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W 
 sierpniu br. minęła 70. rocznica 

Akcji „Oderberg” – jednej z naj-

większych operacji represyjnych 

przeprowadzonych przeciwko Polakom na tere-

nie Prowincji Górnośląskiej przez okupanta 

niemieckiego podczas drugiej wojny światowej. 

Akcja ta została wymierzona w polskie podzie-

mie lewicowe na terenie powiatów będzińskiego 

i sosnowieckiego oraz chrzanowskiego. Prze-

prowadzono ją w nocy z 11 na 12 sierpnia  

1943 r. w kilkunastu miejscowościach. Areszto-

wania objęły około 750 Polaków, w tym całe 

rodziny łącznie z małymi dziećmi. Osoby doro-

słe trafiły do obozów koncentracyjnych – głów-

nie KL Auschwitz. Dzieci skierowano natomiast 

do tzw. Polenlagrów, skąd w sierpniu 1944 r. 

wysłano je do obozu karnego w Potulicach koło 

Bydgoszczy. Nie są do końca jasne zamiary 

hitlerowców wobec aresztowanych dzieci,  

pozwalają jednak  na poważne przypuszczenia 

planowanej  germanizacji, przynajmniej części 

młodocianych. Może o tym świadczyć właśnie 

późniejsze ich skoncentrowanie w Potulicach 

oraz przeprowadzane na nich badania rasowe. 

Nie można w ogóle wykluczyć, że rabunek dzie-

ci celem ich zniemczenia mógł być dla gestapo 

ważniejszy, chociaż  równie znaczny jak działa-

nia  zmierzające do fizycznej eliminacji osób 

dorosłych. Nie jest chyba przypadkiem, że na 

kryptonim operacji wybrano Oderberg – nie-

miecką nazwę Bohumina na Śląsku Cieszyń-

skim, gdzie znajdował się jeden z Polenlagrów, 

do którego m.in. kierowano zabierane siłą rodzi-

com dzieci. 

Obchodzone rok w rok uroczystości rocznicowe 

przypominające te tragiczne wydarzenia stano-

wią nie tylko dobrą okazję do podsumowania 

stanu naszej wiedzy, lecz przede wszystkim do 

refleksji nad przemijającym czasem. Wydaje 

się, że tematyka związana z drugą wojną świato-

wą jest wystarczająco obecna w popularnej edu-

kacji historycznej, będącej przecież zasadni-

czym fundamentem kształtowania kultury histo-

rycznej, młodego pokolenia zaś w szczególno-

ści. Dominujące jednakże martyrologiczne wy-

obrażenia o przeszłości Polski, nadmiernie 

skoncentrowane na bitwach, wojnach i powsta-

niach, niestety często przynoszą skutek odwrot-

ny od zamierzonego. Większość młodych osób 

bowiem odrzuca ten typ patriotyzmu, w którym 

miłość do ojczyzny przejawia się w stałej goto-

wości do wyrzeczeń, cierpień i umierania w jej 

obronie. 

Umiłowanie ziemi rodzinnej, duma narodowa, 

hołd tym, co polegli w obronie kraju. Na ile 

dzisiaj te wartości są ważne dla młodzieży? Czy 

pamięć o męczeństwie narodu dla człowieka, 

który urodził się w wolnej Polsce nie stanowi 

zgoła tylko abstrakcji?                         (cd. str. 5) 

    Rok Powstania Styczniowego 

Górniczy  
mecenat   
nad sztuką 

Czytaj str.  7—8 

ISSN 2299-2251 



2 

O 
d czasu Sejmu Czterolet-

niego, w okresach przeło-

mowych dla Polski, po-

glądy polityczne demonstrowano 

nie tylko poprzez głośne ich wyra-

żanie czy uczestnictwo w zgroma-

dzeniach i manifestacjach, ale rów-

nież poprzez noszenie odpowied-

nio dobranego stroju, ozdób, a na-

wet biżuterii. 

Rozkwit mody na patriotyczną bi-

żuterię i narodowe pamiątki przy-

pada na czas wzmożonego okazy-

wania uczuć patriotycznych, tzn. 

na okres poprzedzający wybuch, 

trwanie i upadek Powstania Stycz-

niowego.  

W latach 1860 – 1862 odprawiano, 

głównie w Warszawie, liczne nabo-

żeństwa żałobne, których celem 

było utrwalenie w pamięci Pola-

ków rocznic historycznych i boha-

terów zrywów narodowych. Nabo-

żeństwa te ze względu na masowy 

udział ludności miały charakter 

demonstracji niepodległościowych. 

Taką manifestacją patriotyczną stał 

się m.in. pogrzeb Katarzyny  

Sowińskiej, wdowy po generale 

powstania listopadowego Józefie 

Sowińskim, który miał miejsce  

w czerwcu 1860 roku. W paździer-

niku tego samego roku, zostały 

zakłócone iluminacje i bale towa-

rzyszące odbywającemu się w stoli-

cy zjazdowi monarchów, a na 

przedstawieniu galowym w Tea-

trze Wielkim fotele oblano cuchną-

cym płynem. 

29 listopada 1860 r. w rocznicę  

Nocy Listopadowej zorganizowano 

kolejną wielką manifestac ję  

i odśpiewano pieśń skomponowa-

ną na cześć cara Aleksandra  

I, zmieniając jej refren na: 

„Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, 

Panie”.  

Irytującą zaborcę pieśń, śpiewano 

odtąd na wszystkich manifesta-

cjach. Wobec nasilających się wy-

stąpień ludności Warszawy, car 

zdecydowany był zastosować naj-

surowsze represje ze zbombardo-

waniem miasta włącznie.  

25 lutego 1861 r. wojsko rosyjskie 

rozpędziło demonstrację zorgani-

zowaną w 30. rocznicę bitwy pod 

Olszynką Grochowską, 27 lutego 

na Krakowskim Przedmieściu  

padło od salwy rosyjskiej kolejnych 

5 manifestantów. Ich pogrzeb,  

2 marca na Cmentarzu Powązkow-

skim, przerodził się w wielki po-

chód solidarności wszystkich sta-

nów Królestwa. Wydarzenia war-

szawskie odbiły się szerokim 

echem na prowincji, gdzie organi-

zowano demonstracje i nabożeń-

stwa żałobne w intencji zastrzelo-

nych, a chłopi zaprzestali odrabia-

nia pańszczyzny.  

Wszystkie te wydarzenia oraz zde-

cydowana postawa Polaków stały 

się bezpośrednią przyczyną ogło-

szenia przez kościół żałoby naro-

dowej. Wprowadzona została okól-

nikiem z dnia 3 marca 1861 roku 

przez biskupa warszawskiego An-

toniego Melchiora Fijałkowskiego:  

„Wszystkie części odwiecznej Pol-

ski przywdziewają na czas nieokre-

ślony przyzwoitą żałobę. Kobiety 

tylko w dzień ślubu założyć mogą 

białą suknię.”  

Nastrój żałoby spotęgowała na-

stępna masakra, do jakiej doszło  

8 kwietnia 1861 na Placu Zamko-

wym, gdy jej uczestników spacyfi-

kowały oddziały Kozaków i żan-

darmerii carskiej. Zginęło wówczas 

100 osób, a kilkaset odniosło rany. 

Zgodnie z obowiązującą wszyst-

kich Polaków żałobą, „Magazyn 

Mód” z 1861 r. zalecał:  

„W przekonaniu naszym odzież 

żałobna powinna być nacechowana 

wielką prostotą i powagą. Jeżeli 

wdzięk niezbędnym jest warun-

kiem w ubiorze kobiety, żałoba 

nawet wyłączać go nie może,  

ale wszak wdzięk nie polega na 

sztucznych wymysłach i ozdobach, 

od których powinna być wolną 

odzież wyrażająca głębokie cierpie-

nie”.  

Toteż zgodnie z tymi zaleceniami, 

kolor zniknął ze strojów damskich, 

jak i dziecięcych. Kobiety ubierały 

czarne suknie czasem ozdabiane 

białymi dodatkami (mankiety  

i kołnierzyki), jak w obrazach  

Artura Grottgera „Pożegnanie Po-

wstańca”, czy w cyklach „Polonia” 

oraz „Lithuania”. Strój damski obo-

wiązujący w tamtych czasach skła-

dał się z czarnej rozpiętej na kryno-

linie sukni, która posiadała długie 

rękawy i często była zabudowana 

pod szyją. Za najwłaściwsze dodat-

ki do stroju żałobnego dobierano 

szale i chusty tarlatanowe, przy-

krywające głowę lub ramiona. Fry-

zury były równie skromne, mło-

dym dziewczynom sugerowano 

staropolskie warkocze, a mężat-

kom włosy gładko zaczesane do 

tyłu i ułożone na karku w węzeł 

lub prosty kok. Nawet przypinane 

do kapeluszy kwiaty były czarne. 

Żałoba obowiązywała również 

dzieci, dla których ubiory miały 

barwy czarno-białe lub szare. Rów-

nie żałobnie ubierano dziecięce 

lalki, inne zabawki zamalowywano 

na czarno, a popularne do zabawy 

obręcze owijano białymi i czarnymi 

wstążkami.  

Mężczyźni nosili pełną żałobę, tzn. 

cały ubiór w kolorze czarnym, za 

wyjątkiem koszul.  

Charakter smutku i cierpienia po 

stracie ojczyzny podkreślał brak 

jakichkolwiek przejawów zamoż-

ności i wszelkich bogatych ozdób, 

bowiem powinnością szczerych 

patriotek było przekazać swe kosz-

towności na rzecz powstańców.  

W Polsce i na emigracji złotą zastą-

piła „czarna biżuteria”, wykony-

wana z lawy wulkanicznej, rogu, 

czarno oksydowanego srebra lub 

stali. W metal oprawiano czarne 

kamienie: gagat (odmiana węgla), 

Żałoba narodowa w powstaniu styczniowym 
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onyks, dżet francuski (szlifowane 

czarne szkło), ebonit, heban, czarny 

dąb lub inne czernione drewno.  

W okresie późniejszym stosowano 

również czarno emaliowane srebro, 

często w połączeniu z perłami. 

Dewizka do zegarka kieszonkowego  
z  końskiego włosia. Eksponat  
ze zbiorów Muzeum Saturn. 
 
 

Wśród rodzajów noszonej biżuterii: 

broszek, medalionów, wisiorów, 

naszyjników, bransolet, zwracają 

uwagę pierścienie traktowane jako 

symbole wierności, miłości i pamię-

ci. Stały się one swoistym znakiem 

rozpoznawczym bowiem noszenie 

pierścieni z emblematami narodo-

wymi takimi jak orły w koronie, 

połączonych herbów Polski i Litwy 

– Orła i Pogoni, bądź innymi sym-

bolami: kotwicami, sercami i krzy-

żami symbolizującymi wiarę, mi-

łość i nadzieję, było dowodem pa-

mięci o historii Polski i wiary  

w walkę o odzyskanie niepodległo-

ści. Pierścienie noszono również  

w późniejszych trudnych dla naro-

du chwilach. Natomiast w II poło-

wie XIX w. w okresie żałoby już  

po upadku Powstania Styczniowe-

go również chętnie zakładano meta-

lowe krzyżyki i brosze w formie 

krzyżyków, w których emblematy 

narodowe łączono z religijnymi. Na 

krzyżach zatem zamiast pasyjki 

umieszczono orła polskiego w koro-

nie, a na ramionach grawerowano 

napisy patriotyczne (np. „Boże 

zbaw Polskę”). Inne z kolei w miej-

scu przecięcia belek miały ciernio-

we korony, serce z kotwicą symbo-

lizujące cierpienie i zarazem ufność 

w zmartwychwstanie. Szczególny 

charakter noszą zachowane egzem-

plarze ozdób wykonanych przez 

zesłańców, z dostępnych im mate-

riałów takich jak drewno, kości czy 

włosy. 

Najczęstsze zatem motywy wyko-

rzystywane w biżuterii patriotycz-

nej miały charakter martyrologicz-

ny lub religijny. Popularne były 

proste bransolety wzorowane na 

kajdanach zesłańców, z zaznaczo-

nymi ćwiekami i łańcuszkiem. 

Demonstracyjne noszenie żałoby 

napotykało represje ze strony za-

borcy, władze carskie po upadku 

powstania próbowały zakazać tej 

mody. Ukazała się nawet stosowna 

instrukcja autorstwa gen. Fiodora 

Berga, która „usiłowała” uregulo-

wać kolorystykę noszonych stro-

jów.  

„Kapelusz powinien być kolorowy, 

jeżeli zaś będzie czarny to ma być 

ubrany kwiatami lub wstążkami 

kolorowymi, lecz pod żadnym po-

zorem nie białemi. Pióra czarne i 

białe przy czarnych kapeluszach są 

zabronione. Kaptury mogą być 

czarne na podszewce kolorowej, 

lecz nie białej. Wzbronione jest uży-

wanie: czarnych woalek, rękawi-

czek jak również parasolek czar-

nych i czarnych z białem, jak nie-

mniej takichże szalów, chustek, sza-

lików i chusteczek na szyję oraz 

sukien zupełnie czarnych jako też 

czarnych z białem. Salopy, burnusy, 

futra, palta i inne wierzchnie ubra-

nia mogą być czarne, lecz bez białe-

go. Dla mężczyzn pod żadnym po-

zorem żałoba miejsca mieć nie mo-

że”.  

Powyższy zakaz nie dotyczył ko-

biet, które straciły ojca, matkę lub 

męża, ale musiały one postarać się o 

stosowne zaświadczenie i nosić je 

przy sobie na wypadek kontroli. 

Wprawdzie, aby nie narażać ludno-

ści na sankcje, podziemny Rząd 

Narodowy dekretem zniósł obowią-

zek noszenia żałoby, ale jeszcze 

długo była zalecana. W wydanej  

w 1864 r. broszurze „Reforma  

stroju Polek z uwzględnieniem oko-

liczności teraźniejszych,” autor  

D. Mieczkowski postulował:  

„Gdzie noszenie żałoby narodowej 

nie napotyka gwałtownego oporu  

i nie naraża na doskwierne prześla-

dowanie, tam niechaj jej stale do-

chowują Polacy i Polki podług wła-

ściwego tej barwy ducha i znacze-

nia. (...) Gdzie zaś wróg najezdni-

czy, biorąc oznakę noszonego przez 

krajowców stroju żałobnego za ha-

sło do wściekłych ze swej strony 

napadów (…) tam zaiste musi być 

zwleczona żałoba stroju; wszakże 

powinna pozostać żałoba serca.” 

Ostatecznie zwyczaj noszenia stro-

jów żałobnych zakończył się  

po ogłoszonej przez rząd carski 

amnestii w 1866 r. „Czarną biżute-

rię” jednak używano aż do wybu-

chu I wojny światowej, upraszcza-

jąc formy i uzyskując przez to bar-

dziej zrozumiały przekaz (np. pier-

ścień tylko z orłem). 

                                  Iwona Szaleniec 
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U 
lubioną pieśnią powstań-

ców styczniowych był 

utwór „Boże, coś Polskę”  

z 1816 r. autorstwa Alojzego Feliń-

skiego – słowa i Jana Nepomucena 

Piotra Kaszewskiego – muzyka. In-

spirację do jego napisania stanowił 

hymn angielski „God save the 

King”, a adresatem był car Aleksan-

der I. „Pieśń narodowa za pomyśl-

ność króla” – bo tak się wówczas 

nazywała – powstała zresztą na za-

mówienie wielkiego księcia  

Konstantego, brata Aleksandra. Po-

jawiający się w tytule król miał być, 

wedle postanowień kongresu wie-

deńskiego z 1815 r., królem polskim 

i z faktem tym łączono duże nadzie-

je. Wkrótce kompozycja zaczęła 

funkcjonować w obiegu jako pieśń 

konspirantów, a po klęsce powsta-

nia listopadowego stała się religijną 

manifestacją uczuć patriotycznych 

przejmując rolę hymnu. Pierwotny 

tekst opublikowano 20 lipca 1816 r. 

w „Gazecie Warszawskiej”. Prawy-

konanie natomiast nastąpiło 

w Warszawie 3 sierpnia 1816 r.  

w imieniny „N. Cesarzowej Marii 

Teodorówny, matki najukochańsze-

go monarchy naszego”. Z biegiem 

czasu uproszczona została również 

pierwotna melodia i upodobniona 

na nutę pieśni religijnej „Bądź po-

zdrowiona, Panienko Maryja”. Do 

początkowych dwóch zwrotek  

w 1828 r. dodano dwie kolejne  

z „Hymnu do Boga o zachowanie 

wolności”, którego autorem był  

Antoni Gorecki. Jednocześnie utwór 

zaczęto śpiewać na melodię pieśni 

„Serdeczna Matko”, zaś po odzy-

skaniu przez Polskę niepodległości 

w 1918 roku konkurował on z Ma-

zurkiem Dąbrowskiego o uznanie 

za hymn państwowy.  

Znaczenie „Boże, coś Polskę” jako 

symbolu wydaje się nie do przece-

nienia. Pieśń, która wciąż obecna 

jest podczas uroczystych świąt 

świadcząc o polskiej religijności  

i wierze oraz ufności Bogu, przecho-

dziła różne metamorfozy tekstowe 

w zależności od sytuacji politycznej. 

Początkowo śpiewano „Naszego 

króla zachowaj nam, Panie”, a póź-

niej „Naszą ojczyznę, racz nam wró-

cić, Panie”, by i tę wersję zmienić po 

odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

na „Ojczyznę wolną pobłogosław, 

Panie”. Okupacja hitlerowska spra-

wiła, że wers ten brzmiał „Ojczyznę 

wolną, racz nam wrócić, Panie” i nie 

zmienił się podczas całego czasu 

trwania PRL. Obecnie znów powró-

cono do wersji z prośbą o błogosła-

wieństwo dla wolnej ojczyzny. 

Marsylianka 1863 r. 

Tekst śpiewany w 1863 r. 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 

Cos ją osłaniał tarczą swej opieki 

Od nieszczęść, które przygnębić ją  
miały! 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 

Naszą Ojczyznę racz nam wrócić  
Panie! 

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem  

Wspierał walczących za najświętsza 
sprawę, 

I chcąc świat cały mieć jej męstwa 
świadkiem 

 W nieszczęściach samych pomnażał jej 
sławę. 

Przed Twe ołtarze…. 

Wróć naszej Polsce świetność starożyt-
ną,  

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,  

Niech szczęście, pokój na nowo zakwit-
ną. 

Przestań nas karć, Boże zagniewany. 

Przed Twe ołtarze….. 

Boże, którego ramię sprawiedliwe 

Żelazne berła władców świata kruszy,  

Zniwecz Twych wrogów zamiary szko-
dliwe, 

Obudź nadzieje polskiej naszej duszy. 

Przed Twe ołtarze…. 

Boże najświętszy, od którego woli 

Istnienie świata całego zależy,  

wyrwij lud Polski z tyranów niewoli, 

wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży. 

 

Pierwotny tekst opublikowany w 

„Gazecie Warszawskiej” w 1816 r. 

Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otaczał blaskiem potęgi i chwały 

I tarczą swojej zasłaniał opieki 

Od nieszczęść, które przywalić ją miały  

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 

Naszego Króla zachowaj nam Panie! 

Tyś, coś ją potem, tknięty jej upadkiem, 

Wspierał walczącą za najświętszą spra-
wę, 

 

 

I chcąc świat cały mieć jej męstwa 
świadkiem, 

Wśród samych nieszczęść pomnożył jej 
sławę  

Przed Twe ołtarze... 

Ty, coś na koniec nowymi ją cudy 

Wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych 
w boju 

Połączył z sobą dwa braterskie ludy, 

Pod jedno berło Anioła pokoju: 

Przed Twe ołtarze... 

 

 

Wróć nowej Polsce świetność starożyt-
ną 

I spraw, niech pod Nim szczęśliwą zo-
stanie 

Niech zaprzyjaźnione dwa narody 
kwitną, 

I błogosławią Jego panowanie; 

Przed Twe ołtarze… 

Bibliografia: 

Piotrowska, A.G.: Polskie pieśni  

o funkcji hymnu narodowego,  

w: Sprawy Narodowościowe. Seria 

Nowa, nr 24-25, Poznań-Warszawa 

2004, s.155-161. 

                                Anna Binek-Zajda 
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W odróżnieniu od starszego pokole-

nia, którego losy splatały się z donio-

słymi wydarzeniami, nierzadko dra-

matycznymi, dzieje narodu i państwa 

sprzed ponad półwiecza dla młodych 

Polaków kojarzą się bardziej z przy-

musem nauczenia się czegoś w szkole.  

A przecież, jak głosi rzymska senten-

cja, historia jest najlepszą nauczyciel-

ką życia. Wspomnienia i przeszłość 

dają poczucie ciągłości życia  

i wzmacniają nasze mentalne korze-

nie. Cóż innego zostanie po tych,  

co odeszli? Co pozostanie po nas? 

Żyjemy tak długo, jak długo trwa pa-

mięć o nas. Właśnie ta pamięć, para-

doksalnie, jest najtrwalszym orężem  

w walce z nieubłaganie pędzącym 

czasem. Przywoływane cienie prze-

szłości stają się kluczem do teraźniej-

szości. Z tradycji, zapisywanej od 

wieków w postawach i mentalności 

naszych przodków, wypływa przeko-

nanie, że świat jest sensowny i czemuś 

służy.  

Byłoby jednakże niesprawiedliwością 

nie zauważyć, że dla części młodych 

ludzi historia jawi się jako ciekawa  

i wręcz pasjonująca nauka. Spośród 

tej właśnie grupy miłośników prze-

szłości rekrutują się uczestnicy różno-

rakich humanistycznych projektów 

edukacyjnych, a także konkursów 

historycznych.  

W ubiegłym roku, z prośbą o przepro-

wadzenie kwerendy naukowej z posia-

danych zasobów zwrócił się do  

Muzeum Saturn Michał Olszewski. 

Ten bydgoski licealista, entuzjasta 

nauk humanistycznych, zgłosił się  

do udziału w V edycji Wojewódzkie-

go Konkursu im. gen. bryg. prof.  

Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli 

naszą historię”. Swoją pracę zatytuło-

waną Spadek po historii, która  

na szczęście minęła poświęcił wstrzą-

sającym, wojennym kolejom życia  

Mariana Olszowskiego, od 1955 r. 

bydgoszczanina z wyboru. Urodzony 

10 września 1941 r. w Czeladzi, jako 

niespełna 2-latek padł ofiarą, razem  

z rodzicami i starszą siostrą, odweto-

wej Akcji „Oderberg” przeprowadzo-

nej na terenie powiatu chrzanowskie-

go (rodzina p. Mariana mieszkała 

wówczas w Starej Maszynie, w są-

siedztwie Sierszy koło Trzebini).  

W sierpniu 1944 r. trafił on do obozu 

w Potulicach. Został z niego odebrany 

w lutym 1945 r. przez czeladzian 

(Wiktora Parkę, Jana Polaka,  

Władysława Baziora, Teofila Kowali-

ka), którzy początkowo mieli zabrać 

tylko swoje dzieci. Dopiero w Czela-

dzi chłopiec spotkał się ze swoją naj-

bliższą rodziną. Poruszająca historia 

Mariana Olszowskiego przedstawiona 

z umiejętnym zastosowaniem nauko-

wego aparatu historycznego znalazła 

uznanie w oczach konkursowego jury. 

Autor został bowiem laureatem trze-

ciego miejsca w kategorii szkół po-

nadgimnazjalnych.  

Największą wartością nagrodzonej 

pracy jest jej część badawcza – odkry-

cie przez pryzmat mikrohistorii  

Mariana Olszowskiego „piętna woj-

ny”, trwałego śladu niekoniecznie 

widocznego na zewnątrz. 

Z istnienia takich historii składają się 

byt i dzieje naszego państwa. Setki 

tragicznych, ale też zwyczajnych  

cichych żywotów dołączają do grona 

pomnikowych postaci, a tym samym 

ojczystej epopei. Warto pamiętać,  

że każdy z nas jest twórcą dziejów – 

swojej rodziny, miasta, regionu, naro-

du. Wszystkie razem tworzą swoiste 

dziedzictwo, do którego sięgają kolej-

ne pokolenia po to, by znaleźć przeko-

nującą odpowiedź na pytanie: Kim 

jestem? 

 

Bibliografia: 

Piętka B., Akcja „Oderberg”,  

w: Zeszyty Oświęcimskie, nr 27, 

Oświęcim 2012, s.149-229. 

                             Anna Binek—Zajda 
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O ślad w pamięci cd. 

Potomkowie Victora Viannay’a w Muzeum Saturn 

N 
a początku lipca z kilkud-

niową wizytą przebywali  

w Czeladzi państwo Benoit  

i Florence Viannay’owie – potomko-

wie Victora, dyrektora kopalni 

„Czeladź” w latach 1903-1931. Jed-

nym z ważnych punktów tej senty-

mentalnej podróży śladami przodków 

było Muzeum Saturn, goszczące  

w swych progach familijną delegację 

w dniu 3 lipca. Spotkanie, wypełnione 

wrażeniami i emocjami, obfitowało  

w liczne, częstokroć bardzo prywatne, 

wspomnienia związane właśnie  

z dziadkiem pana Benoit, Victorem 

oraz ojcem – Charls’em, urodzonym 

na Piaskach, a ochrzczonym w cze-

ladzkim kościele parafialnym.  

Szacowni goście nie kryli także swe-

go zainteresowania dziejami kopalni 

„Czeladź”, przeszłością naszego mia-

sta, a nade wszystko działalnością 

Muzeum Saturn. 
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                     Michał Pasterak  

U 
rodził się 8 września 1888 roku 

w miejscowości Babica, poło-

żonej 7 km od Wadowic,  

w rodzinie chłopskiej. Jego rodzice Jan  

i Anna z.d. Książek byli dość zamożni, 

posiadali dom z zabudowaniami gospo-

darczymi i orną ziemię, a do tego Jan 

dorabiał na wiejskich weselach grą na 

flecie. Niestety oboje Pasterakowie,  

i Jan, i Anna bardzo wcześnie osierocili 

Michała, swoje jedyne dziecko. Anna 

zmarła, gdy chłopiec miał 4 lata, a Jan, 

gdy ten liczył sobie lat 7. Osieroconego 

jedynaka wziął pod swą opiekę kuzyn 

ojca Franciszek Pasterak, który równo-

cześnie „zaopiekował się” pokaźnym 

majątkiem zmarłych rodziców Michała, 

uznając go za rekompensatę przyszłych 

wydatków związanych z wychowaniem  

i utrzymaniem chłopca. 

W wieku 12 lat Michał rozpoczął życie 

zawodowe praktykując w restauracji  

i sklepie żydowskim w Wadowicach.  

W latach 1906 – 1909 pracował  

w Zakładach Elektrycznych w Ostrawie 

Morawskiej. W tym czasie został powo-

łany w szeregi wojska austriackiego  

do odbycia służby wojskowej w 56. puł-

ku piechoty w Wadowicach. Po jej za-

kończeniu w roku 1912 wyjechał  

do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął 

pracę w Fabryce Odlewów Żeliwnych 

Forda. Do kraju powrócił w 1914 r.,  

a w lipcu tego samego roku, został wraz  

z wybuchem I wojny światowej zmobili-

zowany i ponownie znalazł się w armii 

austriackiej, z którą w stopniu kaprala 

walczył na frontach rosyjskim i wło-

skim, trzykrotnie odnosząc rany. Po 

zakończeniu I wojny światowej i odzy-

skaniu przez Polskę w 1918 roku nie-

podległości, rozpoczął służbę w wojsku 

polskim, w żandarmerii kieleckiej. Po 3 

latach został zwolniony z wojska wiążąc 

swe życie cywilne z Czeladzią, a dokład-

nie z jej dzielnicą - Piaski. Już we wrze-

śniu 1922 roku podjął pracę jako kontro-

ler w kopalni „Czeladź”. Dwa miesiące 

później w listopadzie 1922 roku ożenił 

się z sześć i pół roku młodszą sosnowi-

czanką – Genowefą Kędzior. Z ich mał-

żeństwa na świat przyszło troje dzieci: 

córka Krystyna (1923 r.) i synowie Jan 

(zmarły w dzieciństwie) oraz Mirosław 

(1929 r.).  

Genowefa nie pracowała zawodowo, 

zajmowała się domem i wychowaniem 

dzieci. Michał poza pracą na kopalni 

zaangażował się w działalność piaskow-

skiego Koła Związku Podoficerów Re-

zerwy, w którym od chwili ufundowania 

sztandaru przez jego członków została 

powierzona mu funkcja chorążego. 

Związek Podoficerów Rezerwy RP po-

wstał w Czeladzi 16 grudnia 1928 r.  

W jego skład weszło również  

25 podoficerów z Piasków, którzy bar-

dzo szybko rozpoczęli starania  

o utworzenie samodzielnego Koła na 

Piaskach. Już 4 czerwca 1930 r. taką 

zgodę od Zarządu Okręgu w Katowicach 

otrzymali i od tego momentu rozpoczyna 

się odrębny byt Piaskowskiego Koła 

Związku Podoficerów Rezerwy. Koło 

szybko rozrosło się, podjęło również 

aktywne działania na rzecz lokalnej spo-

łeczności m.in. przy budowie boiska 

sportowego do piłki nożnej i tworzeniu 

Klubu Sportowego „Placówka”. Po-

twierdzeniem wiodącej pozycji i aktyw-

ności społecznej Koła stało się ufundo-

wanie, a następnie uroczyste poświęce-

nie własnego sztandaru, które odbyło się 

6 listopada 1932 r. przy udziale władz 

państwowych, samorządowych, wojsko-

wych, delegacji związków i organizacji 

zagłębiowskich. Aktu poświęcenia 

sztandaru dokonał ks. szambelan Jerzy 

Imiela podczas uroczystego nabożeń-

stwa w piaskowskim kościele pw. Matki  

Bożej Bolesnej w obecności rodziców 

chrzestnych, którymi byli: Starościna 

Boxowa, gen. Zając, dyr. Markiewicz  

z żoną, dyrektor Tezenas du Montcel  

z żoną, dyrektor administrator Jerzy 

Herdhebaut z żoną i panowie Musset  

i Greney. Po mszy na placu kościelnym 

rotmistrz Bożuchowski, wręczył poświę-

cony sztandar prezesowi Koła Piaski  

p. Kubińskiemu, a ten po złożeniu przy-

rzeczenia na wierność oddał go chorąże-

mu Związku - Michałowi Pasterakowi.  

We wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna 

światowa. Po przegranej kampanii wrze-

śniowej, w październiku 1939 r., oku-

panci zażądali wydania wszystkich 

sztandarów organizacyjnych władzom 

policyjnym. Wiele czeladzkich sztanda-

rów zostało zniszczonych, ale nie sztan-

dar Związku Podoficerów Rezerwy, 

który chorąży Pasterak, mimo grożącej 

jemu i jego rodzinie śmierci, postanowił 

przechować. Sztandar został złożony  

w drewnianej skrzyni, a następnie ukryty 

pod dachem domu, który zamieszkiwał 

przy ul. Clemenceau 2 (obec. ul. gen.  

W. Sikorskiego). Było to wielce ryzy-

kowne przedsięwzięcie, mogące w razie 

donosu szpie-

gujących reis – 

i folksdeu-

tchów skoń-

czyć się tra-

gicznie, ale 

Pasterak nie 

należał do 

ludzi strachli-

wych. Także  

w swoim domu 

przez 2 miesią-

ce w 1943 r. 

przechowywał dowódcę Okręgu Będziń-

skiego AK – Eugeniusza Jurczyka, po-

szukiwanego i ściganego przez Gestapo 

za zabicie niemieckiego żandarma. 

Zresztą sam Michał  był aktywnym dzia-

łaczem ruchu oporu na Piaskach i ko-

mendantem oddziału GL-PPS, a następ-

nie AK. Pełnił funkcję dowódcy III plu-

tonu I Kompanii Śródmieście Będzin,  

a do jego zadań należały: zorganizowa-

nie plutonu w liczbie 38 ludzi i przygo-

towanie ich do akcji oraz kolportowanie 

nielegalnej prasy. Jako pracownik doło-

wy kopalni „Czeladź” mający dostęp do 

materiału wybuchowego, dostarczał 

dynamit potrzebny organizacji do celów 

dywersyjnych. W pracy konspiracyjnej 

używał pseudonimu Jarząbek. To jego 

oddział m.in. współorganizował akcje 

zbrojne na kolei. Na co dzień w pracy, 

na dole kopalni, sabotował ją specjalnie 

blokując taśmy wyciągowe transportują-

ce węgiel. Usunięcie awarii zerwania 

taśmy trwało co najmniej 2 godziny,  

a przez ten czas następowała przerwa  

w dostawie urobku. Pasterak przez cały 

okres okupacji pracował w kopalni 

„Czeladź”, początkowo w markowni, 

później został karnie przeniesiony na dół 

na najtrudniejsze chodniki, z sufitu któ-

rych lała się woda. 

Mimo ciężkiej, fizycznej pracy i działal-

ności konspiracyjnej, zarówno Michał, 

jak i cała jego rodzina szczęśliwie do-

czekali końca wojny. Po wyzwoleniu, 

nadal do połowy 1958 roku pracował  

w kop. „Czeladź”. Za pracę konspiracyj-

ną i poświęcenie został odznaczony  

Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz 

Krzyżem Partyzanckim. Należał do 

ZBOWiDu Koło Piaski. Zmarł 9 maja 

1963 roku w wieku 75 lat. Pochowany 

został na cmentarzu pogońskim  

w Sosnowcu. 

                                      Iwona Szaleniec 
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Górniczy mecenat nad sztuką 

K 
lasycystyczny pałacyk  

w parkowym otoczeniu. 

Kolumnowy fronton. 

Historia tego urokliwe-

go budynku nierozerwalnie wiąże 

się z dziejami czeladzkiej kopalni. 

Wzniesiony z funduszy Towarzy-

stwa Górniczo-Przemysłowego 

„Saturn” S.A., rozpoczął funkcjono-

wanie w 1925 r. jako willa naczelne-

go dyrektora kopalni „Saturn”. 

Akwarela ze zbiorów Muzeum Saturn 

„Pałac pod Filarami”  

autorstwa Lesława Jaworka.  

 W późniejszym czasie zmienne 

koleje losu nie oszczędzały go. Moc-

no zdewastowany, zabytkowy 

dworek został pieczołowicie odre-

staurowany w 1977r. sumptem ko-

palni „Czerwona Gwardia” i stał się 

siedzibą klubu Naczelnej Organiza-

cji Technicznej „Pod Filarami”, nad 

którym opiekę sprawowało Zakła-

dowe Koło Stowarzyszenia Inżynie-

rów i Techników Górnictwa. Górni-

czy patronat znalazł swoje odzwier-

ciedlenie w nazwie obiektu stano-

wiąc przypomnienie kopalnianych 

filarów podtrzymujących węglowe 

stropy. Ale nie tylko w nazwie wy-

rażała się obecność takiego opieku-

na pałacowych wnętrz tej placówki, 

lecz przede wszystkim w działaniu. 

Klub bowiem został otwarty z my-

ślą o załodze „Czerwonej Gwardii”, 

a jego celem było, tak propagowa-

nie najnowszych zdobyczy myśli 

technicznej, jak i zaspokajanie po-

trzeb kulturalnych pracowników.  

36. lat temu odbyła się w nim 

pierwsza wystawa prac malarskich 

Tadeusza Kwaśnika zatrudnionego 

w kopalni na etacie zawodowego 

plastyka, absolwenta Wydziału  

Malarstwa ASP w Krakowie, 

uczestnika oraz laureata wielu kra-

jowych i zagranicznych wystaw 

plastycznych. Niedługo potem oka-

zało się, że klubowe pomieszczenia 

wystawowe są zbyt małe dla dość 

pokaźnej grupy ludzi związanej  

z czeladzkim górnictwem, a parają-

cej się malarstwem, grafiką czy też 

rzeźbą. Pod koniec 1983 r. uporząd-

kowane zostały więc zniszczone 

piwnice, pełniące dotąd rolę ko-

tłowni, i zaadaptowane na cele 

przyszłej galerii, która otworzyła 

swe podwoje w dniu 1 czerwca na-

stępnego roku. Na inaugurację 

działalności Górniczej Galerii Sztu-

ki zaprezentowano cztery wystawy 

malarskie. Dwie indywidualne pra-

cowników kopalni: Tadeusza  

Kwaśnika i Lesława Jaworka oraz 

dwie zbiorowe. Pierwsza stanowiła 

plon pleneru w Szczawnicy, w któ-

rym udział wzięli: Lucjan Dyląg, 

Stanisław Skalski, Jerzy Czernik, 

Lesław Jaworek i  Tadeusz  

Kwaśnik. Na drugą złożyły się na-

tomiast prace studentów Akademii 

Sztuk Pięknych w Katowicach, 

przekazane kopalnianemu salonowi 

wystawowemu przez władze mia-

sta Czeladzi. Założenia programo-

we Górniczej Galerii Sztuki obejmo-

wały nie tylko prezentowanie wy-

staw amatorskich i profesjonalnych, 

ale także działalność popularyza-

torską. 

Co znamienne, ta część załogi, naj-

bardziej zarażona pasją twórczą 

szybko zdobyła przychylność dy-

rekcji dla swych poczynań i zara-

zem - cennego mecenasa w osobie 

dyrektora kopalni mgr inż.  

Zdzisława Puchały. W ślad za tym 

kierownictwo „Czerwonej Gwar-

dii” systematycznie organizowało 

dla twórców – amatorów plenery 

malarskie we własnych obiektach 

wczasowych. Dorobek poszczegól-

nych wyjazdów upiększał z kolei 

ich wnętrza. 

Sylwetkę jednego z uczestników 

tych wielu twórczych spotkań  

na łonie natury, wyróżniającego się 

osobliwą świadomością artystycz-

ną, Lesława Jaworka, warto w tym 

miejscu przypomnieć. Przywołany, 

nie bez emocji, z pamięci najbliż-

szych wciąż jawi się jako wrażliwy 

artysta o wielu twarzach, którego 

śmierć zabrała zdecydowanie  

za szybko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesław Jaworek urodził się 9 lute-

go 1940r. w Czeladzi. Był synem 

Anny i Teodora. Już w dzieciństwie 

wyróżniał się zdolnościami pla-

stycznymi. Choć Technikum Bu-

dowlane ukończył w Sosnowcu, 

całe swoje życie zawodowe i ro-

dzinne związał z Czeladzią. Tu pra-

cował niemal nieprzerwanie przez 

33. lata w pracowni plastycznej 

KWK „Czerwona Gwardia”, tu,  

w 1970r., założył z Teodozją Martą 

Stolarską rodzinę, tu wreszcie  

na świat przyszła ich córka –  

Magdalena. 

Pozostawił po sobie wiele prac, dziś 

często rozproszonych. Uprawiał 

malarstwo olejne i akwarelę. Był 

niezwykle pracowitym artystą. 

Chętnie brał udział w rozlicznych 

plenerach organizowanych przez 

macierzysty zakład, które owocowa-

ły szeregiem znakomitych dzieł ma-

larskich zwracających uwagę mi-

strzowskim opanowaniem materii 

malarskiej, wyrafinowaniem koloru 

czy ogromnym nasyceniem emocja-

mi. Te naturalne scenerie stanowiły 

ponadto doskonałą sposobność  

Plastyki, które wydało mu odpo-

wiednie zaświadczenie uprawniają-

ce do wykonywania zawodu artysty 

plastyka w dyscyplinie malarstwa.               
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do wzbogacania osobistych przemy-

śleń i własnej koncepcji sztuki.  

One zaś z kolei, kształtowały arty-

styczny temperament Lesława  

Jaworka, wyłaniający się z wrażli-

wej jego wyobraźni.  

Umiejętności warsztatowe Lesława 

Jaworka zostały potwierdzone 

przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 

Departament Plastyki, które wydało 

mu odpowiednie zaświadczenie 

uprawniające do wykonywania za-

wodu artysty plastyka w dyscypli-

nie malarstwa. Niewątpliwy talent 

oraz aktywna twórcza działalność 

uwieńczone zostały wstąpieniem  

do katowickiego okręgu Związku 

Polskich Artystów Plastyków. Swo-

je prace, Lesław Jaworek prezento-

wał na licznych pokazach w Polsce 

m.in.: Stara Kordegarda w Warsza-

wie (1964), Katowice (1966, 1980), 

Czeladź (1985), Tychy (1988).  

Czeladzki artysta uczestniczył  

w wielu krajowych i zagranicznych 

konkursach sztuki malarskiej, nie-

jednokrotnie zdobywając nagrody 

oraz wyróżnienia. Próbował rów-

nież swych sił, tak w plakacie, jak  

i medalierstwie. Jego autorstwa jest 

obowiązujący do dziś znak graficz-

ny – logo Związku Zawodowego 

Górników, który zdobył I nagrodę 

w Ogólnopolskim Konkursie na 

Znak ZZG w 1977 r.  

Lesław Jaworek zmarł 14 sierpnia 

1992r. w Czeladzi w wieku zaled-

wie 52 lat, będąc w rozkwicie swego 

artystycznego talentu. Pochowany 

został na miejscowym cmentarzu 

parafialnym przy ul. Nowopogoń-

skiej. W pierwszą rocznicę śmierci 

artysty Spółdzielczy Klub „Odeon” 

w Czeladzi zorganizował wystawę 

jego prac, przedstawiającą wybrane, 

ulubione formy wypowiedzi arty-

stycznej. 20. lat później, w kwietniu 

i maju br., w Muzeum Saturn pre-

zentowana była retrospektywna 

wystawa obejmująca najbardziej 

reprezentatywne dla zainteresowań 

zmarłego artysty prace. Ekspozycja 

przyciągnęła ogromną uwagę stając 

się tym samym miłym dowodem,  

iż mimo znacznego upływu lat nieo-

becności pana Lesława, pozostał  

on w żywej pamięci rodziny, przyja-

ciół, kolegów po fachu, znajomych, 

sąsiadów.  

Serdeczną opiekę nad spuścizną 

Lesława Jaworka roztoczyły najbliż-

sze sercu artysty kobiety – żona 

Teodozja wraz z córką Magdaleną, 

również uzdolnioną plastycznie. 

Warto zaznaczyć, iż w rodzinie  

Jaworków, osiadłej w Czeladzi od 

wieków, zdolności artystyczne  

są przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. Wielkim talentem odzna-

czał się dziadek Andrzej – ceniony 

stolarz. Wykonana przez niego boa-

zeria wspaniale upiększająca muze-

alne wnętrza nie pozostawia nikogo 

obojętnym, a piękne meble w stylu 

gdańskim służą do dziś rodzinie i są 

przechowywane jak cenny zabytek. 

 

Opracowano na podstawie materiałów 

z rodzinnego archiwum pań Teodozji  

i Magdaleny Jaworek, za udostępnienie 

których składam serdeczne podzięko-

wania. 

                             

Anna Binek—Zajda 

Górniczy mecenat nad sztuką cd. 

Podziel się swoją historią 

Z 
 takim apelem Muzeum 

Saturn zwraca się do daw-

nych i  obecnych mieszkań-

ców Czeladzi oraz do wszystkich 

osób związanych z  naszym mia-

stem nicią sentymentu czy losami 

przodków z gorącą prośbą o włą-

czenie się w  realizację muzealnego 

projektu mającego na celu doku-

mentację przeszłości Czeladzi. 

Apelujemy zatem o podzielenie się 

swoimi pamiątkami. Udostępnione 

muzeum - w formie daru, oferty 

zakupu, czy choćby czasowego 

użyczenia w celu wykonania kopii 

- będą niezwykle przydatne w  od-

twarzaniu obrazu naszej przeszło-

ści. Interesują nas przedmioty co-

dziennego użytku, fotografie, do-

kumenty, wspomnienia, rysunki. 

Pamiętajmy, że historię naszego 

miasta tworzą jego mieszkańcy, ich 

losy, przeżycia i osobiste doświad-

czenia – po prostu wspólna historia 

wielu pokoleń. 

 

Chętnych do podarowania pamią-

tek, użyczenia zdjęć i podzielenia 

się informacją o nich prosimy  

o kontakt z Działem Historii Miasta 

i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskie-

go – nr telefonu: 32 265 42 98. 

Zachowajmy wspólnie pamięć  

o dziejach Czeladzi oraz o lu-

dziach, którzy przyczynili się do 

rozwoju miasta – dla nas i przy-

szłych pokoleń. 
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W 
ierszyna. Syberyj-

ska wieś położona 

ponad 100 kilome-

trów na północny 

zachód od Irkucka, oddalona od  

Polski o ponad 6,5 tys. kilometrów. 

Jej dzisiejsi mieszkańcy to potomko-

wie emigrantów polskich z terenów 

Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego, 

którzy w 1909 - 1910 r. zdecydowali 

się rozpocząć nowe życie z dala  

od Ojczyzny. Do osiedlenia się na 

Syberii zachęciły ich reformy rolne  

Piotra Stołypina, premiera Rosji  

w okresie rządów ostatniego cara  

Mikołaja II Romanowa. Warunki na 

pierwszy rzut oka przedstawiały się 

nie najgorzej; można było otrzymać 

15 dziesięcin ziemi, kwotę 100 rubli 

bezzwrotnej zapomogi, zwracano 

również koszty biletów kolejowych. 

Fakt, że mało kto otrzymywał ziemię 

nadającą się natychmiast do uprawy, 

gdyż przeważnie był to przydział zie-

mi zalesionej, którą trzeba było naj-

pierw wykarczować.  

W tym samym czasie wielu Polaków 

dobrowolnie przenosiło się do miast 

syberyjskich, by robić szybkie intere-

sy. Część rzeczywiście się wzbogaci-

ła, większość jednak zamieniła się  

w nędzarzy.  

Początkowe miesiące pobytu w tajdze 

syberyjskiej zwłaszcza dla tych, któ-

rzy osiedlili się w dolinie rzeczki Idy 

były bardzo trudne. Na miejscu nie 

było ani domów ani niczego, co nada-

wało się do zagospodarowania jako 

pomieszczenia mieszkalne. A ponie-

waż większość osadników była górni-

kami, to jeszcze przed zimą w zbo-

czach okolicznych wzgórz wykopali 

zagłębienia – miniaturowe sztolnie, 

których wejścia zamykali deskami 

obitymi skórą. Tak mieszkali przez 

pierwszą zimę razem z dziećmi  

i zwierzętami. W roku 1911 pojawiły 

się już drewniane domy – niektóre  

z nich stoją w Wierszynie do dziś. 

Wkrótce rozpoczęła się także budowa 

infrastruktury: młynów, tartaków.  

W następne dwa lata powstał polski 

kościół. Swoją nową ojczyznę Polacy 

początkowo nazwali Trubaczejewskij 

Uczastek, dopiero później przemiano-

wano ją na Wierszyno, aż wreszcie na 

Wierszynę. 

 

W ciągu kilku lat spełniła się obietni-

ca cara – Polacy stali się bogatymi 

osadnikami, którzy żyli z wyrębu taj-

gi, hodowli bydła i uprawy zbóż, które  

na żyznej ziemi wydawały obfite plo-

ny. I tak Syberia stała się dla nich 

ziemią obiecaną – spełnieniem marzeń  

i pragnień o lepszym życiu. Wszystko 

to skończyło się jednak wraz z przyj-

ściem bolszewików. Podobnie jak 

w innych częściach kraju, władza za-

brała mieszkańcom Wierszyny 

wszystko co mieli. Ziemia została 

skolektywizowana, a młyny i tartaki 

znacjonalizowane. Polacy spod Irkuc-

ka podzielili los innych obywateli 

Związku Radzieckiego stając się 

więźniami we własnym kraju. Jednak 

tylko niewielu wróciło do Ojczyzny. 

Reszta została – zachowując swoją 

tożsamość i poczucie polskości.  

Dzisiaj w Wierszynie mieszka ponad 

sto polskich rodzin. Bez przesady 

można powiedzieć, że wieś stanowi 

ewenement na skalę światową, rodzaj 

kolonii, bowiem w chwili obecnej jest 

jedyną miejscowością poza granicami 

Polski, gdzie wszyscy mieszkańcy  

do dziś mówią po polsku. 

Wierszynianie pobierali się prawie 

zawsze między sobą, przez co we wsi 

zachowały się do dziś takie nazwiska 

jak: Wójcicki, Mitręga, Figura,  

Sztemplowski, Kaleta czy Pietras. 

Życie Polaków w Wierszynie skupia 

się wokół miejscowej szkoły, która 

jest jedyną szkołą na Syberii, gdzie 

uczniowie uczą się wszystkich przed-

miotów w języku polskim. Mimo,  

że placówka oficjalnie jest szkołą ro-

syjską, język rosyjski traktowany jest 

tu jako język dodatkowy... To swoisty 

precedens, że pomimo wieloletnich 

prób zrusyfikowania miejscowej lud-

ności, tak silnie przetrwała tu Pol-

skość. Naszych Rodaków integruje 

również drewniany kościółek pod 

wezwaniem św. Stanisława BM peł-

niący rolę ośrodka kultury i miejsca 

spotkań mieszkańców.  

W lipcu br. w Wierszynie odbyły się 

uroczystości 100-lecia budowy pol-

skiej świątyni, w których wzięli udział 

także przedstawiciele Regionalnego 

Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia 

Dąbrowskiego. Przywieźli ze sobą 

upominki oraz praktyczne przedmioty, 

które udało się zgromadzić dzięki 

wielkim sercom Zagłębiaków. Do tej 

spontanicznej akcji zbiórkowej przyłą-

czyło się także Muzeum Saturn, ofia-

rowując publikacje książkowe, muze-

alne gadżety reklamowe oraz słody-

cze. 

Bibliografia: 

Masiarz W., Wierszyna - polska „mała 

ojczyzna” na Syberii, w: Ich małe oj-

czyzny. Lokalność, korzenie i tożsa-

mość w warunkach przemian, pod red. 

M. Trojana, Wrocław 2003, s.351-362 

                             Anna Binek—Zajda 

Pocztówka z Wierszyny 
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12 września br. mija 330.  rocznica 

bitwy pod Wiedniem, która została 

stoczona między wojskami polsko-

austriacko-niemieckimi pod do-

wództwem króla Jana III Sobieskie-

go, a armią Imperium Osmańskiego 

pod wodzą wezyra Kara Mustafy. 

Zakończyła się klęską Turków, któ-

rzy od tej pory przeszli do defensy-

wy i przestali stanowić zagrożenie 

dla chrześcijańskiej części Europy. 

Podążając pod Wiedeń polski monar-

cha przejeżdżał przez Czeladź  

w drodze do Tarnowskich Gór  

w dniu 19 sierpnia 1683 roku. Na 

moście granicznym na Brynicy powi-

tał go w imieniu cesarza baron Jan 

Wilczek. W kronice parafialnej napi-

sano na ten temat: 

„Rankiem najechał król w otoczeniu 

dworu i rycerstwa z nieodstępnym 

księdzem Przyborowskim, jezuitą  

i kapelanem królewskim. Po krótkim 

postoju w mieście ruszył ku mostowi 

na Brynicy, przez który wiodła droga 

do Bytomia, gdzie przyjął wspaniałą 

oracją baron Jan Wilczek. Monarcha 

prezentował się dostojnie, w karocy 

przez 6 bułanków ciągnącej, w żupa-

nie niebieskim, złotem przerabia-

nym, usiany cały gwiazdami bajecz-

nych klejnotów”. 

 

 

330. ROCZNICA ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ 

 OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień  

ZAPALIĆ ZNICZ PAMIĘCI 

C mentarze towarzyszą ludziom 

od zarania dziejów, pozostając 

w nierozłącznym związku 

z żyjącymi. W naszej świadomości  

to miejsce spotkania oraz zadumy 

nad życiem. Otacza go aura powagi 

i szacunku.  

Rzeczownik cmentarz należy wywo-

dzić z języka greckiego, w którym 

koimētḗrion oznaczał „miejsce po-

chówku zmarłych” (dosłownie 

„miejsce snów”, od koimēō „układam 

do snu” i terēō „ochraniam”).  

Grecy posługiwali się nim w życiu 

codziennym po prostu dla oznacze-

nia sypialni, czyli pokoju, w którym 

się śpi. Natomiast od Greków okre-

ślenie to przejęli rzymscy pisarze 

chrześcijańscy jako znakomite, obra-

zowe określenie miejsca, w którym 

ich bracia odpoczywają i śpiąc ocze-

kują zmartwychwstania. Kryła się  

w tym skromnym wyrazie także 

wielka pociecha dla wiernych pozo-

stałych jeszcze przy życiu. Rzymia-

nie, utworzyli zatem zlatynizowany 

odpowiednik—cemeterium 

(coemeterium, cimeterium), a my wpro-

wadziliśmy do polszczyzny rodzimą 

postać cmyntarz albo cmyntorz lub 

cmynterz, aż w końcu cmentarz. Przed 

wiekami spora część naszych przod-

ków była święcie przekonana,  

że omawiane słowo ma związek  z  

wyrazami  

smętek, smęcić czy smutek, smucić się.  

Z czasem zaczęli więc nazywać 

„miejsce, gdzie ludzie się smę-

cą” smyntarzem, smyntorzem bądź smę

-tarzem, smętorzem, a zatem wprowa-

dzili nawet do pisowni – jak w for-

mie smętek, smęcić – litery s i ę. 

Na kształt i umiejscowienie cmenta-

rza miała zawsze wpływ tradycja 

religijna, względy sanitarne, położe-

nie geograficzne, skład lokalnej spo-

łeczności. Koncepcję cmentarza jako 

przestrzeni nienaruszalnej i świętej 

przejęło wczesne chrześcijaństwo  

z tradycji rzymskiej, dlatego pierw-

sze cmentarze chrześcijańskie wyod-

rębniły się z dawniejszych cmentarzy 

pogańskich. W III w. Kościół oddał je 

pod opiekę biskupów i księży, two-

rząc system cmentarnej administra-

cji. Cmentarze były już wówczas 

miejscami świętymi i chronionymi 

specjalnymi immunitetami. Obejmo-

wało je także prawo azylu. Od X w. 

rozpoczęła się tendencja do lokalizo-

wania cmentarzy w obrębie miast,  

a także w bliskości kościołów. Sobór 

rzymski z 1059 r. nadał im sankcję 

„pół świętych” rzucając klątwę  

na ludzi bezczeszczących je. 

Cmentarz w sensie prawno-

administracyjnym jest wyraźnie wy-

odrębnionym, oznaczonym, zdeter-

minowanym terenem, przeznaczo-

nym do grzebania zmarłych, a wy-

stępujące na nich mogiły są w zwy-

czajowo przyjętej formie wizualnej. 

Obowiązek grzebania zmarłych spo-

czywa na barkach rodziny zmarłego, 

a jeśli zmarły jej nie ma, to na wła-

dzach lokalnych. 

Stało się już tradycją, że przed zbliża-

jącym się dniem Wszystkich  

Świętych pracownicy Muzeum Sa-

turn odwiedzają groby osób zasłużo-

nych dla historii naszego miasta, 

symboliczne miejsca pamięci, mogiły 

żołnierskie oraz nagrobki byłych 

włodarzy Czeladzi. Przystankom 

przy tych miejscach towarzyszy za-

palenie zniczy. To zarazem dobry 

moment na przywołanie w pamięci 

osób, których obecność na trwałe 

pozostawiła ślad w historii miasta, 

a którzy już odeszli. Tylko od nas 

zależy, co ocalimy i o czym będzie-

my pamiętać… 

Święto Zmarłych to również wspo-

mnienie o tych, którzy polegli  

w obronie ojczyzny oraz pamięć  

o samotnych żołnierskich grobach. 

Przystańmy przy tych mogiłach  

i czeladzkich pomnikach. Zapalmy 

znicz pamięci. 

Bibliografia: 

Malinowski M., Odcinek 404: Cmen-

tarz [online], [dostęp 12 września 

2013]. Dostępny w internecie: 

<www.obcyjezykpolski.interia.pl> 

                               Anna Binek—Zajda 
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Działo się w Muzeum 

 

H 
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ART PASSION FESTIVAL 

Przez cały lipiec, w siedzibie Muzeum Saturn, prezentowa-

no wybrane prace wystawiane wcześniej na I Międzynaro-

dowym Zagłębiowskim Festiwalu Sztuki Nieprofesjonalnej 

w Expo Silesia w Sosnowcu. Uroczyste zamknięcie wystawy 

odbyło się 26 lipca.  Finisaż był doskonałą okazją do spotka-

nia z twórcami pokazanych prac i refleksji na temat sztuki. 

Prof. dr hab. Paweł Soroka - przewodniczący Rady Krajowej 

Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury opowiedział 

o założeniach i celach ART PASSION FESTIVAL. Oprawę 

muzyczną zagwaranto-

wali muzycy jazzowi  

w składzie: Bożena 

Związek – śpiew,  

Andrzej Czekajski – 

fortepian, Antoni Kopeć 

– akordeon i Kazimierz 

Szkutnik – klarnet. (B.B.) 

LIPIEC SIERPIEŃ 

SOSNOWIECKIE PAŁACE 

W sierpniu przedstawiona została, wypożyczona  

z Muzeum w Sosnowcu, wystawa pt. „Sosnowieckie 

pałace”. Ekspozycja składająca się z 28 fotograficz-

nych plansz ukazała najpiękniejsze siedziby, wybudo-

wane w końcu XIX w., słynnych rodów zagłębiow-

skich. Wspaniałe rezydencje  

znanych potentatów prze-

mysłu włókienniczego w 

Sosnowcu, braci Schönów – 

Franza i Ernsta oraz Heinri-

cha Dietla, wciąż zaskakują 

pięknem elewacji i wykwint-

nymi wnętrzami. Do dziś 

pozostały perełkami zabyt-

kowej architektury miasta.  

(B.B.) 

 

WRZESIEŃ 

ACH, TEN MUNDUR! 

Taki tytuł nosi najnowsza wystawa, 

która została otworzona 6 wrze-

śnia. Ekspozycja, wpisująca się  

w popularny cykl „Ze starego albu-

mu” przypomina miniony obraz 

Czeladzi i jej mieszkańców zbudo-

wany z archiwalnych fotografii 

ukazujących wizerunki czeladzian 

służących w rozmaitych formacjach 

mundurowych, a pochodzących  

z własnej kolekcji czeladzkiego 

Muzeum oraz udostępnionych 

przez osoby prywatne z ich rodzin-

nych archiwów. Atrakcję wystawy 

stanowi pokaz kilku kompletnych 

sylwetek w przepisowych strojach, 

m.in. górnika, strażaka, żołnierza. 

Wernisażowi towarzyszył wykład 

multimedialny wygłoszony przez 

dra Wojciecha Mosia z Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu poświę-

cony   marszom wojskowym.  

 

Wystawa będzie czynna do 4 listo-

pada. 

 

MUZEALNE SPOTKANIA  

Z PRZESZŁOŚCIĄ 

W  r a m a c h  t e g o r o c z n y c h 

„Muzealnych Spotkań z Przeszło-

ścią” 8  września odbyło się zwie-

dzanie czeladzkiego cmentarza 

żydowskiego. Przewodnikiem po 

kirkucie zgodził się zostać dr hab. 

Leszek Hońdo—kierownik Zakła-

du Kultury Żydów Instytutu Judai-

styki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, który przedstawił 

historię czeladzkiego kirkutu, za-

znajomił  zwiedzających z jego 

ciekawymi zakątkami oraz trady-

cjami obrządku pogrzebowego, jak 

też z symboliką macew żydow-

skich. Ku zadowoleniu organizato-

rów na tę arcyciekawą podróż  

w świat kultury żydowskiej wybra-

ło się ok. 60 osób. (B.B.) 
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 IV KWARTAŁ 2013 ROKU W MUZEUM 

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 

 

 OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień  

Następny numer Oficyny w grudniu 

Koncert z cyklu „Muzyczne Piątki” 

Wrześniowy koncert, który będzie 

miał miejsce 27.09. o godz. 18.00., 

nosi tytuł „Stankiewicz gra Kilara”. 

Występ tego znakomitego pianisty 

jazzowego wpisuje się w realizowa-

ny przez artystę projekt kilarowski. 

Kuba Stankiewicz zaprezentuje bar-

dziej i mniej znane utwory muzyki 

filmowej Wojciecha Kilara, we wła-

snej jazzowej aranżacji. To trzeba 

zobaczyć i usłyszeć.  

27 września godz.18.00. 

Dzieci Potulic—jak pisklęta z gniazd 

 

Na 10 października czeladzkie Mu-

zeum zaplanowało konferencję nau-

kową  poświęconą Akcji „Oderberg”  

i losom aresztowanych dzieci. Akcja 

ta była jedną z największych operacji 

represyjnych przeprowadzonych na 

terenie Prowincji Górnośląskiej przez 

Niemców podczas II wojny świato-

wej. Na konferencji, zorganizowanej  

z okazji przypadającej w bieżącym 

roku 70. rocznicy tragicznych wyda-

rzeń z 1943 r., z wykładami wystąpią: 

prof. Bogusław Cimała z Instytutu 

Śląskiego w Opolu oraz Bohdan Pięt-

ka z Muzeum Auschwitz - Birkenau 

w Oświęcimiu. Głos zabiorą również 

uczestnicy tamtych wydarzeń: „dzieci 

Potulic”– więźniowie  obozu w Potu-

l i c a c h  k o ł o  B y d g o s z c z y .                       

10 października godz.11.00. 

Koncert z cyklu „Muzyczne Piątki” 

  

W październikowy „Muzyczny Pią-

tek” gościć będziemy młodą, krakow-

ską wokalistkę i poetkę - Paulinę  

Bisztygę. Charyzmatyczna artystka 

zaprezentuje utwory ze swojej debiu-

tanckiej płyty wydanej w 2000 roku  

o przewrotnym tytule „Nie ma co się 

bać”. Tego koncertu nie można prze-

gapić. Osobiście trzeba usłyszeć i zo-

baczyć niezwykle oryginalny styl  

Pauliny, który w połączeniu z urzeka-

jącą barwą i siłą głosu dostarczy nie-

powtarzalnych artystycznych wrażeń.  

 

25 października godz. 18.00. 

 

 

LISTOPAD 

PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ 

Drogi do Niepodległej 

Dokładnie 95. lat temu – 11 listopada 
1918 roku, po 123 latach niewoli,  
Polska odzyskała niepodległość i po-
nownie pojawiła się na mapie świata  

i Europy. Dla uczczenia tej rocznicy, 8 

listopada odbędzie się uroczyste 
otwarcie wystawy pt. „Drogi do Nie-
podległej”, ukazującej przekrojowe 
dzieje walki o niepodległość w latach 

1905 – 1921. Wernisażowi towarzyszyć 
będzie, już trzecie wspólne, śpiewanie 
patriotyczne „Dla Ciebie śpiewam, Pol-
sko!”. Tym razem w przygotowanych 

przez Muzeum Saturn śpiewnikach 
znajdą się, obok pieśni legionowych, 
pieśni z okresu powstania styczniowe-
go.  

Wystawa dostępna do 31.12.2013 r. 

8 listopada godz.17.00. 

Koncert z cyklu „Muzyczne Piątki” 

W listopadowy, piątkowy wieczór za 

sprawą Bożeny Związek – wokalistki  

i animatorki kultury będą mogli Pań-

stwo posłuchać najpiękniejszych piose-

nek lwowskich. Podczas koncertu  

pt. „Moje serce zostało we Lwowie” 

artystka zaprezentuje najpopularniej-

sze piosenki folkloru miejskiego Lwo-

wa, jak i znane przeboje, które wyszły 

spod pióra M. Hemara i H. Warsa. Du-

że obycie sceniczne i lwowskie korze-

nie artystki zagwarantują muzykę  

w najlepszym wydaniu. Przy akompa-

niamencie: kontrabasu, skrzypiec, for-

tepianu, klarnetu i akordeonu znane  

i lubiane utwory uzyskają zupełnie 

nowe brzmienie.  

29 listopada godz.18.00. 

 

GRUDZIEŃ 

Koncert z cyklu „Muzyczne Piątki” 

Tuż po świętach Bożego Narodzenia, 
w piątek 27 grudnia, odbędzie się 

ostatni w tym roku „Muzyczny Pią-
tek”. W ten zimowy wieczór przenie-
siemy Państwa w magiczny świat oper 
i operetek. Na najpiękniejsze arie ope-

rowe, operetkowe i musicalowe zapra-

sza, ze swoimi przyjaciółmi, znakomi-
ta śpiewaczka i jednocześnie konferan-
sjerka Regina Gowarzewska – 
Griessgraber. 

27 grudzień godz.18.00. 


