czynności, które miały 
zapewnić urodzaj -siano w ogródkach, 
kwiaty i warzywa. Nie można było 
wykonywać ciężkich prac np. rąbania 
drzewa, a nawet szycia. Bacznie obser-
wowano pogodę, wierzono, ze aura 
panująca tego dnia wieszczy przyszłe 
zbiory.  
Z Wielkim Piątkiem związane były 
przysłowia: Jak w Wielki Piątek pada, 
to będzie suchy rok; Jeżeli w Wielki 
Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi 
(czyli będzie urodzaj); Od czwartku do 
soboty przyrządzano świąteczne potra-
wy. Wypiekano mazurki, baby, koła-
cze, serniki i baranki z ciasta, pieczono 
mięsa, gotowano szynkę uwędzoną  
w jałowcowym dymie. Ozdabiano jaj-
ka, sporządzając malowanki, pisanki  
i skrobanki. Uważano, że malowanie 
jaj jest jednym z warunków istnienia 
świata. Ozdabianiem jaj zajmowały się 
tylko kobiety, wypędzając z izby każ-
dego mężczyznę, aby nie rzucił na nie 
uroku. Zwyczaj ozdabiania jaj wywo-
dzi się z czasów pogańskich. Już wów-
czas jajko było symbolem odradzania 
się natury, życia i rozmnażania się. 
Wiosną ozdabiano je symbolami ma-

gicznymi i przyozdabiano kwiatami. 
Chrześcijanie zapożyczyli ten zwyczaj  
i stąd na stołach wielkanocnych  
do dziś, można znaleźć bogactwo jajek  
w misternych kolorach i wzorach.  

Malowanki, zwane inaczej kraszanka-
mi, to jajka jednobarwne, bez wzorów, 
farbowane w roślinnych barwnikach 
na różne kolory: czarny – z wywaru  
z kory dębowej, brązowy – z łupin 
cebuli lub orzecha, purpurowy –  
z kwiatów malwy, różowy – z buracza-
nego wywaru, zielony – z wywaru  
z pędów zbóż. Najważniejsze były 
zawsze jajka malowane na czerwono, 
co związane jest z legendą. Maria Mag-
dalena, która pierwsza znalazła zmar-
twychwstałego Chrystusa pobiegła  
do domu i zauważyła, że jajka  
w jej gospodarstwie zabarwiły się  
na czerwono. Tymi jajkami podzieliła 
się z apostołami. Dlatego ludowa tra-
dycja przypisywała szczególne znacze-
nie rumuńskiemu przysłowiu: kiedy 
zabraknie czerwonego jajka, nastąpi 
koniec świata. Pisanki to jajka zdobio-
ne specjalnym pisakiem, czyli paty-
kiem z lejkiem, którym nanoszono 
roztopiony wosk i wykonywano wzór. 
Potem moczono je w barwniku, ściera-
no wosk i otrzymywano biały wzór na 
kolorowym tle. Skrobanki to ufarbowa-
ne jajka, które skrobało się ostrym na-
rzędziem, np. szpilką. Były też jajka 
oklejanki wyklejane miękkim sito-
wiem, słomą, włóczką lub wycinanka-
mi z papieru.  

Wielka Sobota to dzień święcenia po-
traw. W koszyku, najczęściej wiklino-
wym, ozdobionym bukszpanem, boro-
winą lub barwinkiem, kwiatami i ko-
kardkami, przykryte białą koronkową 
serwetą znajdowały się jajka, szynka, 
kiełbasa, pieczone mięso, chleb, sól, 
pieprz, chrzan, masło, ciasta, baranki  
z cukru. Najważniejsze to jajka - sym-
bol odradzającego się życia. Chleb wy-
piekany przez gospodynie to pamiątka 
chleba paschalnego. Masło to symbol 

dostatku. Sól – symbol ochrony przed 
zepsuciem. Pieprz dodający potrawom 
smaku to symbol pełni życia. Kiełbasa  
i mięso – symbol dostatku i dobrodziej-
stwa. Chrzan – symbol zdrowia i dłu-
gowieczności. Baranek – symbol zmar-
twychwstania. Dawniej święcenie od-
bywało się przy kościele. Święcono 
wszystkie pokarmy, które przeznaczo-
ne były na świąteczne śniadanie. Przy-
noszono z kościoła święconą wodę, 
którą kropiono dom, obejście i bydło. 
Odbywała się także ceremonia święce-
nia ognia i wody. Jeszcze w pierw-
szych latach po drugiej wojnie świato-
wej wkładano do poświęconego ognia 
drewienka złożone w krzyż i opalano. 
W drugi dzień świąt zatykano je na 
krańcach pól, aby uchronić zasiewy 
przed klęskami żywiołowymi. Pola 
kropiono święconą wodą kropidłem  
z palmy. Poświęconą wodą kropiono 
bydło przed pierwszym wyprowadze-
niem na łąkę, ziemniaki przed sadze-
niem i zboże przed siewem. Niedziela 
Wielkanocna rozpoczynała się mszą 
rezurekcyjną, czyli pierwszą mszą  
o świcie połączoną z procesją wokół 
kościoła. Towarzyszyła jej kanonada ze 
strzelb, petard – salut na cześć  
Zmartwychwstałego Chrystusa, a mo-
że chęć przebudzenia świata do życia. 
Msze rezurekcyjne  o świcie odprawia 
się od XVIII wieku, dawniej odbywały 
się o północy. Po powrocie z kościoła 
zasiadano do wspólnego śniadania, 
częstując się jajkiem i składając sobie 
życzenia. Dzisiejszy zwyczaj dawania 
prezentów, tzw. zajączek przywędro-
wał do Polski prawdopodobnie  
z Niemiec na początku XX w. Dawniej 
zając był symbolem odradzającej się 
przyrody, wiosny i płodności, współ-
cześnie jest raczej świątecznym rekwi-
zytem, a nie bohaterem obrzędu. Zając 
stał się drugą najważniejszą postacią 
po św. Mikołaju, która w wielkanocny 
poranek przynosi dzieciom koszyczek 
pełen czekoladowych pyszności.  
W niektórych domach był zwyczaj 
spożywania przed śniadaniem łyżki 
chrzanu, co miało chronić przed obżar-
stwem.  
Na świątecznym stole królowało jajko-
symbol początku i źródło życia.  
W wierzeniach  ludowych – było lekar-
stwem na chorobę, chroniło przed po-
żarem, pomagało zdobyć upatrzoną 
dziewczynę lub chłopaka, zapewniało 
urodzaj, szczęście i pomyślność.  

Tradycje Wielkanocne w Zagłębiu Dąbrowskim  
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Taczanie jajka po ciele chorego miało 
pomóc mu wrócić do zdrowia. Nowo-
rodka myto w wodzie, do której wkła-
dano jajko, co miało mu zapewnić 
szczęście i bogactwo. Wydmuszki pisa-
nek położone pod drzewami owoco-
wymi chroniły je przed szkodnikami. 
Dziewczęta dla zachowania urody 
myły się w wodzie, w której gotowały 
się jajka na święconkę. Z jajkiem zwią-
zana jest wielkanocna zabawa w tzw. 
„wybitki” polegająca na stukaniu się 
nimi – wygrywał ten, którego jajko nie 
pękło. Zamiast uderzania jajkami  
o siebie, można było toczyć je po stole. 
Oprócz jajek podawano polewkę  
z serwatki z kawałkami szynki i kieł-
basy, pieczony w domu chleb, rozmai-
te mięsa, kiełbasy, gotowaną szynkę  
i ciasta. Punktem honoru każdej go-
spodyni były dorodne baby drożdżo-
we.  

W Wielką Niedzielę nie wolno było 
wykonywać żadnych prac gospodar-
skich, nie ścielono łóżek, nie myto na-
czyń, nie rozpalano ognia. Nie odwie-
dzano się, twierdząc że od tego po-
wstają bolączki, czyli wrzody. Starano 
się przepowiedzieć pogodę i wielkość 
zbiorów zgodnie z porzekadłami: Jaka 
w dzień Zmartwychwstania pogoda, 
tyle chłodu i deszczu czerwiec poda; 
Jak na Wielkanoc pada, to trzeci kłos  
w polu pada; Pogodny dzień wielka-
nocny, grochowi wielce pomocny. 
Drugi dzień świąt nazywany był la-
nym poniedziałkiem, mokrym ponie-
działkiem lub śmigusem. Źródła tego 
zwyczaju można szukać w dawnych 
świętach agrarnych – zabiegach mają-
cych zapewnić deszcz niezbędny dla 
upraw. W Zagłębiu zwyczaj polegał na 
tym, że tego dnia mężczyźni od rana 
odwiedzali znajome domy, kropiąc 
perfumami zamieszkałe w nich kobie-
ty. Była to też okazja do wręczenia 
upatrzonej pannie pisanki. Jeżeli 
dziewczyna ją przyjęła i w zamian dała 
swoją, znaczyło to, że odwzajemnia 
uczucia kawalera. Polewanie kończyło 
się poczęstunkiem, nic dziwnego,  
że po odwiedzeniu kilku domów pole-
wacze chwiali się mocno na nogach. 
Resztę dnia spędzali na odpoczynku,  
a dolegliwości żołądkowe leczyli mle-
kiem. Pierwszy dzień po świętach był 
rewanżem za polewanie z dnia po-
przedniego, głównym obiektem byli 
mężczyźni. Nie pozostawali oni bierni 

i potrafili z nawiązką odwzajemnić się 
kobietom wylewając na nie wiadra 
wody, wrzucając do rzeki, stawu albo 
do koryta do pojenia dla bydła.  
Ta, której nie polano czuła się obrażo-
na. Śmigus bezskutecznie zwalczali 
duchowni uważając, że jest to praktyka 
pogańska, bezbożna i grzeszna.  

Śmigus oparł się jednak zakazom,  
z których pierwszy pochodzi z ustawy 
synodu diecezji poznańskiej z 1420 
roku i przetrwał do naszych czasów. 
Dzisiaj zwyczaj polewania się wodą 
nazywamy śmigusem dyngusem. 

Dawniej były to dwa odrębne zwycza-
je. Śmigusem nazywano zwyczaj oble-
wania wodą głównie dziewcząt 
i młodych kobiet. Dyngus to pochód 
młodych mężczyzn, często w przebra-
niach, z różnymi rekwizytami, połą-
czony z kwestą świąteczną -
proszeniem o jajka wielkanocne i świą-
teczne potrawy. Z czasem obrzędy  
te zostały połączone wspólną nazwą  
i ograniczają się tylko do polewania 
wodą.  

 

Czy wiecie, że… 

 Polacy zjadają obecnie w Tłusty 
Czwartek prawie 100 milionów 
pączków, czyli 2,5 na osobę. 

 Najstarsze pisanki pochodzą  
z terenu Mezopotamii i liczą po-
nad 5000 lat, później pojawiły się 
w Egipcie, Persji, Cesarstwie 
Rzymskim i Chinach. W Polsce 
zwyczaj malowania jajek pojawił 
się prawdopodobnie w X wieku. 

 Największe wielkanocne jajko 
powstało na zlecenie belgijskiego 
producenta czekoladek Guyliana. 
Mierzyło 8,32 m. Na jego wykona-
nie zużyto 1950 kg czekolady. Zo-
stało wpisane do Księgi Rekordów 

Guinnesa. 

 Najsłynniejszymi wielkanocnymi 
jajkami są te wykonane przez fir-
mę złotniczą rosyjskiego jubilera 
Petera Carla Fabergé. Znane  
są jako jajka Fabergé, choć sam 
złotnik nie zaprojektował żadnego 
z nich. Autorami projektów byli 
pracownicy jego firmy: Erik  
Kollin, Michał Perchin, Henryk 
Wigstrom i Alma Pihl. W 1883 
roku car Aleksander II zlecił Pete-
rowi Carlowi Fabergé wykonanie 
prezentu dla cesarzowej Marii 
Aleksandrownej. Fabergé zainspi-
rowany tradycyjnymi rosyjskimi 
pisankami postanowił zrobić coś 
wyjątkowego. Podarował carowi 
jajko. Z zewnątrz miało emaliowa-
ną, wysadzaną kamieniami szla-
chetnymi skorupkę. W jajku znaj-
dowało się mniejsze, równie 
kunsztownie wykonane, a w nim 
mały złoty kurczaczek i replika 
Korony Rosji. Było to pierwsze na 
świecie jajko z niespodzianką.  
W zakładzie Fabergé wykonano 
jeszcze 56 różnych jaj jubilerskich 
d l a  d w o r u  c a r s k i e g o 
i arystokratów. Do dziś zachowało 
się 47 jaj. Na światowych aukcjach 
osiągają zawrotne ceny. 

 W 1878 roku prezydent Stanów 
Zjednoczonych Rutherford  
Birchard Hayes i jego żona Lucy 
zorganizowali  w swoich ogrodach 
wielkanocne przyjęcie dla dzieci, 
podczas którego brały one udział 
w konkursie toczenia jajek  
po trawniku. W ten sposób rozpo-
częli nową tradycję, która konty-
nuowana jest przez każdą parę 
prezydencką po dziś dzień. 

 
 
Źródła: 

 B. Ogrodowska, „Polskie obrzędy  
i zwyczaje doroczne”, Warszawa 
2009. 

 B. Ogrodowska, „Święta polskie – 
tradycja i obyczaje”, Warszawa 
1996. 

 D. Skonieczna-Gawlik, „Święconka 
po zagłębiowsku”, [w] „Nowe  
Zagłębie” nr 2/2009. 

 J. Termiński, „Nasza Czeladź w XIX 
wieku”, Czeladź 1997. 
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Victor Tézenas du Montcel 

W 
 dziejach naszego miasta osób 

odgrywających niebagatelną rolę 

w jego rozwoju było bardzo 

wiele. Sylwetki większości z nich łatwo 

znaleźć w różnych publikacjach. Wciąż 

jeszcze, niestety, zbyt mało wiemy  

o takich postaciach z kart czeladzkiej histo-

rii, wprawdzie w metryce mających wpisa-

ne inne miejsce urodzenia, lecz zakorzenia-

jących się tu, w Zagłębiu i pracujących  

z oddaniem na pomyślność Czeladzi i jej 

mieszkańców. Ten niedostatek wiedzy wy-

nika z różnych powodów, najczęściej jed-

nak nieubłagany upływ czasu pomału zacie-

ra ślady przeszłości. Uciekają w niepamięć 

wydarzenia, odchodzą ludzie. Dzisiaj, dzię-

ki żmudnej kwerendzie archiwalnej do 

panteonu poznanych, wybitnych czeladzian 

możemy dopisać Francuza, który swą ofiar-

ną pracą, talentem organizatorskim 

i rozmachem inwestycyjnym nadał  

Piaskom nowoczesne przemysłowe oblicze. 

 

Victor Maria Stefan Tézenas du Montcel 

Urodził się 18 kwietnia 1866r. w Saint –

Étienne w rodzinie Jeana Augusta Jose-

phe’a Tézenas’a du Montcel oraz Jeanne 

Marie Josephine Louise Brechignac jako 

trzecie z siedmiorga dzieci. Pochodził ze 

starego rodu szlacheckiego Tézenas’ów na  

Montcel’u, który za Ludwika XIV wydatnie 

przyczynił się do rozwoju przemysłu je-

dwabniczego we Francji. Jego rodzina  

od wieków zamieszkiwała Lyon, Saint – 

Étienne i okolice tych miast. Victor Téze-

nas kształcił się w jezuickim kolegium św. 

Michała, które w swoim czasie ukończyli 

także przyszli marszałkowie Francji: Ferdi-

nand Foch oraz Émile Fayolle. Studia mate-

matyczne odbył w sławnej szkole im. św. 

Genowefy w Paryżu, natomiast inżynierskie

- w Akademii Górniczej w Saint –Étienne – 

tam odsłużył również wojsko. Jako student 

brał udział wraz kolegami i profesorami  

w akcji ratowniczej po wybuchu gazów  

w kopalni w Ricamarie. Dyplom inżyniera 

górniczego otrzymał w roku 1890. Pierwsze 

swe kroki zawodowe stawiał w kopalniach 

węgla kamiennego należących do Towarzy-

stwa Rocher-La-Molière. Lata 1892-1893 

spędził w Hiszpanii, gdzie zarządzał kopal-

nią węgla, kolejne dwa-w południowej  

Francji w kopalniach Graisseuse. Po raz 

pierwszy przybył do Polski w 1895r. jako 

delegat grupy francuskich kapitalistów  

w celu poszukiwań węgla na Podkarpaciu, 

w ówczesnej Galicji. Uzyskawszy poło-

wiczny tylko sukces, przeniósł swą działal-

ność na inny teren polskiego zagłębia wę-

glowego, a mianowicie do byłego Króle-

stwa Kongresowego. Zaangażowany został 

przez Towarzystwo Bezimienne Kopalń 

Węgla „Czeladź” na stanowisku delegata 

Rady Zarządzającej oraz naczelne w Polsce 

kierownictwo przedsiębiorstwa (sprawował 

je zresztą do końca swych dni). Położył 

mocne podwaliny pod rozwój piaskowskie-

go zakładu wydobywczego, który na nowo 

zorganizował, rozszerzył i umocnił. Urzą-

dzenia kopalniane zastąpił nowoczesnymi. 

Był pierwszym, który w Zagłębiu Dąbrow-

skim wprowadził w użycie maszyny wydo-

bywalne elektryczne (Brown - Bovery), 

w projektowaniu których brał zresztą osobi-

sty udział. Wypracował metodę racjonalnej 

walki z pożarami podziemnymi i stosunko-

wo wcześnie wprowadził zastosowanie 

podsadzki płynnej w kopalniach Towarzy-

stwa. Nie był mu także obojętny los miej-

scowej ludności. Dbał o polepszenie bytu 

robotników i urzędników oraz w miarę 

możności-zaspokajanie ich potrzeb mate-

rialnych i duchowych. W uznaniu zasług 

Victora Tézenas’a, na okoliczność jubileu-

szu 25-lecia owocnej jego działalności  

w przemyśle górniczym gremium urzędni-

ków i dozorców kopalni „Czeladź” powoła-

ło w 1922r. wieczysty fundusz stypendialny 

imienia Victora Tézenas’a du Montcel,  

od którego dochody przeznaczone były  

na kształcenie dla synów i córek robotni-

ków, dozorców i urzędników Bezimiennego 

Towarzystwa Kopalni Węgla „Czeladź”, 

jak również i dla dzieci inwalidów, emery-

tów i wdów po wyżej wspomnianych pra-

cownikach Towarzystwa „Czeladź”. Sam 

Tézenas zaś objął honorowe przewodnictwo 

Komisji Zarządzającej Fundacją. Jeszcze 

przed I wojną światową Tézenas przeniósł 

się do Paryża, gdzie pełnił nadal swe funk-

cje przy Zarządzie Towarzystwa „Czeladź” 

i skąd często dojeżdżał do Polski. Dzięki 

swojej pracy zyskał opinię niepospolitego 

fachowca i organizatora, kilkakrotnie był 

powoływany do zarządów innych, pokrew-

nych specjalności Towarzystwa „Czeladź”, 

przedsiębiorstw we Francji (kopalnie  

w Arc, Prades i Sumène) oraz Belgii 

(w Charleroi). Od roku 1910 piastował 

godność radcy handlu zagranicznego przy 

rządzie francuskim, zaś po I wojnie świato-

wej po utworzeniu Banku Franko - Polskie-

go został wybrany do jego Rady Zarządza-

jącej.  

Na kilka lat przed 1914r. Tézenas objął 

również naczelne kierownictwo kopalni 

„Janina” w Libiążu, pod Chrzanowem, 

zostając tym samym mianowany Admini-

stratorem Delegowanym Galicyjskiej Kom-

panii Węgla. Wybuch I wojny światowej  

na pewien okres zerwał kontakty Tézenas’a  

z Polską, lecz po zakończeniu konfliktu  

w 1919r. powrócił do pracy w Czeladzi  

i Libiążu, czynnie przyczyniając się do 

odbudowy zniszczonych przez wroga urzą-

dzeń kopalnianych. Pomimo towarzyszącej 

niepewności na rynku inwestycyjnym  

(w 1920r. bolszewicy stali na przedpolach 

Warszawy) podjął strategiczną decyzję 

o podwojeniu kapitału zakładowego przed-

siębiorstw. 

Victor Tézenas związany był węzłami ro-

dzinnymi z Victorem Viannay’em, długo-

letnim dyrektorem kopalni „Czeladź”, któ-

rego żoną była Angèle – najmłodsza siostra 

Tézenas’a. 

Za osiągnięcia w rozwoju przemysłu krajo-

wego w roku 1927 odznaczony został Orde-

rem Polonia Restituta. Był człowiekiem 

wyróżniającym się wysoką inteligencją  

i dużymi zdolnościami. Poza zawodowym 

cechowało go też niepospolite wykształce-

nie ogólne. Z przekonań był konserwatystą  

i praktykującym katolikiem. Od samego 

początku pobytu w Polsce nawiązał ser-

deczne kontakty z Polakami, z wybranymi 

pozostawał nawet w przyjacielskich stosun-

kach często goszcząc ich, tak swoim domu  

w Wersalu, jak również w miejskiej posia-

dłości Oussiat na podgórzu Alp. Intereso-

wał się polską historią, kulturą oraz kuch-

nią. Jeszcze w Paryżu rozpoczął naukę 

języka polskiego, w czym wydatnie pomógł 

mu prof. Wacław Gasztowt ze Szkoły Bati-

gnolskiej. 

Dnia 30 IV 1895r. poślubił Margueritte 

Deloche, z którą miał 10 dzieci – 3 córki  

i 7 synów: Marie (ur.1896), René (ur.1897), 

Jacques (ur.1898), Germaine (ur.1899), 

Henri (ur.1901), Albert (ur.1902), Andrée 

(ur.1905), François (ur.1907), Georges 

(ur.1908), Marie Antoinette (ur.1914). 

Dwóch jego najstarszych synów – René  

i Jacques walczyło w czasie I wojny świato-

wej. Pierwszy z urodzenia syn - René  

od 15 VI 1930r. zatrudniony był 

w charakterze z-cy delegata Rady Zarządza-

jącej Towarzystwa Bezimiennego Kopalń 

Węgla „Czeladź”.  

Senior rodziny zmarł po ciężkiej chorobie  

6 XI 1929r. w Wersalu w wieku 64 lat. 

Nabożeństwo żałobne w kościele  

na Piaskach odbyło się 12 XI o 10.00 rano. 

Natomiast 1 XI 1930r. o godz.8.45 w tym 

samym kościele miała miejsce uroczystość 

poświęcenia tablicy wmurowanej dla 

uczczenia śp. Victora Tézenas’a du Mont-

cel. 
 

Źródło: 

Archiwum Państwowe w Katowicach,  

Towarzystwo Bezimienne Kopalń Węgla 

„Czeladź, 845  

Anna Binek-Zajda 
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PIĘKNA CZELADZIANKA W POWSTANIU STYCZNIOWYM cz.2 

W 
 poprzednim numerze Oficy-

ny Saturnowskiej ukazała się 

pierwsza część opowiadania 

osnuta na kanwie wydarzeń powstania 

styczniowego. Poniższy tekst stanowi  

kontynuację opowieści o czeladziance -  

Danusi.  

Utwór pochodzi ze zbioru pt. „Miasto  

Czeladź w opowieściach legendarnych  

i historycznych” Stanisława Jedrzejka. 

 

 

 

 

II 

 

Przybyłą do Zagórza Danusię powitała pani 

Wanda słowami: 

„Wiedziałam, że tatuś zgodzi się na twoją 

pracę i dlatego posłałam zaraz dzisiaj ko-

nie, abyś jak najprędzej do nas przybyła, bo 

czas ucieka, a roboty jest mnóstwo”. 

Następnie zaprowadziła ją do ładnie urzą-

dzonego pokoiku i rzekła: 

„Tu będziesz mieszkad, rozgośd się i odpocz-

nij, a za godzinę porozmawiamy na temat 

twoich obowiązków”. 

Te obowiązki polegały na tym, że Danusia 

przed południem jakiś czas, w sposób poglą-

dowy, prowadziła z Leonardkiem lekcje, 

które zwykle odbywały się w ogrodzie, gdzie 

chłopczyk poznawał francuskie nazwy kwia-

tów, drzew i ptactwa, a po obiedzie i odpo-

czynku, pomagała pani Wandzie przykrawad 

z płótna i flaneli części męskiej bielizny, któ-

re następnie zszywano i jako wykooczone 

sztuki układano w duże kosze. To łączenie 

poszczególnych elementów bielizny odby-

wało się zwykle wieczorem, po przyjściu  

do pałacu paru wiejskich dziewczyn, które 

razem z Wandą i Danusią zszywały przykro-

jone przed południem. Poza lekcjami  

z Leonardkiem i szyciem bielizny, jeździła 

Danusia parę razy z różnymi ustnymi przeka-

zami do pana Maciejewskiego, a raz z książ-

ką, w której było zaszyfrowane jakieś polece-

nie, posłał ją pan Siemieoski do mieszkające-

go pod Mysłowicami pana Mirowskiego. 

Następnie wysłał Siemieoski Danusię na trzy 

dni do Czeladzi, aby w mieście zorganizowad 

małą grupę koleżanek, które – po wtajemni-

czeniu – miały przeprowadzad agitacje 

wśród młodych czeladzian, żeby ich zachęcid 

do wstępowania w szeregi powstaocze, 

kiedy powstanie się rozpocznie. 

Rezultatem pracy agitacyjnej – zorganizowa-

nej przez Danusię grupy dziewcząt, do której 

należały; Helenka Egierska, Anna Konieczna, 

Wanda Rączaszkówna i Agata Kapuścioska – 

było to, iż gdy powstanie wybuchło, to spory 

oddział młodzieży czeladzkiej wyruszył  

do obozu Kurowskiego w Ojcowie. Jednocze-

śnie, dzięki zabiegom tych dziewcząt, zebra-

no w Czeladzi sporą kwotę pieniędzy, którą 

przekazano na cele powstania Kurowskiemu,  

w czasie jego pobytu w Dąbrowie Górniczej, 

po zwycięskiej bitwie w Sosnowcu. (Z zemsty 

za tę patriotyczną akcję czeladzian – rząd 

carski zdegradował Czeladź z roli miasta, do 

roli osady, który to stan rzeczy trwał do roku 

1918 – tzn. do chwili odzyskania  niepodle-

głości).  

Jesienią 1862 roku, nasiliły się prace przygo-

towawcze do powstania. Dwór zagórski,  

z racji aktywnej działalności Jacka Siemieo-

skiego w organizacji powstaoczej, stał się 

bardzo czynnym ogniskiem tych przygoto-

wao. W pałacu zagórskim odbywały się czę-

sto poufne obrady spiskowców, lokowano tu 

i w pobliskim Klimontowie przywożoną pota-

jemnie przez Brynicę ze Śląska broo i amuni-

cję i gromadzono środki opatrunkowe oraz 

różne lekarstwa.  

Gromadzone medykamenty, o które trosz-

czył się specjalnie pan Jacek, bo studiował 

kiedyś w Paryżu na Wydziale Lekarskim, 

rozprowadzano do organizowanych w zaka-

muflowany sposób szpitalików polowych.  

W tej pracy bardzo aktywną była Danusia, 

która często jeździła do pani Czaplicowej, 

prowadzącej po śmierci męża aptekę  

w Pilicy, a przywiezione z Pilicy materiały 

medyczne, po przygotowaniu ich do użytku, 

dostarczała do zakonspirowanych szpitali-

ków polowych, które zorganizowano  

w Porąbce, Klimontowie i osadzie robotni-

czej, zwanej Niemce. Danusia bardzo lubiła 

jeździd do Pilicy, do pani Czaplicowej, która 

mieszkając przy aptece ze swoimi pięcioma 

uroczymi córeczkami, zawsze serdecznie 

„piękną czeladziankę” – jak Danusię wesoła 

Czaplicowa nazywała – u siebie gościła.  

Helena Czaplicowa była bardzo czynną dzia-

łaczką organizacji powstaoczej. Oddana 

całym sercem idei wyzwalania ojczyzny nie 

żałowała pieniędzy, przekazując bezpłatnie 

mnóstwo leków i środków opatrunkowych 

do zorganizowanego w Pieskowej Skale 

szpitala powstaoczego i małych zakonspiro-

wanych szpitalików polowych. 

W tych wyjazdach do Pilicy zawsze towarzy-

szył Danusi syn oficjalisty dworskiego, pięt-

nastoletni Grześ Augustynik. Był to inteli-

gentny i bardzo sprytny chłopak, rozmiłowa-

ny w czytaniu książek jakie dawała mu  

do czytania panna Malczewska. Danusia 

zadowolona była z przydzielonego jej  

do podróży bardzo gadatliwego Grzesia, 

gdyż stary i głuchawy, powożący koomi Pilar-

czyk, nie nadawał się do rozmowy, a jazda 

do Pilicy trwająca w jedną stronę około 

trzech godzin, byłaby dosyd nudną. Grześ  

w czasie takiej podróży bawił Danusię weso-

łą rozmową, a  jednocześnie prosił o nazwy 

różnych przedmiotów w języku francuskim  

i w ten sposób uczył się francuskiej mowy,  

w czym mu Danusia bardzo życzliwie poma-

gała.  

Pewnego razu, gdy pani Helena zatrzymała 

Danusię z Grzesiem na podwieczorku, roz-

mowa przy stole potoczyła się na temat 

przygotowao do powstania, a jednocześnie 

wspomniano o tym, że Moskale przewidując 

jego wybuch, wzmogli swoją czujnośd nasy-

łając do Królestwa mnóstwo szpicli i więcej 

żandarmerii, która często przeprowadzała 

rewizję u przejezdnych. W związku z tym  

Czaplicowa zapytała Danusię, jakby wytłu-

maczyła na wypadek rewizji przewożenie 

większej ilości produktów aptecznych. Zapy-

tana, po krótkim namyśle odparła: 

„Powiedziałabym, że wiozę leki i opatrunki 

na potrzeby szpitala w Pogoni, na zamó-

wienie doktora Wodnickiego”. 
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„No, tak należałoby się tłumaczyd - powie-

działa Czaplicowa – tylko czy żandarmi 

uwierzyli by w to co pani mówi  i nie zaa-

resztowali w celu przeprowadzenia ścisłych 

dochodzeo?”. 

Danusia zamyśliła się lekko zakłopotana,  

a rezolutny Grześ wtrącił się do rozmowy  

i rzekł: 

„Ja myślę, że byłoby dobrze jakbyśmy mieli 

od pani aptekarzowej rachunek dla szpitala  

za wiezione lekarstwa”. 

Usłyszawszy to pani Helena zawołała: 

„Doskonale to wymyśliłeś! Za każdym 

razem dam wam na drogę spis wiezionych 

leków, razem z cenami, jako rachunek dla 

dyrekcji szpitala za przywieziony towar. 

Rachunek oczywiście zniszczycie po przy-

jeździe do Zagórza”.  

To mówiąc wstała od stołu i przy swoim 

biurku wypisała listę poszczególnych medy-

kamentów wraz z cenami, które zsumowała 

i pismo zaadresowała na dyrekcję pogoo-

skiego szpitala.  

W tym dniu przyjechali szczęśliwie nie spo-

tykając się po drodze z Moskalami, ale kie-

dy za dwa tygodnie znów wracali z Pilicy  

z towarem i rachunkiem, natknęli się tuż 

przed Dąbrową Górniczą na„objezdczyków” 

patrolujących w tym czasie okolicę. Moska-

le zatrzymali bryczkę, otoczyli ją, a dowo-

dzący nimi podoficer – widocznie Polak  

z Wileoszczyzny, bo mówił po polsku – za-

pytał z uśmiechem: 

„Dokąd panienka wędruje i co wiezie  

w tych paczkach, które leżą na dnie brycz-

ki? Proszę powiedzied prawdę, bo mam 

rozkaz wszystkie napotkane pojazdy rewi-

dowad!”. 

„Wieziemy lekarstwa do pogooskiego szpi-

tala, a to jest rachunek na te leki” – odparła 

Danusia podając podoficerowi pismo pani 

Czaplicowej.  

Wziął rachunek do ręki, rzucił na niego 

pobieżnie okiem i dodając papier Danusi 

powiedział: 

„Dziękuję, proszę jechad”. 

Zasalutował i patrol pogalopował w stronę 

Gołonoga, a oni już bezpiecznie dojechali  

do Zagórza. 

Ponieważ powstaocze szpitale polowe do-

statecznie zostały zaopatrzone w odpowied-

nie środki lecznicze, przeto nie zachodziła 

potrzeba wyjazdów do Pilicy, natomiast 

nasilono w zagórskim pałacu prace przy 

szyciu ciepłej bielizny na zimę, jaką już listo-

padowe, dosyd silne przymrozki zwiastowa-

ły. Na okres Świąt Bożego Narodzenia  

Danusia udała się do Czeladzi ku uciesze 

pana Józefa i ciotki Agaty, która po wyjeź-

dzie pupilki często zrzędziła nad uszami 

kuzyna,  , zarzucając mu, że wypchnął dziec-

ko na służbę u obcych ludzi i dom bez Danusi 

wygląda jak wymarły. Pan Józef uśmiechał 

się tylko i milczał w dalszym ciągu nie chcąc 

zdradzid Agacie patriotycznej działalności 

swojej córeczki. 

Zaraz na drugi dzieo po nowym roku, odje-

chała Danusia do Zagórza i włączyła się  

w wir gorących przygotowao do mającego 

się wkrótce rozpocząd powstania. Prócz 

innych prac, równocześnie rozpoczęto szko-

lenie paru bardziej rozgarniętych dziewczyn 

wiejskich w kierunku łatwiejszych posług 

sanitarnych przy opatrywaniu i pielęgnowa-

niu rannych, względnie chorych powstao-

ców. Co drugi dzieo przyjeżdżał z Będzina 

doktor Wodnicki, który uczył tych czynności 

kandydatki na przyszłe sanitariuszki. 

W czasie tej nauki często doktorowi  

Wodnickiemu towarzyszył pan Jacek, a nie-

raz – jeśli doktor nie mógł przyjechad – sam 

prowadził zajęcia z dziewczętami, bo jak 

wiemy znał się na medycynie. Przy tym szko-

leniu szczególny nacisk położono na dezyn-

fekowanie i bandażowanie ran oraz innych 

urazów jakie mogą przydarzyd się walczą-

cym. 

W połowie stycznia wpadł do Zagórza z Bę-

dzina pan Siwczyk – który organizował w 

Będzinie oddział powstaoczy – i przywiózł 

Siemieoskiemu jakieś poufne pisma.  

Po odjeździe Siwczyka mówiło się w pałacu 

po cichu, że powstanie lada dzieo się roz-

pocznie. W ślad za Siwczykiem sporo osób 

przyjeżdżało do pana Siemieoskiego i odby-

wało z nim jakieś poufne narady, w których 

często Wanda Malczewska uczestniczyła. 

Dziewiętnastego stycznia, po obiedzie wy-

brał się pan Jacek sankami do Mysłowic  

na spotkanie z pośrednikiem przy dostawie 

broni – Mirowskim. Kiedy wracał późnym 

wieczorem przy silnym mrozie, przeziębił się 

i na drugi dzieo dostał wysokiej temperatu-

ry. Zaniepokojona pani Siemieoska zaraz 

posłała konie do Będzina po doktora  

Wodnickiego, a ten po zbadaniu pana Jacka 

orzekł obustronne zapalenie płuc. Lekarz 

zaaplikował choremu kilka leków, osobiście 

postawił mu przywiezione przez siebie baoki 

i polecił nie opuszczad łóżka, zapewniając,  

że za dwa dni znów przyjedzie, aby skontro-

lowad wynik leczenia i aktualny stan chore-

go. W parę dni potem zjawił się w Zagórzu 

Siwczyk, zaniepokojony faktem, że na zgru-

powaniu powstaoców, w ruinach zamku 

będzioskiego – w noc wybuchu powstania – 

nie zjawił się oczekiwany tam Siemieoski, 

zgodnie z poprzednim ustaleniem. Siwczyk 

nie  wiedział oczywiście o nagłej chorobie 

pana Jacka, więc zdezorientowany rozpuścił 

spiskowych, a teraz przybył po dalsze rozka-

zy. Jednocześnie oświadczył, że powstanie 

wybuchło i już w terenie rozpoczęły się wal-

ki. 

Zaczęto więc szybko przygotowywad nie-

wielkie paczki z ciepłą bielizną i medykamen-

tami, które miały byd dostarczane do wal-

czących oddziałów, po nawiązaniu z nimi 

bezpiecznej łączności. Ponieważ w koocu 

stycznia nadeszła do Zagórza wiadomośd  

o zorganizowaniu przez Kurowskiego obozu 

powstaoców w Ojcowie, przeto wysłano do 

Ojcowa pierwszą partię paczek z ciepłą bieli-

zną i lekarstwami. Paczki przewiózł furman-

ką stary Pilarczyk, pod opieką Danusi, która 

mimo zastrzeżeo pani Wandy, uparła się 

jechad z tym transportem do Ojcowa. Po-

mysł Danusi z lekkim wahaniem zaaprobo-

wał pan Siemieoski, ciekawy informacji  

o ojcowskim obozie. 

Wyjechano przed świtaniem, aby około 

południa byd w Ojcowie, i po krótkim tam 

pobycie zaraz wracad do Zagórza.  

Ta wyprawa, w której ku zadowoleniu  

Danusi uczestniczył również Grześ  

Augustynik, szczęśliwie się udała i w tym  

PIĘKNA CZELADZIANKA W POWSTANIU STYCZNIOWYM cz.2 
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samym dniu, późnym wieczorem zaraz po 

powrocie, przekazywała Danusia panu Jac-

kowi swoje spostrzeżenia odnośnie ojcow-

skiego obozu.  

III 

 

W pierwszych dniach wybuchu powstania – 

poza potyczką oddziału Młochowskiego, 

którą stoczył ze strażą graniczną w lesie 

między Porąbką a Gołonogiem – nie było 

słychad w okolicy żadnych strzałów. Dopiero 

nad ranem 7 lutego usłyszano w Zagórzu 

odgłosy bitwy o dworzec kolejowy i komorę 

celną w Sosnowcu. Bitwa zakooczona zosta-

ła sukcesem tej akcji przeprowadzonej przez 

Kurowskiego, gdyż oba obiekty, z dosyd 

dużymi łupami, zostały zdobyte, a zgrupo-

wani na ich obronę Moskale, rozproszeni 

przez powstaoców, uciekli do Szopienic. 

Przed południem, kiedy strzały umilkły, pani 

Wanda z Danusią i jeszcze dwiema przeszko-

lonymi sanitariuszkami udała się dwoma 

wymoszczonymi słomą wozami do Sosnow-

ca, w celu pozbierania rannych. Kiedy doje-

chano przed dworzec kolejowy, już tam 

rannych nie było, bo ranionych powstaoców 

oraz kilkunastu rannych Moskali zdążono do 

tego czasu umieścid w szpitalach na Pogoni  

i w Dąbrowie Górniczej. 

Po potyczkach, jakie później odbywały się  

na pobliskich terenach, Danusia z panią 

Wandą jeździły na pobojowiska, w pobliżu 

których czasem znajdowały ukrytych w lesie 

rannych powstaoców. Po krwawych utarcz-

kach z powstaocami, Kozacy zwykle dobijali 

rannych, ale niektórzy oficerowie rosyjscy 

nie dopuszczali do tych mordów – wówczas 

ranni pozostawali na pobojowiskach – zabie-

rani następnie przez okoliczną ludnośd do 

wiejskich chat, do leśniczówek, albo do dwo-

rów. 

Po zwycięskiej bitwie w Sosnowcu, Ciesz-

kowski jako komendant placu w Dąbrowie 

Górniczej, przez parę dni kwaterował u Sie-

mieoskich w Zagórzu, gdzie spotykał się  

z tajemniczym starszym panem o przezwisku 

Kościuch. Kościuch był głównym organizato-

rem dostarczania partiom powstaoczym 

paczek, nie tylko z odzieżą i lekarstwami, ale 

także z amunicją i bronią przerzucaną do 

Królestwa przez Białą Przemszę i Brynicę. 

Dzięki sprytnym pomysłom Kościucha, pacz-

ki zawsze dochodziły do ruchomych oddzia-

łów powstaoczych, w czym niemały udział 

miała Danusia, która z dużym osobistym 

narażeniem, zwykle w towarzystwie Grzesia, 

te paczki często powstaocom dostarczała. 

Pewnego razu, kiedy po stoczonej przez 

powstaoców bitwie z Moskalami w pobliżu 

Łaz, doszła do Zagórza wiadomośd o tym 

wydarzeniu, wybrała się pani Wanda  

z Danusią na pobojowisko, w poszukiwaniu 

rannych. Na pobojowisku, ani w pobliskich 

zaroślach rannych nie znaleziono, a polegli 

wraz z księdzem Maokowskim powstaocy 

już zostali pochowani. W powrotnej drodze, 

po przejeździe przez Ząbkowice, jadąc wolno 

przez las piaszczystym gościocem, ujrzały 

nagle wychodzącego z krzewów leśnych 

wysokiego, młodego człowieka.  

Młodzieniec ten, na pewno powstaniec – bo 

kurtkę miał nałożoną tylko na prawą rękę,  

a połową kurtki okrywał obandażowaną 

skrwawionym bandażem rękę lewą – nie-

śmiało podszedł do zatrzymanego wozu. Nie 

dopuszczając go do głosu Wanda zawołała: 

„Pan ranny! Proszę wsiadad na wóz, poje-

dzie pan z nami. – A widząc u niego lekkie 

zawahanie dodała – Zawieziemy pana  

w bezpieczne miejsce i opatrzymy ranę”. 

Przy pomocy Pilarczyka wszedł na wóz, sia-

dając przy nim na przednim siedzeniu.  

Na znak Wandy Pilarczyk zaczął zmuszad 

konie do szybszego biegu po piaszczystej 

drodze. Szczęśliwie przejechali obok zajętej  

z powrotem przez Rosjan Dąbrowy Górniczej 

i wkrótce znaleźli się w Zagórzu. Po przyjeź-

dzie do pałacu, ulokowano rannego w osob-

nym pokoju i wysłano konie po doktora 

Wodnickiego, bo powstaniec, widocznie  

na skutek dużego upływu krwi, był bardzo 

osłabiony. Danusia w międzyczasie zdjęła 

niezdarnie założony bandaż z ranionej ręki, 

przemyła silnie krwawiącą ranę na przedra-

mieniu, nałożyła na nią gazę nasączoną ja-

kimś dezynfekującym płynem i zgrabnie rękę 

obandażowała.   

Przez cały czas tego zabiegu, powstaniec jak 

urzeczony patrzył na rumieniącą się pod 

jego wzrokiem dziewczynę, a gdy ta ukoo-

czyła swoją czynnośd powiedział: 

„Serdecznie pani dziękuję, rana przestała  

mi zupełnie dokuczad”. 

„To mnie cieszy - odparła nieco zmieszana 

Danusia – myślę, że niedługo się zagoi  

i będzie pan mógł dalej walczyd”. 

W tej chwili weszła do pokoju pani Wanda  

i rzekła: 

„Pan na pewno wygłodzony, proszę więc  

do stołu na lekki posiłek zanim podadzą 

wieczerzę”. 

Przy stole okazało się, że młodzieniec był 

mocno zgłodniały, bo po krótkim zachęcaniu 

przez Wandę, zabrał się dosyd łapczywie  

do jedzenia. W czasie posiłku wszedł do 

jadalni pan Jacek i po przywitaniu się z po-

wstaocem prosił go – zaznaczając, że jeśli 

nie jest zbytnio osłabiony – aby opowiedział 

o wczorajszej bitwie pod Łazami.  

„Czuję się zupełnie dobrze i służę paostwu 

relacją na temat wczorajszego spotkania” – 

odparł ranny i inteligentnie zrelacjonował 

jak kursujący w tych stronach Cieszkowski – 

pod którego komendą walczył opowiadający 

– został nagle zaskoczony przez kolumnę 

wojsk rosyjskich z garnizonu częstochow-

skiego w Kuźnicy Masłowskiej w pobliżu Łaz. 

W bitwie trwającej około trzech godzin, 

zginęło dziewięciu powstaoców, między 

innymi kapelan powstaoczy, dzielny kapłan  

z zakonu Bernardynów, ksiądz Bonwetua 

Maokowski. Po bitwie Cieszkowski zręcznym 

manewrem wymknął się Moskalom i poma-

szerował w kierunku Kromołowa. Przy koocu 

tego opowiadania, które świadczyło,  

że powstaniec był inteligentnym i  
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wykształconym młodzieocem, nadjechał  

z Będzina doktor Wodnicki i chciał obejrzed 

ranę powstaoca.  

Po zdjęciu nałożonego przez Danusię opa-

trunku, doktor zastanowił się chwilę, kazał 

poruszad palcami zranionej ręki,  

a potem z lekka  zafrasowaną miną powie-

dział: 

„Rana pięknie się zagoi, tylko z porusza-

niem dłonią i palcami będą prawdopodob-

nie kłopoty, bo wydaje mi się, że w ręce jest 

ścięgno oraz nerw uszkodzony. No, ale to 

jeszcze nie tragedia” – dodał z uśmiechem. 

Potem pochwalił Danusię za dobre opatrze-

nie rany oraz umiejętne nałożenie opatrun-

ku i w koocu poprosił ją, aby codziennie 

opatrunek zmieniała, a gdyby zauważyła coś 

niepokojącego, to należy przysład po  

Wodnickiego konie, aby mógł natychmiast 

przyjechad. 

„Proszę się nie martwid - powiedział do 

troszkę zafrasowanego młodzieoca, wiado-

mością o prawdopodobnym, lekkim niedo-

władzie dłoni – tak źle nie będzie, zresztą na 

szczęście jest to lewa, a nie prawa ręka,  

a po wtóre będzie się panem opiekowad 

panna Danusia, a taka miła opieka jest 

chyba wspaniałą nagrodą za wszystkie 

przykrości związane z paoską kontuzją” – 

dodał z uśmiechem. 

Na te słowa młodzieniec – wciąż zapatrzony  

w Danusię – zarumienił się mocno, a ona 

zmieszana wyszła z pokoju. 

 

IV 

 

Po licznych, nieudanych bitwach i potycz-

kach, kiedy stało się jasnym, że powstanie 

nie osiągnie zamierzonego celu, zapanowało 

więc przygnębienie i smutek w społeczeo-

stwie polskim.   

Moskwa coraz więcej przysyłała wojska do 

Królestwa i wkrótce cały odcinek granicy  

z Austrią i Prusami oczyszczony z objezdczy-

ków przez Kurowskiego, został z powrotem 

obsadzony przez Moskali.  

Jednocześnie na dwór zagórski spadł cios  

w postaci zaaresztowania pana Jacka  

Siemieoskiego w drodze do Krakowa.  

Siemieoskiemu groziła kara śmierci, ale dzię-

ki wysokim łapówkom – jakie mocno nadwy-

rężyły fortunę Siemieoskich – uratowano mu 

życie i pan Jacek, którego wypuszczono  

z więzienia, natychmiast do Krakowa wyje-

chał. Ponieważ po zaaresztowaniu Siemieo-

skiego zaistniała obawa, że Moskale specjal-

nie zainteresują się zagórskim dworem, 

przeto postanowiono rannego powstaoca 

wywieźd z Zagórza. Po krótkiej naradzie 

przetransportowano go do Klimontowa  

i ulokowano we dworze pod opieką tamtej-

szego dzierżawcy Lisieckiego, który również 

należał do organizacji powstaoczej.  

Zgodnie z zaleceniem doktora Wodnickiego, 

aby rannemu w każdy dzieo zmieniad opa-

trunek, zaistniała potrzeba codziennych 

dojazdów Danusi do Klimontowa celem 

wykonania otrzymanego polecenia. W czasie 

tych wizyt powstaniec- ulokowany w zakon-

spirowanym pokoju klimontowskiego dworu 

– po zrobieniu przez dziewczynę opatrunku, 

bawił ją ciekawą, inteligentną rozmową 

pragnąc, aby jak najdłużej przy nim pozosta-

wała. Widocznym było, że poczuł jakiś gorą-

cy sentyment do swojej pięknej pielęgniarki, 

dla której prawdopodobnie nie był też obo-

jętnym, bo zwykle dłużej niż należało  

w pokoju rannego przebywała. Te rozmowy, 

którym często towarzyszył pan Lisiecki  

i których treścią przeważnie była tragiczna 

sytuacja w jakiej znalazło się powstanie – 

kiedy zgasła nadzieja na interwencję zagrani-

cy, a coraz większy był napływ do Królestwa 

wojsk rosyjskich – napełniały dziwnym bó-

lem patriotycznie nastawioną Danusia.  

Jednocześnie zaczynało ją boled i to, że pięk-

ny powstaniec, wyleczony z rany, opuści 

Klimontów i może nigdy go już nie zobaczy. 

Dziewczyna, która do tej pory nie zwracała 

uwagi nawet na bardzo przystojnych, wzdy-

chających do niej mężczyzn, niespodziewa-

nie zainteresowała się swoim podopiecz-

nym. Z przyjemnością słuchała opowiadao  

o uroczym Podolu i przepięknej jego stolicy, 

mieście Lwowie, gdzie młodzieniec studio-

wał. Podczas tych pogawędek dowiedziała 

się, że powstaniec pochodzi z Małopolski 

wschodniej, nazywa się Tomasz Wybranow-

ski i posiada po ojcu ładny majątek w okolicy 

Przemyśla, w którym gospodaruje jego mat-

ka.  

Danusia nieraz odczuwała, że wpatrzony  

w nią młodzieniec ma na ustach jakieś wy-

znanie, ale taktownie milczy, tylko przy po-

żegnaniu całował gorąco jej rękę i prosił 

żeby nazajutrz nie zapomniała przyjechad do 

Klimontowa. Ta prośba była zresztą niepo-

trzebną, bo dziewczyna gorliwie i z rozkoszą 

wypełniała polecenie doktora Wodnickiego. 

Codzienne wizyty u powstaoca cokolwiek 

łagodziły przykry nastrój Danusi, spowodo-

wany tragiczną sytuacją w jakiej znalazło się 

powstanie i dręczącą ją myślą o rozstaniu  

z człowiekiem, do którego poczuła coś wię-

cej aniżeli zwykłą życzliwośd, czy sympatię. 

Prócz tego bardzo boleśnie przeżyła wiado-

mośd – która dotarła do Zagórza – o zaaresz-

towaniu w Pilicy pani Czaplicowej. Tę tak 

ulubioną przez Danusię osobę wywieziono 

wraz z czterema córeczkami i osadzono 

razem z dziedmi w piotrkowskim więzieniu. 

(Czaplicową i jej nieletnie córeczki skazano 

na wywóz w sybirskie tajgi. W czasie odby-

wanego w okrutnych warunkach transportu  

na Sybir, zmaltretowana i chora Czaplicowa, 

zmarła na etapie w więzieniu w Nowogro-

dzie, a dziewczynki popędzono dalej i słuch  

o nich zaginął). 

Chociaż niewesołe były rozmowy z  

Tomaszem, to jednak dziewczyna jak  

na skrzydłach pędziła codziennie w lekkiej 

bryczce, piękną aleją kasztanową prowadzą-

cą z Zagórza do Klimontowa. Pewnego razu 

Tomasz, już wyleczony z rany, ale słabo wła-

dający lewą ręką, powiedział smutno do 

Danusi: 

„Panno Danusiu, ja niestety, nie mogę  

z moją ręką udad się z powrotem w szeregi 

walczących, muszę więc wracad do domu. 

Jest mi jednak bardzo ciężko stąd wyjechad, 

dlatego że rozstanie z panią będzie dla 

mnie zbyt bolesnym ciosem”. Słysząc to, 

Danusia zadrżała ze wzruszenia, oczy zaszkli-

ły jej się łzami i patrząc wymownie na  

Tomka, odparła przyciszonym głosem:  

„Mnie również bardzo przykro będzie roz-

stad się z panem. Boże! – zawołała - czy my 

się jeszcze w życiu kiedyś zobaczymy?”               

Cdn. 

PIĘKNA CZELADZIANKA W POWSTANIU STYCZNIOWYM cz.2 

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec 
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Pamięć powstania styczniowego 

O 
krągła rocznica wybuchu insu-

rekcji styczniowej jest sposob-

nością do ponownego porusze-

nia tematyki powstańczej. 

Nieubłagany upływ czasu powoduje,  

że w świadomości współczesnych Polaków 

wydarzenie to z wolna przesuwa się już do 

zamierzchłej epoki.  

Co zatem pozostało z powstania styczniowe-

go w potocznej świadomości? W polskiej 

pamięci niepodległościowy zryw istnieje, 

choćby poprzez dzieła Artura Grottgera, 

Maksymiliana Gierymskiego, Juliusza  

Kossaka, Józefa Chełmońskiego oraz książ-

ki Elizy Orzeszkowej czy Stefana Żerom-

skiego. Jak to bywa również przy okazji 

takich rocznic, chętnie podejmujemy szero-

ką dyskusję w istocie rzeczy sprowadzającą 

się do wielkiej kwestii: bić się czy nie bić 

się? 

„Wybuchem serc przeciw zdrowemu rozsąd-

kowi” nazwał powstanie styczniowe 

w 1864r. konserwatywny publicysta galicyj-

ski Paweł Popiel. To zdanie w owym czasie 

podzielało wielu. Nie zabrakło jednak ta-

kich, którzy wbrew logice poszli z gołymi 

rękami na armaty. O motywacji uczestników 

powstania wiele mówią zeznania ostatniego 

dyktatora Romualda Traugutta przed rosyj-

ską komisją śledczą: Idea narodowości jest 

tak potężna i czyni tak szybkie postępy  

w Europie, że ją nic nie pokona; a wstrzy-

mywanie jej postępu posłuży tylko do nabra-

nia siły i popularności ludziom najbardziej 

rewolucyjnych przekonań, którzy nie widzą 

innego środka do zaspokojenia pragnień 

wielu ludów, jak tylko ogólną burzę społecz-

ną i zupełny przewrót istniejącego porządku 

rzeczy. Wprawdzie umierając w 1883r.  

Cyprian Kamil Norwid pisał „Upadek, który 

pozostawia po sobie następstwa żywotne, 

jest zwycięstwem” – ale dla potwierdzenia 

tej prawdy musiały upłynąć całe dziesięcio-

lecia.  

Insurekcja styczniowa była przełomowym 

wydarzeniem w dziejach naszego kraju – 

ostatnim z serii wielkich powstań narodo-

wych, które zakończyło epokę romantycznej 

walki o niepodległość, a rozpoczęło okres 

pozytywistycznej pracy organicznej. Ze 

względu na swą specyfikę wydarzenia, które 

rozgrywały się w latach 1863-64, odcisnęły 

piętno nie tylko w skali kraju, ale przede 

wszystkim dotknęły wspólnot lokalnych. 

Były one silnie zaangażowane zarówno  

w działalność patriotyczną przed wybuchem 

powstania, w jego bezpośrednie przygoto-

wanie, jak i uwikłane w działania zbrojne, 

zaś po stłumieniu powstania ponosiły skutki 

tragicznego zrywu niepodległościowego. 

Tradycja powstania była żywa wśród Pola-

ków tak we wszystkich zaborach, jak  

i na emigracji. Symboliczną funkcję pełniły 

takie pamiątki, jak: militaria, biżuteria pa-

triotyczna, fotografie, listy i wspomnienia 

powstańców. Pamięć stycznia 1863r. jawnie 

kultywowana była przez środowiska emigra-

cyjne. Uroczystości rocznicowe i nabożeń-

stwa patriotyczne stały się trwałym elemen-

tem polskiego życia politycznego na ob-

czyźnie. 

W zaborze rosyjskim, represyjny charakter 

polityki władz carskich wpłynął zasadniczo 

na kształt tradycji popowstaniowej. Dom 

rodzinny oraz kościół były głównymi miej-

scami przechowywania pamięci o bitwach, 

potyczkach i bohaterach walk, a wyrażającej 

się przede wszystkim w organizacji nabo-

żeństw w intencji poległych powstańców 

czy fundowaniu krzyży na przykościelnych 

placach. 

W zaborze pruskim zewnętrzne formy pa-

mięci styczniowej długo były ograniczane 

do rocznicowych spotkań w zamkniętych 

stowarzyszeniach oraz do nabożeństw reli-

gijnych. Na szerszą skalę organizowanie 

publicznych obchodów możliwe było tylko 

w austriackiej Galicji. Na łamach galicyj-

skiej prasy przypominano o wydarzeniach  

z lat 1863-1864, urządzano rocznicowe 

spotkania, których stałymi punktami były 

wieczornice z udziałem weteranów, odczyty 

i wykłady historyczne, inscenizacje teatralne 

oraz bardzo popularne tzw. żywe obrazy, 

wystawiane głównie według dzieł Artura 

Grottgera z cykli Polonia i Lithuana. 

W 1913r. w Galicji zorganizowano wielkie 

obchody 50. rocznicy powstania stycznio-

wego. Uroczystościom we Lwowie nadano 

wymiar ogólnonarodowy i ponadzaborowy. 

W czerwcu otwarto pierwszą wystawę pa-

miątek powstańczych, na której eksponowa-

no ponad 10 tys. przedmiotów. Z okazji 

rocznicy odbył się także pierwszy historycz-

ny konkurs na dzieło popularnonaukowe  

i naukowe o powstaniu. Kolejną wyraźną 

cezurą w kształtowaniu pamięci stycznia 

1863 w zbiorowej wyobraźni był okres  

I wojny światowej, a szczególnie lata 1915-

1918, kiedy to ziemie zaboru rosyjskiego 

znalazły się pod okupacją Niemiec i Austro-

Węgier, którym zależało na pozyskaniu 

Polaków do swych celów wojennych. Moż-

na było jawnie czcić powstańcze rocznice, 

organizować wystawy, integrować środowi-

ska weteranów. Przejawem tych działań 

było otwarcie w lutym 1918r. w Warszawie 

dużej ekspozycji poświęconej powstaniu, 

przygotowanej przez Towarzystwo Miłośni-

ków Historii. Pamięć powstania stała się też 

integralną częścią legendy Legionów  

Polskich. 

Powstanie styczniowe było najdłużej trwają-

cym zrywem niepodległościowym Polaków 

przeciwko carskiej Rosji w okresie zaborów. 

Walka zbrojna wobec dysproporcji sił przy-

brała charakter wojny partyzanckiej. Bardzo 

utrudniało to i utrudnia do dzisiaj odnalezie-

nie mogił i godne upamiętnienie poległych 

powstańców.  

Historia urządzania i zachowania grobów 

oraz opieki nad nimi zaczęła się jeszcze  

w trakcie powstania. Poległych grzebano 

zwykle na polu walki, w jednej lub kilku 

zbiorowych mogiłach. Gdy sytuacja na  

to pozwalała i oddział powstańczy nie mu-

siał się szybko wycofywać, pogrzebem zaj-

mowali się współtowarzysze broni. Gdy zaś 

powstańcy byli zmuszeni do opuszczenia 

pola walki, pogrzebem zajmowała się oko-

liczna ludność. Pochówki urządzano zwykle 

na najbliższych cmentarzach parafialnych. 

Robiono to potajemnie, gdyż władze carskie 

zabraniały grzebania zwłok.  
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Tak urządzane groby oznaczano małymi 

krzyżami, niekiedy figurkami religijnymi 

z drewna. Nierzadko potajemnie sypano  

na mogiłach ziemne kopczyki. Korzystniej-

sze warunki do upamiętniania miejsc pamię-

ci i mogił związanych z powstaniem stycz-

niowym powstały w czasie I wojny świato-

wej, szczególnie po wyparciu armii rosyj-

skiej z Królestwa Polskiego przez wojska 

Niemiec i Austro-Węgier w 1915r.  

Głośnym echem odbiło się postawienie 

w sierpniu 1915r. tzw. krzyża Traugutta  

w miejscu prawdopodobnego pochówku 

ostatniego dyktatora powstania i czterech 

innych członków Rządu Narodowego, stra-

conych 5 sierpnia 1864r. na stokach Cytade-

li w Warszawie. Jednak licznych i bardziej 

trwałych upamiętnień zrywu styczniowego 

dokonano dopiero po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości w 1918r. W pierw-

szym okresie była to akcja spontaniczna, 

organizowana przez społeczności lokalne na 

fali entuzjazmu i radości, często z udziałem 

żyjących weteranów powstania oraz wojska. 

Początkowo okazywano cześć bohaterom 

powstania za pomocą prostych form: stawia-

no krzyże, głazy z tablicą i prowizoryczne 

ogrodzenia, sypano mogiły ziemne. Później 

do działań na rzecz upamiętnienia insurekcji 

włączyły się władze II Rzeczypospolitej. 

Powstanie 1863-1864 było bowiem w dwu-

dziestoleciu międzywojennym bardzo waż-

nym składnikiem świadomości narodowej  

i społecznej.  

Odzyskania przez Polskę niepodległości  

w 1918 roku doczekało ponad 3,5 tysiąca 

bohaterów powstania styczniowego.  

W wolnej Rzeczpospolitej zaprojektowano 

dla nich specjalne granatowe mundury pod-

szyte karmazynowym suknem oraz czapki 

rogatywki ozdabiane srebrnym orłem lub 

biało-czerwoną kokardą, przyznano im po-

nadto szereg przywilejów i otaczano szcze-

gólną czcią – nawet generałowie salutowali 

im jako pierwsi. Marszałek Józef Piłsudski 

miał bardzo osobisty stosunek do tego naro-

dowego zrywu. Na jego rozkaz w styczniu 

1919r. przyznano wszystkim żyjącym 

uczestnikom powstania pierwszy stopień 

oficerski (podporucznik), a 5 sierpnia 1921r. 

nadano im Order Virtuti Militari.  

Weteranom przyznana została także renta 

wojskowa. Jesienią 1927r. podjęto ogólno-

polską akcję odszukania mogił i pomników 

z czasów wojen i powstań narodowych 

o niepodległość. Efektem tych działań było 

zakrojone na szeroką skalę systematyczne 

porządkowanie powstańczych mogił. Więk-

szość z nich upamiętniono w latach 1928-

1939, bardzo często budując pomniki na-

grobne.  

Podsumowaniem tych prac był album 

„Pomniki bojowników o niepodległość 1794

-1863” wydany przez Ministerstwo Robót 

Publicznych w Warszawie w 1929r., zawie-

rający 335 fotografii pomników i mogił 

upamiętniających powstania narodowe pod 

zaborami, w tym 187 obiektów dotyczących 

powstania styczniowego obrazujących stan 

ich zachowania i utrzymania w końcu lat 

dwudziestych XX wieku. Szczególnie uro-

czyście uczczono pamięć powstańców  

w 1933 roku, gdy minęło 70 lat od wybuchu 

walk. Żyło już wówczas jedynie 365 wiaru-

sów, z których wszyscy zostali odznaczeni 

ustanowionym w 1930 roku Krzyżem  

Niepodległości z Mieczami. Weterani walk 

powstańczych otaczali byli także powszech-

nym szacunkiem wśród społeczeństwa, a ich 

pogrzeby nierzadko przeradzały się w pa-

triotyczne manifestacje. Nie inaczej było  

w naszym mieście z okazji ostatniego poże-

gnania Hipolita Horzelskiego.  

O tym wydarzeniu tak donosiła lokalna 

prasa („Kurier Zachodni” z dnia 

24.01.1928):  

„Śp. Hipolit Horzelski –ostatni weteran 

1863r. w Czeladzi. W ub. piątek rozstał się  

z tym światem 87-letni Hipolit Horzelski 

ostatni weteran powstania z 1863 roku  

z Czeladzi. Śp. Horzelski urodził się  

w Czeladzi w 1839r. Mając lat 23 wstąpił  

w szeregi bojowców i walczył pod dowódz-

twem Langiewicza. W czasach tworzenia 

się państwa Polskiego śp. Horzelski, mimo 

sędziwego wieku brał czynny udział w ru-

chu politycznym i społecznym jako członek 

ZLN. Pogrzeb Jego odbył się  

w 65 rocznicę wybuchu powstania. 

W kondukcie żałobnym brała udział kompa-

nia honorowa 23 pap z Będzina, miejscowa 

policja z komisarzem Bieńkowskim na cze-

le, ochotnicza straż ogniowa, Strzelcy 

i nieprzeliczone tłumy ludności. Cześć Jego 

pamięci”.  

Podczas II wojny światowej okupant nie-

miecki niszczył ślady polskości. Burzono 

pomniki, a nawet niwelowano mogiły.  

Po wojnie sprzyjające warunki do uczczenia 

kolejnych rocznic powstania zaistniały do-

piero po przemianach październikowych 

1956r. W 1963r. okrągły jubileusz jego 

wybuchu stał się okazją do uporządkowania 

bądź odrestaurowania wielu mogił i pomni-

ków. Niestety upływ czasu, a także działal-

ność ludzka (poszerzanie dróg, likwidacja 

starych kwater na wiejskich cmentarzach, 

wreszcie zwykły wandalizm) spowodowały 

zaginięcie części grobów i pomników.  

Po 1945r. na niektórych mogiłach 

i pomnikach zmieniono treść napisów. Te 

zachowane do dzisiaj i dobrze oznaczone 

groby są otaczane społeczną opieką. 

 

Źródła: 

M. Bogucka, „Dzieje kultury polskiej do 

1918r.”, Wrocław 1991. 

L. Michalska-Bracha, „Pamięć powstania w 

okresie zaborów”, [w:] „Mówią wieki”, nr 

1/13. 

R. Wojno, „Mogiły powstania styczniowego 

na terenie Polski”, [w:] „Mówią wieki”, nr 

1/13. 

„Kurier Zachodni” z dn. 24.01.1928r. 

 

Anna Binek-Zajda 
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W 
ieloletnią tradycją w na-

szym mieście są coroczne 

Konkursy Wiedzy o Czela-

dzi dla uczniów czeladzkich szkół. 

Głównym organizatorem jest Muzeum 

Saturn w Czeladzi przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi 

i Urzędem Miasta. Patronat honorowy 

sprawuje Burmistrz Miasta, patronem 

medialnym jest „Echo Czeladzi”.  

Celem Konkursu jest poszerzenie 

i usystematyzowanie wiedzy na temat 

historii miasta, kształtowanie poczucia 

własnej tożsamości, rozwijanie zaintere-

sowań regionem, jego historią oraz tra-

dycją. Tematyka konkursu zmienia się 

co rok, nawiązując do aktualnych rocz-

nic związanych z dziejami miasta. Stały-

mi pozycjami są najważniejsze daty 

historyczne dotyczące przeszłości na-

szego miasta, nazwy czeladzkich ulic, 

nazwiska postaci związanych z mia-

stem lub wybitnych czeladzian znanych 

w Polsce, a nawet na świecie oraz miej-

sca pamięci narodowej. Tegoroczna 

tematyka związana jest z walką narodo-

wowyzwoleńczą mieszkańców Czeladzi 

i obejmuje okres od III rozbioru Polski 

w 1795 roku do odzyskania niepodle-

głości w listopadzie 1918 roku. Konkurs 

przebiega w dwóch etapach: eliminacji 

na szczeblu szkolnym i finału. W elimi-

nacjach szkolnych uczniowie klas V 

szkół podstawowych i klas II szkół gim-

nazjalnych odpowiadają pisemnie na 12 

pytań konkursowych, a Szkolna Komi-

sja Konkursowa typuje do finału dwóch 

najlepszych uczniów. W finale, który 

odbywa się wiosną, najlepszych mło-

dych znawców historii miasta obowią-

zują odpowiedzi ustne. 

Odpowiedzi ocenia trzyosobowe jury. 

Konkursowi na tym szczeblu towarzy-

szy prezentacja multimedialna i oprawa 

artystyczna przygotowana przez szko-

ły. Miejscem finału jest siedziba  

Muzeum Saturn w Czeladzi, a na wi-

downi zasiadają zaproszeni goście  

i uczniowie szkół. Zwycięzca w katego-

rii szkół podstawowych otrzymuje na-

grodę rzeczową, natomiast główną na-

grodą dla zwycięzcy w kategorii szkół 

gimnazjalnych jest wyjazd do Francji  

w ramach wakacyjnej wymiany mło-

dzieży między Czeladzią a Auby. Wy-

jazd dofinansowany jest w 50% przez 

Urząd Miasta. Ponadto wszyscy uczest-

nicy finałowej gali konkursowej oraz 

nauczyciele przygotowujący uczniów 

otrzymują dyplomy i nagrody książko-

we ufundowane przez Muzeum Saturn, 

jak również  Stowarzyszenie Miłośni-

ków Czeladzi. 

W bieżącym roku eliminacje na szcze-

blu szkolnym dla szkół podstawowych 

odbyły się w dniu 5 lutego. Wzięło  

w nich udział 201 uczniów klas V.  

Najlepszymi znawcami historii miasta 

okazali się uczniowie: ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1: Nicola Kaczorowska i  

Marta Nowacka, opiekun mgr Stanisła-

wa Nowak, ze Szkoły Podstawowej nr 

2: Julia Kuzak i Marika Słabosz, opie-

kun mgr Ewa Kozieł, ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3: Marcel Duda i Mateusz 

Ziołowicz, opiekun mgr Magdalena 

Niedbała, ze Szkoły Podstawowej nr 7: 

Martyna Borak i Karolina Wójcik, 

opiekun mgr Ewa Tarnówka. Eliminacje 

dla szkół gimnazjalnych odbyły się na-

tomiast w dniu 6 lutego. Uczestniczyło 

w nich 180 uczniów z klas II. Zdobyw-

cami największej liczby punktów zostali 

uczniowie: z Gimnazjum nr 1: Ewelina 

Kozieł i Rafał Paprota, opiekun  

mgr Michał Jastrzębski, z Gimnazjum 

nr 2: Karol Filip i Ewa Jaworska, opie-

kun mgr Danuta Kurowska, z Gimna-

zjum nr 3: Michał Wanot i Magdalena 

Bryła, opiekunowie mgr Małgorzata  

Strycharczyk i mgr Stanisława Nowak. 

Wszystkim finalistom życzymy wy-

trwałości w pogłębianiu wiedzy o mie-

ście oraz powodzenia w finale konkur-

su, który odbędzie się 11 kwietnia 2013 

roku. 

Krystyna Górna 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadający w tym roku okrągły jubileusz 

wybuchu powstania styczniowego stał się 

znakomitą okazją do wydania książki pióra 

profesora Dariusza Nawrota „Z dziejów 

powstania styczniowego w Zagłębiu  

Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec i wyzwole-

nie trójkąta granicznego”. Ta rocznicowa 

publikacja, która ukazała się nakładem 

Muzeum w Sosnowcu, zwraca na siebie 

uwagę rzetelną treścią historyczną, a także 

dołączonym doń doborowym aparatem 

naukowym oraz barwnymi ilustracjami. 

Dzieje powstania styczniowego w regionie 

autor opisał w czterech rozdziałach. Pod-

kreślił przy tym chwalebny i ważny epizod 

powstańczy, jakim było zdobycie sosno-

wieckiej stacji kolei warszawsko-

wiedeńskiej, opanowanie tzw. trójkąta gra-

nicznego oraz organizowanie na wyzwolo-

nym terenie polskiej administracji.  

To wręcz obowiązkowa pozycja w biblio-

teczce każdego Zagłębiaka.  

Książka do nabycia również w Muzeum 

Saturn w cenie 10,00zł. 
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Dnia 4 stycznia w siedzibie Muzeum Saturn 35 lecie 

swojej działalności twórczej obchodził artysta plastyk, 

działacz społeczny, wieloletni pedagog - Jan Powałka. 

Dla licznie przybyłych gości i przyjaciół twórcy jubile-

usz stał się okazją do rozmów i spotkań po latach, jak 

również do obejrzenia prac artysty powstałych w róż-

nych okresach jego twórczości, a prezentujących od-

mienne formy i różnorodne style artystyczne. Benefis 

tego znanego, utalentowanego i niezwykle oddanego 

miastu czeladzianina uświetnił spektakl muzyczny  

„Il Canto Dell’Anima” włoskiej grupy Battista, która  

w niezwykle widowiskowy i oryginalny sposób zapre-

zentowała najpopularniejsze klasyczne utwory muzyki 

włoskiej.  

W dniu 22 stycznia po złożeniu kwiatów pod pomni-

kiem przy Placu Konstytucji i zapaleniu znicza pod  

Krzyżem powstańczym przy ul. Nowopogońskiej  

o godz. 17.00. Muzeum zainaugurowało oficjalne ob-

chody 150. rocznicy wybuchu powstania, wieczorem 

rocznicowym, w programie którego znalazły się: wy-

kład prof. dr hab. Dariusza Nawrota o przebiegu walk 

powstańczych w naszym regionie; film „Powstanie 

Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim” zrealizowany 

przez Regionalne Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia  

Dąbrowskiego, koncert pieśni powstańczych w wyko-

naniu Anny Piech i Tobiasza Nykamowicza, wystawa 

planszowa „W krwawym polu srebrne ptaszę…” (szerzej 

na str. 1.) 

Tradycyjnie od lat w lutym  zjeżdżają do Czeladzi  

z całego regionu osoby, które podczas wojny jako dzie-

ci zostały aresztowane i wywiezione do obozu w Potu-

licach w wyniku akcji Oderberg przeprowadzonej 

przez Niemców w 1943 roku .  

19 lutego każdego roku odwiedzają nasze miasto,  

by uczcić kolejną rocznicę powrotu małych więźniów  

z Potulic do Czeladzi, a następnie spotkać się z wła-

dzami miasta. Tak było i w tym roku. Po uroczystym 

złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod obeliskiem  

przy ul. Dehnelów już we wnętrzach Muzeum zebrani 

wysłuchali wystąpienia Bohdana Piętki—pracownika 

muzeum Auschwitz—Birkenau, autora obszernego 

artykułu, poświęconego akcji Oderberg, zamieszczone-

go w Zeszytach Oświęcimskich. Po zakończeniu części 

oficjalnej liczną grupę „Potulickich dzieci” podjęły 

poczęstunkiem władze Czeladzi. Gospodarzem  

i   głównym organizatorem tegorocznych uroczystości 

przy współpracy z panią prezes Związku Kombatan-

tów PR i Byłych Więźniów Politycznych Barbarą  

Kruczkowską, było Muzeum Saturn w Czeladzi. 

STYCZEŃ 

Kontynuując rozpoczęty w ubiegłym roku cykl „Pasje 

i kolekcje Zagłebiaków”, 1 marca w Muzeum została 

otwarta wystawa, prezentująca prywatny zbiór biro-

fliów Andrzeja Żureckiego. Na stołach, w gablotach  

i witrynach zagościły nietypowe „eksponaty” muzeal-

ne: setki szklanek do piwa, podkładek, otwieraczy  

i oczywiście wszelkiego rodzaju kufli: szklanych, por-

celanowych, fajansowych, glinianych, cynkowych,  

a nawet drewnianych. Ekspozycja „Osobliwości piw-

ne Andrzeja Żureckiego” podczas wernisażu została 

dopełniona o  część teoretyczną  poświęconą piwu, 

jego historii, metod produkcji, gatunków, sposobów 

podawania. Tę arcyciekawą prelekcję wraz z prezenta-

cją multimedialną zaprezentowała przewodniczka  

Tyskiego Browarium  Magdalena Mrowiec.  

Wystawę  można oglądać do końca marca. 

Działo się w Muzeum 

LUTY MARZEC 
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Działo się w Muzeum 

STYCZEŃ 

GRUDZIEŃ 

W wesoły, iście sylwestrowy nastrój wprowadzili 

nas artyści goszczący w Muzeum Saturn 28 grudnia 

2012r.o godz. 18.00. Podczas koncertu „Muzyczny 

fajerwerk” słuchacze mogli usłyszeć najpiękniejsze 

światowe arie operowe i operetkowe. Dowcipna 

konferansjerka Reginy Gowarzewskiej dodatkowo 

podnosiła napięcie. Jednak punktem kulminacyj-

nym było pojawienie się na scenie wprost z Nowego 

Jorku  Mary West vel Sylwester Targosz-Szalonek, 

której występ można porównać do otwarcia butelki 

szampana w ostatnią noc roku – zaskakujący i eks-

cytujący zarazem. Popisy śpiewaczo—aktorskie 

wszystkich artystów sprawiły, że nawet bez musu-

jących trunków widzowie bawili się szampańsko. 

 

Pierwszy koncert z cyklu „Muzyczne Piątki” w no-

wym roku odbył się w Muzeum Saturn 25 stycznia. 

Pod czujnym okiem słynnego sosnowieckiego teno-

ra Jarosława Wewióry  i jego przyjaciół: Małgorzaty 

Kaniowskiej – fortepian, Grażyny Jurszy – flet,  

Dariusza Jurszy – klarnet, Dawida Smykowskiego – 

fagot i prowadzącej wieczór - Małgorzaty Jeruzal 

słuchacze mogli przenieść się z zimnej, pokrytej 

śniegiem Czeladzi wprost do słonecznej Italii, a to 

za sprawą najpiękniejszych pieśni włoskich i neapo-

litańskich: La serenata, Funiculi Funicula, Mattinata, 

Vivere czy O sole mio.  

LUTY 

Tradycyjnie od kilku lat lutowy koncert „Muzyczny 

Piątek” w Muzeum Saturn poświęcony jest najwięk-

szemu polskiemu kompozytorowi – Fryderykowi 

Chopinowi. 22 lutego br. przed czeladzką publicz-

nością wystąpił z recitalem fortepianowym wielce 

utalentowany Grzegorz Niemczuk, który zauroczył 

słuchaczy profesjonalizmem i wirtuozerskim wyko-

naniem nawet najtrudniejszych dla pianisty dzieł 

Chopina. Już nastepnego dnia młody artysta wyla-

tywał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 25 lutego  

z granym w Czeladzi koncertem H – mol zadebiuto-

wał na deskach jednej z najważniejszych scen kon-

certowych świata – nowojorskiej Carnegie Hall.  
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 II KWARTAŁ 2013 ROKU W MUZEUM 

MARZEC 

Muzyczny Piątek—koncert pieśni gospel 

sosnowieckiego Wokalnego Zespołu Mu-

zyki Rozrywkowej „I To Się Ceni”,  dzia-

łającego przy Klubie im. J. Kiepury.  

22 marca, godz. 18.00. 

 

 KWIECIEŃ 

Konkurs Wiedzy o Czeladzi—finał  

tegorocznej edycji zmagań wiedzowych  

dla szkół podstawowych i gimnazjalnych        

11 kwietnia 

 

Dla Ciebie śpiewam, Polsko! —koncert  

i wspólne śpiewanie pieśni z okresu po-

wstania styczniowego pt. „Idźmy, śpiewy 

powstańcze” w wykonaniu artystów po-

znańskich Jacka Kowalskiego i Henryka  

Kasperczaka. 26 kwietnia, godz. 18.00. 

 

MAJ 

Żydowska Noc Muzeów—to już trzecia 

noc w Muzeum Saturn, jak zwykle pełna 

interesujących propozycji.  

 

 

Wykłady, warsztaty, pokazy, wystawy, 

muzyka i taniec w sposób atrakcyjny przy-

bliżą i poszerzą wiedzę o narodzie żydow-

skim, jego kulturze, tradycjach i odmienno-

ściach obyczajowych. 18 maja 

 

CZERWIEC 

Muzeum Dzieciom—warsztaty edukacyj-

ne z okazji Dnia Dziecka kierowane  

do dzieci przedszkolnych i uczniów klas 

młodszych szkół podstawowych  

pt. „Poznajemy tradycje i obyczaje naro-

dów świata. Kultura żydowska”. Zajęcia 

przygotowane w oparciu o wystawę  

z Muzeum Lalek w Pilźnie.  

3 czerwca - 23 czerwca 

 

Konferencja naukowa Stowarzyszenia 

Autorów Polskich z udziałem prof. Jana 

Walczaka, Jacka Malikowskiego- prezesa 

stowarzyszenia i Ireneusza Łęczka—

dziennikarza. 13 czerwca 

 

Muzealne Spotkania z Przeszłością—

cmentarz żydowski.  

Pasjonująca wędrówka po czeladzkim  

kirkucie tropami tajemnicy nagrobnej sym-

boliki żydowskich macew. II połowa 

czerwca 

Dział  

Organizacyjno - Administracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl 

e-mail: dyrektor.saturn@muzeum-

saturn.czeladz.pl 

Dział  

Historii Miasta i Górnictwa  

Zagłębia Dąbrowskiego 

tel. (0-32) 265 42 98  

e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl 

 

Adres: 

ul. Dehnelów 10 

41-250 Czeladź 

 

 Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - nieczynne 

Wtorek, środa  - 9:00 - 15:30  

Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00  

Sobota - nieczynne 

Niedziela : 

Sezon letni: kwiecień - październik  

13:00 - 17:00 

Sezon zimowy: listopad— marzec  

11:00 - 15:00 

 INNE WYDARZENIA 
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WYSTAWY 

Następny numer Oficyny w czerwcu 

KWIECIEŃ / MAJ 

Lesław Jaworek—malarska wystawa 

wspomnieniowa poświęcona nieżyjącemu 

od ponad 20 lat artyście plastykowi. Bę-

dzie to spotkanie z pracami wykonanymi 

różnymi technikami tego niezwykle uta-

lentowanego czeladzkiego twórcy.  

5 kwietnia - 14 maja  

 

W maju i czerwcu zaprezentowane zostaną 

dwie wystawy o tematyce żydowskiej, towa-

rzyszące tegorocznej Nocy Muzeów 

                                                  MAJ /  

Przyszli, odeszli...są. Żydzi polscy —

ekspozycja powstała na podstawie zbiorów  

Żydowskiego Instytutu Historycznego;  

pokazuje drogę Żydów do Polski, wielowie-

kowość i różnorodność ścieżek ich życia  

i działalności w Polsce od średniowiecza do 

dnia dzisiejszego, jak również ich dorobek 

intelektualny i artystyczny.  

18 maja - 2 czerwca 

 

CZERWIEC 

Tradycje i obyczaje żydowskie -

wypożyczona z Muzeum Lalek w Pilźnie 

wystawa, z ogromną dbałością o szczegóły  

i autentyzmem przedstawia najważniejsze 

święta i obyczaje żydowskie w postaci sce-

nek obyczajowych z użyciem porcelano-

wych lalek i oryginalnych rekwizytów.  

18 maja - 23 czerwca 


