
  

Na główe k a rtykułu w stępne go  

TOSHIBA 

Data wydania  

R
O

K
 I

II
 N

R
 3

 
W

R
Z

E
S

IE
Ń

 2
0

1
4
 

Wielkie rocznice  

w czeladzkim Saturnie 

                                INFORMATOR MUZEUM SATURN W CZELADZI                ISSN 2299-2251  

90 lat temu  
polała się krew 
na Piaskach   
Czytaj str. 3-7 

Europejskie  
Dni 
Dziedzictwa 
2014 za nami! 
Czytaj str. 7 

Pamięci  
księdza 
Pieńkowskiego  
Czytaj str. 8 

Wspólnie  
ocalmy pamięć 
czeladzkich  

żołnierzy! 
Czytaj str. 8 

 

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 

na rozkaz dowódcy Armii Krajo-

wej gen. Bora-Komorowskiego  

w znajdującej się od 5. lat pod okupacją 

niemiecką Warszawie, wybuchło zbrojne 

powstanie. Przeciwko znienawidzonym 

Niemcom, konsekwentnie dążących do 

unicestwienia  polskiej stolicy razem z  jej  

mieszkańcami, stanęli żołnierze AK i lud-

ność cywilna. Decyzja o wybuchu powsta-

nia warszawskiego do dziś budzi kontro-

wersje i dzieli Polaków. Mimo upływu 

kilku dziesiątek lat emocje towarzyszące 

dysputom na  temat powstania, prowadzo-

nym zarówno w gronie historyków jak  

i zwykłych obywateli nie opadają. Bez 

względu jednak na przekonania i  prezen-

towane stanowisko w sprawie słuszności 

podjęcia zbrojnego oporu w obliczu zbli-

żającej się do stolicy Armii Radzieckiej, 

żadna ze stron nie może odmówić po-

wstańcom bohaterstwa, determinacji, pa-

triotyzmu, umiłowania Ojczyzny i najwyż-

szego poświęcenia. 

W przeddzień 70. rocznicy heroicznego 

zrywu  warszawiaków, Muzeum Saturn 

gościło czeladzian, pragnących złożyć 

symboliczny hołd Powstańcom. Uroczyste 

spotkanie uświetnili swą obecnością poseł 

na Sejm RP Waldemar Andzel oraz wła-

dze Czeladzi z burmistrzem  Teresą  

Kosmalą i wiceprzewodniczącym Rady 

Miejskiej Januszem Gątkiewiczem.  

Uczestnicy mieli sposobność obejrzeć wy-

stawę „Powstanie Warszawskie”, wypoży-

czoną z poznańskiego Oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej, gdzie ekspozycja 

również powstała. 

Na kilkunastu czarno-białych tablicach,  

poświęconych  walce powstańczej, zaopa-

trzonych w komentarz historyczny przed-

stawiony został chronologiczny zapis wy-

darzeń  tamtych tragicznych dni.  

    100 lat Legionów Piłsudskiego 

Epizod Józefa 
Piusa 
Dziekońskiego 
w Czeladzi 
Czytaj str. 9 

Uroczyste  
otwarcie  
kwatery  
wojennej 
Czytaj str. 10 
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Pamięć 63 dni sierpnia i września 

1944 roku oraz żołnierzy, przele-

wających w  obronie każdego domu 

stolicy krew, mieszkańcy naszego 

miasta uczcili nie tylko swą  obec-

nością ale przede wszystkim spon-

tanicznym, wspólnym  śpiewem 

piosenek powstańczych. 

W kolejnej edycji patriotycznego 

muzykowania „Dla Ciebie śpie-

wam, Polsko!”, poruszająco i  im-

ponująco zabrzmiały Warszawskie 

Dzieci, Marsz Mokotowa i wiele 

innych doskonale znanych pieśni 

towarzyszących powstańczej War-

szawie. Wspólne wykonywanie 

utworów gościom ułatwiały, przy-

gotowane przez Muzeum na tę 

okoliczność śpiewniki oraz do-

świadczeni muzycy: Anna Piech 

(śpiew) i Tobiasz Nykamowicz 

(fortepian).      

Dokładnie miesiąc później 1 wrze-

śnia br. czeladzki Saturn zorgani-

zował uroczysty wieczór, upamięt-

niający kolejną tragiczną rocznicę  

z historii polskiego narodu - 75. 

lecie wybuchu drugiej wojny świa-

towej. Głównym akcentem uroczy-

stości był wernisaż  dwóch wystaw 

opatrzonych wspólnym tytułem 

zaczerpniętym z jednej z nich  

„A więc wojna!!!”. Tytuł nawiązu-

je do słynnej wypowiedzi prezy-

denta Warszawy  Stefana Starzyń-

skiego, wyemitowanej na  antenie 

polskiego radia 1 września 1939 

roku. Zdanie Starzyńskiego zapisa-

ło się w pamięci kolejnych poko-

leń Polaków. Poruszało 75 lat te-

mu, porusza i dzisiaj szczególnie 

w aktualnej sytuacji politycznej. 

Pierwsza z prezentowanych ekspo-

zycji przygotowana przez Instytut 

Pamięci Narodowej w Lublinie 

przestawiała losy ludności cywil-

nej podczas wojny obronnej we 

wrześniu 1939 roku. Druga, bar-

dziej lokalna, to  wypożyczona  

z Muzeum Górnośląskiego w By-

tomiu pt. „Górnośląskie i zagłę-

biowskie oddziały Wojska Polskie-

go w służbie Rzeczpospolitej w 

latach 1922 – 1939”. Niejako do-

pełnieniem tej drugiej był wykład 

dra Wojciecha Mosia opowiadają-

cy o pierwszych dniach wojny na 

terenach Śląska, Śląska Cieszyń-

skiego i Małopolski. Dr W. Moś 

pasjonat wojskowości, na co dzień 

pracownik bytomskiego Muzeum 

przybliżył nieznane fakty i ci-

chych, często zapomnianych boha-

terów naszego regionu z września 

‘39 roku. 

Pomimo, że  do końca 2014 roku 

pozostało zaledwie trzy miesiące, 

kalendarz ważnych rocznic przy-

padających w tym roku nie został 

jeszcze wyczerpany.  

Na listopad Muzeum przygotowuje 

uroczystości upamiętniające  96. 

rocznicę odzyskania  niepodległo-

ści i 100.  rocznicę powstania Le-

gionów Polskich. Warto przypo-

mnieć, że już w styczniu br. zawią-

zany został Zagłębiowski Komitet 

Obchodów 100. lecia Legionów 

Polski, a rok 2014 został ogłoszo-

ny Rokiem Legionów Polskich  

w Zagłębiu Dąbrowskim.  Patronat 

honorowy nad uroczystościami, 

odbywającymi się w ramach Ko-

mitetu objęli wszyscy włodarze 

miast Zagłębia. 

Już dziś  zapraszamy. 

                               

                              Iwona Szaleniec 

 

Wielkie rocznice w czeladzkim Saturnie 

 OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień  
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90 lat temu polała się krew na Piaskach 

W 
 dzisiejszych cza-

sach trudno wyobra-

zić sobie życie co-

dzienne bez kontak-

tu z prasą. Postęp technologiczny spra-

wia jednak, iż oprócz tradycyjnej ga-

zety coraz częściej przekonujemy się 

do e-prasy. Obie te formy pozostają w 

równym stopniu istotnym impulsem 

do kreowania własnych informacji i 

opinii. Choć, jak wiele innych pisa-

nych źródeł historycznych, z łatwością 

mogą wpaść w pułapkę stronniczości 

czy nawet moralizatorstwa. Wszystkie 

fakty historyczne przedstawione w 

gazetach są opisywane z punktu wi-

dzenia dziennikarza, autora artykułu, 

który dokonał na swój subiektywny 

sposób oceny opisywanych przez sie-

bie wydarzeń. Stąd tak ważna umiejęt-

ność rozsądnego interpretowania cza-

sami sprzecznych ze sobą relacji o 

danej sprawie. W marcowym numerze 

„Oficyny Saturnowskiej” przedstawio-

ne zostały artykuły opublikowane w 

konserwatywnym dzienniku „Iskra” 

donoszące o dramatycznych wydarze-

niach, jakie rozegrały się w dniu 3 

kwietnia 1924 r. przed biurem głów-

nym kopalni „Czeladź” na Piaskach. 

Poniżej opis tych samych zdarzeń we-

dług „Gazety Robotniczej” oraz 

„Głosu Zagłębia” – organów Okręgo-

wego Komitetu Polskiej Partii Socjali-

stycznej Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego (w przedrukach za-

chowano oryginalną pisownię). 

„Gazeta Robotnicza”, 1924, nr 82 

Prawda o krwawej masakrze robot-

ników kopalni „Czeladź” na Pia-

skach 

Jak już wielokrotnie….., polała się 

znowu krew robotników. Padły trupy 

robotnicze już nie na pobojowisku 

pracy, ofiary nie zawodu i ciężkiej 

pracy, lecz z winy krwiożerczego ka-

pitalizmu, smagającego polskiego 

robotnika głodem, nędzą i rozlewają-

cego strumieniami krew proletarjusza. 

W tych kilka lat, odkąd żyjemy we 

własnym państwie, droga, którą kro-

czy polski proletarjat do uzyskania 

swych praw robotniczych zasłana jest 

trupami robotniczemi, a poza kroczą-

cemi szeregami polskiego robotnika 

mknie cichy żal wdów i sierot, których 

mężowie i ojcowie padli w obronie 

praw robotniczych we walce 

z wyzyskiem kapitalistycznem. Po-

mnikiem tej walki są stosy trupów 

robotniczych, a pomnikiem hańby dla 

Polski, która powstała jedynie silną  

i mocną dłonią robotnika, który krwią 

swą kreślił granice Rzeczpospolitej 

jest ta rzeczywistość, że płaci swój 

zaciągnięty wobec klasy robotniczej 

dług – kulami i bagnetami. Do Łodzi, 

Krakowa, Tarnowa, Borysławia,  

Warszawy, Katowic dołączył kapita-

lizm jeszcze jeden krwawy pomnik – 

Czeladź. Padły tam świeżo trupy ro-

botnicze, nie z winy robotników. Poli-

cja zmasakrowała zebranych i doma-

gających się swego ciężko zapracowa-

nego grosza – robotników. Stało się to 

na terenie kopalni, która jest własno-

ścią kapitalistów zagranicznych –  

a zastrzeleni robotnicy są Polakami. 

Właściciele tej kopalni siedzą w Pary-

żu, czerpią polskie złoto wydobyte 

mozolnem trudem polskiego robotni-

ka, którego dziesiątkuje się kulami  

i bagnetami. Jest to straszna tragedia 

w życiu robotnika polskiego, że jego 

jako prawowitego obywatela ziemi 

polskiej rozstrzeliwa polska policja  

w obronie kapitalistów zagranicznych. 

Cały polski robotniczy świat trzęsie 

się z oburzenia nad tem, zgrozą przej-

mującym faktem. I nic nie piętnuje 

dosadniej strasznego, zbrodniczego 

upadku moralnego ustroju kapitali-

stycznego jak ten wypadek ostatni.  

A polski świat burżuazyjny nie znale-

zie ani jednego słowa potępienia na to, 

że w wolnej i niepodległej Polsce ma-

sakruje się polskich robotników  

w obronie niczem z Polską niezwiąza-

nych, jak tylko chęcią wyzysku bo-

gactw narodu naszego – kapitalistów 

zagranicznych. Nie ruszy się ani jedno 

pióro polskiej burżuazyjnej prasy, aby 

podnieść wysoko przed oczy całego 

narodu ten najsmutniejszy z smutnych 

objawów życia państwowego narodu 

polskiego. Przeciwnie, okłamuje się 

opinję publiczną, że polski robotnik 

jest winnym, a czysty i prawy jest 

kapitał zagraniczny. Tak podłą stała 

się dusza polskiej burżuazji. W tej 

haniebnej nagonce na polskiego robot-

nika wtóruje znikczemniałej burżuazji 

polskiej prasa enpeerowska. Nie dość, 

że zdradza N.P.R. (Narodowa Partia 

Robotnicza – przyp. aut.) i Z.Z.P. 

(Zjednoczenie Zawodowe Polskie – 

przyp. aut.) klasę robotniczą, zaprze-

dając ją w niewolę kapitalistyczną, ale 

prasa enpeeru usiłuje zwalić winę  

na robotników a oczyścić kapitalistów. 

Tak „Polak” zamieścił w sobotę na 

naczelnym miejscu bez komentarza – 

komunikat burżuazyjnego rządu  

Grabskiego, w którym tenże, bez 

uprzedniego stwierdzenia prawdziwe-

go stanu rzeczy zwala winę na robot-

ników. Komunikat rządu nie odpowia-

da rzeczywistości, co niniejszem 

stwierdzamy. Nie robotnicy zawinili, 

lecz policja jak stwierdza organ PPS  

w Zagłębiu Dąbrowskim „Głos Zagłę-

bia”. Żaden z policjantów nie jest ran-

ny od kuli. Strzelała jedynie policja  

i szpicle kapitalistyczne i to do robot-

ników. Aby robotnicy osądzili bez-

wstydną demagogię „Polaka”, który 

nie waha się bez zastrzeżeń podawać  
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komunikaty rządu burżuazyjnego, 

zamieszczamy poniżej opis zajść  

na kopalni „Czeladź” według „Głosu 

Zagłębia”, który donosi 

Krwawa masakra dokonana na robotni-

kach kopalni „Czeladź” na Piaskach. 

Znowu w obronie francuskiego kapita-

łu policja przelewała krew robotnika 

polskiego. We czwartek, dnia 3. kwiet-

nia b.r. o godzinie 10 rano zebrali się 

robotnicy przed biurem kopalni 

„Czeladź” (własność Bezimiennego  

T-twa Francuskiego, którego więk-

szość akcji posiada Zakon Jezuitów we 

Francji) z żądaniem wypłaty zaliczki, 

którą winni byli otrzymać robotnicy 

dnia 1. kwietnia. Pomiędzy zebranych 

robotników komendant szkoły policyj-

nej p. Zieleniec wprowadził dwa szpa-

lery policji pieszej oraz na ulicy usta-

wił pluton policji konnej. Z chwilą, 

kiedy delegaci robotników zakomuni-

kowali zebranym odpowiedź dyrektora 

Markiewicza, że zaliczki nie będzie,  

a jej wypłata odbędzie się dopiero  

w poniedziałek, dnia 7. kwietnia b.r. 

wówczas zebrani przyjęli tę odpowiedź 

okrzykami niezadowolenia i oburzenia, 

w odpowiedzi na okrzyki, policja kon-

na z uliczki rozpoczęła szarżę na bez-

bronny tłum, robotnicy nie mogąc się 

cofnąć, gdyż za niemi stał szpaler poli-

cji pieszej z najeżonemi bagnetami, 

usiłowali krzykiem powstrzymać szar-

żę konnej policji. Konie zestraszone 

krzykiem, a być może że padło pomię-

dzy nie i kilka kamieni, zaczęły się 

odwracać, wreszcie na śliskim bruku 

kostkowym padać, wywołując tym 

zgiełk i zamieszanie, policjanci potłu-

czeni przez konie w zdenerwowaniu 

rozpoczęli strzelaninę z karabinów,  

w odpowiedzi zagrzmiały salwy poli-

cjantów pieszych stojących szpalerami 

i kule z jednej i drugiej strony przeszy-

ły zebrany tłum robotników. O szyb-

kiej ucieczce nie było mowy, gdyż 

gmach biura znajduje się w środku 

ogrodu wysoko oparkanionego, do 

którego prowadzą dwa wąziutkie 

przejścia a  w dodatku pomiędzy ro-

botnikami stały szpalery strzelającej 

policji. 

Policja była tak niefortunnie rozsta-

wiona, że gdyby obok strachu zasko-

czonych niespodziewaną salwą robot-

ników, opanował ich szał i rozpacz  

i gdyby byli rzucili się na policję, to 

zapewne ani jeden policjant z życiem  

z tłumu tego by się nie wydostał. 

Wreszcie oficerowie policji p. Ziele-

niec i drugi nieznanego nam nazwiska 

stracili zupełnie głowy i dostali ataków 

nerwowych. Rezultat tej dzikiej strze-

laniny był tragiczny, na placu zostało: 

1 robotnik nazwiskiem Stelmaszczyk 

na miejscu zabity, 7-miu śmiertelnie 

rannych, przeważnie rany postrzałowe 

w piersi, dotąd 3-ch już z nich zmarło: 

6 lżej rannych, oraz wycofało się  

z tłumu do domu 23 lżej rannych, ogó-

łem 37 ofiar ze strony robotników, ze 

strony policji 1 ciężko ranny od po-

gniecenia klatki piersiowej przez konia 

i kilku lżej rannych, potłuczonych przy 

spadaniu z koni. 

Naoczni świadkowie stwierdzają, że do 

robotników również strzelali tzw. 

szpicle kopalniani, tj, dozór zorganizo-

wany i uzbrojony przez Zarząd kopal-

ni, których jest około 40 na Piaskach 

pod komendą niejakiego p. Włodka. 

Wszystkie prowokacyjne plotki rozsie-

wane przez agentów policyjnych i pra-

sę burżuazyjną miejscową „Iskrę”  

i inną zamiejscową, o tym jakby ktoś  

z robotników miał rzucić granat ręcz-

ny, a nawet robotnicy mieli strzelać do 

policji jest bezczelnym kłamstwem. 

Ponieważ ani jeden policjant nie został 

raniony od kuli, a rzekomy ślad na 

murze od granatu z którego, jak za-

pewnia gazeta „Iskra” znaleziono 

odłamki, władza policyjna i sądowa 

jakoś odłamków znaleźć nie mogą,  

a ślad pochodzi prawdopodobnie od 

silnego uderzenia kamieniem w mur. 

Po rozejściu się robotników, policja 

dalej, widocznie z polecenia z góry, 

prowokuje robotników, otoczono ca-

łym kordonem kolonję „Piaski”, prze-

prowadzono we wszystkich domach 

szczegółową rewizję – naturalnie, że 

nic przy niej nie znaleziono, areszto-

wano 180 boguducha winnych robotni-

ków z których w chwili kiedy to pisze-

my już 100 wypuszczono. 

No i dla dalszego utrzymania spokoju 

w Zagłębiu sprowadzono całą szkołę 

policyjną z Kielc z karabinami maszy-

nowemi, przyjechał do Zagłębia nawet 

sam p. Wojewoda oraz obsadzono ko-

palnie policją i w miejscowym garni-

zonie wojskowym zarządzono pogoto-

wie. Klub PPS wniósł w tej sprawie 

interpelację do Sejmu już w dniu wy-

padku, t.j. w czwartek dnia 3. kwietnia. 

„Głos Zagłębia”, 1925, nr 3 

Rozprawa o zajścia na kop. Piaski 

W poniedziałek dn.  12 bm. 1925 r.  

w Sądzie Okręgowym karnym w So-

snowcu rozpatrywano sprawę 20-u 

oskarżonych o udział w głośnych zaj-

ściach na kop. Piaski dnia 3 go kwiet-

nia ub.r. Na ławie oskarżonych zasie-

dli: Sperzyński Ludwik, lat 28, Sarnec-

ki Jan, lat 21, Bogacz Franciszek, lat 

20, Zasadzin Józef, lat 17, Grabowski 

Bronisław, lat 23, Plewniak Tomasz, 

lat 33, Wójcik Antoni, lat 32, Dudziń-

ski Paweł, lat 23, Kwieciński Ignacy, 

lat 19, Litewka Roman, lat 17, Małek 

Franciszek, lat 28, Jakóbczyk Jan, lat 

29, Dydak Józef, lat 21, Niezgoda Jan, 

lat 40, Kałuża Feliks, lat 34.  Nie sta-

wiło się 5-u oskarżonych.  

Sąd stanowili: przewodniczący s.o.  

90 lat temu polała się krew na Piaskach cd. 



5 

  OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień  

90 lat temu polała się krew na Piaskach cd. 
Różycki, s.o. Sokólski i s.o. Woje-

wódzki, oskarżał prokurator Jewnie-

wicz; pióro trzymał sekr. Nagórski. 

Obrony z urzędu podjął się p. mec. 

Lipski, ponieważ niestety tow. dr Pa-

wełek nie zdążył powrócić z Paryża.   

        AKT OSKARŻENIA 

Odczytany akt oskarżenia w następu-

jący sposób przedstawia zajścia na 

kop. Piaski. W dniu 2 go kwietnia 

1922 r. po wiecu na placu tłum kop. 

Piaski ruszył w liczbie 500 ludzi pod 

biuro i przez swych delegatów prowa-

dził pertraktacje z Zarządem o wypła-

cenie im zaliczki, przyczem dyrektor 

Markiewicz wytłumaczył im, że w 

kasie pieniędzy niema. Po wyjściu do 

tłumów jeden z delegatów zwrócił się 

do podkomisarza Zieleńca w te słowa: 

„panie komisarzu, w dniu dzisiejszym 

ustąpimy, ale jeżeli nam nie wypłacą 

jutro zaliczki, to niech pan nie bierze 

na siebie odpowiedzialności za to,  

co robić będziemy”. Nazajutrz dnia  

3 kwietnia zebrał się pod biurem tłum 

w liczbie 1000 ludzi, lecz był też tłum 

na ulicach i w przyległych domach. 

Postawa tłumu oraz wyrazy twarzy 

wskazywały, że zanosi się na coś po-

ważnego. Wysłani do Zarządu kopalni 

delegaci zażądali niezwłocznie wypła-

cenia zaliczki, wskazywali, że Zarząd 

ma pieniądze, lecz nie chce wypłacić, 

przytem grożono, że o ile do piątku  

4 kwietnia nie będzie wypłacona za-

liczka, to ogół na dalsze oczekiwanie 

nie zgodzi się. Na co dyrektor  

Markiewicz odpowiedział, że wcze-

śniej jak w poniedziałek zaliczka nie 

może być wypłacona. Po powrocie 

delegatów do tłumu i wysłuchaniu 

odpowiedzi Zarządu kopalni wystąpił 

z przemówieniem nowo wybrany de-

legat Sperzyński i powiedział, że Za-

rząd celowo nie chce dać pieniędzy, 

że policji nie należy się bać, gdyż ma 

ona swoje bagnety tylko dla postra-

chu, że strzelać nie ma prawa, że naj-

lepszym dowodem były zajścia  

w Krakowie, gdzie policja do robotni-

ków nie strzelała wtedy, gdy robotnicy 

do policji strzelali, że dnia poprzed-

niego t.j. 2 kwietnia policja nie ucie-

kała się do strzelania mimo, że do nich 

rzucano żelazem i kamieniami. A dru-

gi nowowybrany delegat krzyknął 

„hajda na nich!”. Gdy tłum po tych 

przemówieniach naparł ze wszystkich 

stron na ganek biura, wówczas była 

wykonana szarża konnych policjantów 

dla rozpędzenia tłumu. 

Po szarży tłum cofnął się do ogrodu, 

uzbroił się w kamienie i począł niemi 

atakować policjantów. Podczas tego 

ataku były strzały jakby rewolwerowe 

ze strony ogrodu i wybuch jakby dy-

namitu. Obsypani kamieniami poli-

cjanci samorzutnie poczęli strzelać  

do tłumu, poczem tłum zobaczywszy, 

że są zabici i ranni cofnął się i został 

rozproszony przez oddział policji kon-

nej. W końcu akt oskarżenia oskarża 

Sperzyńskiego i Sarneckiego o to,  

że w dniu 3 kwietnia 1924r. na kop. 

Piaski kierowali zbiegowiskiem pu-

blicznym, zaś Bogacza, Zasadzina, 

Kolasę, Grabowskiego, Plewniak  

i Dydaka, że tegoż dnia ciskali do 

policji kamieniami, wreszcie pozosta-

łych i wszystkich o to, że dnia kry-

tycznego brali udział w zbiegowisku 

występnem, które z pobudek wpływa-

jących ze stosunków gospodarczych, 

dopuściło się gwałtu na osobach, 

uszkodzenia mienia i usiłowania wtar-

gnięcia do budynków biurowych. 

Przestępstwa wymienione przewidzia-

ne są: w art. 122 cz.I kk i art. 122 cz.II 

kk. Z oskarżonych nie stawili się Leon 

Kolasa, Jan Nocoń, Józef Dudziński, 

W. Taborowski i W Lip. Oskarżeni  

do winy się nie przyznają. Sperzyński 

zeznaje, że przemawiał do zebranych, 

gdyż był wybrany jako delegat, lecz 

przemówienie jego było uspokajające, 

wreszcie prosił go o to kom. Zieleniec.  

Następuje przesłuchanie około 20-u 

świadków. Św. (świadek – przyp. aut.) 

Markiewicz, dyr. T-wa Bezimiennego 

opowiada o braku pieniędzy w owym 

czasie, wskutek czego kopalnia nie 

mogła wypłacić zaliczki robotnikom; 

świadek mówi dalej o wiecu robotni-

ków poprzedniego dnia, t.j 2 kwietnia, 

a następnie o zebraniu się robotników 

przed biurem w dniu 3 go kwietnia, 

delegaci, którzy byli u świadka zacho-

wywali się grzecznie: świadek słyszał 

strzały, lecz nie wie kto strzelał, zresz-

tą świadek tłumaczy się, że z powodu 

choroby zawodzi go pamięć i słuch 

(Idealny dyrektor dla Francuzów).  

Św. Górnicki-naczelny inż. T-wa daje 

mętne zeznanie, opowiada, że krytycz-

nego dnia była delegacja u niego, która 

zachowywała się spokojnie, jak zwykle 

z wyjątkiem jednego, nieznanego mu  

z nazwiska. Świadek mówi, że sam 

przemawiał z okna do zebranych ro-

botników, tłumaczył, że kopalnia nie-

ma pieniędzy i uspokajał. Osk.  

Sperzyński przerywa św. i oświadcza 

że p.Górnicki podczas konferencji  

z delegatami robotników, kiedy ci 

ostatni oznajmili mu, że robotnicy są 

bardzo wzburzeni, wyraził się „to na to 

mamy policję”. W oknie zaś 

p.Górnicki przed przemówieniem 

uśmiechnął się, co jeszcze więcej 

wzburzyło robotników. Tu św. Górnic-

ki zaprzecza słowom Sperzyńskiego. 

W dalszym ciągu św. Górnicki mówi, 

że po wyjściu delegatów z biura po 

pewnej chwili usłyszał jakiś silny 

trzask, jakby wybuch bomby. Na pyta-

nie adwokata św. twierdzi, że trzask 

ten mógł być „tak dobrze strzałem  

z karabinu jak i wybuchu bomby”, 

oraz, że trzask ten słyszał dopiero po 

salwie karabinów.  
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90 lat temu polała się krew na Piaskach cd. 
Sąd odczytuje zeznania św. Wianego 

(Viannay’a – przyp. aut.), który nie 

stawił się na rozprawę. Św. Wiany 

zeznał wobec sędziego śledczego,  

że kopalnia nie miała pieniędzy na 

wypłatę, lecz na skutek awantury 

zmuszoną była wymienić część posia-

danej w kasie gotówki we frankach 

i następnego dnia wypłacić robotni-

kom zaliczkę.  

Świadkowie Musset, Rinaldi i Sobo-

lewski nie wnoszą nic nowego do 

sprawy. Św. Guzik - czł. Kom. kop. 

zaprzecza jakoby Sperzyński przema-

wiał podburzająco. Św. Machura po-

twierdza zeznania Guzika. Św. dr Zajc 

zeznaje, że cały szereg robotników 

było ciążej i lżej rannych w głowę, 

jeden przestrzelone miał płuco. Św. 

Zieleniec, podkom. policji, który kie-

rował policją w czasie zajść, zeznaje, 

trzymając się zarzutów, wymienio-

nych w akcie oskarżenia.  

Z pośród oskarżonych poznaje tylko 

Sperzyńskiego. To samo zeznają po-

sterunkowi: Wcisło, Rymczak,  

Stelmach. Św. Kamiński, aspirant pol. 

komendant szarżującej policji, czyta  

z notesu niemal wszystkich oskarżo-

nych i zeznaje, że wszystkich widział 

osobiście jak rzucali na policję kamie-

niami lub nie chcieli się rozejść, nie-

których – twierdzi świadek-aresztował 

i wszystkich poznaje. Wielu oskarżo-

nych żywo protestuje przeciwko temu 

i twierdzi, że zupełnie kto inny ich 

aresztował, a nie Kamiński i w innych 

miejscach aniżeli określił Kamiński. 

Następują zeznania szeregu policjan-

tów, którzy nie poznają oskarżonych, 

niektórzy poznają tylko Sperzyńskie-

go, że przemawiał. Świadkowie-

niektórzy policjanci zeznali, że konie 

policyjne podczas szarży poprzewra-

cały się, bo wpadły na zwarty tłum, 

który stał na miejscu zbity. Inny poli-

cjant zeznał, że przód tłumu zachowy-

wał się spokojnie, a nawet jeden  

z tłumu powiedział do świadka: 

„Niech mnie pan nie dżga bagnetem, 

gdyż mnie z tyłu pchają”. Odczytany 

protokół oględzin sądowo-lekarskich 

rannych policjantów mówi, że z po-

śród wielu posterunkowych, którzy 

zgłosili się ze skargą, że zostali ranni, 

oględziny u wielu nie stwierdziły żad-

nych uszkodzeń ciała, a kilku pozosta-

łych odniosło lekkie zadraśnięcia lub 

błahe skaleczenia.  

MOWA PROKURATORA 

Prokurator zaznacza, że sprawa niniej-

sza ma znaczenie społeczne, uznaje, 

że robotnicy znajdowali się w cięż-

kiem położeniu i uważa, że zawiniła 

wiele sama dyrekcja kopalni. Dalej 

prokurator stara się wykazać winę 

oskarżonych, przedewszystkim Spe-

rzyńskiego oskarżenie popiera, lecz  

co do Sarneckiego i Małka zrzeka się 

oskarżenia. Dla pozostałych wnosi  

o zasądzenie: Sperzyńskiego na 2 lata 

domu poprawczego, pozostałych po 

roku domu poprawczego z zalicze-

niem aresztu prewencyjnego. Obrońca 

mec. Lipski wygłosił dłuższą mowę 

obrończą, prosząc Sąd o uniewinnie-

nie wszystkich oskarżonych. Po dłuż-

szej naradzie Sąd ogłosił wyrok mocą 

którego zostali skazani na 1 rok domu 

poprawczego: Bogacz, Grabowski, 

Zasadzień, Kwieciński, Dydak,  

Wójcik i Dudziński. Sperzyński 

i pozostali zostali uniewinnieni. Roz-

prawa toczyła się od godz. 11-ej rano 

do 8 i pół. wiecz.  

A więc Sperzyński i wielu oskarżo-

nych po odsiedzeniu 7 miesięcy  

w areszcie zostali uniewinnieni. Zapy-

tać należy, za co siedzieli? Napewno 

za to, że mieli nieszczęście spotkania 

się z policją, która - nie umiejąc znajść 

winnych- łapała pierwszych z brzegu 

znajdujących się na ulicy osobników. 

Zresztą na ławie oskarżonych, naszym 

zdaniem, winien zasiąść Zarząd T -wa 

Czeladź z tymi francuskimi wielmoża-

mi na czele. Faktem bowiem jest, jak 

zeznał p.Wiany, że kopalnia posiadała 

pieniądze we frankach, robotnicy mie-

li więc zupełną rację, że kopalnia ma 

pieniądze, lecz nie chce im zapłacić za 

przepracowane dniówki. Nie chce 

zapłacić w czasie, kiedy robotnicy,  

z powodu odwlekania wypłaty, znaj-

dowali się w skrajnej nędzy (co przy-

znać musiał w swym zeznaniu dyrek-

tor T-wa Markiewicz) - i w czasie 

rozognionej sytuacji, gdyż Zagłębie 

Dąbrowskie i Górny Śląsk ogarnięty 

był strajkiem. Za to wszystko Zarząd 

kopalni pozostał niewinny, a winnymi 

zostali uznani robotnicy, którzy ponie-

śli następujące ofiary: 3-ch zabitych,  

7 ciężej i lżej rannych, 64-ch areszto-

wanych, z których około 20-u siedzia-

ło po 6 i 7 miesięcy w areszcie, wresz-

cie 7-u zostało zasądzonych po 1 roku 

domu poprawczego. 

Post factum. Ofiary wydarzeń 

kwietniowych 1924 r. 

Janson Leon, syn Michała i Antoni-

ny, przynależny do Magistratu m.  

Łowicza, żonaty z Katarzyną z d. List-

kiewicz, zmarł 3 IV 1924 r. w Czela-

dzi o godz. 17.00 w wieku lat 24. 

Łaganowski Stanisław, syn Tomasza 

i Agnieszki, przynależny do Magistra-

tu m. Pińczowa, wdowiec, zmarł 4 IV 

1924 r. w Czeladzi o godz. 3.00  

w wieku lat 46. 

Romańczyk Izydor, syn Anny, uro-

dzony w Złotym Potoku, zamieszkały 

w Sosnowcu, żonaty z Heleną  

z d. Kmita, zmarł 17 VI 1924 r.  

w Sosnowcu o godz. 9.00 w wieku lat 

30. 
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90 lat temu polała się krew na Piaskach cd. 
Stalmasiński Jan, syn Wawrzyńca  

i Katarzyny, kawaler, zmarł 3 IV 1924 

r. w Czeladzi o godz. 11.00 w wieku 

lat 24. 

Bezpośrednio podczas rozruchów zgi-

nął jeden robotnik. Pozostali zmarli  

w wyniku odniesionych ran. W obrę-

bie prowadzonej kwerendy dotyczącej 

uściślenia w miarę pełnej tożsamości 

osób zmarłych w wyniku zamieszek 

sprzed 90 lat największą trudność 

sprawiło uprecyzowienie brzmienia 

nazwiska jednej z ofiar Jana Stalma-

sińskiego.  

W pamięci czeladzian zachowana 

została bowiem forma tegoż nazwiska 

jako Stelmasiński. Natomiast w in-

nych źródłach można spotkać się rów-

nież z takimi zapisami, jak Stelma-

szyński czy Stelmaszczyk. 

Pozyskany z USC w Czeladzi odpis 

aktu zupełnego zgonu robotnika po-

daje jegoż miano rodowe – Stalma-

siński. Pomimo ówczesnie stosowa-

nego, odręcznego sposobu rejestracji 

metrykalnej dziś w zasadzie nie ma 

kłopotów z właściwym odczytaniem  

i interpretacją tego wpisu. Nie można 

jednak także wykluczyć zupełnie pro-

zaicznego powodu i czysto ludzkiego 

błędu, który mógł nastąpić bądź  

w trakcie samej czynności ewidencjo-

nowania zgonu bądź przy niepopraw-

nym podawaniu danych osobowych 

zmarłego. By jednak uzyskać całko-

witą pewność co do wiarygodności 

zapisu w postaci Stalmasiński podjęte 

zostały kolejne wysiłki badawcze 

celem pozyskania archiwalnego świa-

dectwa urodzenia Jana Stalmasińskie-

go, który przyszedł na świat  

114 lat temu najprawdopodobniej 

w Kliszowie pow. pińczowski. 

      

              Anna Binek-Zajda 

Bibliografia: 

Akta metrykalne USC w Czeladzi 

Akta metrykalne USC w Sosnowcu 

„Gazeta Robotnicza”, 1924 nr 8 

„Głos Zagłębia”, 1925, nr 3 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 już za nami! 
„Dziedzictwo – źródło tożsamości” -

  to hasło kolejnej, XXII już edycji 

Europejskich Dni Dziedzictwa w Pol-

sce. Organizator – Narodowy Instytut 

Dziedzictwa - zaproponował temat 

bardzo uniwersalny, który można było 

interpretować bardzo różnorodnie  

i powiązać z wieloma aspektami, któ-

re czerpią  z naszej wspólnej przeszło-

ści. Muzeum Saturn zaproponowało 

zatem spacer historyczny pod hasłem 

„Od baroku do modernizmu. Źró-

dła czeladzkiej architektury”. Ele-

ment naszej tożsamości stanowią bo-

wiem także otaczające nas budynki, 

które są nie tylko autentycznymi arte-

faktami i świadkami danej epoki, ale 

także wyrazicielami mód i tendencji, 

które od zawsze determinowały życie 

ludzkie. Tożsamość daje szansę zro-

zumienia szerszego kontekstu relacji  

z otoczeniem a co za tym idzie umoż-

liwia bardziej świadome obcowanie  

z zabytkiem. Spacer, na który zaprosi-

liśmy zainteresowanych 20 września  

o 11:00, mimo niesprzyjającej, bo 

bardzo deszczowej aury, przyniósł 

wiele wrażeń nie zniechęconym wa-

runkami atmosferycznymi uczestni-

kom.  

Wędrówkę zainaugurowała opowieść 

o baroku – pochodzeniu jego nazwy, 

znaczeniu dla Europy i Polski oraz 

wpływie kontrreformacji na architek-

turę. Tłem dla opisu stylu były baro-

kowe budynki Czeladzi – Zbór Ariań-

ski, kamienica Rynek 22, ale także 

wspomnienie nie istniejących już bu-

dowli o barokowej proweniencji – 

starego kościoła św. Stanisława oraz 

dawnego ratusza. Wędrówkę przez 

kolejne style architektoniczne uzupeł-

niały reprezentujące je, zachowane w 

Czeladzi budynki. Był zatem histo-

ryzm w różnych swoich odmianach, 

była secesja, był wreszcie i wzmian-

kowany w tytule modernizm. Spacer 

po mieście pełnym architektonicznych 

ciekawostek zakończyła architektura 

dworkowa dwudziestolecia między-

wojennego, reprezentowana przez 

budynki wzniesione przez Towarzy-

stwo „Saturn”, a także historyzujące 

zabudowania kopalni. Nie zabrakło 

także odpowiedzi na pytanie, skąd 

czeladzianie czerpalni inspirację do 

wznoszenia konkretnych budynków a 

także dlaczego niektóre nurty archi-

tektoniczne szczególnie sobie upodo-

bali.  

Zasadniczym celem organizatorów 

było ukazanie różnorodności architek-

tonicznej tego niegdyś prowincjonal-

nego miasta. Przede wszystkim jednak 

chodziło o uwrażliwianie na otaczają-

ce piękno i niezwykłość naszego naj-

bliższego otoczenia - zwykle niedoce-

nianą i niedostrzeganą w codziennym 

biegu. 

                                     Stefania Lazar 
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W 
 bieżącym roku 

przypadają 140. 

rocznica urodzin  

i 70 - lecie śmierci 

ks. prał. Bolesława Pieńkowskiego 

(1874-1944). Nietuzinkowa postać, 

która wręcz zasłynęła z niespotyka-

nej otwartości, szlachetności i zaan-

gażowania w sprawy społeczne 

pięknie zapisała się na kartach na-

szej lokalnej historii. Zaledwie 

dziewięcioletni okres pobytu ks. 

Pieńkowskiego w Czeladzi stanowi 

zarazem zapis niezwykłych wyda-

rzeń z dziejów parafii pw. św. Sta-

nisława BiM oraz miasta. 

Daty dzienne narodzin - 15 wrze-

śnia, jak i zgonu - 2 sierpnia  

ks. Pieńkowskiego zaistniały 

w świadomości czeladzian za przy-

czyną publikacji „Patroni naszych 

ulic” autorstwa Artura Rejdaka, 

wydanej 20 lat temu w ramach serii 

Biblioteczka Stowarzyszenia Miło-

śników Czeladzi. W zachowanych 

w Archiwum Państwowym  

w Katowicach Księgach ludności 

stałej miasta Czeladź, notabene 

będących prawdziwą skarbnicą 

wiedzy, odnaleziony został zapis 

dotyczący ks. B. Pieńkowskiego. 

Rubrykę – data urodzenia – wypeł-

niono adnotacją powszechnie nam 

znaną, czyli 15 września. W świetle 

jednak nowego dokumentu źródło-

wego pozyskanego w ostatnim cza-

sie przez Muzeum Saturn - odpisu 

aktu zupełnego zgonu księdza 

Pieńkowskiego z USC w Sosnowcu, 

który podaje inne dni, zarówno 

przyjścia na świat, jak i zejścia - 

naturalną stała się potrzeba specjal-

nego zainteresowania kwestią od-

miennego datowania tak przecież 

istotnych faktów historycznych. 

Sprawa ta wymaga więc dodatko-

wych badań naukowych zmierzają-

cych do rozstrzygnięcia prawdzi-

wości tych zapisów. Rozbieżności 

w datowaniu mogą wynikać 

z różnych przyczyn. Temu proble-

mowi, jak również tym bardziej  

i tym mniej znanym faktom z życia 

ks. Pieńkowskiego poświęcony bę-

dzie artykuł, który ukaże się w gru-

dniowym numerze „Oficyny Satur-

nowskiej”. 

                              Anna Binek-Zajda 

Pamięci księdza Pieńkowskiego 

Wspólnie ocalmy pamięć czeladzkich żołnierzy! 

D 
nia 6 sierpnia 2014 

roku minęła setna 

rocznica wymarszu 

na rozkaz Józefa  

Piłsudskiego z krakowskich Ole-

andrów ku Niepodległości  

I Kompanii Kadrowej. Pamięci 

czynu legionowego mają służyć 

podjęte inicjatywy muzealne, któ-

rych celem jest przede wszystkim, 

tak wydobycie z zapomnienia żoł-

nierzy – czeladzian zasłużonych  

dla Rzeczypospolitej, jak 

i przypomnienie znanych już, na-

szych cichych bohaterów zapisa-

nych na kartach wielkiej, świato-

wej historii. Na tę rocznicową oko-

liczność Muzeum Saturn planuje 

w listopadzie pokaz wystawy po-

święconej Zagłębiakom służącym  

w Legionach Polskich. Zwracamy 

się zatem z gorącym apelem 

o pomoc w zakresie wspólnego 

odkrywania nowych faktów z ży-

ciorysów czeladzkich legionistów, 

a także o udostępnienie wszelkich 

informacji, dokumentów, pamią-

tek i fotografii, które mogłyby zo-

stać wyeksponowane. 

W polu zainteresowania Muzeum 

Saturn są też Ci mieszkańcy nasze-

go miasta, którzy zdobywali klasz-

tor na wzgórzu Monte Cassino. 

Tegoroczna 70. rocznica tej legen-

darnej już bitwy była doskonałą 

sposobnością, by znów przywołać 

nazwiska naszych ziomków 

i podziękować Im za odwagę.  

I taka uroczystość przy ul. Dehne-

lów odbyła się w maju br. Jednak-

że w związku z zaproszeniem na-

szej placówki do wspólnego, po-

święconego powyższej tematyce  

projektu historyczno-socjologiczno

-literackiego, realizowanego przez 

Uniwersytet Śląski nadal prowa-

dzimy badania w tym kierunku. 

Prosimy Państwa o pomoc.  

Największą przysługę, jaką może-

my ofiarować – to ocalić Ich na-

zwiska od zapomnienia.  
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Epizod Józefa Piusa Dziekońskiego w Czeladzi  
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J 
ózef Pius Dziekoński urodził 

się 5 maja 1844 roku w Płocku. 

Po ukończeniu Szkoły Realnej 

studiował w stołecznej Szkole 

Sztuk Pięknych, a następnie prze-

niósł się do Petersburga, by konty-

nuować naukę w tamtejszej Akade-

mii Sztuk Pięknych. Do Warszawy 

powrócił już będąc pełnoprawnym 

architektem. Jako miłośnik i znaw-

ca zabytków architektonicznych 

zajmował się także ich konserwa-

cją. W 1906 roku uczestniczył  

w założeniu słynnego Towarzy-

stwa Opieki nad Zabytkami Prze-

szłości, stawiającego sobie za cel 

ochronę zabytków i polskiego dzie-

dzictwa kultury, a jako utytułowa-

ny specjalista został wybrany 

pierwszym dziekanem Wydziału 

Architektury Politechniki War-

szawskiej. 

Dziekoński realizował się głównie 

w budownictwie sakralnym, two-

rząc w duchu historyzmu. Zapro-

jektowane przez niego budowle 

powstawały jako neorenesansowe, 

neobarokowe i neogotyckie świąty-

nie o sporym rozmachu. Wśród 

sztandarowych dzieł, powstających 

od Zakopanego po Wilno, znajdo-

wały się m.in. warszawskie kościo-

ły św. Wojciecha na Woli i św. Flo-

riana na Pradze, a także Katedra 

Wniebowzięcia NMP w Białymsto-

ku, Bazylika Katedralna Opieki 

NMP w Radomiu oraz świątynie  

w Bielsku, Domaniewicach, Błoniu, 

Inowłodzu, Kałuszynie, Lubochni 

itd. Dziekoński był także autorem 

neorenesansowej przebudowy ko-

ścioła św. Aleksandra na Placu 

Trzech Krzyży w Warszawie. 

Jedno z jego dzieł po dziś dzień 

możemy podziwiać także w Czela-

dzi. To tu na przełomie lat 1910-

1911 na trenie kopalni Saturn 

wzniesiono cechownię, nazywaną 

także Domem Zbornym. Dominan-

tą bardzo okazałego budynku była 

i do dziś pozostaje smukła wieża 

zegarowa, spinająca oba skrzydła 

rozległego budynku. Czerwień za-

stosowanej tu cegły klinkierowej 

została przełamana bielą tynkowa-

nych blend, a całość zdawała się 

być próbą przeniesienia szczegól-

nie lubianych przez Józefa Dzie-

końskiego form sakralnych  

na grunt architektury industrialnej. 

Ściany budynku zostały zwieńczo-

ne ozdobnymi szczytami o fali-

stym, nieco barokizującym wykro-

ju. Według zamysłu architekta,  

we wnętrzu znalazła się też prze-

strzeń przeznaczona na kaplicę św. 

Barbary, patronki górników. Dwu-

barwna, potraktowana bardzo de-

koracyjnie elewacja obiektu miała 

charakter historyzujący, choć nie 

zabrakło tu elementów zwiastują-

cych nadchodzącą epokę moderni-

zmu, który po I wojnie światowej 

zdominuje wszelkie dziedziny bu-

downictwa.  

Skąd osoba tak znamienitego archi-

tekta podjęła się projektu czeladz-

kiej cechowni? Niewątpliwie stało 

się to za namową Karola Wilhelma 

II Scheiblera, prezesa rady Nadzor-

czej Towarzystwa Górniczo - Prze-

mysłowego „Saturn”, które na tere-

nie Zagłębia  Dąbrowskiego nabyło 

szereg zakładów przemysłowych, 

w tym także czeladzką kopalnię. 

Związki Dziekońskiego z rodziną 

Scheiblerów – łódzkich „królów 

bawełny”, sięgały lat 80. XIX wie-

ku, kiedy architekt został zaanga-

żowany przez łódzkich potentatów 

do zaprojektowania ich kaplicy 

rodowej. W efekcie, przy współpra-

cy Dziekońskiego z Edwardem  

Lilpopem, powstało monumental-

ne mauzoleum Scheiblerów, wznie-

sione w latach 1885-1888 na Starym 

Cmentarzu przy ul. Ogrodowej  

w Łodzi. Współpraca musiała ukła-

dać się dobrze, skoro dla Karola 

Wilhelma II Scheiblera ci sami ar-

chitekci wykonali projekt Domu 

Towarzystwa Akcyjnego K. Schei-

bler w Warszawie przy Trębackiej 

4/6 wzniesionego w latach 1886-

1887. 

Dziś budynek czeladzkiej cechowni 

czasy swojej świetności ma już nie-

stety za sobą, choć wciąż należy do 

najbardziej charakterystycznych 

gmachów w mieście. Przeprowa-

dzane przez lata remonty i modyfi-

kacje sylwety znacznie zniekształci-

ły jej oryginalny charakter. Nie-

mniej jednak przechodząc dziś uli-

cą Dehnelów warto zatrzymać się 

na moment, spojrzeć na niego i do-

strzec uniwersalne piękno nadane 

mu niegdyś przez wielkiego archi-

tekta.  

                                    Stefania Lazar 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_zabytk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kultury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kultury
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W 
rzesień 1939 r. na 

zawsze będzie koja-

rzony przez kolejne 

pokolenia Polaków z wybuchem II 

wojny światowej. Początek wojny 

to niestety również tragiczne wy-

darzenia, które zostały nieco wy-

parte ze zbiorowej pamięci zagłę-

biaków. Do takich dramatycznych 

faktów z pewnością należy podpa-

lenie przez Niemców będzińskiej 

synagogi pełnej modlących się  

Żydów. 9 i 10 września ‘39 zapisa-

ły żałobną kartę historii będziń-

skiej i tych, którzy owej feralnej 

soboty znaleźli się w Wielkiej  

Synagodze lub mieszkali w jej bez-

pośrednim sąsiedztwie.  

Setki osób, które wówczas straciły 

życie pochowane zostały przez 

okupanta w zbiorowych mogiłach 

na czeladzkim cmentarzu żydow-

skim. Zachowane źródła historycz-

ne, dokumenty z czasów wojny 

oraz zeznania świadków biorących 

udział w powojennym procesie 

tego bestialskiego czynu nie po-

zwalają dokładnie określić liczby 

zamordowanych. Straty ludzkie 

szacowane są od 150 do nawet 600 

osób. 

20 października na żydowskim 

cmentarzu  przy ul. Będzińskiej 64  

odbędą się uroczystości otwarcia 

nowej kwatery wojennej postawio-

nej w miejscu zbiorowych pochów-

ków z  ’39 oraz z maja ’43 

(likwidacji getta czeladzkiego). 

Budowę kwatery—pomnika sfi-

nansowano ze środków Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-

stwa w Warszawie, która zaakcep-

towała do realizacji projekt złożo-

ny przez Miasto Czeladź, a przy-

gotowany przez Muzeum Saturn, 

konserwatora miejskiego i autora 

koncepcji pomnika Jana Powałkę. 

W części drugiej, odbywającej się 

w siedzibie Muzeum m.in. odbę-

dzie się promocja książki „Moje 

Życie” Mońka Stawskiego.  

                               Iwona Szaleniec 

K 
siążka „Moje Życie” jest 
autobiografią Mońka Staw-
skiego, urodzonego w Cze-

ladzi i związanego z tym miastem 
przez pierwsze 17 lat życia.  
To smutna opowieść o losach ubo-
giego, żydowskiego chłopca, które-

go trudne dzieciństwo upływało na 

przedwojennym Przedmieściu By-
tomskim, a wczesna młodość naj-
pierw za murami czeladzkiego get-
ta, później w kolejnych hitlerow-
skich obozach pracy. To widziany 
oczami dziecka obraz okupacyjnej 
rzeczywistości, będącej udziałem 

nie tylko rodziny Stawskich, ale 
setek tysięcy osób pochodzenia 
żydowskiego. 
Jako jedyni z licznej, mocno zako-
rzenionej w miastach Zagłębia ro-
dziny, wojnę przeżyli Moniek  
i jego siostra Fela. Oboje zresztą po 

wyzwoleniu do Polski już nie po-
wrócili. Po długiej, poobozowej 
rekonwalescencji, Stawski na stałe 
zamieszkał w Niemczech. Tam oże-
nił się i założył rodzinę. Ciężko pra-
cował by zapewnić piątce swych 
dzieci możliwość zdobycia dobrego 
wykształcenia. 

Ciesząc się nowym życiem nigdy 

nie zapomniał o swej małej ojczyź-
nie i przodkach, którzy na zawsze 
spoczęli w zagłębiowskiej ziemi. 
Wiele lat po zakończeniu wojny 
pierwszy raz odwiedził rodzinną 
Czeladź. 
Od tej pory systematycznie bywał 

w naszym mieście, a z kilkoma oso-

bami utrzymywał stałe kontakty. 

Roztoczył opiekę nad czeladzkim 

cmentarzem. Przyczynił się do jego 

odnowienia i przez długie lata 

współfinansował wykonywane tu 

prace porządkowe.  

Autobiografia „Moje Życie” jest 

polskim wydaniem publikacji, któ-

ra wcześniej ukazała się w języku 

angielskim. 

Książka do nabycia w czeladzkim 

muzeum w cenie  8,00 zł. 

Ukazała się najnowsza publikacja Muzeum Saturn 

Uroczyste otwarcie kwatery wojennej  
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Działo się w Muzeum 

SIERPIEŃ LIPIEC 

Od 1 lipca do 25 sierpnia w naszym Muzeum go-

ściła wystawa „Najstarsze kościoły Sosnowca”, 

której przedmiotem były kościoły zagłębiowskiej 

„stolicy”. Wystawa prezentowała najstarsze obiek-

ty sakralne wybudowane w okresie od XVII wieku 

do końca okresu międzywojennego. Wśród piętna-

stu zaprezentowanych świątyń nie zabrakło cer-

kwi prawosławnych, w tym także dwóch już nie-

istniejących, kościoła ewangelicko-augsburskiego 

oraz mariawickiego. Stare oraz współczesne foto-

grafie ilustrujące obiekty opatrzone zostały ko-

mentarzem, przybliżającym historię powstania 

kościołów. Całość dowodziła dawnej multikulturo-

wości i wielowyznaniowości Sosnowca. 

15 lipca mury Pałacu pod Filarami odwiedził za-

cny gość, potomek słynnej rodziny zagłębiowskich 

fotografów, Robert Altman. Bracia Altman słynęli 

z renomowanego i bezkonkurencyjnego Zakładu 

Fotografii Artystycznej, w którego atelier wykonali 

niezliczoną ilość przepięknych fotografii portreto-

wych. Nie stronili także od wykonywania fotogra-

fii ilustrujących widoki zagłębiowskich miast,  

a nawet zakładów przemysłowych, pozostawiając 

tym samym nieocenioną, często unikatową doku-

mentację nieistniejących już dzisiaj miejsc. Poto-

mek Altmanów zapragnął odwiedzić ziemię,  

w której zamieszkiwali przodkowie, a także zapo-

znać się z fotograficzną spuścizną rodu. Muzeum 

Saturn znalazło się jako pierwsze na liście odwie-

dzonych miejsc. Tu Robert Altman miał okazję 

zapoznać się z albumem fotograficznym wykona-

nym na zlecenie dyrekcji Kopalni „Saturn”, doku-

mentującym budynki oraz pracę zakładu.          S.L. 

1 sierpnia nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej 63 

dniom walki o honor i godność – powstaniu warszaw-

skiemu. Sugestywne fotografie, uzupełnione komenta-

rzem, pokazywały okropności wojny i jej najmroczniej-

sze chwile, wywołując łzy wzruszenia u nie jednego 

odbiorcy. 70. rocznica zrywu stała się asumptem do 

uczczenia tych wydarzeń śpiewem piosenek będących 

nieodłączną częścią lat okupacji w Polsce. W trakcie 

kolejnej edycji akcji muzycznej „Dla Ciebie śpiewam, 

Polsko!” zabrzmiały z głębi serc m.in. Pałacyk Michla, 

Warszawo ma, Piosenka o mojej Warszawie, Warszawskie 

dzieci, Serce w plecaku, Marsz Mokotowa. Ton chóralnym 

śpiewom nadali profesjonalni muzycy: Anna Piech  

i Tobiasz Nykamowicz.                                            S.L.                                              

WRZESIEŃ 

 „A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu ‘39” 

to tytuł dokumentalnej wystawy stanowiącej główny 

akcent uroczystości przypominających tragiczny wrze-

sień 1939 roku. Na ekspozycję, przygotowaną przez 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie, 

złożyły się krótkie, ale wymowne fragmenty wspo-

mnień, relacji oraz świadectw źródłowych bezpośred-

nich świadków początku wojny. Otwarciu wystawy 

towarzyszył uroczysty wernisaż, w trakcie którego go-

ście mieli okazję wysłuchać wykładu wygłoszonego 

przez dra Wojciecha Mosia z Muzeum Górnośląskiego 

w Bytomiu. Z tego też Muzeum wypożyczono drugą 

wystawę, którą można było tego dnia oglądać w Pałacu 

pod Filarami: „Górnośląskie i zagłębiowskie oddziały 

Wojska Polskiego w służbie Rzeczypospolitej  

1922-1939”.                                                                      S.L. 

„W małym kinie” - 

taki tytuł nosił 

pierwszy powaka-

cyjny koncert z cy-

klu Muzyczne piątki.  

Gwiazdą wieczoru 

był zespół TODO  

ART TRIO.  

26 września  przed licznie zebraną publicznością ze-

spół TODO ART TRIO  z Sabiną Olbrych-Szafraniec 

(sopran) i Mieczysławem Błaszczykiem (baryton) 

wykonali najpiękniejsze utwory muzyki filmowej.  

W repertuarze nie zabrakło melodii z  najpopularniej-

szych polskich seriali a także piosenek ze światowych 

musicali i filmów pełnometrażowych.                    B.K.                                                                                      
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 IV KWARTAŁ 2014 ROKU W MUZEUM 

Ostatni miesiąc roku to czas 

„Spotkań z tradycją” - kolejnych 

warsztatów rękodzieła artystycz-

nego przeznaczonych dla naj-

młodszych. Ten wyjątkowy świą-

teczny czas celebrować będziemy 

także wspólnym muzykowaniem 

odbywającym się pod hasłem: 

„Cała Czeladź śpiewa kolędy” -

12 grudnia o godz. 17.00.         S.L. 

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 
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Przypadające w tym roku dwie 

ważne rocznice – wybuchu I wojny 

światowej i powstania Legionów 

Polskich – stanowią okazję do 

przypomnienia wydarzeń sprzed 

wieku, które przyniosły nam upra-

gnioną niepodległość. Znaczącą 

rolę w dzieło powstania odrodzo-

nej Polski wniosło Zagłębie, czego 

wyrazem będzie proponowana 

przez nas wystawa  „Zagłębiacy  

w Legionach Piłsudskiego”, będą-

cą częścią projektu badawczego, 

przeprowadzonego przez zagłę-

biowskie muzea. Wernisaż wysta-

wy okraszony wykładem prof.  

Dariusza Nawrota odbędzie się  

7 listopada o godz. 17.00.  

Listopadowe święto niepodległości 

uczcimy wspólnym  śpiewaniem 

patriotycznym „Dla Ciebie śpie-

wam, Polsko!”  

10 listopada o godz. 17.00.        S.L.                             

Już od 3 października zapraszamy 

na wystawę prac Teresy Stroj-

niak, malarki, absolwentki Wy-

działu Grafiki Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach. Artystka, 

szczególnie dobrze czuje się w roli 

portrecistki i pejzażystki. Na wy-

stawie będzie można podziwiać 

szereg jej prac, również rysunki i 

szkice, pochodzące z jej pracowni.   

20 października odbędą się uro-

czystości związane z odsłonięciem 

tablicy pamiątkowej poświęconej 

ofiarom podpalenia będzińskiej 

synagogi we wrześniu 1939 roku, 

które pochowano na czeladzkim 

kirkucie i likwidacji czeladzkiego 

getta 1943 r.   W programie obcho-

dów promocja książki Mońka 

Stawskiego „Moje Życie”.       S.L. 

GRUDZIEŃ 

24 października o godz. 18.00. zapraszamy  

do czeladzkiego Saturna na wieczór poświęcony 

muzyce żydowskiej. Tego wieczoru wystąpi zespół 

NEGEV z solistką Agnieszką Bielanik-Witomską 

oraz doskonałym skrzypkiem Jackiem Balcerza-

kiem. Oprócz tradycyjnych pieśni żydowskich wy-

słuchać będzie można znane piosenki, nawiązujące 

do kultury żydowskiej.                                         B.K.                                       

 

PAŹDZIERNIK  

LISTOPAD 
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PAŹDZIERNIK  
 

Następny numer Oficyny w grudniu 

LISTOPAD 

Listopadowy koncert poświęcony będzie muzyce z re-

pertuaru słynnej orkiestry równie słynnego, Glenna  

Millera—lidera i założyciela zespołu, ale także utalento-

wanego puzonisty i aranżera. Najsłynniejsze utwory 

orkiestry takie jak m.in. „In the Mood” czy „Moonlight 

Serenade” wykona 28 listopada o godz. 18.00 bardzo 

lubiany w czeladzkim Saturnie zespół Enerjazzer, które-

go muzycy przeniosą słuchaczy w szalone lata 30 i 40, 

kiedy na świecie „królował” swing.                            B.K.                


