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J 
uż po raz drugi, tuż przed świętem 

odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości, w Muzeum Saturn miało 

miejsce patriotyczne świętowanie 

połączone ze wspólnym śpiewaniem pieśni 

legionowych. 

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 

95. rocznicy powstania Niepodległej  

Polski czeladzki Saturn zaprezentował wy-

pożyczoną z Muzeum Niepodległości  

w Warszawie wystawę ukazującą przebieg 

walk wyzwoleńczych z lat 1905-1921 bez-

pośrednio poprzedza-

jących powstanie  

II Rzeczpospolitej. 

„Drogi do Niepodle-

głej” to ekspozycja 

składająca się z 30 2- 

metrowych, koloro-

wych, interesująco 

opracowanych graficz-

nie plansz, przedsta-

wiających ostatni etap 

walk narodowowyzwoleńczych. Profesjo-

nalnie przygotowana przez historyków  

i muzealników Muzeum Niepodległości  

w Warszawie wystawa może pełnić rolę 

atrakcyjnego kompendium wiedzy o cza-

sach sprzed niemal 100 lat.  

Wernisażowi tej udanej ekspozycji towa-

rzyszyło wspólne patriotyczne muzykowa-

nie. Trudno zgadnąć co przyciągnęło  

w listopadowy wieczór do czeladzkiego 

muzeum tak liczną publiczność.  Czy była  

to dobra wystawa, czy kolejne wspólne 

śpiewanie lubia-

nych pieśni czy też 

potrzeba zamanife-

stowania swojego 

patriotyzmu  

i wdzięczności dla 

tych co za naszą  

i waszą wolność…  

 

Cd.Str.2. 

 

    Rok Powstania Styczniowego 

Theodor  
Erdmann  
Kalide 
Czytaj str. 8—9 



2 

N azwi sko 

F e l i c j a n a 

S ł a w o j a -

Składkow-

s k i e g o , 

wł aści wi e 

S ł a w o j a 

F e l i c j a n a 

Składkow-

skiego, ko-

jarzy się 

nam z rzą-

dem II 

Rzeczpospolitej, którego był pre-

mierem w latach 1936-1939. Mniej 

wiemy o faktach z jego wcześniej-

szej działalności, chociażby z okre-

su pobytu w Zagłębiu Dąbrow-

skim. Warto zatem przypomnieć 

artykuł, który ukazał się 77. lat te-

mu w „Expresie Zagłębia” wracają-

cy pamięcią do dnia 11 listopada 

1918 roku w Czeladzi i ukazujący 

rolę, jaką odegrał w nim Felicjan 

Sławoj-Składkowski. Autorem tek-

stu z 1936 r. był red. Bolesław Pią-

tek, który dziennikarską pracę za-

czął w 1931 r. właśnie w „Expresie 

Zagłębia”, a od pierwszych chwil 

po wojnie pracował w prasie ślą-

skiej. Mieszkając w latach między-

wojennych w Czeladzi utrzymywał 

kontakty ze środowiskiem legioni-

stów i poprzez nich dotarł do adiu-

tanta Sławoja-Składkowskiego, któ-

rego zwierzenia stały się materia-

łem do artykułu. Jego przedruk 

zamieściła Trybuna Robotnicza (nr 

263/1988, s. 2), której zresztą  

B. Piątek był długoletnim redakto-

rem. W ponownym opublikowaniu 

artykułu została zachowana orygi-

nalna ówczesna pisownia. 

Dr Sławoj- Składkowski w Czela-

dzi. Wspomnienie z przed 18 laty. 

Jesienny dzień listopadowy niesie  

z poszumem opadających liści 

wspomnienia bodajże najpiękniej-

szego momentu w dziejach starej 

Czeladzi, która dziś łącznie z całą 

Polską, święci uroczystość 18 rocz-

nicy wyzwolenia się z pod jarzma 

ciemiężców. Moment ten w Czela-

dzi wiąże się ściśle z nazwiskiem 

obecnego premiera, gen. Sławoj -

Składkowskiego, który działał tu  

w okresie usuwania okupantów.  

Ale trzeba i to zaznaczyć, że dr 

Składkowski zdobył sobie serca 

czeladzian nieco wcześniej, kiedy 

jeszcze był lekarzem - chirurgiem 

w miejscowym szpitalu. 

Z tego okresu czasu wspomnienia-

mi o dr. Składkowskim podzielił 

się z nami ówczesny felczer szpita-

la, a następnie osobisty adiutant 

ówczesnego kpt. Składkowskiego 

jako komendanta wojskowego  

w Zagłębiu - p. Wacław Zieliński  

z Piasków. Dr Składkowski, miał 

własną klinikę w Sosnowcu, skąd 

dojeżdżał do szpitala w Czeladzi. 

Po wybuchu wojny młody lekarz 

wstąpił do legionów Piłsudskiego  

i udał się w tym celu pieszo w dniu 

12 sierpnia 1914 r. z Sosnowca  

do Miechowa.  

Powrót do Czeladzi po latach bo-

jów legionowych następuje w lipcu 

1918 r. 

Dr Składkowski, jako więzień  

z Benjaminowa spotkał się z nieuf-

nością władz niemieckich i dlatego 

zmuszony był dwa razy tygodnio-

wo meldować się w policji. Poza 

tym tajny wywiad otaczał go swoją 

opieką... Dr Składkowski zaanga-

żowany przez tow. „Saturn”, pra-

cuje jako „młodszy lekarz” w szpi-

talu czeladzkim, mając pod swoją 

opieką chirurgię, ambulatorium 

wewnętrzne w Czeladzi i na 

„Saturnie”. Praca była uciążliwa,  

a mimo to dr Składkowski miał 

czas na to, by zająć się organizowa-

niem legionistów.  

Wreszcie nadszedł listopad, zwy-

kły, mżysty miesiąc jesienny. Któ-

regoś wieczoru dr Składkowski 

oznajmił bliskim znajomym w ta-

jemnicy: 

 - Trzymać język za zębami, 11 roz-

brajamy Niemców.    

Od tej chwili z niecierpliwością 

oczekiwano na moment decydują-

cy.  

W przeddzień wieczorem wyczu-

wało się w Czeladzi, że nadchodzą 

wielkie przemiany. Ulice zaroiły się 

przechodniami, nastrój był uroczy-

sty. Nikt nie rozmawiał głośno, 

szeptem tylko podawano sobie  

z ust do ust:     

 - W Dąbrowie wypędzają Austrja-

ków.     

 - Piłsudski przyjeżdża z Magde-

burga.     

 - Wojska okupacyjne opuszczają 

kraj... 

W nocy z 10 na 11 listopada nie 

wszyscy mieszkańcy położyli się 

do snu. Spać nie mogli. Tej nocy  

w wielu domach nie gaszono świa-

teł. Ranek wstał mglisty i chłodny.  

Coś się jednak przełamało stało się 

jasno po nocy, pełnej niepokoju.   

Z kart historii. 11 listopada 1918 roku w Czeladzi 

 OFICYNA SATURNOWSKA     grudzień  
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Na ulicach zapanowała wesołość, 

entuzjazm. 

Przede wszystkim więc postano-

wiono rozbroić placówkę niemiec-

ką, która miała swą kwaterę w do-

mu p. Kozłowskiego na Rynku  

w Czeladzi. Misji tej podjęła się 

straż ogniowa pod dowództwem 

dr. Kotarskiego. Niemcy, zaatako-

wani niespodziewanie, zdołali jed-

nak postawić zacięty opór. Salwami 

karabinowymi zmusili bezbronną 

straż do ustąpienia.  

Powtórny atak na Niemców nastą-

pił z chwilą pojawienia się na Ryn-

ku w mundurze legionowym dra 

Składkowskiego. Żołnierze niemiec-

cy stali z karabinami w ręku i ocze-

kiwali rozkazu użycia broni.  

W pewnym momencie jeden  

z Niemców silnie zdenerwowany 

strzelił w tłum, raniąc w rękę dra 

Składkowskiego. Zdawało się, że 

padnie więcej strzałów i Rynek za-

słany będzie trupami. Tymczasem 

stało się coś nieoczekiwanego.  

Dr Składkowski oświadcza Niem-

com, że jest przedstawicielem woj-

ska polskiego i domaga się dobro-

wolnego złożenia broni, przy czym 

zapewnił ich, że bezpiecznie opusz-

czą Czeladź. 

Na rozkaz swego oficera Niemcy 

opuścili broń do nogi i oddali ją  

w ręce czeladzian.  

Jednocześnie robotnicy rozbroili 

wartę niemiecką na kop. „Saturn”. 

Pozostała tylko kolonia Piaski, 

gdzie Niemcy nie chcieli oddać ka-

rabinów cywilom. Tu zjawia się 

znów dr Składkowski i podobnie 

jak na Rynku w Czeladzi przepro-

wadza rozbrojenie. Reszta dnia 

upłynęła na odbieraniu broni licz-

nym oddziałom, które maszerowały 

przez Czeladź, z Będzina na Górny 

Śląsk. Niemcy opuszczali Czeladź 

w nieładzie. Co krok spotkać można 

było cywilów niosących karabiny  

i amunicję. Magistrat zamienił się  

w fortecę. Druga składnica broni 

mieściła się przy ul. Milowickiej  

w domu p. Hermana.  

Tego dnia udało się Niemcom prze-

wieźć podstępnie tylko niewielką 

kasę. Nastąpiło to w wyniku pod-

palenia przez wysłanników nie-

mieckich kilku stodół przy ul. Milo-

wickiej. 

Zmrok zapadł. Serca czeladzian 

przepełnione były wielką radością. 

Upłynęło 18 lat. Wdzięczni czela-

dzianie w uznaniu zasług nadali 

premierowi Sławoj - Składkowskie-

mu Obywatelstwo Honorowe mia-

sta Czeladzi.  

                                Anna Binek-Zajda 

 

Z kart historii. 11 listopada 1918 roku w Czeladzi  cd. 

 OFICYNA SATURNOWSKA     grudzień  
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Bez względu na motywacje zgro-

madzeni śpiewali pięknie i z zaan-

gażowaniem pieśni legionowe, 

żołnierskie i powstańcze pod kie-

runkiem, tak jak w ubiegłym roku,  

Anny Piech (śpiew), Tobiasza  

Nykamowicza (fortepian) i Toma-

sza Nykamowicza (perkusja). 

Trudno opisać słowami atmosferę 

tego niepowtarzalnego wieczoru: 

spontaniczny śpiew, radosny 

uśmiech i łzy wzruszenia.  

A brzmienia 120 osób, śpiewają-

cych Biało-Czerwonej z całego 

serca mógłby pozazdrościć nieje-

den profesjonalny chór.  

Zresztą nie tylko patriotyczne mu-

zykowanie, ale również w ogóle 

wspólne śpiewanie powoli wpisuje 

się w stałe punkty czeladzkiego 

kalendarium imprez. 

Miesiąc po śpiewaniu patriotycz-

nym, 13 grudnia setka czeladzian 

wspólnie kolędowała w siedzibie 

Muzeum, udowadniając, że „Cała 

Czeladź śpiewa kolędy”. 

Na marginesie, każdemu wspólne-

mu śpiewaniu towarzyszy, opraco-

wany i przygotowany specjalnie  

na tę okoliczność, wydrukowany 

własnym sumptem przez pracow-

ników Muzeum, śpiewnik. 

W przyszłym 2014 roku oprócz 

już sprawdzonego kolędowania  

i muzykowania patriotycznego  

11 listopada będzie można uczcić  

70. rocznicę wybuchu powstania 

warszawskiego śpiewając piosenki 

powstańcze.  

Zapraszam. 

                             Iwona Szaleniec  
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U 
rodził się 1 czerwca 1926 r. 

w Czeladzi jako drugie  

z czworga dzieci żydow-

skiej rodziny Sary i Isaaka Staw-

skich. Rodzina wiodła bardzo 

skromne życie w wynajętym pokoju 

w prywatnej kamienicy przy ulicy 

Bytomskiej. Wraz ze śmiercią matki 

bezpowrotnie skończyło się beztro-

skie dzieciństwo Mońka i jego ro-

dzeństwa. Zaledwie 5. letni wów-

czas Moniek wraz ze swoją niewiele 

starszą siostrą Zosią musiał przejąć 

opiekę nad młodszym rodzeństwem, 

bowiem ojciec pracował na utrzyma-

nie rodziny. Z zatrudnieniem było 

zresztą coraz trudniej. Światowy 

kryzys gospodarczy najszybciej  

i najbardziej dotkliwie dotknął 

najuboższych. Brak pracy, długie 

oczekiwanie na jakiekolwiek doryw-

cze, niskopłatne zajęcia to codzien-

ność lat 30. XX wieku.  

Po 6 latach wdowieństwa ojciec – 

Isaak Stawski ożenił się po raz drugi. 

Na świat przyszły dwie przyrodnie 

siostry Mońka. Macocha nie praco-

wała zawodowo. Bardzo trudna sy-

tuacja materialna licznej rodziny 

Stawskich oraz zasady tradycyjnego 

wychowania spowodowały, że na 

dzieci nakładano liczne obowiązki, 

angażowano je do pracy oraz do 

codziennej pomocy dorosłym.  

Moniek już jako niespełna 10. letni 

chłopiec pomagał ojcu w pracy, nie-

jednokrotnie wykonując zajęcia po-

nad siły i wiek. Nie było to sielskie 

dzieciństwo. Codzienna egzystencja 

bywała tak  ciężka, że trudno sobie 

wyobrazić aby mogło być gorzej.  

A jednak… 

Wybuch wojny, jesienią 1939 r. spra-

wił, że do dotychczasowych trudno-

ści ekonomicznych dołączył strach, 

niepewność i coraz częściej zagląda-

jący w oczy głód. W czasach okupa-

cji rodzina Stawskich tak jak inne 

osoby pochodzenia żydowskiego, 

doświadczyła gehenny Holocaustu: 

przymusowej pracy, izolacji w spe-

cjalnie tworzonych gettach, katorżni-

czych robót w obozach pracy, egzy-

stencji pozbawionej ludzkiej godno-

ści w obozach koncentracyjnych oraz 

masowej eksterminacji w obozach 

zagłady, gdzie o śmierć łatwiej było 

niż o miskę strawy. 

Niestety te wszystkie koszmary były 

udziałem również kilkunastoletnie-

go Mońka. Wojna najpierw rozpro-

szyła jego rodzinę, a potem pozba-

wiła go jej znacznej części. Lata 

wczesnej młodości spędził w hitle-

rowskich obozach na terenie Polski  

i Niemiec. Po pobycie w obozie pra-

cy w Markstadt przeszedł obozy 

koncentracyjne w Blechhammer  

i Buchenwaldzie. Wycieńczony, wa-

żący 38 kilogramów ale doczekał 

wyzwolenia obozu i przyjścia wojsk 

alianckich. 

Po wojnie nie wrócił do Polski. Za-

mieszkał na stałe we Frankfurcie nad 

Menem, chociaż marzył o wyjeździe 

do Stanów Zjednoczonych. W Niem-

czech spędził ponad 50 lat, a kilka 

ostatnich lat życia w Szwajcarii. Za-

wodowo zajmował się handlem.  

Z najbliższej rodziny oprócz Mońka 

wojnę przeżyła jedna z sióstr, którą 

wyzwolenie zastało na terenie Cze-

chosłowacji. Na 200 osób dalszych 

krewnych z Holocaustu ocalało zale-

dwie kilka. Ci, którzy przetrwali 

rozjechali się po całym świecie.  

W Polsce nie pozostał nikt.  

W 1948 roku Moniek ożenił się  

z Sarą  

L e w i n .  

Z tego mał-

żeństwa na 

świat przy-

szły 3 córki  

i 2 synów. 

Wszystkie 

d z i e c i 

otrzymały staranne wykształcenie  

i dzisiaj są absolwentami wyższych 

uczelni w Anglii. Czworo z nich wy-

jechało do USA, jeden z synów na 

stałe zamieszkał w Izraelu. Moniek  

i Sara doczekali się 14 wnucząt i 7 

prawnucząt.  

W końcu lat 70. Stawski odwiedził 

Polskę i rodzinną Czeladź. Najbar-

dziej poruszyły go wówczas postę-

pujące zniszczenia czeladzkiego kir-

kutu, gdzie została pochowana jego 

matka i gdzie spoczywają jego inni 

krewni. 10 lat później ze środków 

własnych sfinansował renowację 

cmentarza, a przez lata następne 

łożył na jego utrzymanie.  

W realizacji tego zadania wspierał 

finansowo również Muzeum Saturn, 

które od 2 lat administruje kirkutem. 

Do końca czuł się związany z Czela-

dzią i dokładał wszelkich starań, aby 

czeladzki cmentarz żydowski był 

otoczony czcią i pełnił rolę symbolu 

pamięci o żyjących na ziemi zagłę-

biowskiej przez dziesiątki lat star-

szych braci w wierze współczesnych 

Zagłębiaków.  

Z muzeum czeladzkim współpraco-

wał również na innych płaszczy-

znach.  

Odszedł człowiek szlachetny, cho-

ciaż dotkliwie doświadczony przez 

los.  

                                   Iwona Szaleniec 

Moniek (Mordechai)  Stawski (1926 – 2013) 
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A 
kty terroru są dzisiaj 

tematem bardzo ak-

tualnym i kojarzą-

cym się głównie  

z ugrupowaniami arabskimi, taki-

mi jak Hamas czy Al-Kaida, ewen-

tualnie z separatystami z baskij-

skiego ETA. Jako polski naród do-

rzuciliśmy jednak swoje trzy grosze 

do historii światowych zamachów. 

Utrata przez Polskę niepodległości 

i powstania narodowe w XIX w. 

wywołały sprawę terroryzmu jako 

odpowiedź na okupację i terror 

zaborców. 

Obydwie zatem te role – terroryzo-

wanych i terroryzujących – prze-

platały się w naszych dziejach.  

W połowie XIX w. za największych 

konspiratorów i terrorystów (choć 

słowa tego wówczas nie używano) 

zaczęli uchodzić całkiem zasłużenie 

Polacy i Włosi. Przedstawiciele 

dwóch niegdyś potężnych państw 

dobijający się do niepodległości 

imali się środków, które wtedy 

określano jako skrytobójstwa. Kar-

bonariuszy włoskich bano się ni-

czym asasynów – sekta muzułmań-

ska – w Ziemi Świętej w dobie kru-

cjat; podobnie carscy urzędnicy 

obawiali się polskich sztyletników. 

Brak własnej armii, nierówność 

środków prowadziły do walki pod-

stępnej, aktów gwałtu mających 

zastraszyć władze zaborcze albo 

stanowić akt zemsty za ich terror. 

O polskim terroryzmie jako odpo-

wiedzi na terror zaborcy, możemy 

mówić w odniesieniu do powstania 

styczniowego (1863 r.). Dla ochrony 

tajnego rządu, władz i powstania 

utworzono bowiem oddziały żan-

darmów – sztyletników stałych  

i tajnych, nazywanych tak z racji 

uzbrojenia. Ci pierwsi mieli strzec 

władz powstania, drudzy, tajni, 

wykonywali wyroki sądów naro-

dowych na urzędnikach carskich  

i polskich konfidentach. Rozpoczęli 

od zabójstwa naczelnika kancelarii 

tajnej w zarządzie oberpolicmajstra 

Warszawy Pawła Felknera. Powsta-

ła też terrorystyczna, słynna z bra-

wury rota sieczna Ignacego  

Chmieleńskiego. Sztyletnicy podej-

mowali zamachy na najwyższych 

urzędników: na margrabiego  

Aleksandra Wielopolskiego, które-

go uznali za zdrajcę sprawy naro-

dowej, i na rosyjskiego namiestnika 

wielkiego księcia Konstantego – 

nieudane. Najbardziej głośny stał 

się zamach bombowy na Krakow-

skim Przedmieściu w Warszawie 

na namiestnika Królestwa gen.  

Teodora Berga – również nieudany. 

Zasztyletowano też wziętego publi-

cystę Józefa Miniszewskiego  

na werandzie domu przy Rymar-

skiej 8 w Warszawie.  

Generał carski Fiodor Trepow, któ-

ry cudem uniknął śmierci podczas 

zamachu, wyliczył podczas po-

wstania styczniowego 1007 ofiar 

terroru polskiego, w tym 951 śmier-

telnych. Sztyletnicy siali grozę  

i niepewność pośród Rosjan i ich 

zwolenników, przebierając się  

za oficerów, urzędników, policjan-

tów. Ponoć słynęli z tego, że nie 

powtarzali dwa razy tego samego 

planu. Akcje sztyletników wygasły 

wraz ze schwytaniem przywódców 

(np. słynnego naczelnika warszaw-

skich sztyletników Emanuela  

Szafarczyka, wydanego przez Fe-

liksa Wiśniewskiego) i klęską po-

wstania. Choć generalnie Polacy 

nie pochwalali terroryzmu, to po-

pierali karanie zdrajców i opraw-

ców. W ten sposób sztyletnicy stali 

się nawet „ojcami” bojowników 

Armii Krajowej. 

Bardzo trudno jest oddzielić akt 

terrorystyczny od rozpaczliwej 

obrony ojczyzny czy narodu. Kwe-

stie te w oficjalnych podręcznikach 

historii Polski też nie są podnoszo-

ne. Wraz z rozwojem techniki mili-

tarnej, niestety, zamachy nabierają 

także mocy i siły rażenia. Dzisiaj 

również godzą głównie w ludność 

cywilną. Naprawdę jest czego się 

bać. 

 

Źródła: 

     Kieniewicz S., Powstanie Stycz-

niowe. Wyd 2. Państwowe  

Wydawnictwo Naukowe, War-

szawa 1983 

    Ramotowska F., Narodziny tajem-

nego państwa polskiego:1859-1862. 

Państwowe Wydawnictwo Nau-

kowe, Warszawa 1990 

    Besala J., Kiedy byliśmy terrorysta-

mi, „Polityka”, 2004, nr 21, s.80-

82. 

                               Anna Binek-Zajda 
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Sztyletnicy w powstaniu styczniowym,  
czyli kiedy Polacy byli terrorystami 
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Śladami 11 pułku piechoty 

Z 
 odrodzeniem się II 

Rzeczpospolitej związa-

ne jest powstanie pierw-

szych oddziałów Woj-

ska Polskiego na terenie Zagłębia. 

Na początku listopada 1918 roku 

ga rstka  byłych legion is tów 

i „peowiaków” V okręgu Polskiej 

Organizacji Wojskowej z podpo-

rucznikiem Władysławem Wąsi-

kiem na czele zajęła austriackie ko-

szary 13-go batalionu strzelców 

polnych, które mieściły się  

w budynku dąbrowskiej szkoły 

górniczej. Do 3 listopada zorganizo-

wano dwie kompanie, a jej żołnie-

rze w tym dniu złożyli przysięgę, 

którą przyjął dowódca garnizonu 

i  ba ta l i o n u  po d pu ł ko wn ik  

Witold Filimowski. Gdy Będzin 

opuścili Prusacy i do tamtejszych 

koszar przenieśli się żołnierze, po-

stanowiono utworzyć 11 pułk pie-

choty. Wkrótce zaczęli do niego 

napływać ochotnicy z armii zabor-

ców, co sprawiło, że powstały dwa 

bataliony, cztery kompanie strzelec-

kie, kompania ciężkich karabinów 

maszynowych i pluton konny. Dnia 

27 stycznia 1919 roku wyszedł 

pierwszy pułkowy rozkaz dzienny, 

podpisany przez pierwszego  

dowódcę pułku - podpułkownika  

Witolda Rylskiego, a już w maju 

pułk w składzie 7 dywizji piechoty 

ochraniał granicę z Niemcami od 

Koziegłów do Modrzejowa, nato-

miast od października granice  

z Czechami. W lutym 1920 roku 11 

pu łk  pi ec h o ty  z n a la z ł  s ię 

w Równem jako odwód frontu wo-

ł y ń s k i e g o  w o j n y  p o l s k o -

bo l s z e w ic k i e j .  2  k w i et n ia , 

w rejonach wsi Staryk i Czernicy, 

zaskoczywszy nieprzyjaciela pułk 

zdobył baterię z zaprzęgiem, 13 

karabinów maszynowych i około 

200 jeńców. Był to chrzest bojowy 

pułku. Po przegrupowaniach  

na froncie wołyńskim w składzie 

macierzystej dywizji wszedł on do 

grupy uderzeniowej gen. Śmigłego-

Rydza, której zadaniem było prze-

prowadzenie głównego natarcia  

i zajęcie Kijowa. Na początku sierp-

nia 1920 roku przebywający nad 

Bugiem w rejonie Dorohuska pułk, 

z powodzeniem unicestwił zamiary 

Sowietów przedarcia się w obszar 

Chełma, a które to w razie ewentu-

alnego sukcesu wroga niezmiernie 

utrudniłyby wykonanie wydanego 

przez Naczelnego Wodza rozkazu  

do bitwy warszawskiej. Dzień tego 

boju, pomimo zadanych ciężkich 

strat, został ogłoszony świętem puł-

ku i obchodzony był 6 sierpnia 

(zresztą następnie przesunięty zo-

stał na 25 czerwca, w rocznicę bi-

twy pod Rudnią Radowelską). Po 

III powstaniu śląskim i ustaleniu 

granic z Niemcami 26 kwietnia 1921 

roku pułk, wchodząc w skład 23 

Górnośląskiej Dywizji Piechoty, 

przybył do Tarnowskich Gór, gdzie 

wziął udział wraz z mieszkańcami 

miasta w mszy św. celebrowanej na 

rynku, rozpoczynając jednocześnie 

służbę pokojową w pasie przygra-

nicznym. W miejscach stacjonowa-

nia polscy żołnierze byli rozmaicie 

uhonorowywani przez miejscową 

ludność w uznaniu ich zasług, m.in. 

w styczniu 1919 roku otrzymali 

sztandar od pań należących do dą-

browskiej organizacji POW. Drugą 

chorągiew wykonaną przez firmę 

Wabińskiego w Warszawie według 

obowiązujących wzorów, pułk 

otrzymał w grudniu 1922 roku. 

Głównymi inicjatorami tego daru 

byli: dyrektor naczelny Towarzy-

stwa Bezimiennego Kopalń Węgla 

„Czeladź”, inż. Piotr B. Dunin-

Markiewicz i dyrektor kopalni wę-

gla „Niemce” inż. Henryk Sągajło. 9 

grudnia 1922 roku, w Tarnowskich 

Górach, gen. broni Stanisław Szep-

tycki wręczył pułkowi chorągiew 

ufundowaną przez przemysłowców 

Zagłębia Dąbrowskiego. Na lewej 

stronie płachty sztandarowej zosta-

ły wyhaftowane nazwy najważniej-

szych bojów stoczonych przez pułk. 

W czterech rogach umieszczono 

wizerunek św. Barbary. Chorągiew 

ta wyruszyła z pułkiem w szlak 

bitewny kampanii wrześniowej, by 

po zakończeniu wojny znaleźć swe 

miejsce w Muzeum Wojska Polskie-

go w Warszawie.  Mieszkańcy  

Będzina, pierwotnego miasta garni-

zonowego pułku, wystawili mu 

obelisk na placu 3 Maja (zburzony 

przez Niemców w grudniu 1939). 

19 marca 1921 roku wbudowany 

został kamień węgielny pod budo-

wę pomnika poświęconego czci 

poległych żołnierzy 11 p.p.  

              Będzińska „Nike” 

Pomnik, zaprojektowany przez 

prof. Adolfa Szyszko-Bohusza, miał 

formę pioruna, na którym widniała 

figura Anioła Pokoju w postaci 

młodej kobiety o rozpostartych 

skrzydłach, trzymającej w wznie-

sionych rękach wieniec laurowy. 

Autorem figury był rzeźbiarz  

S. Majchrzak. Na pomniku znajdo-

wał się napis:  
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POLEGŁYM OBROŃCOM OJCZY-

ZNY-ŻOŁNIERZOM 11. PUŁKU 

PIECHOTY. POLEGŁYM OBROŃ-

COM OJCZYZNY-ŻOŁNIERZOM  

11. PUŁKU PIECHOTY.  

Uroczyste odsłonięcie pomnika na-

stąpiło 11 czerwca 1933 roku. Tar-

nogórzanie natomiast, w kościele 

garnizonowym pw. św. Anny 

wmurowali tablicę pamiątkową. 

II wojna światowa zaczęła się dla 11 

pułku od walk w osłonie północne-

go skrzydła Grupy Operacyjnej 

„Śląsk”. Żołnierze piechoty weszli 

w skład zgrupowania „Tarnowskie 

Góry” pod dowództwem pułkow-

nika dyp. Henryka Gorgonia, które-

mu powierzono zadanie zorganizo-

wania obrony największego wów-

czas węzła kolejowego i miasta. 

Przegrana bitwa pod Woźnikami 

zmusiła pułk Gorgonia do wycofa-

nia się w rejon Krakowa. Oddziały 

przemieszczając się po trasie  

Ząbkowice - Szczakowa - Góry  

Luszowskie prowadziły działania 

obronne, opóźniając natarcie wro-

ga. Po ciężkich walkach i marszu 

żołnierze dotarli do Krakowa  

w chwili, gdy armia „Kraków” 

opuszczała już swoje pozycje 

obronne i wraz z nią ruszyli na 

wschód, w kierunku Lublina. Po 

drodze stoczyli krwawe boje w Ksa-

nach, Banachach, Biłgoraju, Wólce 

Tomaszowskiej i pod Tomaszowem  

Lubelskim. Kiedy do walczących 

dotarła wiadomość, że rząd opuścił 

Polskę i wschodnie tereny kraju 

zajęły sowieckie wojska, dowódca 

armii „Lublin” 20 września 1939 

roku podpisał kapitulację. 

Część żołnierzy uciekła, część trafi-

ła do niewoli niemieckiej, inni - do 

bolszewickiej. Ci, którym udało się 

uniknąć pobytu w łagrach lub ofla-

gu walczyli w partyzantce, jak też 

poza granicami Polski. 

Źródła: 

Knauer R.: Zarys historii wojennej 

11-go Pułku Piechoty. Z polecenia 

Wojskowego Biura Historyczne-

go, Warszawa 1930. 

                             Anna Binek-Zajda 

Śladami 11 pułku piechoty cd. 

K 
oniec roku to tradycyjnie 

czas różnego rodzaju pod-

sumowań i bilansów. Na 

tę okoliczność Muzeum  

Saturn pragnie wyrazić uznanie 

wszystkim życzliwym osobom, któ-

re w mijającym roku przekazały cen-

ne pamiątki rodzinne oraz zabytko-

we przedmioty. Złożone archiwa 

w znaczący sposób przyczyniły się 

do wzbogacenia gromadzonych 

zbiorów muzealnych w 2013 r. 

Oto nasi Darczyńcy: Andrzej 

Chlęch, Gimnazjum nr 2 w Czela-

dzi, Kazimierz Kotulski, Klub Kro-

nikarzy Zagłębia Dąbrowskiego, 

Wacław Majcherczyk, Jan Powałka, 

Magdalena Pluta, Roman Radecki, 

Jerzy Rebeta, Alfreda Stankiewicz, 

Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-

ników Górnictwa Koło „Zagłębie” 

w Będzinie, Stowarzyszenie Miło-

śników Czeladzi, Stowarzyszenie 

Twórców Kultury Zagłębia Dą-

browskiego, Krystyna Strzelczyk, 

Danuta i Jan Walczakowie,  

Krzysztof Zięcik, Związek Zagłę-

biowski, Związek Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych. Serdecznie 

dziękujemy także Włodzimierzowi 

Bijakowi, Annie Kwiatkowskiej 

oraz Barbarze Kruczkowskiej, któ-

rzy udostępnili w celach reprogra-

ficznych rodzinne fotografie. 

Za wspieranie działalności czeladz-

kiego Muzeum, która pozwala po-

znawać przeszłość naszego miasta  

i zachowywać wiedzę oraz histo-

ryczne eksponaty dla potomnych 

wszystkim Państwu ślemy z serca 

płynące podziękowania. Wdzięczni 

jesteśmy również osobom prywat-

nym oraz instytucjom, które na co 

dzień współpracują z nami i wspie-

rają działalność Muzeum Saturn.  

Są to: red. Wiesława Konopelska, 

Teresa Strojniak, Marek Gawron, 

Jan Powałka, Harcerski Krąg Senio-

rów, Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Marii Nogajowej, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Czeladzi, parafie 

pw. św. Stanisława B.M. i Matki 

Bożej Bolesnej, placówki szkolne 

wszystkich szczebli, Stowarzysze-

nie Miłośników Czeladzi, Urząd 

Miasta Czeladź, Związek Komba-

tantów Rzeczypospolitej Polskiej  

i Byłych Więźniów Politycznych. 

Muzeum Saturn zachęca wszystkich 

czeladzian do hojności w dzieleniu 

się pamiątkami rodzinnymi, które 

pozwolą pełniej prezentować histo-

rię naszego miasta. Przyjmujemy 

jako dary lub depozyty relikty prze-

szłości rodzin związanych z Czela-

dzią: dokumenty, zdjęcia, elementy 

wyposażenia wnętrz, wszelkiego 

rodzaju przedmioty, które wyszły  

z użycia. Wszystkich Mieszkańców 

zapraszamy do współpracy w two-

rzeniu muzealnej ekspozycji. 

Jedno Wielkie Dziękujemy! 
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T 
heodor Erdmann Kali-

de – najwybitniejszy 

rzeźbiarz górnośląski 

XIX wieku określony 

mianem „rzeźbiarza 

brązu i żelaza”. 

Urodził się 8 lutego 1801 roku  

w Królewskiej Hucie (dzisiejszy 

Chorzów). Był synem Gotlieba 

Kalidego, urzędnika hutniczego 

miejscowej huty i Charlotty  

Wilhelminy Beck, Górnoślązaczki, 

pochodzącej z Nakła Śląskiego. 

Urodził się jako drugie z trójki 

rodzeństwa. 6 lat starszy brat  

Wilhelm poszedł w ślady ojca – 

podjął pracę w Królewskiej Hucie 

a następnie w Gliwickiej Odlewni 

Żeliwa, gdzie przeszedł wszystkie 

szczeble kariery. Młodsza siostra, 

Alwina, została w 1823 roku żoną 

Franciszka Winklera z Miechowic 

(wówczas jeszcze zmianowego  

w hucie a w kilkanaście lat później 

jednego z najbogatszych ludzi na 

Górnym Śląsku). 

Edukację Theodor zaczął w szkole 

brackiej w Królewskiej Hucie, a od 

1816 uczęszczał do gimnazjum  

w Gliwicach pracując jednocześnie 

(1817-19) w odlewni w Gliwicach  

i ucząc się w modelarni artystycz-

nej u Fryderyka Ludwiga Bayer 

hausa. Zamieszkiwał wówczas  

u pracującego w Królewskiej Od-

lewni Żeliwa w Gliwicach brata 

Wilhelma. 

W 1819 wyjechał do Berlina, gdzie 

najpierw jako wolny słuchacz, 

później jak student uczęszczał do 

Akademii Sztuk Pięknych. Pobie-

rał nauki u wybitnych mistrzów: 

Johana Gottfrieda Schadowa  

i Christiana Daniela Raucha. 

Nauka w pracowni Schadowa od-

biła się na całej jego późniejszej 

twórczości. (Schadow był autorem 

słynnej kwadrygi wieńczącej Bra-

mę Brandenburską).  

Już w latach 20. XX wieku Kalide 

zyskał sławę plastyka postaci 

zwierzęcych, szczególnie dzięki 

umiejętności tworzenia naturalnie 

ukształtowanych modeli śpiących 

i czuwających lwów. 

Królewska Odlewnia Żeliwa  

w Gliwicach jako fundator stypen-

dium zawarła w 1924 roku kon-

trakt z Kalide, w którym artysta 

zobowiązał się do posyłania  

z Berlina do odlewni w Gliwicach 

modeli swych prac, według któ-

rych można było wykonywać for-

my odlewnicze, umieszczając mo-

dele w katalogu wyrobów.  

Po dwóch latach studiów u Scha-

dowa Kalide przeniósł się do pra-

cowni Chrystiana Raucha, który  

w berlińskiej odlewni założył od-

dział odlewnictwa brązu. U niego 

Kalide nabrał szlifów cyzelera.  

W 1923 roku w Akademii Berliń-

skiej wystawił dwa modele gipso-

we „Lwa czuwającego” i „Lwa 

śpiącego” (często przypisywane 

samemu Rauchowi). Oba modele 

były często odlewane rozsławiając 

nazwisko Kalidego daleko poza 

Śląsk, gdzie lwy zostały postawio-

ne w kilku Śląskich miastach. 

W   1826 – Kalide wraz z innym 

Śląskim rzeźbiarzem Kissem wy-

stawili swe prace w Akademii: 

Kiss miniaturę pomnika wielkiego 

Elektora, Kalide miniaturę Fryde-

ryka Wilhelma III na koniu.  

Po ponad 10. letniej nauce i prak-

tyce u Raucha w 1831 Kalide zo-

stał mianowany Artystą Akade-

mickim w dziedzinie Rzeźby  

i Cyzelowania i rozpoczął samo-

dzielną działalność artystyczną  

w berlińskiej dzielnicy Köln.  

W jego pracowni powstał 

„Chłopiec z łabędziem”, którego 

pierwszy odlew kupiony przez 

króla Niemiec stanął na berlińskiej 

Wyspie Pawiej. Później odlewnia 

w Gliwicach produkowała kolejne 

odlewy żeliwne, które stanęły  

w wielu miastach Europy. 

W 1938 Kalide wykonał gipsowy 

model Dziewczyny z lirą, zaś 6 lat 

później najpierw odlew gipsowy, 

później mamrowy oryginał. 

„Bachantki na panterze”, rzeźby 

która wywołała najwięcej kontro-

wersji i która na długie lata popsu-

ła dobre notowania artysty  

u potencjalnych zleceniodawców, 

a właściwie załamała świetnie roz-

wijającą się karierę artysty. 

„Bachantka” została zamówiona 

przez b. szwagra Franza   

Theodor Erdmann Kalide 
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Wincklera, już wówczas jednego z 

najbogatszych przemysłowców 

Górnego Śląska (właściciela dóbr 

rycerskich Katowice).  

Franz zwrócił autorowi jego bul-

wersujące dzieło. Bachantka osta-

tecznie wylądowała w Berlińskiej 

Galerii Narodowej ( aktualnie ber-

lińskim Muzeum Karla Fridricha 

Schinkla ).  

Z ł a  p a s s a  s p o w o d o w a n a 

„Bachanką” spowodowała utrące-

nie projektów Kalidego na wszel-

kich konkursach i ignorowanie 

artysty przez króla Niemiec i in-

nych potencjalnych nabywców.  

Po wielu latach to jednak jemu za-

proponowano wykonanie pomnika 

Friedricha Wilhelma Redena – pa-

trona XIX wiecznego przemysłu 

górnośląskiego, który stanął  

w 1853 r. w Królewskiej Hucie.  

W tym też czasie zaprojektował 

pomnik swojego szwagra, który  

z kolei stanął w 1852 roku w nieist-

niejącym dzisiaj Parku Zamkowym 

w Katowicach (pozostałością są 

drzewa rosnące w okolicach Po-

mnika Powstańców Śląskich  

na katowickim rondzie). 

Ostatnią pracą Kalidego była Mat-

ka Boska z Dzieciątkiem zamówio-

ną przez drugą żonę szwagra Kali-

dego Franza Wincklera – Marię  

z domu Domes, urodzoną w Czela-

dzi (pisaliśmy o niej w poprzedniej 

Oficynie Saturnowskiej w art. 

„Róża Śląska”). Ta wspaniała rzeź-

ba z kararyjskiego marmuru  

do dziś zdobi Kościół św. Krzyża 

w Bytomiu – Miechowicach.   

Życie osobiste nie układało się Ka-

lidemu najlepiej, przez długie lata 

żył z młodą dziewczyną, która by-

ła modelką do „Bachantki”, z którą 

później ożenił się i miał dwie córki, 

ale niestety małżeństwo rozpadło 

się. Kalide w ostatnich latach nie 

stronił od kieliszka.  

Pod koniec życia zamieszkał u bra-

ta w Gliwicach, gdzie na początku 

1863 roku dopadł go udar mózgu. 

Leczony był w uzdrowisku w Go-

czałkowicach, ale po powrocie do 

Gliwic zmarł 23.08.1863 r. 

Brat Wilhelm pochował go na 

cmentarzu zasłużonych hutników 

w Gliwicach, gdzie dzięki inicjaty-

wie społecznej dopiero kilka lat 

temu w 2002 roku zrekonstruowa-

no jego nagrobek i uporządkowa-

no grób.   

                                 Iwona Szaleniec 

Wszystkich sym-

patyków naszej 

instytucji pra-

gniemy poinfor-

mować, że po 

raz pierwszy 

czeladzkie mu-

zeum wydało 

kalendarz ścien-

ny na rok 2014, 

który został przygotowany specjalnie 

z myślą o przypadającej w nadchodzą-

cym roku 5. rocznicy powstania pla-

cówki. Wydany w formacie A3, na pa-

pierze kredowym, składa się z 13 stron 

ozdobionych kolorowymi fotografiami 

prezentującymi pałacowy urok siedziby 

muzeum. Nasz kalendarz oprócz stan-

dardowych danych  o świętach pań-

stwowych i kościelnych zawiera także 

informacje dotyczące przypadających  

w 2014 roku okrągłych rocznicach waż-

nych wydarzeń z dziejów Polski, jak 

również tych najistotniejszych z życia 

miasta i regionu. Całość dopełniają 

krótkie teksty oraz zdjęcia ilustrujące 

historię powstania muzeum, ponadto 

realizowane przez instytucję zadania, 

zarówno te nałożone statutem, jak i te 

pozastatutowe. Zaprezentowane w ka-

lendarzu działania czeladzkiego Satur-

na stanowią oczywiście zaledwie część 

z szerokiego spectrum prowadzonej 

działalności.  

Ten bardzo „czeladzki” kalendarz 

z pewnością będzie atrakcją dla pasjona-

tów lokalnej historii i miłośników Mu-

zeum Saturn. Może być również nie-

sztampowym prezentem dla znajomych  

i przyjaciół. Kalendarz do nabycia  

w siedzibie Muzeum Saturn. 

 

Niech Nowy Rok  

przyniesie radość,  

miłość  

i spełnienie marzeń,  

a gdy wszystkie się  

spełnią niech dorzuci 

garść nowych,  

bo to one nadają życiu 

sens i smak.  
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Europejskie Dni Dziedzictwa, obchodzone 15 wrze-

śnia br., upłynęły pod hasłem Nie od razu Polskę 

zbudowano. Na tę okoliczność w siedzibie Muzeum 

Saturn została wygłoszona prelekcja połączona z pre-

zentacją multimedialną pt. Narodziny Miasta Cze-

ladź. Podczas wykładu przedstawiono najstarsze 

wydarzenia historyczne, które w konsekwencji zao-

wocowały założeniem miasta Czeladź. Przytoczone 

zostały również fakty i mity związane z historią na-

szego miasta. Jednocześnie, w związku z przypadają-

cą w tym roku 150. rocznicą wybuchu powstania 

styczniowego, odwiedzający mogli zobaczyć wysta-

wę planszową W krwawym polu srebrne ptaszę…  

O czym mówią pieśni powstania styczniowego przy-

bliżającą okoliczności narodzin poszczególnych pie-

śni, związane z nimi postaci i bitwy. 

10 października w Muzeum Saturn odbyła się konfe-

rencja naukowa poświęcona ofiarom akcji „Oderberg”, 

jednego z bardziej represyjnych przedsięwzięć  

Niemiec hitlerowskich przeprowadzonych w czasie II 

wojny światowej. Na spotkaniu zatytułowanym Dzieci 

Potulic – jak pisklęta z gniazd, zorganizowanym  

w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń, w czeladzkim 

Saturnie spotkali się historycy, a także byli więźniowie 

obozu w Potulicach. Wykład mgr Bohdana Piętki  

z Muzeum Auschwitz - Birkenau, przygotowany w 

oparciu o źródła historyczne nakreślił losy tych miesz-

kańców powiatu będzińskiego, którzy zostali areszto-

wani w sierpniu 1943 roku. Drugi z zaproszonych pre-

legentów – prof. dr hab. Bogdan Cimała opowiedział  

o metodach germanizacji i polityce hitlerowskiej stoso-

wanej wobec dzieci. W końcowej części konferencji o 

swoich traumatycznych wspomnieniach z dzieciństwa 

opowiedzieli członkowie czeladzkiego Koła Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 

których bezpośrednio dotknęły skutki akcji 

„Oderberg”. 

WRZESIEŃ 

8 listopada w siedzibie Muzeum Saturn odbył się wer-

nisaż wystawy Drogi do Niepodległej wypożyczo-

nej z Muzeum Niepodległości w Warszawie, ukazują-

cej przebieg walk bezpośrednio poprzedzających po-

wstanie II Rzeczpospolitej i odrodzenie polskiej pań-

stwowości po 123 latach niewoli. Dokładnie 95 lat 

temu, w 1918 roku Polska „odrodziła się na nowo” 

ponownie pojawiając się na mapie świata i Europy. 

Wernisaż  wystawy poprzedzony został trzecią odsło-

ną wspólnego patriotycznego muzykowania odbywa-

jącego się pod hasłem Dla Ciebie śpiewam, Pol-

sko! prowadzonego przez znakomitą Annę Piech  

i akompaniujących jej: pianistę – Tobiasza  

Nykamowicza i perkusistę – Tomasza Nykamowicza. 

Uczestnicy listopadowej uroczystości  w czeladzkim 

Saturnie śpiewając ile sił w płucach pieśni legionowe, 

żołnierskie i powstańcze złożyli hołd i podziękowanie 

wszystkim, którzy wywalczyli wolną i suwerenną 

Polskę.  

 

 

 

Dla uczczenia 150. rocznicy śmierci artysty czeladzki 

Saturn przyłączył się do obchodzonego w 2013 Roku 

Theodora Erdmanna Kalidego, organizując 22 listopa-

da w swej siedzibie poświęcone mu spotkanie, inau-

gurujące nowy cykl imprez zatytułowanych Wieczór 

z Mistrzem. O bohaterze pierwszego „Wieczoru”, 

najsłynniejszym XIX. wiecznym, górnośląskim rzeź-

biarzu brązu i żelaza wygłosiła prelekcję, uzupełnioną 

bogatą prezentacją multimedialną – Agnieszka  

Woźniakowska – architekt ze Śląskiego Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Przedsta-

wiona obecnym biografia artysty, niewolna od skan-

dali i pełna ludzkich słabości nakreśliła Kalidego jako 

człowieka z krwi i kości, a zaprezentowany dorobek 

artystyczny wraz z ocalałymi dziełami potwierdziły 

talent artysty. 

Na koniec dowiedzieliśmy się, że od czasu postawie-

nia rzeźby na przedmuzealnym podjeździe przy ulicy 

Dehnelów Czeladź dołączyła do grona miast posiada-

jących „Chłopca z łabędziem”. A grono to doprawdy 

zaszczytne bowiem obok starych polskich grodów 

znalazły się miasta innych państw świata.  

Działo się w Muzeum 

PAŹDZIERNIK 

LISTOPAD 
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Działo się w Muzeum 

PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ 

W ramach cyklu  Spotkanie z tradycją 12 grudnia 

Muzeum Saturn zorganizowało kolejne warsztaty dla 

najmłodszych. W trakcie zajęć dzieci wykonały wła-

snoręcznie dekorowane bombki bożonarodzeniowe. 

Celem zajęć było przypomnienie tradycji, według któ-

rej nieodłącznym elementem drzewka świątecznego 

są ręcznie malowane bombki. Zajęcia prowadzone 

przez doświadczone i profesjonalnie przygotowane 

do organizowania tego typu lekcji: Dorotę Supkowską 

i Wiolettę Królikowską zapewniły dzieciom moc wra-

żeń. Warsztaty dostarczyły dzieciom wiele wrażeń. 

Oprócz świetnej zabawy dzieci w atrakcyjny sposób 

poznały sztukę prostego dekorowania bombek.  

O dobrej zabawie świadczyły uśmiech na twarzach  

i wielkie zaangażowanie w tworzeniu „świątecznych 

małych dzieł sztuki”. Wykonane ozdoby, które zawi-

sną na choince będą przypominać im o tym miłym 

spotkaniu w czeladzkim muzeum i nakłonią ich do 

kolejnych odwiedzin.  

.  

Cała Czeladź śpiewa kolędy – pod takim tytułem 

już po raz drugi Muzeum Saturn zorganizowało 13 

grudnia wspólne czeladzkie kolędowanie. Pod kierun-

kiem Anny Piech i przygrywającego artystce na forte-

pianie Tobiasza Nykamowicza tego piątkowego wie-

czoru licznie zgromadzeni czeladzianie zaśpiewali 

najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. W ten spo-

sób Muzeum podkreśliło znaczenie tych bożonarodze-

niowych pieśni dla kultury naszego kraju.  

Powakacyjną odsłonę koncertów z cyklu „Muzyczne 

Piątki” rozpoczął występ Kuby Stankiewicza – nale-

żącego do ścisłej czołówki polskich pianistów jazzo-

wych. Recital fortepianowy zatytułowany Stankie-

wicz gra Kilara, będący częścią realizowanej  

w bieżącym roku trasy koncertowej, stanowi efekt 

powstałego projektu muzycznego, który przypomina 

i na nowo odkrywa przed słuchaczami muzykę fil-

mową Wojciecha Kilara. Jazzowe aranżacje Stankie-

wicza znanych i mniej znanych utworów Kilara, zro-

biły wrażenie i zachwyciły czeladzką publiczność. 

Profesjonalizm Kuby Stankiewicza – niezwykła mu-

zykalność, wyczucie rytmu i doskonałą technika oraz 

fantastyczne kompozycje Kilara zaowocowały wyda-

rzeniem muzycznym, które na długo pozostanie  

w pamięci.  

Październikowy koncert o intrygującym tytule Nie 

ma co się bać przebiegał w klimatach muzyki bał-

kańskiej. Za sprawą niezwykle utalentowanej, chary-

zmatycznej krakowskiej artystki – Pauliny Bisztygi 

oraz akompaniujących jej: Bartosza Dąbrowskiego, 

grającego na trąbce i akordeonisty – Konrada Ligasa, 

czeladzcy melomani odkryli „prawdziwy smak Bał-

kanów”. Było to widowisko, które dostarczyło 

wszystkim dużej dawki emocji: nieprzewidywalność 

utworów, ciągła zmiana tempa, niespotykane 

brzmienie. Świetnie dobrany repertuar, w którym 

znalazły się zarówno tradycyjne bałkańskie utwory 

jak i nowe kompozycje artystki inspirowane tamtej-

szą muzyką ludową z powodzeniem zaprezentował 

różnorodne oblicza bałkańskiej muzyki.  

LISTOPAD 

Listopadowy koncert Moje serce zostało we Lwo-

wie było doskonałą okazją do wysłuchania i zaśpiewa-

nia najbardziej znanych utworów folkloru lwowskiej 

ulicy oraz popularnych piosenek Henryka Warsa,  

Mariana Hemara i Feliksa Konarskiego, poświęconych 

miastu Lwów. Autorskie wykonanie piosenek, perfek-

cyjne posługiwanie się dialektem lwowskim i doskona-

ły kontakt z publicznością związanej z Zagłębiem śpie-

waczki Bożeny Związek porwały słuchaczy do wspól-

nego śpiewania. Nie można również nie docenić akom-

paniujących artystce muzyków. Andrzej Czekajski, 

Antoni Kopeć, Marek Krępa, Anna Spytkowska  

i Kazimierz Szkutnik dali wspaniały popis instrumen-

talny. Znane i lubiane piosenki oraz swojskie brzmie-

nie to wizytówka całego listopadowego koncertu, któ-

ry wprowadził radosną i beztroską, jak przystało na 

Wigilię św. Andrzeja, atmosferę.  

GRUDZIEŃ 
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Styczeń 

Podczas styczniowego koncertu z cy-

klu „Muzyczne Piątki” czeladzkiej 

publiczności zaprezentuje się znakomi-

ta aktorka Teatru Zagłębia w Sosnow-

cu – Ewa Kopczyńska. Artystka wyko-

na najbardziej znane i popularne utwo-

ry Ewy Demarczyk - „Czarnego Anioła 

polskiej piosenki” jak określano nie-

zwykle charyzmatyczną piosenkarkę 

lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-

tych. W repertuarze Ewy Kopczyńskiej 

znajdą się największe przeboje nurtu 

poezji śpiewanej, którymi na polskim 

rynku muzycznym zasłynęła Ewa De-

marczyk. Będzie to niezwykła poetyc-

ka podróż śladami legendy Czarnego 

Anioła, w którą zabierze na Ewa Kop-

czyńska. 31 stycznia, godz. 18.00. 

Luty 

28 lutego o godz. 18.00. w ostatni pią-

tek miesiąca tradycyjnie zapraszamy 

na koncert z cyklu „Muzyczne Piątki”. 

Będzie to uczta muzyczna przygotowa-

na na 5. urodziny Muzeum. Kto wów-

czas wystąpi i w jakim repertuarze to 

niespodzianka.  

Dział  

Organizacyjno- Administracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

Dział  

Historii Miasta i Górnictwa  

Zagłębia Dąbrowskiego 

tel. (0-32) 265 42 98  

 

Adres: 

ul. Dehnelów 10 

41-250 Czeladź 

 

e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl 

e-mail: dyrektor.saturn@muzeum-

saturn.czeladz.pl 

 Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - nieczynne 

Wtorek, środa  - 9:00 - 15:30  

Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00  

Sobota - nieczynne 

Niedziela : 

Sezon letni kwiecień - październik  

13:00 - 17:00 

Sezon zimowy listopad— marzec  

11:00 - 15:00 

KONCERTY 

 OFICYNA SATURNOWSKA     grudzień  

WYSTAWY 

Następny numer Oficyny w marcu 

Grudzień  

Ostatni koncert w 2013 roku odbędzie 

się tuż po świętach Bożego Narodze-

nia nosi tytuł „Wiwat Nowy Rok”, ma 

widzów rozgrzać i wprowadzić  

w sylwestrowy szampański nastrój. 

Razem z artystami będzie można prze-

nieść się w magiczny świat utworów 

znanych i śpiewanych na całym świe-

cie, a pochodzących z oper, operetek, 

musicali i wodewilów. Obok Reginy 

Gowarzewskiej—Griessgraber wystą-

pią: Agnieszka Zabrzeska (sopran), 

Oskar Jasiński (tenor), Michał Goław-

ski (fortepian) i Michał Kubarski 

(akordeon). Zapraszamy wszystkich 

miłośników opery do wspólnego  

pożegnania starego i hucznego przy-

witania Nowego 2014 Roku.     

27.12.2013 r. godz. 18.00. 

Styczeń 

 
3 stycznia o godz. 17.00 w Muzeum 

Saturn w Czeladzi zostanie otwarta już 

trzecia ekspozycja z cyklu „Pasje i ko-

lekcje Zagłębiaków” pt. „Dzwonki, 

Dzwoneczki…”. Zbiór metalowych, 

porcelanowych i mosiężnych dzwon-

ków z różnych stron świata zaprezen-

tuje Maria Golanka – kolekcjonerka, 

pisarka, członkini Stowarzyszenia 

Twórców Kultury Zagłębia Dąbrow-

skiego. Opowie o swojej pasji kolekcjo-

nerskiej, miłości do dzwonków i po-

czątkach ich gromadzenia. Zaprezentu-

je również fragmenty swoich autor-

skich opowiadań, które przyniosły jej 

wiele nagród i wyróżnień. Wernisaż 

ubarwi występ Jolanty Wychowaniec  

i akompaniującej jej na fortepianie Ma-

rii Herman, które wykonają najpięk-

niejsze kolędy świata.  

 

                       Luty  

W lutym zapraszamy na wystawę 

wszystkich miłośników czeladzkiego  

Muzeum i tych, którzy pragną się  

więcej o nim dowiedzieć. Przez cały 

miesiąc prezentowana będzie wystawa  

z okazji 5. lecia istnienia Muzeum  

Saturn. Ekspozycja przybliży szerokie 

spectrum prowadzonej działalności 

muzealnej od początku powstania na-

szej instytucji do dnia dzisiejszego.  

                  Marzec 

W związku z planowaną na przyszły 

rok kanonizacją wielkiego Polaka – 

Jana Pawła II w marcu czeladzkie mu-

zeum zaprezentuje wystawę wypoży-

czoną  z Muzeum w Wadowicach zaty-

tułowaną „Błogosławiony Jan Paweł 

II w drodze do świętości”. Niniejsza 

ekspozycja przedstawia życie Karola  

Wojtyły od narodzin przez dzieciństwo 

spędzone w Wadowicach, jego posługę 

kapłańską aż do momentu wybrania 

biskupem stolicy apostolskiej. Oczeki-

wanie ogłoszenia Karola Wojtyły  

Świętym będzie dobrym momentem, 

by przypomnieć sobie postać i bogac-

two nauczania tego wyjątkowego  

i charyzmatycznego papieża - Polaka. 

Ekspozycja Wadowickiego Centrum 

upamiętniająca dokonania Jana Pawła 

II Ojca Świętego na pewno w tym po-

może.  


