100 lat Legionów Piłsudskiego
TOSHIBA

ROK III NR 4

GRUDZIEŃ 2014

Data wydania

N ag łówe k a rty kułu w stępne go

INFORMATOR MUZEUM SATURN W CZELADZI

Rok Legionów Polskich
w Zagłębiu Dąbrowskim

W

styczniu 2014 roku, z inicjaty-

a także komunikaty Jacka Sypienia (MOK

wy Wydziału Kultury i Sztuki

w Olkuszu), Grzegorza Onyszki (Muzeum

Urzędu Miasta Sosnowiec, we

w Będzinie) oraz dyrektorów placówek mu-

współpracy z instytucjami muzealnymi regio-

zealnych: Czeladzi - Iwony Szaleniec, Dąbro-

nu, organizacjami i stowarzyszeniami lokal-

wy Górniczej – Arkadiusza Rybaka, Sosnowca

nymi zawiązany został Zagłębiowski Komitet

– Zbigniewa Studenckiego opublikowane

obchodów 100. rocznicy powstania Legio-

zostały w wydawnictwie pokonferencyjnym.

nów Polskich. Patronat honorowy nad jego

Pierwsza częśd tekstu wystąpienia przygoto-

pracami objęli Marszałek Województwa oraz

wanego na tę okolicznośd przez dyrektora

włodarze 11 miast i gmin zagłębiowskich.

Muzeum Saturn zatytułowanego „Legiony

Efektem współpracy członków Komitetu było

i co dalej?”, prezentującego sylwetki kilku

powstanie wspólnej wystawy, zatytułowanej

legionistów wywodzących się lub związanych

„Legiony Polskie w Zagłębiu Dąbrowskim”

z Czeladzią jest zamieszczona w niniejszej

oraz koordynacja uroczystości i imprez odby-

Oficynie na str. 6-7. Obok materiałów konfe-

wających się w kolejnych ośrodkach miej-

rencyjnych, na rynku wydawniczym również

skich regionu. Poszczególne części opracowy-

nakładem Muzeum w Sosnowcu ukazała się

wały lokalne muzea, a w przypadku gmin

niezwykle wartościowa publikacja autorstwa

niedysponujących placówkami tego typu,

prof. Dariusza Nawrota pt. „Z dziejów czynu

wyznaczone osoby, organizacje lub stowarzy-

legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierw-

szenia. W Sosnowcu odbyła się również przy

szym roku Wielkiej Wojny 1914-1915”. Na-

udziale wszystkich gmin zrzeszonych w Komi-

wiasem mówiąc książka rozeszła się błyska-

tecie konferencja naukowa. Wygłoszone

wicznie i po zaledwie kilku miesiącach jest

wówczas

Jabłonki

nie do zdobycia. Do czeladzkiego Saturna

(Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku), prof.

zgodnie z planem, tematyka legionowa jak

dr hab Dariusza Nawrota (Uniwersytet

i wspólna wystawa planszowa trafiły w listo-

Śląski), p. płk rez. Zbigniewa Matuszczyka,

padzie.
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Rok Legionów Polskich w Zagłębiu Dąbrowskim
W

dni

poprzedzające

Święto

nowiły doskonałe tło i dokumental-

w ważnych wydarzeniach zarówno

Niepodległości obok kolejnej edycji

ny materiał pomocniczy do wygło-

dla historii regionu jak i Polski czy

wspólnego muzykowania patriotycz-

szonego podczas wernisażu wykładu

Europy. Do kręgu naszych zaintere-

nego „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!”,

prof. Dariusza Nawrota.

sowao znajdują się m.in. powstaocy

podczas którego tłumnie zebrani

Dobiega

czeladzianie radośnie śpiewając pie-

Polskich w Zagłębiu Dąbrowskim.

światowej,

śni legionowe, dziękowali tym którzy

Rok, w którym dla pamięci zagłę-

uczestnicy

100 lat temu stanęli do ostatecznej

biowskich uczestników czynu legio-

no i oczywiście legioniści Piłsudskie-

batalii o Niepodległą Polskę, zapre-

nowego zrobiono więcej aniżeli

go. Praca nad losami licznej grupy

zentowane zostały dwie wystawy.

przez całe lata. Regionalna inicjaty-

czeladzkich legionistów z pewnością

Wcześniej wspomniana objazdowa

wa doskonale wpisała się w podej-

potrwa jeszcze długo. Jeżeli i Pao-

ekspozycja planszowa „Legiony Pol-

mowane

czeladzkiego

stwa przodkowie byli uczestnikami

skie w Zagłębiu Dąbrowskim” i druga

Muzeum, bowiem jednym z zadao

czynu legionowego, prosimy prze-

zatytułowana „Zagłębiacy i Ślązacy

realizowanym od początku istnienia

każcie nam informacje o nich.

w Legionach Polskich” ze zbiorów

naszej instytucji jest odkrywanie

sosnowieckiego Muzeum. Obie sta-

biografii czeladzian uczestniczących

kooca

Rok

działania

Legionów

styczniowi, żołnierze I i II wojny
wojny

bolszewickiej,

powstao

śląskich

Iwona Szaleniec

Krwawe zajścia na Piaskach w dniu 3 kwietnia 1924 r. Postscriptum.

P

rzypadająca w mijającym

zwisko jednego z zabitych robotni-

w miejscowości Kije powiat pioczow-

roku 90. rocznica drama-

ków. Jan Stelmasioski, bo o nim mo-

ski w ubogiej rodzinie chłopskiej.

tycznych wydarzeo z udzia-

wa, zginął na miejscu w dniu

Nawiasem mówiąc, w większości

łem górników kopalni „Czeladź” stała

3 kwietnia. Różne formy zapisu

polskich rodzin, których przodkowie

się impulsem do naturalnego zainte-

brzmienia nazwiska poległego –

wywodzili się ze stanu chłopskiego

resowania się tą tematyką tym ra-

Stelmaszczyk, Stelmaszyoski, Stalma-

takie sytuacje odnoszące się do błęd-

zem w oparciu o ówczesną prasę

sioski, Stelmasioski – paradoksalnie

nego zapisu fonetycznego nazwiska

regionalną. Chod jako baza materia-

jednak rozszerzyły obszar zaintereso-

były bardzo częste, gdyż osoba je

łowa do prowadzenia badao histo-

wao tą sprawą. Wśród przyczyn wy-

zapisująca miała pełną dowolnośd

rycznych uznawana jest za mniej

jaśniających zmianę pisowni poszuki-

co do stosowanej formy wpisu, po-

wiarygodną, nie można jednakże nie

wanego nazwiska należy wziąd pod

nieważ osoba niepiśmienna nie mo-

dostrzegad tkwiącego w niej również

uwagę niewyraźną jego werbalizację

gła ani podad poprawnej formy ani

ogromnego potencjału źródłowego.

lub mylne podanie wynikające chod-

zweryfikowad zapisaną. Tak oto sze-

Zdecydowanie największy problem,

by ze zwyczajnej nieznajomości oso-

reg prozaicznych przyczyn złożył się

pojawiający się podczas korzystania

by, lecz także nieuważne słuchanie

w rezultacie na występowanie kilku

z archiwalnych informacji praso-

przez urzędnika bądź dziennikarza

odmian

nazwiska

wych, stanowią zniekształcone zapi-

relacjonującego wydarzenie, co zna-

Bowiem

właśnie

sy nazwisk, co nierzadko potęguje

lazło swoje odbicie w artykułach pra-

Stelmasioski nosi wszelkie przesłan-

i tak niemały wysiłek przy próbie

sowych czy też rejestracji zgonu. Jan

ki, by traktowad je jako formę orygi-

wiernego

nalną.

zdarzeo

Stelmasioski – takie miano rodowe

z przeszłości. W realizowanej kwe-

odtworzenia

nadane zostało chłopcu, który przy-

rendzie taką trudnośd sprawiło na-

szedł na świat 10 czerwca 1900 r.
2

Stelmasioski.
to

brzmienie:

Anna Binek-Zajda
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O czeladzkiej plebanii słów kilka

W

wieku

do wykonania projektu – jego firma

Piętro podzielone zostało na dwie

czeladzianie rozpoczęli

prowadziła także kompleksowe robo-

strefy – przeznaczoną dla proboszcza

wznoszenie

ty budowlane.

i wikarych. Były one od siebie odse-

parafialnej świątyni. Budowa monu-

Budowę plebanii rozpoczęto w 1928

parowane i prowadziły do nich dwie

mentalnego kościoła dawała dosko-

roku, natomiast prace zakooczono

osobne klatki schodowe, tak, że

nałą okazją do wzniesienia także ple-

w połowie 1930 roku. Zaproponowa-

przejście z jednej do drugiej nie było

banii - reprezentacyjnego mieszkania

na przez Antoniego Lufta forma była

możliwe. W części przeznaczonej dla

dla tutejszego proboszcza i obsługu-

niezwykle ciekawa i wbrew tenden-

proboszcza umieszczono przestronny

jących parafię wikarych. Ostateczną

cji, nie nawiązywała stylem do wzno-

salon z wyjściem na balkon, gabinet,

decyzję o jej budowie podjęto 18

szonego przez kilka dziesięcioleci,

sypialnię proboszcza i pokój gościn-

sierpnia 1928 roku w trakcie zebrania

górującego już wówczas nad mia-

ny, garderobę oraz łazienkę. W części

parafialnego, na którym i postano-

stem

dla wikarych ulokowano dwie sypial-

wiono, że na ten cel potrącone zosta-

Architekt zaprojektował budynek,

nie i łazienkę.

nie 10 tysięcy złotych z podatku kor-

w którym umiejętnie połączył trady-

Całośd założenia wyizolowana była

cowego. Już z 27 sierpnia tego roku

cję z nowoczesnością. Plebania otrzy-

otaczającą je zielenią. Do budynku

pochodzą

mała formę obszernej willi, o nieco

prowadził efektowny, okrągły pod-

plebanii,

początku

plany

XX

nowej,

architektoniczne

znajdujące

kościoła.

obecnie

klasycyzujących cechach - z bocznymi

jazd, osobna ścieżka wytyczona była

w zasobach Archiwum Paostwowego

ryzalitami na wszystkich narożnikach

dla przybywających do kancelarii

w Kielcach. Wykonał je architekt

budynku, portykiem kolumnowym

wiernych.

Antoni Luft, właściciel biura budow-

w elewacji tylnej, a także z „wolim

W niedalekim sąsiedztwie, na po-

lano-handlowego „A. Luft i S - ka

okiem” w schodkowej attyce. Z kolei

dwórzu, mieściła się częśd gospodar-

z Sosnowca”. Postad Antoniego Lufta

gładkie, pozbawione dekoracji ściany

cza - spichrz, stodoła i wozownia.

pojawia się w historii Czeladzi kilka-

budynku, duże okna, przeszklony pas

Obiekt wpisywał się idealnie

krotnie. Architekt brał udział w pro-

klatki schodowej były już wyznaczni-

w lansowaną w międzywojniu kon-

jektowaniu domu dla nauczycieli

kami nowego, dominującego w ów-

cepcję Czeladzi jako miasta z trady-

i urzędników przy szkole na Skałce,

czesnej architekturze stylu - moder-

cją, mającego jednak ambicje podą-

był także autorem projektu domów

nizmu.

żania za nowoczesnymi trendami.

robotniczych przy kopalni Jowisz

Budynek posiadał bardzo przemyśla-

w

zatem

ną dyspozycję wnętrza. Na jego osi

stwierdzid, że był związany z Towa-

znajdowało się przejście do wyjścia

rzystwem

Górniczo-Przemysłowym

ogrodowego, zakooczone werandą

„Saturn”,

realizując

powierzanie

(portyk kolumnowy). Na parterze

przez nie zlecenia. Udział Lufta przy

architekt przewidział jadalnię pro-

pracach nie ograniczał się jedynie

boszcza, pokój stołowy dla wikarych,

Wojkowicach.

się

neoromaoskiego

Można

gabinet proboszcza, dwie kuchnie
(osobną dla proboszcza i wikarych),
pokój gospodyni oraz dwupokojową
kancelarię parafialną. Do tej ostatniej
od strony zachodniej budynku prowadziło

osobne

wejście

–

tak,

by petenci nie zakłócali spokoju
i porządku mieszkaoców plebanii.
3

Stefania Lazar
Bibliografia:
Archiwum Paostwowe w Kielcach, zespół 100
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Stanisława Biskupa i Męczennika
w Czeladzi, Kraków-Czeladź
2010.
Z. J. Białkiewicz, kościół pw św.
Stanisława Biskupa i Męczennika
w Czeladzi, Kraków-Czeladź
2010.
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PRO MEMORIA - Ks. Bolesław Pieńkowski

O

ks. Bolesławie Pieńkowskim i jego wielu wręcz
prekursorskich inicjatywach społecznych napisano już wiele, ba można by nawet
odnieść wrażenie, że prawie
wszystko. Niewątpliwie nietuzinkowa postać tego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom stanowi wciąż doskonałą inspirację do
poznania historii Czeladzi u progu
XX w. Pozorną sprzecznością jest
jednak fakt, iż podejmujący wysiłek przedstawienia wszechstronnych dokonań ks. Pieńkowskiego
badacz, napotyka na poważny
„problem” dotyczący niezwykle
szerokiej aktywności czeladzkiego
wikarego na rozmaitych polach
działania. Ten człowiek o niespożytej energii i filozofii życia nawiązującej do najlepszych polskich
tradycji społecznikowskich i obywatelskich miał znaczący wpływ
na zmianę oblicza Czeladzi. Fundamentem działań ks. Pieńkowskiego
była głęboka wiara, zaufanie Bożej
Opatrzności i szacunek dla ludzi,
dlatego też jego postać budzi ciągłe
zainteresowanie. Niniejszy artykuł,
obok powtarzanych sprawdzonych
elementów biograficznych, zawiera
nowe wątki zgłębiające tę nieprzeciętną osobowość.
Ks. Bolesław Pieńkowski urodził
się 15 września 1874 r. w Pieńkach
Borowych (koło Kolna, na Podlasiu) jako syn Baltazara i Józefy (z d.
Mościckiej) Pieńkowskich. Przodkowie przyszłego księdza po mieczu przyjęli nazwisko od wsi
Pieńki, położonej w ziemi nurskiej.
Pod koniec wieku XVI przedstawiciele rodu Pieńkowskich, podzieleni na dwie gałęzie, dziedziczyli na
Pieńkach Borowych na wschodnim
Mazowszu, ale także na Pieńkach
koło Księżopola, na południowozachodnim
Podlasiu.
Rodzina
przynależała do szlacheckiego herbu Suchekomnaty, pospolicie zwanego Suchekownaty. Powstanie
tego herbu datuje się od 1241
do 1243 r. Według legendy rycerz

z rodu trzech trąb jako hetman księcia Mazowieckiego przyjąć miał
zasłużonego w walce z Prusami
męża do swojego herbu, ale dał mu
tylko jedną trąbę i krzyż. Herb stanowi zatem umieszczony w czerwonym polu tarczy następujący
wizerunek: róg myśliwski czarny
w pas o dwóch strefach, ustniku
i wylocie złotych, z takimże sznurem zwiniętym, na którym krzyż
złoty. W klejnocie, nad hełmem
w koronie trzy pióra strusie. Ów
herb używany był również przez
kilkadziesiąt innych rodzin.
Przyszły kapłan pobierał nauki
najpierw w szkole elementarnej
w Dobrzyjałowie, a od 1886 r.
w gimnazjum w Łomży. W 1892 r.
wstąpił do Seminarium Duchownego w Sejnach, lecz po dwóch latach przeniósł się do Seminarium
Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 września
1897 r. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii
Mstyczów (1897-1898), następnie
Włodowice (1898-1899) i Czeladź
(1899-1908). Jako proboszcz pracował w parafiach Stary Sielec (19081912), Koziegłowy (1912-1920),
Siemonia (od 1920 r.). W 1925 r.
został inkardynowany do diecezji
częstochowskiej. Przed 1927 r. odznaczono Go godnością Szambelana Jego Świątobliwości. Był ponadto, od 1927 r., wicedziekanem, a od
1931 r. dziekanem dekanatu sączowskiego. W 1931 r. został wizytatorem religii w dekanacie sączowskim, a w 1934 r. otrzymał
nominację na członka Dozoru
Szkolnego w gminie Ożarowice.
Niedługi, bo dziewięcioletni trud
pracy ks. Pieńkowskiego w Czeladzi zdążył się jednak zapisać
na trwale w pamięci mieszkańców,
którzy uhonorowali swego wikariusza dwoma wyróżnieniami. Najzaszczytniejszy dowód uznania
stanowił tytuł Honorowego Obywatela Miasta Czeladź. Po raz
pierwszy z wnioskiem o przyznanie tego tytułu za energiczną
4

i uczciwą pracę dla rozwoju i dobrobytu miasta wystąpili radni
z grupy mieszczańskiej na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu
14 grudnia 1921 r. Wówczas wniosek upadł, niestety dziś nie możemy poznać okoliczności tego zdarzenia, gdyż dokumentacja nie zachowała się. Tę szczególną godność
Rada Miejska nadała ks. Pieńkowskiemu na nadzwyczajnym posiedzeniu dopiero 12 stycznia 1938 r.
Dwa dni wcześniej delegaci Zarządu Miasta i Rady Miejskiej
w osobach
panów
burmistrza
Brudnickiego, dr Zadrożnego,
Wadowskiego i Bałazińskiego była
w Siemoni prosząc ks. proboszcza
Pieńkowskiego o przybycie na uroczystość.
„Expres Zagłębia” tak opisywał to
wydarzenie (zachowana oryginalna pisownia):
W dniu wczorajszym (12.1.br) odbyło
się w Czeladzi pod przewodnictwem
burmistrza Brudnickiego nadzwyczajne posiedzenie rady miejskiej, na którym odbyło się uroczyste nadanie honorowego obywatelstwa, twórcy czeladzkiego kościoła księdzu prałatowi
Bolesławowi Pieńkowskiemu. Zebranie
zagaił burmistrz Brudnicki, po czym
wstępne przemówienie charakteryzujące działalność społeczną księdza Pieńkowskiego wygłosił radny Lorek,
w którym podkreślił wielkie zasługi ks.
prałata, gdy był on proboszczem parafii
czeladzkiej. Po przemówieniu radnego
Lorka zabrał głos burmistrz Brudnicki
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PRO MEMORIA - Ks. Bolesław Pieńkowski cd.
stwierdzając nadanie przez miasto
Czeladź honorowego obywatelstwa ks.
prałatowi Pieńkowskiemu. Ponadto
delegacja rolników czeladzkich po gratulacyjnym przemówieniu p. Solarza
wręczyła ks. prałatowi pamiątkowy
obraz przedstawiający kościół czeladzki. W zakończeniu posiedzenia brał
udział ks. Pieńkowski dziękując zebranym za tak wzruszające
dowody
wdzięczności mieszkańców Czeladzi.
Po części oficjalnej odbyło się w Remizie strażackiej przyjęcie, na którem
przemawiali burmistrz Brudnicki,
p. Karol Rudzki i sekretarz Tajchman
wznosząc toasty na cześć honorowego
obywatela miasta. Podczas przyjęcia
przygrywała orkiestra czeladzka.
Kolejny
artykuł
na
łamach
„Expresu Zagłębia” - wydanie
z 14.1.1938 r. - stanowił dopełnienie
tej podniosłej ceremonii (pisownia
oryginalna):
Uzupełniając wczorajsze sprawozdanie
o uroczystościach nadania honorowego
obywatela twórcy czeladzkiego kościoła
ks. prałatowi B. Pieńkowskiemu dodać
należy, że gratulacje ks. prałatowi składała również delegacja Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet, Związek Rezerwistów, Związek Podoficerów Rezerwy, Polska Macierz Szkolna i Straż
Ogniowa. Należy też wspomnieć,
że w uroczystości tej wzięli też udział
dyr.
Górnicki,
dyr.
Zadrożny,
dyr. Grątkowski, zawiadowca Goibion,
sędzia Wereszczyński, ks. Kawalec,
ks. Dudek oraz liczni miejscowi obywatele. W drugiej części uroczystości,
która odbyła się w strażnicy w czasie
wznoszenia toastów przemawiali panowie wiceburmistrz Sadowski, komisarz
Jakubowski, M. Koprzywa, Nobis
i Kozłowski.
Drugim splendorem, jaki spłynął
na ks. Pieńkowskiego było nadanie
nazwy ulicy pełnym jego imieniem
i nazwiskiem, jeszcze za życia kapłana! Wydarzenie to miało miejsce
w maju 1934 r., kiedy to na wniosek Komitetu Rolników Zarząd
Miasta Czeladź postanowił ulicę
Zamurną nazwać imieniem zasłużonego duszpasterza. Przetrwała
ona w niezmienionym brzmieniu

do dzisiaj z wyjątkiem kilkuletniego okresu okupacji niemieckiej,
gdy wówczas nosiła miano Pfarrestraβe (ul. Parafialna). Interesujący
wydaje się jednak wydźwięk informacji
prasowej
pochodzącej
z „Expresu Zagłębia” z dn. 8 maja
1936 r. (pisownia oryginalna):
Z Czeladzi. Duże i małe kłopoty
ojców miasta.
W ub. środę (6.5.br.) odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Czeladzi. (....)
Poruszono również sprawę dwuimiennych ulic w mieście jak ul. Pieńkowskiego, na której tkwi jeszcze tablica
ul. Zamurnej oraz ul. Staszica, gdzie
można spotkać tablice ul. Rzeczna.
Burmistrz Dorobczyński tłumaczył,
iż tablicy z napisem ul. Zamurna nie
pozwolił zdjąć z plebanii ks. proboszcz
Siermantowski.
Ks. Bolesław Pieńkowski zmarł
w sosnowieckim szpitalu w dniu
1 sierpnia 1944 r. w wieku lat 70.
Czeladzianie początkowo jednak
za datę zgonu kapłana przyjmowali dzień 2 sierpnia. Kwerenda źródłowa wykazała niezbicie, iż była
ona
mylną.
Rozbieżności
w datowaniu tak ważnego faktu
biograficznego znajdują swoją
przyczynę w......telegramie informującym o śmierci ks. Pieńkowskiego, który otrzymał ówczesny
proboszcz parafii pw. św. Stanisława BiM. Nadawcą owej depeszy
był wikary parafii w Siemoni ks.
Franciszek Olek. Choć zasadnicza
treść wiadomości została sporządzona w języku niemieckim
i dotyczyła samego faktu zejścia
proboszcza siemońskiej parafii,
zawierała także dopisek po polsku
w brzmieniu następującym: cyt.
„umarł 2/VIII 1944 r. w szpitalu
na Pekinie. Był wikariuszem w Czeladzi”. Zatem, na skutek pomyłki
ks. Olka, ów termin został przyjęty
za rzeczywistą datę zgonu. Pogrzeb odbył się trzy dni później w
Siemoni. Uczestniczyli w nim również ks. proboszcz Józef Sobczyński
oraz kilkunastu mieszkańców
Czeladzi. W trakcie uroczystości
5

żałobnych ks. Sobczyński nie
szczędził wymówek ks. Franciszkowi Olkowi, który ponadto nikogo nie poinformował o transporcie
ciała zmarłego przez Czeladź.
Choć ksiądz Olek powoływał się
na powody natury obiektywnej w ostatniej chwili marszruta przewożenia zwłok została zmieniona sprawa ta wywołała pewien niesmak i niestety stała się przyczyną
swoistego dysonansu. Nawiasem
mówiąc, na nagrobku ks. Pieńkowskiego figuruje 1 sierpnia jako data
zgonu.
Warto również podkreślić, iż z okazji przypadającej w 1994 r. 120.
rocznicy urodzin i 50. rocznicy
śmierci księdza Bolesława Pieńkowskiego parafianie czeladzcy
razem z uprzednim proboszczem
księdzem prałatem Mieczysławem
Osetem ufundowali tablicę pamiątkową, która została umieszczona
we wnętrzu kościoła i poświęcona
w dniu odpustu ku czci patrona
czeladzkiej parafii, 8 maja, przez
biskupa pomocniczego diecezji
sosnowieckiej Piotra Skuchę.
Anna Binek-Zajda
Bibliografia:
Archiwum Państwowe w Katowicach.
Zespół
Akta
Miasta
Czeladzi, sygn. 79.
Archiwum
Archidiecezji
Częstochowskiej. AP 162.
Ks. Trąba M., Czeladź w latach
II wojny światowej (1939-1945),
Katowice 2011.
Historia Czeladzi. Pod red. Jana
Drabiny. T. 2. Czeladź 2012.
Akta metrykalne USC w Sosnowcu.
Expres Zagłębia z dn. 12 maja 1934 r.
Expres Zagłębia z dn. 8 maja 1936 r.
Expres Zagłębia z dn. 13 stycznia
1938 r.
Expres Zagłębia z dn. 14 stycznia
1938 r.
Kurier Zachodni z dnia 11 stycznia
1938 r.
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Legiony i co dalej?
to lat temu powstały Le-

wać Legion Zagłębiowski. Działa-

dy archiwalne wciąż ujawniają

giony Polskie, których żoł-

nia objęły też Czeladź. W pobli-

kolejne nazwiska czeladzkich le-

nierze stali się spadkobier-

skim Sosnowcu i Dąbrowie Górni-

gionistów. Z posiadanych infor-

cami oraz kontynuatorami idei

czej formowaniem kompanii le-

macji można dokładnie odtwo-

niepodległościowych powstańców

gionistów zajął się Leon Berbecki

rzyć szlak bojowy tych kilkudzie-

listopadowych

oraz Stanisław Paderewski, brata-

sięciu chłopców, trudność sprawia

Europy

nek słynnego pianisty, który zor-

natomiast wyświetlenie ich póź-

w 1914 roku rozbudziła po raz

ganizował drugi oddział złożony

niejszych losów, już po zakończe-

kolejny nadzieję wyzwolenia Pol-

w większości z górników kop.

niu

ski spod jarzma ponad wiekowej

„Saturn”. W październiku zresztą

(wojennych) i opuszczeniu szere-

niewoli. Z wybuchem I wojny

obaj spotkali się na Zagórzu z Pił-

gów

światowej, w sierpniu 1914 roku

sudskim, który po nieudanej eska-

względów nie nastręczało trudno-

z krakowskich Oleandrów wyru-

padzie do Królestwa Polskiego

ści ustalenie polegionowych histo-

szyły oddziały legionowe walczyć

potrzebował nowych oddziałów.

rii tych, którzy odegrali ważną

o wolną Ojczyznę. Z tego dziś

Kompanie zagłębiowskie w tym

rolę w życiu publicznym. Rozszy-

symbolicznego

oddział

frowanie

Sytuacja

i

styczniowych.

polityczna

chłopcy i

miejsca

który

Z

oczywistych

brakujących

biografii

w kilku przypadkach okazało się

się

wzięły udział już w pierwszych

niemożliwe, w innych zaskakują-

o niepodległość najpierw jako

walkach podczas kontrofensywy

ce. Każdy z tych żołnierskich ży-

I

potem

niemieckiej, pod Wolbromiem aż

ciorysów sprzed 100 lat jest odpo-

1 Pułk Legionów, I Brygada, póź-

wreszcie w krwawej bitwie pod

wiedzią na pytanie czy służba

niej II i III, również jako Polska

Krzywopłotami (17 – 18 XI), gdzie

u Komendanta i „własnoręcznie”

Organizacja Wojskowa aż wresz-

pułk

straty

wywalczona niepodległość Ojczy-

cie Wojsko Polskie. Pośród żołnie-

i gdzie został zabity Stanisław

zny były przepustką do kariery,

rzy byli Zagłębiacy: uczniowie

Paderewski.

zaszczytów i fortuny.

starszych klas, studenci, chłopi,

Niestety z uwagi na fragmenta-

Dwudziestolecie międzywojenne

robotnicy, rzemieślnicy, urzędni-

ryczne

dokumenty,

to czas szczęśliwy dla nareszcie

cy, którzy walczyli bohatersko,

posiadane informacje na temat tak

wolnego narodu polskiego, ale

odnosili rany i ginęli z honorem.

ruchu niepodległościowego i idei

jednocześnie to trudny czas dla

Pierwsze miesiące wojny stały się

legionowej w Czeladzi, jak i re-

naszego państwa i ludzi w nim

również początkiem wzmożonych

krutujących się z tego terenu

żyjących. Nowo powstała po 123

działań

ochotników

latach Polska, stanęła przed trud-

przodków

Kompania

wzorem

Paderewskiego,

wojska.

zbrojnych

wszedł w skład I pułku piechoty,

swych

mężczyźni,

wyszli

działań

bić

Kadrowa,

niepodległościowych

poniósł

ogromne

zachowane

są

nader

skąpe.

w Zagłębiu Dąbrowskim i Czela-

Na dzień dzisiejszy niemożliwe

nym

dzi. Na podatny grunt zagłębiow-

jest ustalenie dokładnej liczby cze-

z trzech znacznie różniących się

skiej ziemi trafił plan Piłsudskiego

ladzkich

Sprawę

między sobą części, jednego orga-

sformowania

armii

utrudnia brak w 1914 roku na te-

nizmu państwowego. Rozpoczęło

polskiej, która wkroczyłaby na

renie miasta punktu werbunko-

się mozolne scalanie obszarów

tereny Królestwa Polskiego, gdzie

wego co zmuszało czeladzkich

byłych

wcześniej miało zostać wzniecone

ochotników

od podstaw nowych struktur pań-

powstanie narodowe.

w szeregi Legionów poza granica-

stwowych,

W odpowiedzi na wezwanie two-

mi Czeladzi: w Sosnowcu, Dąbro-

dawstwa i sądownictwa, systemu

rzenia oddziałów polskich, działa-

wie Górniczej czy jeszcze dalej

oświaty

jący na tym obszarze zwolennicy

w Sławkowie lub Olkuszu. Pro-

i uczelni wyższych a także setek

Komendanta, próbowali sformo-

wadzone poszukiwania i kweren-

przepisów, rozporządzeń

ochotniczej

legionistów.

do

zaciągania

6

się

za da niem

zaborów,

stwo rze nia

tworzenie

jednolitego
wszystkich

prawoszczebli
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Legiony i co dalej? cd.
regulujących niemal każdą dzie-

waną, szczególnie po 1926 roku.

trali

dzinę życia publicznego i społecz-

Dla przeważającej części byłych

z zadaniem wojskowego przygo-

nego.

żołnierzy Legionów konsekwencją

towania powstania w pow. tarno-

Kiedy w listopadzie 1918 roku

realizacji marzeń o niepodległej

górskim. W kwietniu 1921 roku

odradzało się państwo polskie,

Polsce była nie tylko ofiara krwi

powierzono mu komendę I grupy

większość legionistów także tych

własnej, a również przerwanie

operacyjnej „Północ”, z którą pro-

z Czeladzi, wstąpiło do Wojska

nauki czy pracy. Wielu byłych

wadził walki obronno-zaczepne

Polskiego. Brali udział w walkach

legionistów mających zwykle na

do połowy czerwca 1921 w ra-

o granice Rzeczypospolitej, po-

utrzymaniu rodziny, żyło w trud-

mach III powstania śląskiego.

cząwszy od obrony Lwowa i woj-

nych

materialnych.

Po powstaniu powrócił do służby

ny z Ukraińcami, poprzez wojnę

Na początku lat. 30 na skutek kry-

w Wojsku Polskim, w którym pia-

polsko-bolszewicką a skończyw-

zysu gospodarczego, ich sytuacja

stował stanowiska dowódcy m.in.

szy na III powstaniu śląskim.

uległa jeszcze pogorszeniu, część

w Oddziale II Sztabu Generalne-

Po zakończeniu tych zmagań po-

spychając na dno nędzy.

go, w sekcji wywiadu. Po kampa-

wrócili do swych rodzin i prywat-

Prezentowane dalej 6 postaci le-

nii wrześniowej przedostał się do

nego życia.

gionistów, mających Czeladź wpi-

Francji a następnie do Anglii,

W II Rzeczypospolitej ogromnym

saną w biografię, to z pewnością

gdzie wstąpił do brytyjskiej służ-

autorytetem cieszył się Marszałek

niezwyczajni, przeciętni żołnierze,

by wywiadowczej. Po wojnie po-

Piłsudski, który dbał o „swoich”

którzy po opuszczeniu szeregów

został na emigracji, zmarł w Lon-

żołnierzy. Tym najbardziej zaufa-

wojska zamknęli się w domowych

dynie w 1955 roku.

nym, z którymi walczył ramię

pieleszach, uznając okres legiono-

Karierę wojskową, wprawdzie bez

w ramię powierzył kluczowe sta-

wy za życiowy epizod, ważny

tak

nowiska w państwie. Najwyż-

lecz

wybrał inny czeladzki legionista –

szym szacunkiem i czcią otaczano,

To osoby obdarzone odwagą, pa-

Bogdan

żyjących

powstańców

sją działania i potrzebą aktywno-

działacza

jeszcze

styczniowych,

ale

warunkach

definitywnie

zamknięty.

Wychowania

Fizycznego

spektakularnych

sukcesów

Dehnel, syn znanego
niepodległościowego,

pamiętano

ści społecznej. Zresztą dzięki osią-

sztygara kopalni „Saturn” – Piotra

i honorowano również uczestni-

ganym stanowiskom, pełnionym

Dehnela. Mimo osłabionego zdro-

ków czynu legionowego. W do-

funkcjom i uczestnictwie w życiu

wia, nadszarpniętego ranami od-

wód uznania największych, spek-

społecznym można było zrekon-

niesionymi podczas bitwy legio-

takularnych zasług, położonych

struować ich dalsze losy. Oto one.

nowej pod Trojanówką, w szere-

na polu chwały, byli legioniści

Feliks

urodzony

gach Wojska Polskiego walczył na

otrzymywali majątki ziemskie na

w czeladzkich Piaskach, w rodzi-

froncie ukraińskim i rosyjskim

Kresach bądź stanowiska i funkcje

nie nauczycielskiej był żołnierzem

a

we władzach szczebla wojewódz-

I

najpierw

W 1922 mianowany podoficerem

kiego, powiatowego lub miejskie-

u Berbeckiego potem u Rydza-

zawodowym, w 1923 roku ukoń-

go. Nieliczni odegrali poważną

Śmigłego. Z I p.p. przeszedł cały

czył Centralną Szkołę Podofice-

rolę w życiu publicznym. Jednak

szlak bojowy. Ukończył pułkową

rów

los niektórych stanowił zaprzecze-

szkołę oficerską a w marcu 1919

w Chełmie. Pełnił służbę wojsko-

nie stereotypowych opinii, utrwa-

roku wstąpił do Wojska Polskie-

wą w Zamościu a następnie pra-

lanych przez publicystykę i histo-

go, w szeregach którego walczył

cował w zamojskim Wojewódz-

riografię PRL-owską, jakoby legio-

na froncie wschodnim. Jesienią

kim Sądzie Rejonowym.

niści w II RP byli warstwą spo-

1920 przybył na Górny Śląsk. Zo-

łecznie i politycznie uprzywilejo-

stał skierowany do pracy w Cen-

Ankerstein

Brygady

i

służył

7

później

na

terenie

Zawodowych

Łotwy.

Piechoty

Iwona Szaleniec
C.d. w następnym numerze
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Odsłonięcie kwatery wojennej

W

rzesień 1939 roku w Zagłębiu Dąbrowskim zapisał się na kartach historii przerażającymi wydarzeniami - ze względu na olbrzymią liczbę zamieszkujących tutejsze miasta
Żydów, pierwszy miesiąc wojny
przybrał tu specyficzną formę.
W pierwszych dniach po wkroczeniu wojsk niemieckich na tutejsze,
przygraniczne tereny, okupanci
rozpoczęli tzw. „działania odwetowe”, których realizacją zajmowały
się „Einzatzgruppen” (oddziały do
zadań specjalnych), a które były
w istocie pogromami ludności żydowskiej. W nocy z 9 na 10 września hitlerowcy otoczyli kordonem
wojska obszar wokół będzińskiej
synagogi, w której przebywali
na nabożeństwie Żydzi – niewątpliwie także czeladzcy. Uciekających
z budynku starozakonnych rozstrzeliwano. Podpalono także okoliczne budynki, zamieszkiwane
głównie przez ludność żydowską.
Ludzi, którzy próbowali wybiegać
z budynków wpychano do nich
ponownie, zdarzały się też jeszcze
bardziej bestialskie incydenty, takie
jak wsadzanie do beczek ze smołą
i podpalanie. Kilkudziesięciu osobom, którym udało się uciec, pomógł ksiądz Mieczysław Zawadzki, otwierając bramę na teren
Wzgórza Zamkowego, gdzie ukrywali się do rana. Szacuje się, że
tej straszliwej nocy zginęło kilkuset
Żydów, spalonych żywcem lub
rozstrzelanych. Budynek synagogi
i otaczający ją kwartał miasta płonął kilkanaście godzin i został bezpowrotnie zniszczony. Zwłoki
tych, którzy zginęli, okupanci nakazali przewieźć na leżący na granicy Będzina i Czeladzi kirkut i tam
pochować.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń
20 października 2014 roku na kirkucie przy ul. Będzińskiej 84 odbyła się ceremonia odsłonięcia tablic
pamięci. Pomnik, powstały z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie, zaprojektowany przez czeladzkiego artystę Jana Powałkę, zrealizowany
został przez miejskiego konserwatora zabytków i Muzeum Saturn.
Pierwszą część wydarzenia zainaugurowało wystąpienie przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich - wicewojewody Piotra Spyry
i burmistrz Czeladzi Teresy
Kosmali. W uroczystości wzięli
udział: poseł na Sejm RP Waldemar
Andzel, dyrektor Andrzej Sznajder
i dr Aleksandra Namysło z katowickiego
Oddziału
Instytutu
Pamięci Narodowej, Starosta Powiatu
Będzińskiego
Krzysztof

Malczewski, radni czeladzkiej Rady Miejskiej oraz reprezentanci
władz samorządowych Będzina.
Nie zabrakło także modlitwy za
zmarłych odmówionej przez rabina
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
Yehoshuę Ellisa. W następnej kolejności goście udali się pod pomnik
położony przy ulicy Staszica, upa8

miętniający nieistniejącą czeladzką
bożnicę, by tam złożyć kwiaty.
Druga część uroczystości miała
swoją kontynuację w siedzibie Muzeum Saturn, a jej sednem była promocja książki Mońka Stawskiego.
Najpierw jednak nastąpiło wręczenie nagrody przyznawanej przez
burmistrzów miasta Czeladź –
Pierścienia Saturna – Abrahamowi
Greenowi, byłemu Przewodniczącemu Światowego Związku Żydów
Zagłębia, którą odebrała w Jego
imieniu Rina Kahn. Kolejnym
punktem programu był wykład
Stefanii Lazar dotyczący pierwszych dni okupacji w Czeladzi
i Będzinie. Prelegentka przybliżyła
słuchaczom także wydarzenia, wokół których koncentrowały się nasze obchody – pogrom, pożar synagogi i dzielnicy żydowskiej. Na
zakończenie Dyrektor Muzeum
Saturn, Pani Iwona Szaleniec, zaprezentowała zgromadzonym gościom sylwetkę Mońka Stawskiego
– głównego bohatera tej części uroczystości, niezwykłego czeladzianina, Żyda, którego wspomnienia
zostały wydane i opublikowane
przez Muzeum Saturn. Człowiek,
któremu los nie oszczędził katorżniczej pracy w nazistowskich obozach koncentracyjnych na terenie
Niemiec i Polski, którego przepędzono setki kilometrów w jednym
z napawających trwogą „marszów
śmierci”, który przeżył – pozostając
prawdziwym świadkiem okrutnej
historii XX stulecia. Po wojnie zamieszkał w Niemczech. Czeladź
odwiedzał kilkakrotnie. Podczas
swojego pierwszego powojennego
pobytu w swoim rodzinnym mieście Moniek zadecydował uporządkować czeladzki kirkut, dzięki czemu obecnie możemy podziwiać go

OFICYNA SATURNOWSKA
jako jedną z niewielu w regionie
w pełni uporządkowaną nekropolię, ufundował również pomnik
upamiętniający ofiary Holokaustu,
do dziś stojący na kirkucie.
W uroczystościach wzięła udział

K

grudzień

rodzina Mońka Stawskiego – Estera
Stawski, Abi Wrobel oraz wnuczka
Vanessa Fogel. Byli także przedstawiciele
Światowego
Związku
Żydów Zagłębia - Rina Kahn i Ran
Sherman.

Muzealną
część
wydarzenia
uświetniły melancholijne dźwięki
najbardziej znanych i popularnych
utworów
muzyki
żydowskiej
w wykonaniu akordeonu i skrzypiec.
Stefania Lazar

Jedno wielkie dziękujemy!

oniec roku to tradycyjnie
czas różnego rodzaju
podsumowań i bilansów.
Na tę okoliczność Muzeum Saturn
pragnie wyrazić uznanie wszystkim życzliwym osobom, które
w mijającym roku przekazały cenne pamiątki rodzinne oraz zabytkowe przedmioty. Złożone archiwalia w znaczący sposób przyczyniły się do wzbogacenia gromadzonych zbiorów muzealnych
w 2014 r.
Oto nasi Darczyńcy: Andrzej
Chlęch, Harcerski Krąg Seniorów,
Zbigniew Kościan, Marcin Lazar,
Jan Powałka, Józef Sołtysik, prof.
Jan Walczak.
Za wspieranie działalności czeladzkiego Muzeum, która pozwala

poznawać przeszłość naszego miasta i zachowywać wiedzę oraz historyczne eksponaty dla potomnych wszystkim Państwu ślemy
z serca płynące podziękowania.
Wdzięczni jesteśmy również osobom prywatnym oraz instytucjom,
które na co dzień współpracują
z nami i wspierają działalność
Muzeum Saturn.
Są to: red. Wiesława Konopelska,
Teresa Strojniak, Marek Gawron,
Jan Powałka, Harcerski Krąg
Seniorów, Miejska Biblioteka
Publiczna im. Marii Nogajowej,
placówki szkolne wszystkich
szczebli, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Stowarzyszenie
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Twórców
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego,

Towarzystwo Przyjaciół Będzina,
Urząd Miasta Czeladź, Związek
Kombatantów
Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Muzeum Saturn zachęca wszystkich czeladzian do hojności
w dzieleniu się pamiątkami rodzinnymi, które pozwolą pełniej
prezentować historię naszego miasta. Przyjmujemy jako dary lub
depozyty relikty przeszłości rodzin związanych z Czeladzią: dokumenty, zdjęcia, elementy wyposażenia wnętrz, wszelkiego rodzaju przedmioty, które wyszły z użycia. Wszystkich mieszkańców
serdecznie zapraszamy do współpracy w tworzeniu muzealnej
kolekcji.

Kalendarz historyczny na rok 2015
Z przyjemnością informujemy, że wzorem ubiegłego roku, czeladzkie Muzeum przygotowało i wydało dla Paostwa kalendarz ścienny
na rok przyszły. Opracowane w szacie graficznej
typu „starodruk”, tegoroczne kalendarium w całości poświęcone jest
Piaskom, obchodzącym w 2015 roku

– 155 rocznicę powstania. Wydany w
formacie A-3 na papierze kredowym
zawiera 14 kart (tytułową, wstępną z
krótkim wprowadzeniem w historię
dzielnicy oraz 12 kart miesięcznych),
ozdobionych przedwojennymi fotografiami Piasków, wykonanych ręką
właścicieli najbardziej znanego atelier
fotograficznego okresu międzywojennego jedynego w Zagłębiu – Braci
Altman. Każda z kart kalendarza opatrzona jest wizerunkami charakterystycznych dla dzielnicy, niejednokrotnie dziś już nieistniejących obiektów,
imponująco prezentujących się ulic
czy doskonale zorganizowanych prze9

strzennie, schludnych osiedli pracowniczych. Wszystkie zamieszczone w
wydawnictwie archiwalne fotografie,
kartki pocztowe, unikalny plan dzielnicy pochodzą ze zbiorów własnych
Muzeum Saturn.
Mamy nadzieję, że ten naprawdę
udany kalendarz przez wielu zostanie
wykorzystany jako atrakcyjny prezent
noworoczny dla przyjaciół lub rodziny, a także zostanie dostrzeżony
przez pasjonatów Piasków. Kalendarz
do nabycia w siedzibie czeladzkiego
Muzeum.
Cena 10,00 złotych.
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Działo się w Muzeum

H
I

PAŹDZIERNIK
październiku muzealne mury rozświetliła wystawa

doskonale oddające cechy charakte-

prac Teresy Strojniak, utalentowanej artystki od lat

ru portrety, ale także miniaturowe

związanej z Czeladzią zawodowo i emocjonalnie, laure-

pejzaże

atki wielu nagród i wyróżnień. Wśród zaprezentowa-

niem do rodzinnej ziemi kieleckiej.

W

inspirowane

przywiąza-

nych prac znalazły się przede wszystkim dynamiczne,

LISTOPAD

S
T
O

Przypadającą w bieżącym roku setną rocznicę powsta-

W

nia Legionów Polskich Muzeum Saturn uhonorowało

naszego miasta mieli okazję wziąć udział w cieszącej

komemoratywną ekspozycją, otwartą uroczystym wer-

się niebywałą popularnością muzycznej akcji "Dla Cie-

nisażem 7 listopada. Wspaniałym wprowadzeniem

bie śpiewam, Polsko!" Pretekstem do zaśpiewania

do wystawy był niezwykle ciekawy wykład multime-

najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych była

dialny wygłoszony przez historyka, profesora Uniwer-

obchodzona w tym roku 100. rocznica utworzenia

sytetu Śląskiego, Dariusza Nawrota. W muzealnych

Legionów Polskich. Niesztampowy podkład muzyczny

salach Saturna zagościła ponadto ekspozycja wypoży-

zapewnili:

czona z Muzeum w Sosnowcu poświęcona tym Zagłę-

Nykamowicz,

biakom, którzy znaleźli się w składzie Pierwszej Kom-

i „dyrygentura” entuzjastycznego chóru czeladzian

panii Kadrowej i wraz z nią w dniu 6 sierpnia 1914

przypadła energetycznej Annie Piech.

przeddzień Święta Niepodległości mieszkańcy

Tomasz

Nykamowicz

profesjonalne

wyruszyli z krakowskich Oleandrów do Królestwa

i

Tobiasz

wykonanie

wokalne

S.L.

Polskiego.

GRUDZIEŃ

R
I
A

„Historyczne

portrety

kopalń

zagłębiowskich”

Mimo tego wyjątkowego

czasu, wypełnionego rozmai-

to tytuł ekspozycji będącej prawdziwym kompendium

tymi przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,

wiedzy na temat dziedzictwa industrialnego Zagłębia

czeladzianie zgromadzili się tłumnie, by uczestniczyć

Dąbrowskiego. Ten swoisty pokaz fotografii nieistnieją-

w akcji „Cała Czeladź śpiewa kolędy!”, dać się ponieść

cych już kopalń węgla kamiennego jest znakomitą oka-

dobrze sobie znanym dźwiękom i oderwać od gonitwy

zją do zwrócenia uwagi na przemysłową architekturę

szarego dnia codziennego. Naszemu Muzeum po raz

i towarzyszące jej rozwiązania urbanistyczne naszego

kolejny udało się zrealizować postawiony sobie przed

regionu, decydujące w istocie o jego specyfice. Głów-

kilku laty cel – kultywowanie rodzimych tradycji, w tym

nym tematem zdjęć są fascynujące wręcz konstrukcje

także tradycji kolę-

przemysłowe, będące zarazem ważną dokumentacją

dowania, zanikają-

świata, który bezpowrotnie odszedł.

cej w dobie skomer-

W ostatnim miesiącu roku jak zwykle odbyły się Muzealne Spotkania z Tradycją – warsztaty dla najmłodszych, pełne radosnych i twórczych przygotowań
do świąt. Dzieci wykonywały tym razem ozdoby, nie
koniecznie choinkowe!

Więcej na str.11.
10

cjalizowania
i

zeświecczenia

świąt Bożego Narodzenia.
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Działo się w Muzeum
I po kolejnych Spotkaniach z Tradycją!
i renifery, czyli tradycyjne i nieco bardziej

cji i fantazji, w skutek czego powstały niesamowite pra-

współczesne symbole świąt Bożego Narodzenia, były

ce, które ucieszą niejednego rodzica i stanowić będą

motywem przewodnim tegorocznych „Spotkań z Tra-

cudowną dekorację czeladzkich domostw. Twórczej

dycją”. Grudniowe warsztaty na stałe wpisały się już

pracy towarzyszyła wielka radość, śmiech i gwar,

w ofertę kulturalną naszego Muzeum przeznaczoną dla

a efekty napawały dzieci wielką satysfakcją. Każdy

najmłodszych!

z uczestników mógł się przekonać, że choć wykonywa-

W zajęciach, prowadzonych pod fachowym okiem pla-

nie dekoracyjnych przedmiotów nie należy do najła-

styka - Pani Lucyny Mroczek-Szymańskiej, udział wzię-

twiejszych, to właśnie ozdoby zrobione samodzielnie

ło ponad 40. trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej

cieszą najbardziej.

nr 1.

Z ogromną radością Muzeum mogło po raz kolejny zor-

Dzieci wykonywały ozdoby choinkowe – i nie tylko! –

ganizować warsztaty, które cieszą się wśród najmłod-

z papieru i bibuły, ale także z materiałów naturalnych

szych czeladzian tak wielką popularnością. Kolejna edy-

takich jak szyszki sosnowe. Cała gama zdobień i dekora-

cja wiosną przyszłego roku – tuż przed świętami Wiel-

cji pozostawiona została nieskończonej dziecięcej inwen-

kanocnymi!

Aniołki

Stefania Lazar

K

WRZESIEŃ
Powakacyjny

sezon koncertów z cyklu „Muzyczne piąt-

O

ki” zainaugurował koncert zespołu TODO ART TRIO.
Tego wieczoru występujący na scenie czeladzkiego Saturna artyści zaprezentowali najpiękniejsze utwory z kano-

N

nu muzyki filmowej. Pojawiły się więc utwory z musicali
„Skrzypek na dachu”, „Upiór w operze” czy „West Side

C

Story”. Podczas koncertu nie mogło też zabraknąć utworów z kultowych polskich seriali.

S.L.

PAŹDZIERNIK
Październikowy

LISTOPAD

koncert upłynął pod znakiem muzyki

Motywem przewodnim listopadowego koncertu było

żydowskiej, zaserwowanej gościom przez dobrze znany

pełne ekspresji, żywiołowe swingowe brzmienie.

bywalcom Muzeum zespół „Negev”. Wśród utworów,

To największe utwory niezaprzeczalnego króla swin-

którymi artyści uraczyli gości, były: „Dona, Dona czyli

gu – Glenna Millera - zaprezentowano w ten zimny,

jedzie Mojszele”, „Rebeka” czy „Miasteczko Bełz”. Nieco

listopadowy wieczór. Scena czeladzkiego Muzeum

sentymentalna i melancholijna nuta, tak charakterystycz-

należała do zespołu Bohdana Wantuły, który po raz

na dla muzyki klezmerskiej, przeniosła słuchaczy w bez-

pierwszy, choć pewnie nie ostatni, zagościł w Pałacu

powrotnie

Pod Filarami.

utracony

świat

głośnych,

i barwnych przedwojennych sztetli.

gwarnych

H
I
S
T
O
R
I
A

S.L.
11

S.L.
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I KWARTAŁ 2015 ROKU W MUZEUM
STYCZEŃ

W
Y

9

stycznia

o

godzinie

MARZEC

17:00

w Katowicach. Wystawa fotogra-

W marcu zaprezentujemy eks-

zapraszamy na wernisaż wystawy

ficzna ilustruje architekturę drew-

pozycję pocztówek z zachwyca-

„Tropem Kolberga – etnograficzne

nianą Zagłębia Dąbrowskiego oraz

jących i niezwykle obszernych

badania terenowe Zagłębia Dą-

ginące zwyczaje ludowe praktyko-

browskiego”,

zbiorów Jana Kmiotka, kolek-

wane zgodnie z kalendarzem ob-

cjonera

rzędowym.

Zagłębia Dąbrowskiego.

przedstawiającej

S

efekty projektu badawczego prze-

T

oraz Regionalny Ośrodek Kultury

prowadzonego przez etnografów

Wystawę będzie można oglądać
do 1 marca b.r.

S.L.

A

19 lutego pod pomnikiem poświę-

Kilka dni później, 24-25 lutego,

W

conym dzieciom Potulic, usytuow-

dzieci szkół podstawowych i gim-

anym nieopodal Muzeum Saturn,

nazjalnych będą miały okazję wziąć

odbędą się coroczne obchody upa-

udział

miętniające powrót małych więź-

„Konkursu Wiedzy o Czeladzi”,

niów z hitlerowskiego obozu koło

w którym wyłonieni zostaną ucz-

Bydgoszczy.

niowie zakwalifikowani do finału.

Y

historii

Również w marcu, jak zwykle
Muzeum

szkolnym

miłośnika

przed świętami wielkanocnymi,

LUTY

w

i

wiosenną

organizować
odsłonę

będzie

„Spotkań

z Tradycją” - warsztatów przeznaczonych dla najmłodszych.

etapie

S.L.

S.L.

K
O
N
C
E
R
T
Y

STYCZEŃ
W pierwszy piątek stycznia o go-

nastroju wkroczyć w Nowy – 2015

dzinie 18.00, Muzeum Saturn ser-

– Rok!

decznie

zaprasza

na

koncert

„W Nowy Rok ze Straussem…
i nie tylko”, w wykonaniu doskonale znanego wszystkim bywalcom
piątkowych

koncertów,

zespołu

„Trio Appassionata”. W repertuarze największe przeboje Johanna
Straussa a także największe hity
sceny operetkowej Wszystko po
to, by w szampańskim i tanecznym

Drugie styczniowe spotkanie muzyczne o charakterze operetkowym

Dział
Organizacyjno - Administracyjny
tel. (0-32) 265 42 93
e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl

pt. „Świat mieni się setkami barw,
czyli muzyczne uniesienie w najlepszym stylu” odbędzie się 30
stycznia,

a bohaterami wieczoru

będą Oskar Jasiński – tenor, Swietłana Kaliniczenko – sporan i Ewa
Danielewska – fortepian.

S.L.

e-mail: dyrektor.saturn@muzeumsaturn.czeladz.pl
Dział
Historii Miasta i Górnictwa
Zagłębia Dąbrowskiego
tel. (0-32) 265 42 98
e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl

MARZEC

LUTY
27 lutego o godz.18.00 zagości

W ostatni piątek marca z kolei

w

czeladzkim

zapraszamy na „Muzyczną po-

pianista Grzegorz

dróż po Hiszpanii i Ameryce

Niemczuk z recitalem chopinow-

Łacińskiej – Raices”, pełną gorą-

skim.

cych

Muzeum

melomanom

znany

S.L.

rytmów

flamenco,

tanga

i bolero, w którą zabierze nas

Prawdziwie Szczęśliwego i Udanego
Nowego 2015 Roku
życzą
Dyrektor i pracownicy
Muzeum Saturn w Czeladzi

Magdalena Lechowska.

S.L.

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

Następny
numer Oficyny w marcu
12

