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P rzed nami maj, a w nim kolejne 

ogo lnoeuropejskie s więto muze-

o w, w kto re -  jak co roku - włączy 

się takz e czeladzkie Muzeum  

Saturn. W sobotę, 16 maja, zapraszamy do 

Pałacu pod Filarami, w kto rym kro lowac  

będzie temat mody, zwłaszcza tej minionej, 

obowiązującej w dawnych czasach. W tym 

roku zaprezentujemy przekrojową kolekcję 

historycznych ubioro w, zachęcając do 

„kostiumowej” podro z y przez epoki histo-

ryczne. Będziemy mogli obejrzec  zatem re-

prezentatywne stroje z czaso w s redniowie-

cza, renesansu, czy baroku, uchodzące nie-

gdys  za krzyk mody i będące obiektem po-

z ądania nie jednej damy i powodem  

do zazdros ci pomiędzy członkami dwor-

skiej kamaryli - dzisiaj wzbudzające podziw 

swoim bogactwem, wymys lnym krojem  

i szlachetnym materiałem.  

Kostiumy, pochodzące z Pracowni Arty-

stycznej Anny Musialskiej z Ogrodzien ca,  

to prawdziwe perełki. Powstają z niezwy-

kłej pasji i zainteresowania dawnymi wie-

kami oraz ubiorami, a odtwarzane są z nie-

bywałym pietyzmem. Autorka, opierając się 

na materiałach z ro dłowych, odtwarza daw-

ną garderobą dbając o najdrobniejsze deta-

le. Efekt jest zachwycający! W trakcie „Nocy 

Muzeo w” gos cie będą mieli moz liwos c  wy-

słuchania wykładu autorki strojo w na temat 

niegdys  obowiązujących trendo w, ale takz e 

sposobu powstawania stylowych strojo w 

obecnie. W repertuarze imprezy znajdzie 

się takz e akcent muzyczny – jedyny w swo-

im rodzaju spektakl operowy pt. „Gala  

z Księz niczką Czardasza … i nie tylko”  

w wykonaniu artysto w z Teatru Muzyczne-

go Arte Creatura. 

Wszystkich, kto rzy odwiedzą mury  

Muzeum Saturn w majowy wieczo r czeka  

w tym roku wyjątkowa niespodzianka! Juz  

dzis  zachęcamy do zarezerwowania tego 

dnia w swoich kalendarzach i odwiedzenia 

nas.  

    

110 lat temu  
ruszyła budowa 
nowego kościoła 
w Czeladzi  
Czytaj str. 5 

Był taki dyrek-
tor  kopalni 
„Saturn”  
- Józef Feliks  
Maksymilian 
Łubieński 
Czytaj str. 9 

 

 

Ciepłych, pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 

pełnych nadziei  

i miłości, obfitujących 

we wzajemną  

życzliwość   

w imieniu społeczności  

                          Muzeum Saturn w Czeladzi  

                              życzy Dyrektor  

                              Iwona Szaleniec 
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Z  ogromną przyjemnos cią infor-

mujemy, z e Czeladz  znalazła się 

w gronie 21 miast z całej Polski i 5 

w województwie śląskim, kto re w 

tym roku odwiedzi „Muzeum na 

ko łkach” – mobilna wystawa eduka-

cyjna przedstawiająca historię i kul-

turę polskich Z ydo w. Organizato-

rem ekspozycji jest Muzeum Historii 

Z ydo w Polskich POLIN, kto re stara 

się ze swoją ofertą trafic  do jak naj-

szerszego grona oso b. Jedną z idei 

przys wiecającej Muzeum POLIN jest 

poszukiwanie kanało w dotarcia  

do nowych grup i s rodowisk, stara-

nie o to, by nikt nie czuł się wyklu-

czony z uczestnictwa w jego inicja-

tywach. „Muzeum na ko łkach” to 

projekt, kto ry s wietnie się w tę ideę 

wpisuje. Wystawie mobilnej towa-

rzyszyc  będą ro z norodne działania 

prowadzone przez edukatoro w Mu-

zeum Historii Z ydo w Polskich oraz 

lokalnych działaczy: warsztaty, dys-

kusje, pokazy filmo w, działania  

w przestrzeni miejskiej. Celem pro-

jektu jest szerzenie wiedzy o niemal 

1000-letnim wspo łistnieniu kultur 

polskiej i z ydowskiej, a takz e wspie-

ranie lokalnych inicjatyw dotyczą-

cych dialogu polsko-z ydowskiego  

i ochrony dziedzictwa z ydowskiego. 

„Muzeum na ko łkach” zawita do 

Czeladzi w dniach 21-23 czerwca, 

a pawilon wystawienniczy zwiedzac  

będzie moz na w sercu samego mia-

sta – na czeladzkim rynku. Z całą 

pewnos cią będzie to wielkie s więto 

kultury z ydowskiej w regionie,  

ale i jedna z największych w tym 

roku imprez w mies cie. Do zwiedza-

nia wystawy jak i szerokiego udzia-

łu w projekcie zapraszamy wszyst-

kich mieszkan co w Czeladzi  

i Zagłębia Dąbrowskiego, miłos ni-

ko w kultury z ydowskiej, osoby cie-

kawe historii regionu i jego toz sa-

mos ci kulturowej. Do zwiedzania 

pawilonu muzealnego zachęcamy 

takz e rodzico w z małymi dziec mi, 

dla kto rych w przestrzeni wystawy 

edukatorzy przewidzieli wiele 

atrakcji atrakcyjnych gier i zabaw, 

odznaczających się duz ym walorem 

poznawczym. 

Wizytę „Muzeum na ko łkach” otwo-

rzy festiwal muzyki z ydowskiej 

„Szalom na Rynku” (21 czerwca). 

Zachęcamy do s ledzenia biez ących 

informacji o programie imprezy  

na stronach Urzędu Miejskiego  

Czeladzi i Muzeum Saturn.  

                                        Stefania Lazar 

Muzeum na kółkach w Czeladzi  

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec  

Szkolny etap Konkursu  Wiedzy o Czeladzi za nami 

O d samego początku swojego 

powstania Muzeum Saturn 

wespo ł ze Stowarzyszeniem Miło-

s niko w Czeladzi oraz Urzędem Mia-

sta Czeladz  jest gło wnym organiza-

torem Konkursu Wiedzy o Czeladzi 

adresowanego do młodziez y gim-

nazjalnej z kl. II oraz piątoklasisto w 

ze szko ł podstawowych. Tegorocz-

na tematyka konkursowa zasadni-

czo jest związana z 100. rocznicą 

przywro cenia Czeladzi praw miej-

skich i obejmuje zagadnienia zwią-

zane z historią miasta, jego symbo-

lami oraz zabytkami. 

Turniej przebiega w dwo ch eta-

pach: szkolnym i finałowym. Elimi-

nacje na szczeblu szkolnym miały 

miejsce 24 lutego dla szko ł podsta-

wowych oraz 25 lutego dla gimna-

zjo w. Wzięło w nich udział 401 

ucznio w. Do finału Konkursu, kto ry 

odbędzie się 28 kwietnia zakwali-

fikowali się: Filip Nocoń 

i Katarzyna Korus (SP nr 7), Julia 

Jurczak i Karol Duran (SP nr 3), 

Alicja Mazur i Monika Sączewska 

(SP nr 2), Patryk Owczarek i Ma-

ciej Kawecki  (SP nr 1), Karolina 

Pawlik i Michalina Jurga (G nr 3), 

Paulina Gawlas i Łukasz Jurczyń-

ski (G nr 2), Daria Oczkiewicz i 

Julia Cichoń (G nr 1). 
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  Wspomnienie Jerzego Żymirskiego w  80. rocznicę urodzin 

J 
erzy Z ymirski - fotogra-

fik, nauczyciel, społecznik. 

Człowiek, kto ry -  choc  nie 

pochodził z Czeladzi - związał z nią 

całe swoje z ycie.  Urodził się we 

Lwowie 12 marca 1930 r. i tam spę-

dził dziecin stwo. W latach okupacji 

mieszkał z matką i siostrą w Ra-

domsku. Jego ojciec, Jo zef Z ymirski, 

był oficerem w Samodzielnej Bryga-

dzie Strzelco w Podkarpackich i wal-

czył najpierw na Bliskim Wscho-

dzie, potem w Tobruku i we Wło-

szech. W związku z tym na Jerzego 

spadł obowiązek opiekowania się 

rodziną. Aby uniknąc  wywiezienia 

na roboty przymusowe do Niemiec, 

podjął pracę w zakładzie czapkar-

skim. To wo wczas zainteresował się 

fotografią, z kto rą pełna pasji przy-

goda trwac  będzie całe jego z ycie. 

Pierwszy profesjonalny sprzęt 

otrzymał od ojca w 1948 r. Jako 

młody amator wykonywał nim foto-

grafie o charakterze reporterskim  

i osobistym. Po ukon czeniu gimna-

zjum w Radomsku rozpoczął studia 

na wydziale matematyczno-

fizycznym Wyz szej Szkoły Pedago-

gicznej w Łodzi. W 1951 r. zawarł 

związek małz en ski z Aliną Sikorą – 

kolez anką ze studio w. Po uzyskaniu 

dyplomu w 1954 r. otrzymał wraz  

z z oną nakaz pracy w zagłębiow-

skich szkołach. Był nauczycielem 

matematyki między innymi w LO 

im. S. Z eromskiego w Dąbrowie Go r-

niczej, LO im. M. Kopernika i LO im. 

C.K. Norwida (dawniej Szolca)  

w Będzinie oraz LO im. M. Curie-

Skłodowskiej w Czeladzi. Pracę  

w charakterze pedagoga zakon czył 

w roku 1967. W latach pięc dziesią-

tych i szes c dziesiątych XX w. zaczął 

dokumentowac  Czeladz . Intereso-

wały go gło wnie te rejony miasta, 

kto re zaczęto poddawac  daleko idą-

cym przeobraz eniom urbanistycz-

nym, a kto re w konsekwencji zaczę-

ły znikac  z jego dawnego krajobra-

zu. Dzis  zdjęcia te nieocenionym 

materiałem historycznym.  

W latach 1967- 1980 Jerzy Z ymirski 

pracował w katowickim Zakładzie 

Elektronicznej Techniki Obliczenio-

wej, a w latach 1980-1984 w Insty-

tucie Gospodarki Materiałowej  

w Katowicach. Był członkiem Kato-

wickiego Towarzystwa Fotograficz-

nego, wspo łpracował tez  z Klubem 

Fotograficznym PTTK w Bytomiu. 

Zorganizował szereg wystaw foto-

graficznych. Do najbardziej znanych 

nalez ą: „Czeladz , kto rej juz  nie ma”, 

„Chaty Beskidu”, „Skansen” oraz 

cykle „Cmentarze Zagłębia”, na kto -

rych utrwalił nekropolie Czeladzi, 

Będzina i Dąbrowy Go rniczej. Prace 

Jerzego Z ymirskiego wystawiane 

były w Polsce, Czechach, Niemczech 

i Brazylii. Organizował tez  pokazy 

slajdo w, kto rych tematem były 

gło wnie krajobrazy. 

Za swą działalnos c  był wielokrotnie 

wyro z niany i odznaczany między 

innymi: Złotym Krzyz em Zasługi, 

Złotą Odznaką Zasłuz onych w Roz-

woju Wojewo dztwa Katowickiego, 

Nagrodą Miasta Czeladz  i wielu in-

nymi. 

Zmarł nagle 6 kwietnia 2002 roku. 

Spoczął na cmentarzu parafialnym 

w Czeladzi, pochowany obok swojej 

co rki Ewy, zmarłej tragicznie  

w 1978 r. 

Wykonana przez niego praca foto-

graficzna, utrwaliła te częs ci Czela-

dzi, kto re nie zdołały oprzec  się du-

chowi czasu - uskutecznianym przez 

PRL-wskie władze koncepcjom pla-

nistycznym. Dzięki temu fotografie 

Jerzego Z ymirskiego są dzisiaj nie-

zwykle cennymi i często jedynymi 

z ro dłami wiedzy o dawnej tkance 

miejskiej Czeladzi.  

W celu upamiętnienia 80. rocznicy 

urodzin czeladzkiego artysty i doku-

mentalisty, na przełomie marca  

i lutego w Muzeum Saturn zapre-

zentowano wystawę częs ci jego 

prac zatytułowaną „Ulica Staszica  

w fotografii Jerzego Z ymirskiego”. 

                                           Stefania Lazar 

Autor: Jerzy Żymirski  

Skrzyżowanie ulic St. Staszica i 1 Maja  
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J est jednym z największych 

gmacho w uz ytecznos ci pu-

blicznej w Czeladzi. Połoz ony 

przy gło wnej arterii komuni-

kacyjnej miasta, budził i nieprze-

rwanie budzi zainteresowanie prze-

jezdnych. Mowa o obiekcie dzis  zna-

nym mieszkan com jako kino 

„Uciecha”, jednak powstałym z zu-

pełnie innym przeznaczeniem.  

Rosnący prestiz  i rozwo j Straz y 

Ochotniczej Ogniowej, załoz onej  

w Czeladzi w 1907 roku, wymagały 

zorganizowania nowej przestrzeni 

na jej potrzeby. Decyzję o budowie 

Straz nicy SOO podjęto w pierw-

szych latach niepodległos ci. Projekt, 

wykonany przez nieznanego archi-

tekta, powstały w Biurze Budowla-

nym Wacława Wojewo dzkiego  

w Dąbrowie Go rniczej, zatwierdzo-

no w Okręgowej Dyrekcji Robo t Pu-

blicznych w  Kielcach 19 lutego 

1926 roku. Budowę obiektu ukon -

czono w 1929 roku. Pierwotna kon-

cepcja zakładała wzniesienie potęz -

nego, wydłuz onego w kierunku po-

łudniowym obiektu z dwoma wy-

raz nie zaznaczonymi skrzydłami – 

po łnocnym i południowym. Projekt 

ten nie został zrealizowany, naj-

prawdopodobniej z przyczyn finan-

sowych i musiano go znacząco zre-

dukowac , ograniczając się do wybu-

dowania tylko  jednej częs ci - tej, 

kto rą moz emy podziwiac  dzisiaj. 

Czeladzka straz nica otrzymała im-

ponującą formę i dos c  eklektyczny 

kostium. Z jednej strony w jej ele-

wacji widoczne są wyraz ne elemen-

ty neoklasycystyczne - takie jak roz-

pięte na całej wysokos ci w tzw. 

wielkim porządku pilastry. Z kolei 

zarysowane  za pomocą wysokich 

okien typu port – fene tre („okno-

drzwi”) reprezentacyjne pierwsze 

piętro „piano nobile”, popularne 

było w klasycyzmie, ale i w baroku. 

Wraz enie barokowego charakteru 

dodawac  miały budynkowi takz e 

okulusy - okrągłe okienka w go rnej 

partii elewacji przewidziane w pro-

jekcie i zdobiące budynek w pierw-

szym okresie jego istnienia. Warto 

zaznaczyc , z e odwołania do archi-

tektury pałacowej były bardzo po-

pularne w architekturze uz yteczno-

s ci publicznej początku lat dwudzie-

stych, a czeladzki budynek bardziej 

przypominał moz nowładczą siedzi-

bę niz  straz nicę.  

Do budynku prowadziły wejs cia 

przez dekoracyjnie opracowane, 

łukowate portale. Spiętrzony nad 

całos cią dwu - i czterospadowy 

dach dodawał budynkowi monu-

mentalizmu, całos c  robiła wraz enie 

oryginalnos ci i dekoracyjnos ci. We 

wnętrzu dwuskrzydłowej bryły zna-

lazła się sala widowiskowa, ale tak-

z e biblioteka, sala zebran  zarządu, 

pomieszczenie dla orkiestry stra-

z ackiej, kuchnia, mieszkania.  Juz   

w pierwszych latach uz ytkowania 

sala widowiskowa, przekształcona 

w kino „Uciecha”, została oddana  

w dzierz awę Janowi Markowi. 

W okresie II wojny s wiatowej budy-

nek został zaadaptowany na 

„Deutsches Haus” – dom niemiecki –

przeznaczony dla zamieszkałych  

w Czeladzi Niemco w, pełniący funk-

cję miejsca spotkan , imprez kultu-

ralnych i rozrywki. Zadecydowały  

o tym z pewnos cią wzmiankowane 

neoklasycystyczne formy, szczego l-

nie preferowane przez narodowo-

socjalistyczny rez im. Przed oficjal-

nym oddaniem gmachu do uz ytko-

wania społecznos ci niemieckiej, 

dom przeszedł niewielkie modyfika-

cje. Godnym uwagi jest fakt, z e na 

potrzeby jego wyposaz enia zapro-

jektowano specjalne drewniane me-

ble nawiązujące do niemieckiego 

„stylu narodowego”, mające przypo-

minac  odwiedzającym go typowe 

wyposaz enie domo w Trzeciej Rze-

szy i sprawic , by bywalcy poczuli,  

z e są u siebie.  

Po wojnie dokonano rozbudowy 

obiektu - dobudowano nową wo-

zownię i wiez ę. Przekształcenia te  

w planem i kierunkiem rozbudowy 

nawiązywały do pierwotnego, nie-

zrealizowanego planu z początko w 

lat 20. XX wieku. Ich forma miała 

jednak pragmatyczny i minimali-

styczny charakter, mocno odcinając 

się od gło wnej częs ci kompleksu.  

Z całą pewnos cią nie wpłynęło to 

korzystnie na estetykę całos ci.  

W okresie powojennym w gmachu 

na nowo zaczęło działac  kino, tym 

razem „Uciecha”. Pełen rozmachu 

gmach był dla czeladzian powodem 

do dumy przez kilka dziesięcioleci. 
 

Bibliografia: 

Archiwum Pan stwowe w Kielcach, 
Urząd Wojewo dzki Kielecki I 

Archiwum Pan stwowe  w Katowi-
cach, Akta m. Czeladzi 

50 lat pracy Ochotniczej Straz y 
Poz arnej w Czeladzi-Wydanie Jubi-
leuszowe 1957 rok. 

                                    

                                      Stefania Lazar 

     Prywatny pałac czy budynek społeczny? 
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  110 lat temu ruszyła budowa nowego kościoła w Czeladzi 

H 
istoria nowego kos cioła 

pod patronatem s w. Stani-

sława Biskupa i Męczenni-

ka to nie tylko zapis poszczego lnych 

etapo w jego powstawania oraz 

upiększania, ale przede wszystkim 

swoista opowies c  o minionym stule-

ciu, kto rej gło wnymi bohaterami  

są mieszkan cy Czeladzi. Obfitująca 

w dos c  liczne wątki o rozmaitym 

charakterze - od filozoficznych  

i obyczajowych poprzez rodzajowe, 

a nawet sensacyjne - w istocie sta-

nowi s wiadectwo niezwykłej szczo-

dros ci i cierpliwos ci, wreszcie po-

boz nos ci miejscowych parafian. Sta-

raniem kilku pokolen  czeladzian, 

kto rzy w poczuciu odpowiedzialno-

s ci za kształt i zachowanie rangi 

największego w mies cie dziedzic-

twa przeszłos ci, dokładali wszelkich 

staran , aby Dom Boz y słuz ył jak naj-

lepiej następnym pokoleniom, za-

chwyca on niezmiennie swym pięk-

nem i kolorytem. 

Urzeczywistnienie idei „s wiątyni 

ogromnej” wymagało potęz nych 

nakłado w finansowych. Zaczątki 

były jednak dos c  trudne. Zawiązany 

komitet budowy, do kto rego weszli 

najznamienitsi przedstawiciele pa-

rafii nie ustawał w licznych zabie-

gach o s rodki i materiały. Nie mniej-

szą wagę stanowiło organizowanie 

pracy. System finansowania  

w gło wnej mierze opierał się na 

dobrowolnych ofiarach wiernych.  

W zbieraniu funduszy, w początko-

wym okresie, ogromną rolę odegrał 

o wczesny wikariusz ks. Bolesław 

Pien kowski. Budowa tak imponują-

cej s wiątyni nie byłaby moz liwą bez 

wsparcia ze strony Zarządo w cze-

ladzkich kopaln  udzielanego niemal 

przez cały czas trwania robo t bu-

dowlanych i wykon czeniowych. 

Pierwsze działania komitetu budo-

wy polegały więc na zwro ceniu się  

o pomoc finansową do kierownic-

twa kopalni „Saturn” wyraz oną po-

niz szą tres cią w pis mie z dnia 19 

maja 1905 r.: 

"Niniejszym mamy zaszczyt zawia-

domić W. Panów że Władze zezwoli-

ły na budowę nowego kościoła  

w Czeladzi. Komitet budowy kościoła, 

biorąc pod uwagę palącą potrzebę 

odpowiedniej do liczby parafian 

świątyni, postanowił jeszcze tego 

lata przystąpić do rozpoczęcia budo-

wy kościoła. Przewidywany kosztory-

sem koszt budowy wynosi około 200 

000 rb. Sumę tę spodziewamy się 

zebrać drogą składek od parafian  

i kolatorów kościoła za których  

uważamy Zarządy kopalń „Saturn”, 

„Czeladz” i „Milowice”. Robotnicy 

powyższych kopalń wystąpili jeszcze 

w ub. roku do inspekcji górniczej  

o zezwolenie na potrącanie na rzecz 

budowy po 1% z ich zarobków. 

Udzielenie tego zezwolenia poświad-

cza odezwa Inżyniera Okręgowego 

do W. Panów z dnia 11 lutego br 

N.298. Wobec powyższego prosimy 

W. Panów o rozpoczęcie potrąceń 

robotnikom kopalni „Saturn” 1% 

składek i jednocześnie zanosimy 

uprzejmą prośbę o stały zasiłek ze 

strony Zarządu kopalni przez czas 

trwania budowy kościoła". 

Podanie to zostało następnie prze-

słane przez dyrektora kopalni Ra-

dzie Zarządzającej Towarzystwa 

Go rniczo-Przemysłowego „Saturn” 

celem akceptacji. Członkowie Rady 

postanowili jednak ze względu na 

strajk robotniko w (2-21 II) wywoła-

ny przesileniem przemysłowym 

wstrzymac  wypłatę zasiłku. Kilka 

tygodni po z niej - 23 czerwca - komi-

tet budowy wystosował kolejne pi-

smo z podaniem o materialną po-

moc. Powołał się przy tym na juz  

złoz oną jednorazową ofiarę 10 000 

rubli przez Towarzystwo Bezimien-

ne Kopaln  Węgla „Czeladz ” wraz  

z zobowiązaniem kaz dorazowej 

dopłaty w wysokos ci 50% do mie-

sięcznej sumy przewidzianych skła-

dek robotniczych. W odpowiedzi 

Rada Zarządzająca Towarzystwa 

„Saturn” zadecydowała o udzieleniu 

dotacji opiewającej na 12 000 rubli. 

Warto wspomniec  takz e, iz   

Zarząd Towarzystwa Go rniczo-

Przemysłowego „Saturn” przekazy-

wał tez  darowizny dla s wiątyn  poło-

z onych na terenie gmin, w kto rych 

znajdowały się posiadłos ci nalez ące 

do Towarzystwa. Przedsiębiorcy 

wspierali ro wniez  kos cioły innych 

wyznan , np. datek w wysokos ci 

2000 rubli ofiarowali na rzecz cer-

kwi pw. S więtych Wiery, Nadziei, 

Luby i Matki Ich Zofii w Sosnowcu. 

 
Bibliografia: 
AP Katowice, 846 Towarzystwo 
Go rniczo-Przemysłowe „Saturn” 
sygn. 86. 

 

                                Anna Binek-Zajda 
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Legiony i co dalej?  

W 
 poprzednim numerze 

Oficyny Saturnowskiej 

przybliz ono sylwetki  

6-u legionisto w s cis le związanych  

z Czeladzią. Poniz szy tekst stanowi 

jego kontynuację.  

Inny rodzaj sukcesu zawodowego 

stał się udziałem kolejnych dwo ch 

legionisto w, urodzonych poza Zagłę-

biem, ale kto rych los rzucił na ziemię 

zagłębiowską. To zresztą kariera 

kon cząca się tragicznie.  

Pierwszy z nich to Bronisław Do-

robczyński, pochodzący z Kielecczy-

zny. Po raz pierwszy do Zagłębia 

trafił na początku XX wieku, tutaj tez  

prowadził konspiracyjną działalnos c  

spiskową uz ywając pseudonimu 

„Czarny Janek”. Od 1914 roku był 

z ołnierzem I Brygady. Przeszedł cały 

szlak bojowy z wojną ukrain ską  

i bolszewicką włącznie. Szeregi Woj-

ska Polskiego opus cił w 1924 w ran-

dze majora. Za odwagę i zasługi 

opro cz Krzyz a Virtuti Militari oraz 

trzykrotnego odznaczenia Krzyz em 

Walecznych otrzymał od Pan stwa 

majątek Hołowczyce k/Wołkowyska. 

Zarządzając majątkiem jednoczes nie 

sprawował funkcję urzędnicze  

w Starostwie Wołkowyskim, a po z -

niej wo jta gminy Podorosk. W latach 

30. kolejny raz przyjechał do Zagłę-

bia, gdzie w 1935 roku objął urząd 

Burmistrza Czeladzi, a w 1937 roku 

– wiceprezydenta m. Kielc. 

1 wrzes nia 1939 roku Dorobczyn ski 

jako major rezerwy został zmobilizo-

wany. Dla bezpieczen stwa swoją 

z onę wraz z 2-letnim synkiem umie-

s cił w Hołowczycach z dala od linii 

przewidywanego frontu. Nie mo gł 

przewidziec , ze kilkanas cie dni po z -

niej, po wkroczeniu wojsk radziec-

kich na wschodnie tereny Polski, 

jego najbliz si zostaną wywiezieni  

w głąb Rosji, na Sybir.  

Po klęsce wojny obronnej Dorob-

czyn ski natychmiast podjął działal-

nos c  konspiracyjną. Został człon-

kiem AK, działając w partyzantce  

na terenie Kielecczyzny. Zginął we 

wsi Nieznanowice k/Włoszczowy, 

gdzie w majątku ziemskim pracował 

jako ogrodnik. Poległ 10 czerwca 

1944 roku z rąk partyzanto w anta-

gonistycznej, reprezentującej skraj-

ną lewicę, grupy Garbatego.  

Ro wniez  nietuzinkową i jednocze-

s nie tragiczną postacią jest kolejny, 

były legionista - Henryk Brudnicki. 

Ten ostatni przedwojenny burmistrz 

Czeladzi oz enił się z czeladzianką 

wiąz ąc swe z ycie z Zagłębiem. Wiele 

lat pracował na stanowiskach urzęd-

niczych w Wydziale Powiatowym  

w Będzinie. W 1936 roku objął urząd 

burmistrza Czeladzi, kto ry sprawo-

wał do wybuchu wojny. Najwaz niej-

szą inwestycją jego kadencji była 

budowa nowej szkoły powszechnej, 

w kto rej w nowoczesnym budynku 

dzieci zasiąs c  w ławkach miały  

1 wrzes nia 1939. Niestety wybuchła 

wojna a gmach przejęły władze oku-

pacyjne, przeznaczając go na Ra-

thaus.  

Z wybuchem wojny Brudnicki znaj-

dujący się na lis cie poszukiwanych, 

wraz z rodziną opus cił Czeladz  i wy-

jechał do Warszawy. Tam wstąpił  

do konspiracji. Latem 1944 roku, tuz  

po wybuchu powstania warszaw-

skiego został aresztowany. Znalazł 

się w grupie 1933 oso b wywiezio-

nych do obozu Mathausen-Gusen. 

Zginął 16 paz dziernika 1944 roku.  

Kolejną i niestety ro wnie tragiczną 

postacią był pochodzący jak Anker-

stein z Piasko w, Apolinary Chlęch. 

Przeszedłszy szlak bojowy z 6 puł-

kiem piechoty, uczestniczył w wojnie 

bolszewickiej a następnie w III po-

wstaniu s ląskim. W dwudziestoleciu 

międzywojennym pracował w kopal-

ni „Czeladz ” na stanowisku urzędni-

czym. Udzielał się w Związku Podofi-

cero w Rezerwy. Po wybuchu II woj-

ny s wiatowej zmobilizowany, 

uczestniczył w kampanii wrzes nio-

wej. Ranny w nogi trafił do szpitala 

w Lublinie. Po wyleczeniu ran po-

wro cił do Czeladzi i do pracy na ko-

palni aczkolwiek na stanowisku ro-

botniczym, z niz szym uposaz eniem. 

Odebrano mu luksusowe mieszka-

nie, w kto rym zamieszkali Niemcy. 

Apolinary przystąpił do działalnos ci 

konspiracyjnej. Jako aktywnego 

działacza Organizacji Związku Orła 

Białego władze okupacyjne areszto-

wały go w kwietniu 1941 roku i wy-

wiozły do KL Auschwitz, gdzie został 

zamordowany 22 marca 1942 roku.  

I jeszcze jedna postac  smutna i tra-

giczna, kto rej los jest z ywym zaprze-

czeniem, z e słuz ba w Legionach była 

przepustką do dobrobytu i wielkiej 

kariery. Teodor Chmurzyński zwią-

zany z Czeladzią i Sosnowcem, po 

przejs ciu szlaku bitewnego Legio-

no w i uczestnictwie w wojnie bol-

szewickiej postanowił pozostac   

w słuz bie woskowej. Zwolniony  

w 1932 roku z wojska po 17 latach 

słuz by bezskutecznie poszukiwał 

pracy w cywilu. 36-letni męz czyzna 

w sile wieku obarczony liczną rodzi-

ną dopiero po łtora roku po z niej zo-

staje zatrudniony przez magistrat 

sosnowiecki, otrzymując przez  
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Legiony i co dalej? cd. 
kolejne 5 lat okresowe umowy na 

prace dorywcze.  

Wraz z dwoma innymi legionistami, 

przyjętymi do urzędu miejskiego na 

tych samych zasadach, opłacany był 

z tzw. funduszu legionowego. Prze-

noszony z działu do działu uzyskiwał 

najniz sze uposaz enie, nie mieszczące 

się w obowiązujących widełkach za-

robko w urzędniczych. Teodor mają-

cy na utrzymaniu chorą z onę oraz 3 

syno w w wieku szkolnym zmuszony 

był korzystac  ze wsparcia Bratniej 

Pomocy, funkcjonującej w ramach 

Związku Legiono w Polskich. Rozsy-

łał ro wniez  pros by do wielu instytu-

cji i organizacji o pomoc w uzyskaniu 

stałego zajęcia. Z brakiem stałej 

umowy o pracę zastała Chmurzyn -

skiego II wojna s wiatowa i zmiana 

władz miejskich Sosnowca. Niemiec-

ki burmistrz umowę przedłuz ył, lecz 

kilka dni po z niej, w kwietniu 1940 

roku Teodor Chmurzyn ski został 

aresztowany i wywieziony do obozu 

w Os więcimiu, skąd juz  nie wro cił.  

We wrzes niu 1939 roku niemal 

wszyscy legionis ci przekroczyli 

czterdziesty rok z ycia i moz na przy-

puszczac , ze opro cz tych, kto rzy wy-

brali zawodową słuz bę wojskową, 

większos c  nie została zmobilizowa-

na. Znakomita jednak częs c  byłych 

z ołnierzy podjęła walkę, działając w 

ruchu oporu lub nielegalnych organi-

zacjach konspiracyjnych. Jeszcze raz 

przyszło im walczyc  o Niepodległą. 

Wielu z nich za swą przeszłos c  znala-

zło się na czarnych listach oso b po-

szukiwanych przez gestapo. Areszto-

wani i wywiezieni do obozo w kon-

centracyjnych za słuz bę w Legionach 

Polskich zapłacili najwyz szą cenę. 

Bibliografia: 

Materiały własne Muzeum  
Saturn w Czeladzi 
Karty ewidencyjne z Centralnego 
Archiwum Wojskowego         
                            
                                Iwona Szaleniec 

 

Młodzi czeladzianie pamiętają o bohaterach spod Monte Cassino 

Z wycięzcami zorganizowanego 

przez Muzeum Saturn pod pa-

tronatem Instytutu Nauk o Kulturze 

i Studio w Interdyscyplinarnych 

Uniwersytetu S ląskiego w Katowi-

cach konkursu zatytułowanego 

„Nasz udział w wielkiej historii: losy 

z ołnierzy, kto rzy brali udział w bi-

twie pod Monte Cassino” zostali 

Jakub Pieńkos uczen  Gimnazjum 

nr 2 oraz Marta Świątek uczennica 

Szkoły Podstawowej nr 1. Z eby 

wziąc  udział w konkursie nalez ało 

napisac  pracę na jeden z kilku te-

mato w: Niedźwiedź Wojtek wśród 

czeladzkich żołnierzy. Moje przemy-

ślenia po lekturze książki Wiesława 

Lasockiego „Wojtek spod Monte Cas-

sino”; O czym chciałbym 

(chciałabym) porozmawiać z jed-

nym z czeladzkich żołnierzy spod 

Monte Cassino; Czy myślisz, że dzięki 

pieśni „Czerwone maki na Monte 

Cassino” możesz poznać losy uczest-

ników bitwy o Monte Cassino; Próba 

analizy  i interpretacji utworu Jana 

Lechonia pt. „Monte Cassino”. 

Jury złoz one z dyrektora Muzeum 

Saturn Iwony Szaleniec, dr hab. 

Małgorzaty Krakowiak i dr Alek-

sandry Dębskiej-Kossakowskiej  

z Uniwersytetu S ląskiego, a takz e 

Wiesławy Konopelskiej redaktor 

naczelnej „Echa Czeladzi” zgodnie  

z regulaminem przyznało nagrody 

w dwo ch kategoriach. W kategorii 

szko ł podstawowych III miejsce 

zajęła Oliwia Weber ze Szkoły Pod-

stawowej nr 7, zas  II miejsce przy-

padło w udziale Janowi Olszew-

skiemu ze Szkoły Podstawowej nr 

1. W grupie szko ł gimnazjalnych 

triumfowały uczennice Gimnazjum 

nr 2 - laureatką III miejsca została 

Angelika Zwierzchowska, nato-

miast II nagrodę zdobyła Nicola 

Kaczorowska. Wszyscy finalis ci 

otrzymali atrakcyjne nagrody ksiąz -

kowe ufundowane przez Muzeum 

Saturn, ponadto wyro z nione prace 

ukaz ą się we fragmentach w kwiet-

niowym numerze „Echa Czeladzi”. 

Oficjalne ogłoszenie wyniko w kon-

kursu oraz wręczenie nagro d od-

było się 26 marca w siedzibie 

Muzeum Saturn. W uroczystos ci 

wzięła udział zastępca burmi-

strza do spraw społecznych  

Beata Zawiła.  

                              Anna Binek-Zajda 
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N ad Śmiertelnymi Zwłoka-

mi ś.p. Józefa Łubieńskie-

go wszyscy tu zebrani 

stoimy z opuszczonemi z bólu gło-

wami i ze ściśniętemi sercami. Bo 

opuścił nas człowiek nieprzeciętnej 

miary i niezwykłej wartości.  

Gdybym chciał najdosadniejszym  

i najmocniejszym wyrazem scharak-

teryzować  postać ś.p. Józefa Łubień-

skiego, tobym powiedział: „OTO 

CZŁOWIEK”.  

Istotnie wszystkie dary hojnie się 

złożyły na wytworzenie tej prze-

dziwnie zharmonizowanej i dostoj-

nej postaci: piękne oblicze i wy-

kwintna postać, wybitna inteligen-

cja, głębokie i gruntowne wykształ-

cenie, poetyczne na świat patrzenie  

i poetyczny talent twórczy, przeczy-

sty kryształowy charakter, wysoce 

szlachetna linja postępowania we 

wszystkich myślach i poczynaniach.  

Ś.p. Józef Łubieński pochodził z tej 

epoki, w której po klęsce popowsta-

niowej w ideologji ówczesnej mło-

dzieży, powstała przewodnia myśl 

programowa budowania Polski go-

spodarczej, jako jednego ze środków 

do odbudowania Jej niepodległości. 

Tą ideologią powodowany ś.p. Józef 

Łubieński obiera sobie zawód tech-

niczny, może niezupełnie przystoso-

wany do Jego oblicza duchowego, 

ale zgodny z ideologją myślącej  

i patrjotycznie usposobionej mło-

dzieży ówczesnego pokolenia. 

 Linja tej ideologii i tego programu 

pogłębia się i utrwala przy współży-

ciu z młodzieżą polską, kształcącą 

się w Instytucie Technologicznym  

w Petersburgu.  

Po wejściu w życie praktyczne ś.p. 

Józef Łubieński, dzięki swym uzdol-

nieniom, wiedzy, pracowitości  

i rzadkiej wartości moralnej, szybko 

zajmuje wysokie, a nawet kierowni-

cze stanowiska w najpoważniej-

szych przedsiębiorstwach przemy-

słowych Polski.  

Ale pragnienia ś.p. Józefa Łubień-

skiego rwą się do pracy samodziel-

nej i twórczej i oto wespół z ludźmi 

Mu najbliższymi - kolegą i serdecz-

nym przyjacielem od lat dziecin-

nych, Gustawem Potworowskim  

i szwagrem swym ś.p. Mieczysławem 

Pfeiffrem - zakłada nową placówkę 

przemysłową: fabrykę motorów ro-

powych „PERKUN”.  

Przedsiębiorstwo to, dzięki talento-

wi swych twórców, doskonale wza-

jemnie dostosowanych, rozwija się 

pomyślnie i daje się poznać daleko, 

nawet poza granicami Polski, niosąc 

chwałę i chlubę imieniu przemysłu 

polskiego, przechodzi zwycięsko 

wszystkie klęski wojenne i w życiu 

przemysłowem Polski Niepodległej 

odgrywa poważną i wybitną role. 

 Ale ciężką i mozolną jest praca 

przemysłowa polskiego w czasach 

powojennych i jeszcze  trudniejszą 

jest ona dla ludzi poważnie i głębo-

ko rozumiejących swe posłannictwo 

przemysłowe, to też do gruntu szla-

chetna i uczciwa a jednocześnie sub-

telna i wrażliwa dusza ś.p. Józefa 

Łubieńskiego głęboko nieraz cier-

piała na skutek trudności, jakie na-

potyka przemysłowiec polski na dro-

dze swej pracy i wypełnienia obo-

wiązków.  

Te ciężkie przeżycia niewątpliwie 

przyczyniły się do przedwczesnej 

śmierci nie obdarzonego z natury 

silnym zdrowiem ś.p. Józefa Łubień-

skiego.  

Poza pracą zawodową ś.p. Józef Łu-

bieński nie szczędził sił swych i cza-

su dla pracy społecznej i osoba Jego 

ściśle była związana z życiem, jakie 

powstawało i ogniskowało się  

w instytucjach organizacyj naczel-

nych polskiego przemysłu metalo-

wego. Nie było spraw ważniejszych, 

któreby bez Jego udziału i rady mo-

gły być decydowane, a sąd Jego zaw-

sze był głęboki, spokojny, rozważny  

i nacechowany tak właściwem Mu 

piętnem uczciwości i szlachetności.  

To też w naczelnych organizacjach 

przemysłu metalowego ś.p. Józef 

Łubieński zajmował miejsca wybit-

ne, ale w ostatnich latach uciążliwa 

praca zawodowa i wątły stan zdro-

wia nakazywał mu ustępować z zaj-

mowanych stanowisk, i nie pozwoli-

ły wysuwać się na ich czoło, jak na 

to posiadał wszelkie dane. 

 Przez wszystkich nas, współtowa-

rzyszy Swej pracy głęboko był sza-

nowany i kochany, bo sam do 

wszystkich spraw przystępował  

z miłością i z należytym dla każdego 

szacunkiem.  

Żegnam ś.p. Józefa Łubieńskiego  

Był taki dyrektor kopalni „Saturn” - 

Józef Feliks Maksymilian Łubieński 
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Był taki dyrektor kopalni „Saturn”  

- Józef Feliks Maksymilian Łubieński cd.  

w imieniu naczelnych organizacyj 

przemysłu metalowego w Polsce  

z głebokiem uznaniem i z wdzięczno-

ścią za wybitne zasługi, położone dla 

powstania i rozwoju życia przemy-

słowego polskiego, żegnam Go  

ze szczerym i głębokim bólem i ża-

lem, że odeszła od nas na zawsze ta 

postać dostojna i szlachetna i tak 

wysoce przez nas ceniona i kochana. 

Pozostawi Ona w myślach i sercach 

naszych wspomnienia tak wdzięczne 

i jasne, jak dostojną i szlachetną była 

w całym Swem tak wybitnie pięknem 

życiu. 

Tymi pięknymi słowami z egnany 

był s .p. Jo zef Łubien ski przez inz . 

Jana Jezioran skiego, prezesa Rady  

i Zarządu Polskiego Związku Prze-

mysłowco w Metalowych podczas 

uroczystos ci pogrzebowych, jakie 

miały miejsce 17 stycznia 1929 r. na 

Starych Powązkach. Wzruszającym 

ich dopełnieniem była mowa przed-

stawiciela pracowniko w fizycznych 

fabryki „Perkun” Mieczysława  

Ro z an skiego, w kto rej brzmiała nu-

ta szczerego i serdecznego przywią-

zania do swojego dyrektora. Zas  jej 

kon cowy zwrot „Z egnaj Kolego!” 

najlepiej s wiadczył o wzajemnym 

stosunku zmarłego do swych robot-

niko w i robotniko w do Niego. Takz e 

w s wietle wspomnien  co rki Jo zefa 

Łubien skiego - Hanny Perro wyła-

nia się obraz szlachetnego człowie-

ka: Wszystko co piękne, wzniosłe, co 

dobre i głęboko mądre; Wszystko  

co tchnie prawdziwym czarem talen-

tu i zrozumienia piękna, Ojca mi me-

go przypomina... 

Obcowanie z Nim każdego duchowo 

podnosiło i kształciło. On mi dał 

pierwsze nawarstwienie mej duszy. 

Otworzył mnie oczy dla piękna. Du-

szę miał jasną, kryształową, anielską 

i przy tem wielką, mądrą dobroć. 

Odszedł - ale to co w mej duszy zo-

stawił - będzie ze mną iść przez ży-

cie. 

Jo zef Feliks Maksymilian Łubien ski 

przyszedł na s wiat 8 listopada 1862 

r. w Rudzie Guzowskiej powiecie 

błon skim jako jedno z czworga dzie-

ci małz onko w Feliksa Łubien skiego 

i Stefanii Bagien skiej. Pochodził  

ze starego rodu arystokratycznego 

Łubien skich herbu Pomian wywo-

dzącego się z Łubnej pod Sieradzem. 

Ogromne znaczenie o w ro d zyskał 

juz  w XVII w., kiedy to w 1641 r. 

prymasem Polski został Maciej  

Łubien ski. Rodzina Łubien skich 

miała w swym gronie ziemian, han-

dlowco w, prawniko w, bankiera. 

Piastowała wiele godnos ci kos ciel-

nych. Od roku 1797 klan Łubien -

skich zamieszkiwał Guzo w połoz o-

ny nad rzeką Radziejo wką. Przyszły 

dyrektor czeladzkiej kopalni wycho-

wywał się w niewielkiej osadzie 

połoz onej w dobrach hrabio w  

Łubien skich - Rudzie Guzowskiej 

(umiejscowionej na starym trakcie 

Rawa Mazowiecka - Sochaczew), 

kto ra dała początek miastu Z yrar-

do w. 

Po ukon czeniu szkoły realnej  

w Łowiczu Jo zef Łubien ski rozpo-

czął studia w Instytucie Technolo-

gicznym w Petersburgu na wydziale 

mechanicznym, kto re ukon czył  

w 1888 r. uzyskując tytuł inz yniera-

technologa. Pierwsze lata pracy 

technicznej odbył jako inz ynier-

konstruktor w Fabryce Kotło w Pa-

rowych i Konstrukcji Z elaznych  

„W. Fitzner i K. Gamper” w Sosnow-

cu, skąd bezpos rednio przeszedł  

w 1890 r. na stanowisko dyrektora 

kopalni „Saturn” w Czeladzi, kto ra 

wo wczas nalez ała do księcia Hugo-

na zu Hohenlohe-O hringen. Posadę 

tę piastował przez 9 lat. Wprawdzie 

kontrakt zakładał s wiadczenie pra-

cy do dnia 31 grudnia 1901 r., lecz  

z powodu objęcia w zarząd kopalni 

przez ło dzkich przedsiębiorco w, 

angaz  został wypowiedziany. Sam 

Łubien ski przyjął ze zrozumieniem 

zmianę włas ciciela i w wyniku  

negocjacji ustąpił ze stanowiska  

z dniem 1 kwietnia 1899 r. otrzy-

mując rekompensatę finansową  

o znacznej wysokos ci. 

Z Czeladzi przenio sł się do Warsza-

wy, najpierw pracował jako wspo l-

nik w Biurze Techniczno-

Konstrukcyjnym, a w 1904 r. załoz ył 

wraz z męz em siostry swojej z ony 

Mieczysławem Pfeiffrem oraz kolegą 

akademickim inz . Gustawem Potwo-

rowskim Towarzystwo Fabryki Mo-

toro w Spalinowych „Perkun”. Od 

samego początku pełnił funkcję jed-

nego z dyrektoro w oraz członko w 

Zarządu spo łki, przekształconej na-

stępnie w spo łkę akcyjną. Historia 

tej fabryki stanowi wspaniałą kartę 

w dziejach polskiej motoryzacji. Jej 

program produkcyjny obejmował 

m.in. silniki spalinowe małej i s red-

niej mocy, w tym zwłaszcza wysoko-

pręz ne, do celo w przemysłowych, 

rolniczych i z eglugowych. Fabryka 

produkowała ponadto bagnety kara-

binowe m.in. wz.24, wz.28, wz.29 

polskiej konstrukcji przeznaczone  
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GRUDZIEŃ 

dla karabinko w wz.29 oraz karabinu 

Mauser wz.98. 

Jo zef Łubien ski był jednym z zało-

z ycieli Polskiego Związku Przemy-

słowco w Metalowych, Zjednoczo-

nych Polskich Przemysłowco w  

Metalowych oraz Związku Ekspor-

towego Przemysłu Metalowego 

Przetwo rczego i zajmował w nich 

honorowe stanowiska członka  

Rady lub Zarządu. W r. 1923/24 

był prezesem Zarządu Oddziału 

warszawskiego PZPM. 

W 1895 r. w warszawskim kos ciele 

parafialnym pw. S w. Krzyz a pojął 

za z onę młodszą o 10 lat Jo zefę 

Hermenegildę Maciejewską. Z mał-

z en stwa przyszły na s wiat dzieci: 

syn - Andrzej Michał urodzony  

w 1896 r. oraz siedem lat po z niej 

co rka — Hanna Stefania. Niedługo 

jednak cieszyli się szczęs ciem ro-

dzinnym - w 1909 r. umiera Jo zefa 

schorowana na cukrzycę. Wkro tce 

Łubien ski, chcąc zapewnic  dzie-

ciom stałą opiekę, oz enił się z ich 

guwernantką Janiną Anną z Prą-

dzyn skich. 

Jo zef Łubien ski zmarł 14 stycznia 

1929 r. w swoim domu w Warsza-

wie w wieku 66 lat. Jego ciało  

zostało złoz one w grobowcu ro-

dzinnym obok ukochanej pierwszej 

z ony. 

 
Bibliografia: 
AP Katowice, 774 Akta Miasta 
Czeladzi, sygn. 80 
AP Katowice, 846 Towarzystwo 
Go rniczo-Przemysłowe „Saturn”, 
sygn. 84 
Przemysł Metalowy. Czasopismo 
Tygodniowe Polskiego Związku 
Przemysłowco w Metalowych,  
z dn. 26 stycznia 1929 r. 
Archiwum rodzinne, wnuczki  
Jo zefa Łubien skiego, Ireny Swa-
towskiej 

                    

                     Anna Binek-Zajda 

K 
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N 
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E 
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T 

Y 

Działo się w Muzeum 

LUTY 

Był taki dyrektor kopalni „Saturn”  

- Józef Feliks Maksymilian Łubieński cd.  

 

 „Skok w nowy rok ze Straussem… i nie tylko ” 

zainaugurował muzyczny początek roku w Satur-

nie. Znakomity zespo ł Trio Appassionata zapro-

ponował słuchaczom prawdziwy koktajl przebojo w 

muzyki rozrywkowej i klasycznej.                          S.L. 

Styczniowy koncert odbył się pod hasłem: „Świat 

mieni się setkami barw, czyli muzyczne uniesie-

nia w najlepszym stylu”. Było naprawdę karnawa-

łowo, a to za sprawą niesamowitego tenora Oskara 

Jasińskiego i wspaniałej sopranistki Swietłany 

Kaliniczenko, kto rym na fortepianie akompanio-

wała niezastąpiona Ewa Danielewska.                S.L. 

 

 

 

 

 

 

Drugi w tym roku koncert z cyklu "Muzyczne piąt-

ki" upłynął pod znakiem muzyki chopinowskiej. 

Przed czeladzką publicznos cią wystąpił z recitalem 

fortepianowym Grzegorz Niemczuk, kto ry jako 

wytrawny 

znawca i od-

two rca muzyki 

sławnego kom-

pozytora uczcił 

w ten sposo b 

205. urodziny 

swego mistrza.                                                             

S.L. 

W ostatni „Muzyczny piątek” w tym kwartale  

Magdalena Lechowska wraz  ze swoim zespołem 

porwała muzealnych melomano w w muzyczną po-

dro z  po Hiszpanii i Południowej Ameryce, pełną 

gorących dz więko w bolera, tanga i flamenco.    S.L. 

STYCZEŃ 

MARZEC 
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Działo się w Muzeum 

Na przełomie lutego i marca w Muzeum  moz na 

było obejrzec  wystawę „Ulica Staszica w fotografii 

Jerzego Żymirskiego”, ilustrującą częs c  Czeladzi, 

kto ra uległa najbardziej drastycznym przeobraz e-

niom urbanistycznym. Druga wystawa – 

„Saturnowskie cymelia” - prezentowana w tym 

samym czasie w murach Pałacu pod Filarami takz e 

miała charakter okolicznos ciowy – upamiętniała  

6. rocznicę działalnos ci naszego Muzeum. Gos cie 

mogli zobaczyc  najcenniejsze i najbardziej warto-

s ciowe pod względem historycznym muzealia z na-

szych zbioro w.                                                             S.L. 

Od 12 marca moz na było zapoznac  się z wystawą 

„Utracone nadzieje. Ludność żydowska w woje-

wództwie śląskim/katowickim w latach 1945–

1970”. Ekspozycja została przygotowana przez Od-

dział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, 

Muzeum Go rnos ląskie w Bytomiu, Fundację Brama 

Cukermana oraz Ghetto Fighter’s House Museum  

z Galilei Zachodniej. Powstała w 2013 roku jako 

pierwsza w Polsce ekspozycja dotycząca z ycia spo-

łecznos ci z ydowskiej po wojennej traumie.       S.L. 

18 marca odbył się w siedzibie Muzeum Saturn 

wykład pt. „Kod Matejki, czyli ukryta symbolika 

w obrazach Mistrza Jana”. Inauguracyjny wykład 

zorganizowany w ramach działającego w mies cie 

Uniwersytetu Powszechnego wygłosił historyk, mi-

łos nik Zagłębia i Prezes Towarzystwa Przyjacio ł 

Będzina – Marcin Lazar. Prelegent w bardzo przy-

stępny sposo b przybliz ył słuchaczom najsłynniejsze 

obrazy Mistrza Jana i ich bogatą symbolikę.         B.K. 

Jak co roku, tak ro wniez  i tej wiosny, tuz  przed 

s więtami wielkanocnymi odbyły się warsztaty  

z cyklu „Spotkania z Tradycją”. 23 marca ucznio-

wie klas 3 z SP nr 3 pod okiem edukatorek: Doroty 

Supkowskiej i Wioletty Królikowskiej wykonaly 

metodą decoupage`u kolorowe pisanki. Metoda ta 

polegająca na naklejaniu na styropianowe jajka ele-

mento w z kolorowych serwetek nie przysporzyła 

dzieciom duz ych trudnos ci, wręcz przeciwnie dzieci 

z wielką ochotą przykładały się do pracy. Opro cz 

pięknych pisanek, kto re ozdobią ich domy dzieci 

poznały takz e tradycje wielkanocne naszego regio-

nu.                                                                                     B.K.  

 

LUTY 

19 lutego, jak co roku, przy obelisku pamiątkowym 

oraz w Pałacu pod Filarami odbyły się obchody ko-

lejnej rocznicy powrotu „Dzieci Potulic” do Czela-

dzi, w kto rych brali udział z yjący uczestnicy tam-

tych dramatycznych wydarzen . Przypomnijmy - 

aresztowania, nieludzkie rozdzielanie dzieci od ma-

tek, potem obozowa tułaczka, gło d, strach, przera-

z ająca niepewnos c .  Wreszcie w lutym 1945 roku 

powro t do domu – do Czeladzi i okolicznych miast, 

umoz liwiony dzięki niezłomnos ci niezwykłych lu-

dzi. Nie dla wszystkich do kon ca szczęs liwy, bo czę-

sto oznaczający sierociniec.                                      S.L 

24 i 25 lutego w czeladzkich szkołach podstawo-

wych i  gimnazjalnych odbył się szkolny etap Kon-

kursu Wiedzy o Czeladzi. (więcej str.2.)     B.K. 

MARZEC 

STYCZEŃ 

Nowy Rok w Muzeum Saturn zainaugurowała  

wystawa „Tropem Kolberga. Etnograficzne bada-

nia terenowe Zagłębia Dąbrowskiego”, będąca 

jednym z efekto w szeroko zakrojonego projektu 

badawczego. Na ekspozycji zaprezentowane zostały 

fotografie obrazujące ginące budownictwo drewnia-

ne oraz wciąz  z ywe tradycje obrzędowe naszego 

regionu, wykonane przez Bartosza Gawlika oraz 

Roberta Garstkę.                                                         S.L. 

W styczniu ukazało się najnowsze wydawnictwo 

Muzeum „Miasto Czeladź w opowieściach legen-

darnych i historycznych” autorstwa niez yjącego 

juz  Stanisława Jędrzejka – miłos nika historii Zagłę-

bia, nauczyciela, pisarza, poety, wspo łpracownika 

Mariana Kantora-Mirskiego. Wieczo r promocyjny 

us wietnił recytacją poezji Jędrzejka Dariusz  

Wiktorowicz - znakomity aktor teatralny i telewi-

zyjny.                                                                                  S.L. 
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 II KWARTAŁ 2015 ROKU W MUZEUM 

Dział  

Organizacyjno - Administracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl 

e-mail: dyrektor.saturn@muzeum-

saturn.czeladz.pl 

Dział  

Historii Miasta i Górnictwa  

Zagłębia Dąbrowskiego 

tel. (0-32) 265 42 98  

e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl 

 

Adres: 

ul. Dehnelów 10 

41-250 Czeladź 

 

 Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - nieczynne 

Wtorek, środa  - 9:00 - 15:30  

Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00  

Sobota - nieczynne 

Niedziela : 

Sezon letni: kwiecień - październik  

13:00 - 17:00 

Sezon zimowy: listopad— marzec  

11:00 - 15:00 

 

 OFICYNA SATURNOWSKA     marzec 

W

Y 

S 

T 

A

W

Y 

z Centralnego Muzeum Poz arnic-

twa w Mysłowicach,  pos więconej 

historii poz arnictwa towarzyszyc  

będzie prywatna kolekcja pojaz-

do w straz y poz arnej Marka  

Pisarka z Katowic.                      B.K. 

 

Z kon cem czerwca do Muzeum za-

wita ekspozycja stworzona przez 

studento w historii sztuki na Uni-

wersytecie S ląskim, obejmująca 

fotografię, malarstwo i ceramikę.                                    

9 kwietnia o 17:00 zapraszamy na 

wystawę: „Zagłada polskich elit. 

Akcja AB-Katyń”, upamiętniającą 

zbrodnie hitlerowskie i sowieckie 

wymierzone przeciwko polskiej 

inteligencji. W trakcie wernisaz u 

zapraszamy do wysłuchania wykła-

du Zbigniewa Gołasza z IPN  

w Katowicach.    

Wystawa dostępna do 26 kwietnia.  

Od 29 kwietnia do 12 maja,  

z okazji S więta Flagi i przypadają-

cego w tym okresie s więta Konsty-

tucji 3 Maja zaprosimy Pan stwa  

do zwiedzania wystawy „Znaki 

Państwa Polskiego”, pochodzącej 

z Muzeum Niepodległos ci w War-

szawie, dotyczącej weksylio w -  

godła polskiego, flagi, a takz e histo-

rii hymnu narodowego.             S.L. 

24 kwietnia o godz. 18:00 zapra-

szamy na koncert przebojo w fran-

cuskiej divy – Edith Piaff w wyko-

naniu Ewy Kopczyńskiej, kto rej 

akompaniowac  będzie Ewa Zug.                  

                                                               S.L.                                 

Z okazji Dnia Matki—26 maja  

o godz. 18:00 odbędzie się koncert 

operowo-operetkowy. W repertua-

rze nie zabraknie najpiękniejszych 

s wiatowych arii i dueto w miłosnych. 

Wystąpią: Joanna Dobrzyńska – 

sopran, Sebastian  Mach – tenor, 

Martina Pado  - baryton, Leszek 

Solarski  - bas, Katarzyna Rzeszu-

tek - fortepian.                              B.K. 

KWIECIEŃ  

POZOSTAŁE WYDARZENIA 
KONCERTY 

 

Następny numer Oficyny w czerwcu 

MAJ/CZERWIEC 

Od 16 do 20 maja będzie moz na 

obejrzec  niezwykłą wystawę stro-

jo w historycznych z ro z nych epok, 

pochodzących z autorskiej Pracow-

ni Artystycznej Pani Anny Musial-

skiej. Zachęcamy gorąco!            S.L. 

 

W czerwcu, juz  tradycyjnie pre-

zentowac  będziemy wystawę kie-

rowaną z okazji Dnia Dziecka ku 

najmłodszym zwiedzającym. Tym 

razem wystawie,  wypoz yczonej  

WYKŁADY  

28 kwietnia odbędzie się  

tegoroczny finał Konkursu 

Wiedzy o Czeladzi. O godz. 

9:00 zmagania rozpoczną 

wyłonieni w etapie szkolnym  

najlepsi ze szko ł podstawo-

wych, a o godz. 11:30 ucznio-

wie ze  szko ł gimnazjalnych. 

(więcej str.2.)                    B.K. 

16 maja — odbędzie się ko-

lejna edycja czeladzkiej Nocy 

Muzeów (więcej str.1.)    B.K. 

21-23 czerwca zapraszamy  

na finał projektu „Muzeum 

na kółkach” (więcej str.2)        

                                               B.K. 

W ramach Uniwersytetu Powszechnego  

w siedzibie Muzeum Saturn odbędzie się: 

1 kwietnia o godz. 17:00—wykład dr hab. 

prof. UŚ Dariusza Nawrota pt. „U z ro deł 

toz samos ci Zagłębiako w. Dlaczego Małopola-

nie nie zostali Nowos lązakami?” 

15 kwietnia o godz.17:00—wykład history-

ka Muzeum Saturn - Stefanii Lazar pt. 

„Rzemies lnik, artysta, wizjoner? Jo zef Pomian

-Pomianowski w Zagłębiu Dąbrowskim” 

13 maja o godz.17:00—wykład kustosza 

Muzeum Saturn - Anny Binek-Zajdy  

pt. „Czeladzki mit ziemi obiecanej” 

10 czerwca o godz. 17:00—wykład prof 

Irmy Koziny z zakresu historii sztuki       B.K. 

 


