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J uż po raz trzeci Muzeum Saturn wyda-

ło kalendarz historyczny. Tym razem 

14 stronicowe wydawnictwo, którego 

autorem szaty graficznej jest pani Teresa 

Strojniak, opatrzone zostało archiwalnymi 

fotografiami Czeladzi wykonanymi w 1913 

roku przez Juliusza Kłosa i Bronisławę 

Kondratowiczową – członków Towarzy-

stwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 

Kilkadziesiąt czarno-białych zdjęć czeladz-

kich obiektów, dziś nieistniejących a niero-

zerwalnie związanych z historią miasta, 

zapisanych na szklanych negatywach, 

przetrwało ponad sto lat. „Szkiełka” cu-

dem ocalałe z pożogi wojennej przekazane  

są pod troskliwą opiekę Polskiej Akademii 

Nauk, gdzie przechowywane poddawane 

są konserwacji a następnie digitalizacji. 

Unikalne zdjęcia dawnej Czeladzi  

po raz pierwszy zostały zaprezentowane  

w 2011 r. na wystawie „Na szkle zapamię-

tane” zorganizowanej przez Muzeum  

Saturn we współpracy z Instytutem Sztuki 

PAN w Warszawie. Znane do tej pory gar-

stce dzisiaj trafiają do szerokiego kręgu 

odbiorców i niewątpliwie staną się obiek-

tem zainteresowania pasjonatów przeszło-

ści miasta jak również miłośników dawnej 

fotografii. 

Rok 2016 to również doskonała okazja,  

aby przypomnieć o TOnZP, stowarzysze-

niu mającym ogromne zasługi w dziedzi-

nie ochrony zabytków i polskiego dzie-

dzictwa kulturowego, a od powstania, któ-

rego mija 110 lat (czyt. „Marka: Towarzy-

stwo nad Zabytkami Przeszłości”). Zachę-

camy, więc do nabycia tego wyjątkowego 

kalendarza zapraszającego w nostalgiczną 

podróż.  

Kalendarz w cenie 18,00 złotych do naby-

cia w Muzeum Saturn. 

11 listopada Święto Niepodległości - wywieś  flagę 

Kulisy  
pewnych   
imienin 
Czytaj str. 13-14 

Inwestorzy  
żądają separacji, 
czyli o idei 
„gminy  
przemysłowej” 
Czytaj str. 3-5 
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W 
 czerwcowej oficynie 

informowaliśmy 

Państwa o najnow-

szym projekcie opracowanym  

i realizowanym przez Muzeum 

we współpracy z Towarzystwem 

Powszechnym „Czeladź”. Trzy-

częściowe przedsięwzięcie „Piaski 

– postindustrialna perła woje-

wództwa śląskiego”, powstałe na 

155. lecie dzielnicy Piaski uzyska-

ło dofinansowanie Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Ślą-

skiego. Ustalony harmonogram 

przewiduje zamknięcie wszyst-

kich zadań projektu tzn.: wystawy 

fotograficznej, konferencji nauko-

wej i publikacji oraz ich rozlicze-

nie do końca listopada. Tak wiec 

18 września wernisażem wystawy 

fotograficznej nastąpiła oficjalna 

inauguracja projektu. W salach 

wystawowych Muzeum zapre-

zentowanych zostało 35 widoków 

zabytkowego piaskowskiego osie-

dla patronackiego. Autorem zdjęć 

jest młody człowiek, utalentowa-

ny fotograf - Krystian Niedbał. 

Przybyli na uroczyste otwarcie 

ekspozycji goście mieli sposob-

ność poznania skromnego, wrażli-

wego artysty, który za pomocą 

biało-czarnych ilustracji, wyko-

rzystując grę świateł i cieni z za-

bytkowych obiektów potrafi 

stworzyć magiczną przestrzeń 

pełną niepowtarzalnego klimatu. 

Trudno się dziwić szczeremu  

i entuzjastycznemu zainteresowa-

niu, jakie wzbudził Krystian  

Niedbał wśród zwiedzających, 

głośno wyrażających zachwyt 

uchwyconym pięknem niedo-

strzeganym na co dzień.  

Wszystkich, którzy nie dotarli  

na wernisaż wystawy informuje-

my, że fotografie starych Piasków 

można oglądać w Muzeum  

do 3 listopada.  

Konferencja naukowa zorganizo-

wana wokół tematu „Osiedla ro-

botnicze województwa śląskie-

go. Niedoceniane dziedzictwo”, 

będąca drugą częścią przedsię-

wzięcia zgromadziła we wtorko-

wy poranek 29 września, przybyłe 

do czeladzkiego Muzeum osoby  

z całego województwa profesjo-

nalnie lub amatorsko związane  

z poruszaną problematyką. Poja-

wili się historycy, architekci, kon-

serwatorzy i samorządowcy. Pod-

czas niemal 4-godzinnej sesji wy-

głoszonych zostało 10 referatów 

opowiadających o zabytkowych 

osiedlach robotniczych Śląska  

i Zagłębia: Katowic, Bytomia,  

Sosnowca, Radlina, Rudy Śląskiej, 

Zabrza i oczywiście czeladzkich 

Piasków. Na zaproszenie organi-

zatorów wystąpili prof. Barbara 

Szczypka-Gwiazda i prof. Irma 

Kozina z Uniwersytetu Śląskiego, 

Barbara Klajmon z Górnośląskie-

go Parku Etnograficznego w Cho-

rzowie, Anna Syska z Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego w Ka-

towicach, Marek Gajda z Urzędu 

Miasta w Radlinie, z Sosnowca 

Jacek Jakubek - Miejski Konser-

wator Zabytków i Ewa Chmielew-

ska – historyk z Muzeum,  

Krzysztof Gołąb z Muzeum Miej-

skiego w Rudzie Śląskiej, Dariusz 

Walerjański z Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu i Stefania 

Lazar  z Muzeum Saturn. Patrona-

tem naukowym konferencję objął 

Zakład Historii Sztuki UŚ, a pa-

tronatem honorowym Burmistrz  

Miasta Czeladź.  

Trzecim, finalnym zadaniem pro-

jektu jest przygotowanie i wyda-

nie publikacji „Osiedle patronac-

kie Piaski. Historia i architektu-

ra”. Planowana publikacja będzie 

pierwszym wydawnictwem albu-

mowym, którego obiektem zainte-

resowania stała się unikatowa,  

w skali kraju, architektura pia-

skowska. 

Zamieszczone w części pierwszej 

teksty, odnoszące się do począt-

ków Piasków i jego nietypowej 

zabudowy, wyszły spod pióra 

historyków Muzeum: Stefanii  

Lazar i Anny Binek-Zajdy. Dopeł-

niają je archiwalne zdjęcia pocho-

dzące z przedwojennych renomo-

wanych zakładów fotograficz-

nych (m.in. Braci Altman). 

Część druga prezentuje fanta-

styczne, artystyczne zdjęcia Pia-

sków współczesnych widziane 

obiektywem fotografa, którym 

jest oczywiście Krystian Niedbał. 

Promocja książki odbędzie się  

27 października o godzinie 17.00 

przy ul. Dehnelów 10. 

W dorobku Towarzystwa Po-

wszechnego „Czeladź” będzie  

to pierwsza publikacja, dla Mu-

zeum już osiemnasta (w tym 

czwarta o tematyce piaskowskiej). 

                                Iwona Szaleniec 

Projekt PIASKI 

 OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień 
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  Inwestorzy żądają separacji, czyli o idei „gminy przemysłowej”   

P 
oczątek dwudziestolecia 

międzywojennego w Cze-

ladzi przyniósł poważne 

zmiany. Po pierwsze na mocy 

„Ustawy tymczasowej o organiza-

cji władz administracyjnych dru-

giej instancji” z 2 sierpnia 1919 

roku Czeladź jak i całe Zagłębie 

Dąbrowskiej – dawniej należące 

do zaboru rosyjskiego, znalazło 

się w województwie kieleckim. 

Cztery lata wcześniej okupacyjne 

władze niemieckie przywróciły 

Czeladzi prawa miejskie, których 

miasto zostało pozbawione  

w 1870 roku. Ich brak przez po-

nad 40 lat i degradacja statusu 

miasta wraz z włączeniem go pod 

administracyjną zwierzchność 

Gzichowa – niewielkiej i mało 

znaczącej gminy rolniczej, spowo-

dowały w Czeladzi stagnację. Dla 

kontrastu na obrzeżach miasta od 

końca XIX wieku zaczęły dyna-

micznie rozwijać się dzielnice 

przemysłowe, zakładane bezpo-

średnio w sąsiedztwie kopalń 

„Czeladź” i „Saturn”. W końcu 

XIX wieku zaczyna powstawać  

na Zarzeczu kolonia Saturn, 

wcześniej - w latach 80. XX wieku 

francuscy inwestorzy skupieni  

w spółce Towarzystwo Bezimien-

ne Kopalń Węgla „Czeladź” za-

częli rozbudowywać kolonię  

robotniczą na Piaskach. Do wybu-

chu I wojny światowej osiągnęła 

ona rozmiar dużego osiedla z peł-

nym zapleczem socjalnym, z do-

mami o wysokim standardzie, 

którego mieszkańcy przykamie-

nicznych oficyn czy drewnianych 

domów Czeladzi mogli tylko po-

zazdrościć. Olbrzymie nakłady 

finansowe, które Towarzystwo 

łożyło na budowę infrastruktury 

mieszkaniowej i zasługującego  

na miano na wskroś nowoczesne-

go osiedla, skłoniły najwyraźniej 

dyrektora kopalni „Czeladź” Pio-

tra B. Markiewicza do wysunięcia 

bardzo odważnej koncepcji: próby 

wyłączenia osiedla Piaski i kolonii 

Saturn z miasta Czeladź i utwo-

rzenia odrębnej „gminy przemy-

słowej”. W tym celu Markiewicz 

oraz Henryk Siwczyński, dyrektor 

kopalni „Saturn”, zwrócili się  

do warszawskiego adwokata  

Zygmunta Tykocinera z prośbą  

o wsparcie i opinię prawną dla 

tak odważnej koncepcji.  War-

szawski adwokat podjął się oczy-

wiście zbadania sprawy, jednak 

już po wstępnym rekonesansie 

okazało się, że realizacja pomysłu 

może być co najmniej trudna, albo 

raczej niemożliwa. W myśl wspo-

mnianego dekretu „utworzenie 

nowej gminy, skasowanie istnieją-

cej oraz wszelkie zmiany jej granic 

mogą być uskuteczniane tylko  

w drodze ustawodawczej po wy-

słuchaniu wniosków zaintereso-

wanych ciał ustawodawczych”. 

Jedynym organem, mogącym do-

konywać takich zmian był zatem 

Sejm Rzeczpospolitej. Zygmunt 

Tykociner polecił pomysłodaw-

com przygotowanie podania  

do Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych, które za jego pośred-

nictwem trafić miało do Sejmu, 

sugerując jednocześnie rzecz na-

stępującą:  

„W podaniu do Ministra może 

dobrze byłoby wskazać, że kopal-

nia sama ze własnych funduszy 

daje wszystko to, co miasto daje 

swoim mieszkańcom, a więc szko-

ły, oświetlenie itd. Wobec czego 

cała ludność kopalniana a więc 

administracja, robotnicy i ich ro-

dziny wcale z urządzeń miejskich 

nie korzystają wobec czego miasto 

pobiera i pobierałoby pobory  

od kopalń za nic, zaś podwójne 

ciężary ponoszą – może by można 

podać i bliższe dane, cyfry itd.” 

Szkic pisma dyrektorzy przygoto-

wali szybko, nie przebierając  

w nim w mocnych słowach  

i przytaczając motywy decyzji  

o chęci odłączenia od miasta. Od-

dajmy im głos: 

„W 1916 roku okupanci przywrócili 

godność i charakter miasta Czeladź  

i rozszerzyli znacznie jej obszar, włą-

czając do miasta, między innym tery-

toria Kopalń Czeladź i Saturn. Moty-

wy kroku tego nie są nam znane; 

przypuszczać tylko należy, że głów-

nym celem rozszerzenia granic mia-

sta była chęć zwiększenia jego docho-

dów dla dania mu możności utrzy-

mywania ogromnego personelu 

urzędniczego zarządu miejskiego, 

złożonego wówczas z elementów na-

pływowych w głównej części,  

w mniejszej zaś z elementu krajowe-

go, Niemcom przychylnego. Cel ten, 

naturalnie przestał istnieć z chwilą 

ucieczki od nas Niemców.  

Jaki mógłby być powód do utrzyma-

nia nadal rozszerzonych granic wspo-

mnianego miasteczka, trudno  
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zrozumieć. Jedynym celem powiększe-

nia powierzchni miasta może być tyl-

ko zyskanie gruntów pod budowę 

domów dla wzrastającej ludności; 

tego celu wysuwać nie można  

w Czeladzi, którą, leżąc z dala od 

wszelkich dróg komunikacyjnych  

i ruchu handlowego, nie mająca żad-

nego przemysłu, żadnych danych  

do rozwoju nie posiada.  

Wreszcie, ani kopalnia Czeladź ani 

Kop. Saturn żadnego nie mają intere-

su w tym by należeć do miasta. One 

miasta nie potrzebują. Dlaczego więc 

mają ponosić koszty utrzymania nie 

potrzebnego im wcale aparatu Zarzą-

du miejskiego? Logicznem natomiast 

wydawałoby się, by wzmiankowane 

dwie kopalnie t. j. Czeladź i Saturn, 

graniczące ze sobą bezpośrednio i ma-

jące identyczne interesy, stanowiły 

jedną, pod względem polityczno-

administracyjnym i urzędowym jed-

nostkę t. j. stanowiły osobną gminę.  

O zrealizowanie tej myśli t.j. o przy-

wrócenie przedwojennych granic  

m. Czeladzi oraz ustawienie wspólnej 

dla wyżej wymienionych dwóch towa-

rzystw gminy proszę niniejszym  

Pana Ministra: Towarzystwo Czeladź 

i Towarzystwo Saturn”. Interesujący 

może być fakt, że przygotowano 

dwie wersje tego podania – w jed-

nej z nich obok czeladzkich zakła-

dów, jako zgłaszająca chęć wyod-

rębnienia osobnej gminy figuruje 

także kopalnia i wieś Milowice.  

Ta ciążąca ku Sosnowcowi gmina 

musiała jednak szybko wycofać 

się z opisywanej inicjatywy, nie 

znajdujemy jej bowiem w pismach 

z późniejszego okresu. Z doku-

mentacji wynika, że interesanci – 

Piotr B. Markiewicz i Henryk  

Siwczyński, zdawali sobie dosko-

nale sprawę, że władze miejskie 

Czeladzi będą robić wszystko, by 

uniemożliwić realizację tej kon-

cepcji. Zresztą Czeladzi przyświe-

cał przede wszystkim czynnik 

merkantylny. Trudno bowiem wy-

obrazić sobie sytuację, aby miasto 

wyraziło zgodę na pozbawienie 

się głównych źródeł dochodu, 

czyli przysłowiowej kursy znoszą-

cej złote jajka, mało tego, mało 

tego – nie tylko głównego płatnika 

podatków  obciążeń ale i poważ-

nego inwestora, własnymi środka-

mi wznoszącymi nieruchomości, 

brukującego drogi i instalującego 

oświetlenie. Sprawa oporu miasta 

poruszana była w sposób następu-

jący: „Sprzeciwy ze strony miastecz-

ka Czeladzi, co do powrotnego wy-

dzielenia nas z jego peryferii, na pew-

no będą: wszak z nas i ze Saturna 

ciągnie ono główną ilość potrzebnych 

mu soków do – nie wiadomo, komu 

potrzebnego, - życia. Sejmikowi będzie 

za pewno wszystko jedno, do jakiej 

jednostki administracyjnej będziemy 

przyłączeni, co się zaś tyczy woje-

wództwa, to postaram się w które 

sprawę tę z wojewodą omówić osobi-

ście (…).  

Dziś nie stykamy się z żadną gminą 

wiejską bezpośrednio, bo Niemcy, dla 

powodów, które Panu mecenasowi już 

podałem, tak rozszerzyli granice mia-

steczek Zagłębia, że dziś Sosnowiec, 

Będzin, Dąbrowa i Czeladź wzajem-

nie się ze sobą stykają! My chcemy 

utworzyć jedną gminę miejską z Sa-

turnem. Dowodów na to, że m.  

Czeladź nie jest nikomu potrzebne, że 

nie ma żadnych widoków rozwoju, że 

w nowych jego granicach mało jest 

bardzo gruntów, przydatnych pod 

budowę domów i że, przeto, granice 

jego są śmieszne, przytoczyć mogę b. 

dużo. A jak jest administrowaniem 

niech służy za dowód jego budżet za r. 

ubiegły, który tu załączam (80% 

wpływów pochłonęła administra-

cja!)”.  

Jednocześnie w jednym z pism 

dyrektor Markiewicz, który nie-

wątpliwie był motorem napędo-

wym całej koncepcji, w dość 

ostrych słowach, wyraził swój lek-

ceważący stosunek do miasta Cze-

ladź jako takiego, który mógł być 

reprezentatywny dla finansistów 

działających w Towarzystwie Bez-

imiennym w ogóle: 

„Znajdująca się w takich warunkach 

mieścina powinna pozostać w danych, 

skromnych granicach i zadowalać swe 

nieskomplikowane potrzeby z docho-

dów, pobieranych od swych właści-

wych mieszkańców. Saturn i Czeladź, 

posiadając urządzenia użyteczności 

publicznej (szosy, szkoły, domy ludo-

we, łaźnie, wodociągi, elektryczność, 

kanalizację, telefony, ambulatoria, 

higieniczne mieszkania, sklepy, parki, 

ogrody etc. etc.), o jakich miasto  

Czeladź nigdy marzyć nie będzie mo-

gło, i utrzymując to wszystko na swój 

  Inwestorzy żądają separacji, czyli o idei „gminy przemysłowej”   
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własny koszt, nie widzę racyji przy-

czyniania się do cywilizowania tego 

miasta. Niech się zatem zajmie ono 

samo, a Piaski i Saturn mogą dosko-

nale utworzyć wspólną, lub każde dla 

siebie, oddzielną gminę, i w tej rządzić 

się budżetem ściśle dokrojonym do 

potrzeb swej własnej ludności, nie zaś 

tej obcej, miejskiej, która i tak ciągnie 

o jakich miasto Czeladź nigdy marzyć 

nie będzie mogło, i utrzymując  

to wszystko na swój własny koszt, nie 

widzę racyji przyczyniania się do cy-

wilizowania tego miasta. Niech się 

zatem zajmie ono samo, a Piaski i Sa-

turn mogą doskonale utworzyć wspól-

ną, lub każde dla siebie, oddzielną 

gminę, i w tej rządzić się budżetem 

ściśle dokrojonym do potrzeb swej 

własnej ludności, nie zaś tej obcej, 

miejskiej, która i tak ciągnie od dzie-

siątków lat korzyści z sąsiedztwa ko-

palni, sprzedając im za drogie pienią-

dze swą ziemię i produkty a nie stano-

wiąc żadnego czynnika ułatwiającego 

rozwój przemysłu, przeciwnie, prze-

ciwstawiając mu się często przez swą 

głupotę i wybujałą chęć zysku.”  

 

Ten ostatni cytat, ale i wszystkie 

nowo odkryte dokumenty, rzu-

cają nowe światło stosunki sa-

morządowych władz Czeladzi  

i francuskich kapitalistów, sku-

pionych w Zarządzie spółki.  

Dotąd uchodziły one raczej  

za poprawne i nie budzące więk-

szych wątpliwości. Okazuje się 

jednak, że piaskowscy inwesto-

rzy odnosili się z pogardą i wyż-

szością wobec wielkiego dorob-

ku kulturowego i gospodarczego 

nadbrynickiego miasta, co jest 

tym bardziej niesprawiedliwe 

wobec faktu, że to właśnie  

Czeladź umożliwiła im założe-

nie kopalni i osiąganie ogrom-

nych zysków na wydobyciu wę-

gla.  

 

Bibliografia: 

Archiwum Państwowe  

w Katowicach, zespół 12/845  

Towarzystwo Bezimienne  

Kopalń Węgla „Czeladź”. 

 

                Stefania Lazar 

  Inwestorzy żądają separacji, czyli o idei „gminy przemysłowej” cd.  

Zapalmy znicz pamięci 

J est już tradycją, że przed zbli-

żającym się dniem Wszystkich 

Świętych pracownicy Muzeum 

Saturn odwiedzają groby osób za-

służonych dla Czeladzi, symbolicz-

ne miejsca pamięci, mogiły żołnier-

skie oraz nagrobki byłych włoda-

rzy naszego miasta. Przystankom 

przy tych miejscach towarzyszy 

zapalenie zniczy. To zarazem  

dobry moment na przywołanie  

w pamięci osób, których obecność 

na trwałe pozostawiła ślad w histo-

rii miasta, a które już odeszły. Tyl-

ko od nas zależy, co ocalimy  

i o czym będziemy pamiętać… 

Święto Zmarłych to również wspo-

mnienie o tych, którzy polegli  

w obronie ojczyzny oraz pamięć  

o samotnych żołnierskich grobach. 

Przystańmy przy tych mogiłach  

i czeladzkich pomnikach.  

Zapalmy znicz pamięci. 
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B 
ezcenne fotografie wido-

ków Czeladzi z 1913 roku 

posłużyły jako szata gra-

ficzna wydanego przez Muzeum 

Saturn kalendarza historycznego 

na 2016 rok. Zdjęcia są dziełem 

niestrudzonych działaczy Towa-

rzystwa Opieki nad Zabytkami 

Przeszłości - organizacji od po-

wstania, której mija 110 lat. Przy-

pomnijmy, więc chwalebną histo-

rię stowarzyszenia i jego nieoce-

nione zasługi dla kultury polskiej. 

Towarzystwo Opieki nad Zabytka-

mi Przeszłości, to powstała na po-

czątku XX wieku na terenach Kró-

lestwa Polskiego organizacja spo-

łeczna. Stowarzyszenie propago-

wało wiedzę o kulturze i sztuce 

polskiej, dokumentowało i inwen-

taryzowało zabytki, organizowało 

na najwyższym poziomie meryto-

rycznym wystawy i wykłady, pro-

wadziło społeczną kontrolę stanu 

obiektów zabytkowych, starając 

się interweniować w ich obronie 

jak również siłami swoich człon-

ków prowadziło prace konserwa-

torskie. 

TOnZP zostało zawiązane  

w czerwcu 1906 roku przez grupę 

znanych warszawiaków, złożoną  

z arystokratów, finansistów, 

przedsiębiorców, inżynierów, 

prawników, intelektualistów i ar-

tystów. Wśród założycieli i pierw-

szych członków towarzystwa były 

między innymi takie postaci jak 

Adam i Edward Krasińscy,  

Henryk Przeździecki, Tadeusz 

Korzon, Aleksander Kraushar, 

Hipolit Skimbrowicz, Henryk  

Fukier, Erazm Majewski czy  

Kazimierz Skórewicz. 

Powstające i popularne w całej 

Europie już od początku XIX wie-

ku podobne koła, na ziemiach pol-

skich zaboru rosyjskiego mogły 

zaistnieć dopiero po 1905 roku, 

kiedy car wydał ukaz, zezwalający 

na powstawanie polskich stowa-

rzyszeń społecznych. TOnZP wzo-

rowało się na bliźniaczych organi-

zacjach zagranicznych wyznaczyło 

sobie jednak inne cele, ze względu 

na odmienną sytuację ziem pol-

skich podległych Rosji, gdzie dzia-

łalność Towarzystwa musiała za-

stępować a nie uzupełniać oficjal-

ne państwowe instytucje konser-

watorskie i badawcze. Jednym  

z najważniejszych zadań, jakie 

stanęły przed członkami stowarzy-

szenia było doprowadzenie  

do społecznego uznania „za zabyt-

ki” historycznych kościołów, zało-

żeń architektonicznych oraz cen-

nych przedmiotów.  

Od początku TOnZP miało cha-

rakter organizacji ogólnopolskiej 

wychodzącej daleko poza granice 

przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. 

Powstały liczne koła terenowe 

zresztą o tysiące kilometrów odda-

lone od warszawskiej centrali 

m.in. w Piotrogrodzie, Żytomie-

rzu, Kijowie, Wilnie, Moskwie, czy 

Odessie. Dynamikę działań T-wo 

zawdzięczało swoim, rekrutują-

cym się z różnych warstw społecz-

nych członkom, grono których do 

końca 1914 roku liczyło ok. 3 500 

osób. Również do wybuchu I woj-

ny światowej w pierwszych latach 

działalności, organizacja ta wyka-

zywała największą aktywność. 

Objęła wówczas pracami konser-

watorskimi i wszelkiego rodzaju 

interwencjami 365 zabytków  

w tym 56 w Warszawie. 

W 1911 roku TOnZP wykupiło 

warszawską Kamienicę Barycz-

ków przy Rynku Starego Miasta 

32, która od 1912 roku stała się 

oficjalną siedzibą Towarzystwa,  

a po wzorcowo przeprowadzonej 

renowacji, także ważnym ośrod-

kiem życia kulturalnego. Tu orga-

nizowano spotkania, wykłady, 

wystawy poświęcone sztuce  

i historii oraz gromadzono zebra-

ne materiały archiwalno—

dokumentacyjne dotyczące pol-

skiej kultury materialnej. 

Pierwsze inicjatywy Towarzystwa 

związane były z Warszawą, 

zwłaszcza z rewaloryzacją oraz 

otoczeniem prawną i konserwator-

ską opieką warszawskiego Starego 

Miasta. Dzielnica do tej pory za-

niedbana w ciągu kolejnych 33 lat 

działalności TOnZP doczekała się 

remontu i dokładnej inwentaryza-

cji wielu kamienic, zlikwidowania 

targowiska funkcjonującego na 

staromiejskim rynku, wykonania 

polichromii kamienic staromiej-

skich oraz przebrukowania na-

wierzchni rynku. 

Oprócz Kamienicy Baryczków  

do T-wa należały: zamek w Iłży, 

wieża w Wojciechowie, ruiny zam-

ku w Raciążku i w Czersku oraz 

Kamienica Celejowska w Kazimie-

rzu Dolnym nad Wisłą. Wszystkie 

te zabytki - darowizny zamożnych 

członków, przetrwały do dziś 

dzięki przeprowadzonym przez  

T-wo pracom konserwatorskim.  

 Marka: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
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Marka: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości cd. 
Poszczególne zadania wielopłasz-

czyznowych zadań Koła realizo-

wały wydzielone komórki organi-

zacji. Szczególnie szeroko zakrojo-

ną akcję inwentaryzatorską, kon-

serwatorską i muzealną Towarzy-

stwo prowadziło do wybuchu  

I wojny światowej. W 1914 r.  

w Pracowni Inwentaryzatorskiej 

znajdowało się 3 000 klisz i 6 000 

fotografii. Pracownia kierowana 

kolejno przez Jarosława Wojcie-

chowskiego, Juliusza Kłosa i Teofi-

la Wiśniowskiego, prowadząc ak-

cje inwentaryzacyjne w stolicy  

i w terenie gromadziła dokumenty 

pomiarowe, szkice i rysunki, spra-

wozdania, klisze i fotografie.  

Jej dorobek (w tym 18 000 klisz) 

znacząco zasilił później Centralne 

Biuro Inwentaryzacji Sztuki. 

Komisja Starej Warszawy w latach 

1906-1911 zajmowała się m. in. 

inwentaryzacją i fotografowaniem 

zabytków stolicy. Działała poprzez 

społecznych kuratorów, którzy 

śledzili losy zabytków objętych 

opieką Komisji. 

Komisja Muzealno - Biblioteczna 

kierowana przez Bronisława Gem-

barzewskiego, porządkowała  

i katalogowała zbiory Towarzy-

stwa. Najznamienitszymi ofiaro-

dawcami eksponatów byli: Józef 

hr Tyszkiewicz z Łohojska,  

Mathias Bersohn, Aleksander 

Kraushar i Wanda Krasińska. Inni 

członkowie TOnZP również  

na rzecz Koła przekazywali daro-

wizny: dywany, rzeźby, portrety, 

broń, majolikę czy szkło. 

Po pierwszych inicjatywach i za-

daniach związanych z Warszawą, 

przyszła kolei na pracę w terenie, 

sięgającym nawet najdalszych za-

kątków zaboru rosyjskiego. Szyb-

ko okazało się, że to właśnie praca 

poza stolicą stała się sztandaro-

wym zadaniem Towarzystwa. 

 

Członkowie TOnZP jeździli po 

kraju, oglądali i opisywali zabytki 

a w razie konieczności agitowali  

o ich konserwację, przy której słu-

żyli radą. Już w pierwszym roku 

działalności Towarzystwo wydało 

instrukcję inwentaryzatorską roz-

powszechnianą wśród księży. 

Członkowie TOnZP szybko zdo-

byli uznanie i autorytet, a księża 

planując konserwację, powiększe-

nie lub zburzenie zbyt małego ko-

ściółka zwracali się o pomoc  

lub opinię do Warszawy. Wiele 

jest więc w archiwum stowarzy-

szenia zdjęć małych, nierzadko 

drewnianych kościółków, które 

tak jak czeladzki, barokowy „Pod 

lipami”, ustąpiły miejsca więk-

szym świątyniom lub na których 

widać nowo wznoszone świątynie 

w sąsiedztwie wcześniejszej. 

Niezwykle ważną rolę dokumen-

tacyjną TOnZP odegrała fotogra-

fia. Dzięki kamerze będącej nie-

zbędnym wyposażeniem każdej 

wyprawy, zostały na szkle zapa-

miętane zamki, dwory, kościoły, 

synagogi, cerkwie, ołtarze, mon-

strancje, wiejskie chaty, ale także 

ówcześni mieszkańcy wsi i miaste-

czek oraz panoramy miast, pejzaże 

i widoki wiejskie. 

Sporządzane zdjęcia niejednokrot-

nie stanowiły pomoc przy plano-

wanych konserwacjach. Towarzy-

stwo oczywiście nie zajmowało się 

tylko kościołami. Szczególną 

ochroną objęło zabytkowe kom-

pleksy miejskie jak Kazimierz nad 

Wisłą czy Sandomierz, w którym 

TOnZP zainicjowało historyczną 

odbudowę kościoła p.w. św.  

Jakuba oraz tzw. domu Długosza. 

Opieką otoczono również popada-

jące w ruinę, konserwowane  

ze składek członkowskich zamki: 

Nowogródek, Chęciny, Bodzen-

tyn, Iłża, Czersk. Ponieważ wśród 

członków Towarzystwa byli histo-

rycy, miłośnicy etnografii oraz ar-

cheolodzy, ich uwadze nie umknę-

ły nawet drobne ciekawe znalezi-

ska. Liczne są fotografie interesują-

cych przedmiotów, związanych  

z kultem religijnym lub folklorem.  

Wśród kilkudziesięciu tysięcy 

szklanych negatywów powstałych 

w Towarzystwie do 1914 roku za-

chowało się niemal trzydzieści  

z widokami dawnej Czeladzi. Kil-

ka najwcześniejszych datowanych 

jest na około 1906 rok, pozostała 

znakomita większość na maj  

1913 roku. Ich autorami byli zasłu-

żeni członkowie Towarzystwa:  

Bronisława Kondratowiczowa  

i Juliusz Kłos. Zaledwie jedno 

zdjęcie podpisał Stanisław Rakow-

ski, dokumentujący zabytki  
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Będzina. 

Archiwalne fotografie naszego 

miasta z charakterystyczną drew-

nianą architekturą, ukazują  

Czeladź prowincjonalną, biedną  

i zaniedbaną, ale posiadającą swój 

urok i niepowtarzalny klimat. Stan 

techniczny uwiecznionych budyn-

ków zlokalizowanych zwłaszcza w 

Rynku, był zły, a w niektórych 

przypadkach bardzo zły. Jednak 

wartość zapamiętanych obrazów 

jest ogromna – przypominają 

obiekty dziś już nieistniejące: ra-

tusz, karczmę wójtowską, stary 

kościółek. Niemniej poruszające są 

zapisane w kadrze postaci ówcze-

snych mieszkańców Czeladzi – 

odświętnie ubranych kobiet, star-

ców, dzieci, którzy od 100 lat 

wciąż spoglądają z jednakowym 

zaciekawieniem. 

Unikatowy zbiór, jaki tworzą 

szklane negatywy to bezcenny 

dokument dla badacza jak i nostal-

giczna podróż w przeszłość szla-

kiem obiektów, krajobrazów i pa-

noram często już nieistniejących.  

Wybuch I wojny światowej nie 

wstrzymał prac TOnZP, a wręcz 

spowodował ich intensyfikację. 

Szybko, bowiem zdano sobie spra-

wę, że ilustracje, rysunki i opisy 

wykonane podczas wypadów  

w teren mogą stać się jedynym 

śladem zniszczonych przez działa-

nie wojenne zabytków. Stąd w 

archiwum stowarzyszenia znala-

zły się m.in. przejmujące zdjęcia 

spalonej i zbombardowanej sta-

rówki w Kazimierzu nad Wisłą. 

Członkowie Towarzystwa starali 

się interweniować, na ile było to 

możliwe i jeszcze w trakcie działań 

wojennych inicjowali odbudowę. 

Sporządzali konieczną dokumen-

tację mającą posłużyć w przyszło-

ści do rekonstrukcji zniszczonego 

zabytku oraz zakładali terenowe 

koła TOnZP. Członkowie nawiąza-

li też współpracę z podobnymi 

kołami zakładanymi przez Pola-

ków w Moskwie i Petersburgu, 

które, z kolei starały się zabezpie-

czać dzieła sztuki i kultury maso-

wo wywożone w głąb Rosji wraz  

z przesuwającym się frontem. 

Śmiało można stwierdzić, że gdy-

by nie działania TOnZP nie byłoby 

punktów Traktatu Ryskiego odno-

szących się do rewindykacji dóbr 

kultury, a Polska nie odzyskałaby 

najcenniejszych przedmiotów swe-

go dziedzictwa.  

Próbując przedstawić w miarę peł-

ny obraz TOnZP nie można pomi-

nąć jego działalności kulturalno-

edukacyjnej. Warto przypomnieć, 

że to właśnie ono było organizato-

rem pierwszych ogólnopolskich 

Zjazdów Konserwatorskich, które 

odbyły się w Warszawie w 1909  

i 1927 roku. TOnZP zorganizowało 

także w stolicy 32 wystawy a każ-

dej z nich towarzyszył profesjonal-

nie opracowany na wysokim nau-

kowym poziomie katalog. Wszyst-

kie wystawy wzbudzały ogromne 

zainteresowanie i przyciągały rze-

sze zwiedzających. Należy wspo-

mnieć choćby kilka z nich; dwie 

pierwsze: Stara Warszawa z 1915 

roku, Tkaniny, miniatury i hafty  

z 1912 roku oraz kolejne: Ceramika 

i szkło polskie, Siedziby Królewskie  

w Warszawie, Zamek Łazienki, Ubio-

ry w Polsce, 150 lat malarstwa pol-

skiego w szkicach i inne.  

Na bezwzględne wyróżnienie za-

sługują dwie wystawy, które stały 

się nie tylko głównym wydarze-

niem kulturalnym swoich czasów, 

ale również obie miały fundamen-

talne znaczenie dla kultury pol-

skiej.  

Pierwsza z nich to ekspozycja  

z 1915 roku „Wieś i miasteczko” 

zorganizowana we współpracy  

z Kołem Architektów (którego 

członkowie byli w większości 

działaczami TOnZP). Ta wystawa 

odegrała inspirującą rolę z czasem 

stając się obowiązkowym kano-

nem dla projektujących po odzy-

skaniu niepodległości. Wydawnic-

two albumowe o tym samym, ty-

tule, które ukazało się rok później, 

traktowane było z kolei jako wzor-

nik stylu polskiego budownictwa. 

Druga, na którą z niecierpliwością 

oczekiwało polskie społeczeństwo 

a której organizacja wzbudzała  

od początku ogromne emocje  

to ekspozycja „Zbiory Polskiego 

Muzeum Narodowego w Rapper-

swilu”. Zbiory szwajcarskiego mu-

zeum, gromadzącego przede 

wszystkim dokumenty dotyczące 

polskiej emigracji politycznej prze-

kazano do Polski rok wczesnej  

w 1927 roku. Zważywszy, ze pre-

zentacja odbyła się zaledwie 10 lat 

po odzyskaniu niepodległości,  

w 1928 roku, trudno się dziwić,  

że ekspozycji towarzyszyły wzru-

szenie i uniesienia patriotyczne.  

Nie jest możliwe w jednym arty-

kule wyczerpująco przedstawić 

szerokie spektrum wielopłaszczy-

znowych działań TOnZP i przybli-

żyć sylwetki działaczy. Warto 

 Marka: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości cd. 
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jednak przypominać, by w świa-

domości społecznej zaistniała tak 

zasłużona dla kultury polskiej 

organizacja. Organizacja, której 

kres położył wybuch II wojny 

światowej. Był to koniec jedynie 

oficjalnej działalności Towarzy-

stwa, bowiem wielu jego człon-

ków podczas całej okupacji nie-

mieckiej z wielką ofiarnością ra-

towało polskie dziedzictwo kul-

turowe. Jeszcze smutniejsze są 

powojenne losy stowarzyszenia. 

Pomimo niekwestionowanych 

zasług TOnZP władze komuni-

styczne przez długie dziesięciole-

cia nie wyrażały zgody na jego 

reaktywowanie. Dopiero w latach 

70. zawiązano organizację pod 

nazwą: Towarzystwo Opieki nad 

Zabytkami, nawiązującą i czująca 

się spadkobiercą przedwojennego 

TOnZP.           

                                  Iwona Szaleniec 

Marka: Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami 

Przeszłości cd. 

 Lektury Pana Hieronima:    Sosnowiec  

między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939 

K siążka 

autor-

stwa  

Tomasza  

Kostro i Anny 

Urgacz-

Szczęsnej wydana przez Wydawnic-

two „Księży Młyn” z Łodzi to abso-

lutny bestseller dla każdego miłośnika 

historii Zagłębia Dąbrowskiego,  

a Sosnowca w szczególności. Książ-

ka, jakiej jeszcze nie było – w sposób 

kompleksowy obejmuje okres dwu-

dziestolecia międzywojennego –  

do tej pory słabo reprezentowany  

w publikacjach. Ukazuje ona między-

wojenną rzeczywistość – od zachły-

śnięcia się niepodległością, przez dy-

namiczny rozwój miasta i jego wzrost 

gospodarczy, po schyłek wolności  

i przeczuwanie nadchodzącej wojny. 

Autorzy poruszają przy tym różnorod-

ne aspekty życia miasta – lokalną 

politykę, funkcjonowanie samorządu, 

rozwój terytorialny, życie społeczne  

i kulturalne, miejskie inwestycje, ar-

chitekturę, a także sosnowieckie skan-

dale obyczajowe i afery. Książka zao-

patrzona została w przebogaty mate-

riał ikonograficzny, złożony nie tylko 

z fotografii i pocztówek pochodzą-

cych z międzywojennego Sosnowca, 

ale także wycinków prasowych, re-

klam, informatorów oraz dokumen-

tów. Cieszy nas ogromnie, że miasto  

z Zagłębia zostało docenione i znala-

zło się w publikowanym przez 

„Księży Młyn” cyklu „Magiczne cza-

sy ,magicznych miast”. Nie pozostaje 

nam nic innego jak życzyć sobie,  

by i pozostałe miasta - w tym Czeladź 

– doczekały się podobnych wydaw-

nictw!  

                                          Hieronim 

Kwesta— 
Ratujmy czeladzkie „Powązki”  

Z 
 inicjatywy Towarzystwa 

Powszechnego „Czeladź”, 

Czeladzkiej Inicjatywy  

Samorządowej oraz Muzeum Sa-

turn po raz pierwszy na cmentarzu 

parafialnym przy ul. Nowopogoń-

skiej zostanie przeprowadzona 

kwesta na rzecz odnowy zabytko-

wych nagrobków. Za zgodą ks. 

proboszcza Jarosława Wolskiego, 

przy wsparciu Burmistrza Miasta 

Zbigniewa Szaleńca, 31 październi-

ka i 1 listopada kilkadziesiąt osób 

będzie kwestować przy bramach 

wejściowych parafialnej nekropoli. 

Kwestujący będą posiadali imienne 

identyfikatory oraz oznakowane 

puszki-skarbonki. Wśród  zbierają-

cych datki na renowację zabytko-

wych nagrobków obok członków 

inicjatorskich organizacji znajdą się 

osoby życia publicznego z Burmi-

strzem i Wiceburmistrzami Miasta 

Czeladź, radni, działacze społeczni, 

aktywiści innych stowarzyszeń, 

wolontariusze oraz czeladzka mło-

dzież.  

Najstarszy, powstały ok. 1750r. 

cmentarz, należący do parafii  

św. Stanisława BiM jest miejscem 

wiecznego spoczynku kilkunastu 

pokoleń czeladzian. Datowane  

na poł. XIX w., zachowane do dziś 

najstarsze nagrobki, niejednokrot-

nie będące dziełami sztuki rzeź-

biarskiej i kamieniarskiej, w więk-

szości są w tragicznym stanie i wy-

magają zabiegów renowacyjnych. 

Zabytkowe groby pozbawione 

opieki niszczeją z roku na rok coraz 

bardziej. Bez naszej pomocy w cią-

gu najbliższych lat bezpowrotnie 

stracimy najbardziej charaktery-

styczne symbole czeladzkiego 

cmentarza. 

Prosimy o wsparcie naszej kwesty. 

Dzięki Państwa szczodrości zacho-

wane zostaną dla przyszłych  

pokoleń rzeźbiarskie perełki cze-

ladzkiej nekropolii, dzieła które 

wyszły ze znamienitych zakładów 

kamieniarskich Corradiniego czy 

Zagórskiego.  

Ratujmy czeladzkie „Powązki”. 
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P oniżej przedstawiamy konty-

nuację artykułu z ubiegłego 

numeru, napisanego przez dokto-

ranta Marcina Wądołowskiego z 

Akademii Ignatianum w Krakowie.  

Spory graniczne wokół terenu 

„pustych Jakubowic” 

Pierwsze konflikty graniczne miały 

miejsce jeszcze w XVI wieku,  

w czym ze strony siemianowickiej 

czynny udział brała wspomniana 

rodzina Mieroszewskich. Ogólny 

bilans starć granicznych z ich 

udziałem w latach 1439-1618 wyra-

żał się dwoma osobami zabitymi 

i dwunastoma ranionymi spośród 

przeciwników i pięcioma osobami 

zabitymi i siedemnastoma raniony-

mi wśród stronników rodu. 

Przedmiotem sporu przez setki lat 

był przebieg granicy siemianowic-

ko-czeladzkiej. Kolejni właściciele 

spustoszonych gruntów jakubowic-

kich stali na stanowisku, iż granicą 

jest rzeka Brynica, natomiast  

Czeladzianie rościli sobie prawo do 

terenów po obu stronach rzeki. 

Brak ustaleń co do ścisłego określe-

nia linii podziału był okazją do siło-

wej walki o swoje prawa. 22 wrze-

śnia 1615 roku zebrała się komisja, 

której celem było załagodzenie spo-

ru, jednak na skutek uporu obu 

stron nie osiągnięto porozumienia. 

W późniejszych kilku latach docho-

dziło do kolejnych starć. Jak  

było wspomniane, od 12 paździer-

nika 1623 roku właścicielem spor-

nych terenów został Wojciech  

Mieroszewski, skutkiem czego kon-

flikt nabrał nowej dynamiki. 

Zaognienie stosunków czeladzko-

siemianowickich doprowadziło  

do powołania nowej komisji roz-

jemczej, której celem było wytycze-

nie granicy. Protokół z jej ustaleń 

sporządzono 5 listopada 1624 roku 

w Michałkowicach. Wynikało  

z niego, iż prace komisji przebiega-

ły w napiętej atmosferze, pełnej 

wzajemnej niechęci. Stronnicy Mie-

roszewskich uparcie dowodzili,  

iż granicą jest rzeka Brynica, powo-

łując się przy tym na kontrakt kup-

na-sprzedaży Księstwa Siewier-

skiego, a także tzw. pakt będziński 

z 9 marca 1589 roku, kończący 

omówiony powyżej spór o polską 

koronę. Strona czeladzka odwoły-

wała się z kolei do dokumentu lo-

kacyjnego wójtostwa w Czeladzi, 

w którym przodek Wacława  

Cieszyńskiego zezwalał wójtowi 

miasta Czeladź na wybudowanie 

młyna na rzece Brynicy oraz wznie-

sienie tamy po obu jej brzegach. 

Ostatecznie komisji nie udało się  

w sposób definitywny zakończyć 

konfliktu, zaś jej ustalenia sankcjo-

nowały jedynie dotychczasowy 

stan rzeczy. Takie rozwiązanie mia-

ło charakter doraźny, jednak sytua-

cja nadal pozostawała napięta, 

przez co kolejne fazy sporu były 

jedynie kwestią czasu. 

W 1651 roku synowie Wojciecha  

I Mieroszewskiego (zm. 1647 r.) – 

Jan II oraz Wojciech II, dokonali 

podziału dziedzicznych ziem, skut-

kiem czego „puste Jakubowice” 

przypadły w udziale temu pierw-

szemu wraz z Siemianowicami, 

Bańgowem oraz częścią Michałko-

wic. Po śmierci Jana II Mieroszew-

skiego tereny te najprawdopodob-

niej stały się własnością młodszego 

brata. Wojciech II zmęczony już 

ciągłym konfliktem granicznym,  

na łożu śmierci rzekomo miał pole-

cić synowi Stanisławowi, aby po-

zbył się problematycznych grun-

tów. Stanisław Mieroszewski usłu-

chał rady ojca i w 1692 roku  

sprzedał spustoszony teren Jakubo-

wic wraz z Siemianowicami  

i Bańgowem rodzinie Hunter von 

Grandon. 

Obszar Jakubowic należał do no-

wych właścicieli przez okres 26 lat. 

W 1702 roku miało dojść do napa-

ści na ich siemianowicki dwór 

przez niejakiego Walentego Dingo-

sa z Czeladzi, podczas którego zgi-

nęło czterech stronników rodu. 

Sporny charakter nabytych tere-

nów skłonił rodzinę Hunter von 

Grandon do sprzedaży tych ziem  

w 1718 roku za kwotę 12 tysięcy 

talarów na rzecz Marii Józefy 

Henckel von Donnersmarck. 

Okres przynależności spustoszo-

nych gruntów jakubowickich  

do rodu Donnersmarcków wiązał 

się z ponownym ożywieniem sie-

mianowicko-czeladzkich konflik-

tów granicznych. W 1721 roku  

Karol Józef Erdman Henckel von 

Donnersmarck siłą przepędził 

mieszczan czeladzkich, którzy wy-

szli na sporne tereny i polecił 

dworskim oddziałom, aby strzelać 

do każdego, kto przekroczy linię 

rzeki. Donnersmarckowie konty-

nuowali zatem wcześniejsze prak-

tyki Mieroszewskich, dorównując 

im w zaciekłości i brutalności. 

Wkrótce wywiązała się krwawa 

bitwa o problematyczne obszary, 

Marcin Wądołowski:  Jakubowice-  
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zakończona porażką Czeladzian. 

Jej efektem było ponowne powoła-

nie komisji, która miała wyznaczyć 

granicę i zakończyć wieloletni spór. 

Komisyjne postanowienia przyzna-

wały sporne grunta (w tym rów-

nież tereny dawnych Jakubowic) 

Czeladzianom, z czym nie mógł 

pogodzić się właściciel Siemiano-

wic. Domagał się on pieniężnego 

odszkodowania i ostatecznie od-

mówił podpisania protokołu. Ko-

misja nie zważając na upór  

Donnersmarcka poleciła usypanie 

nowych kopców granicznych.  

Sytuacji nie zmieniła zmiana przy-

należności państwowej ziem  

Donnersmarcków, które na skutek 

wojen śląskich weszły w skład pań-

stwa pruskiego. Do końca XVIII 

wieku dochodziło do licznych starć 

granicznych, po których obie stro-

ny starały się dochodzić swoich 

racji na drodze sądowej. Również 

włączenie Czeladzi do Prus, które 

nastąpiło po III rozbiorze państwa 

polskiego, nie uspokoiło nastrojów. 

W 1807 roku, dzięki pomocy wojsk 

księcia bielskiego Jana Sułkowskie-

go, Czeladzienie pobili stronników 

Donnersmarcków pilnujących gra-

nicy i weszli w posiadanie spor-

nych obszarów, co spotkało się  

z protestami właściciela Siemiano-

wic. Próby łagodzenia konfliktu 

podobnie jak we wcześniejszych 

latach kończyły się jedynie na de-

klaracjach. Jeszcze w 1868 roku wy-

kazywano w dokumentach posia-

dłości Donnersmarcków na spor-

nych terenach.  Jak podaje  

Józef Łyżwiński w kolejnych latach 

XIX wieku miały one zostać wyku-

pione przez mieszkańców Czela-

dzi, kończąc tym samym kilkuwie-

kowe starcia siłowe o te obszary. 

Zakończenie rozlewu krwi i zbroj-

nej walki o tereny dawnej, zapo-

mnianej już wioski Jakubowice nie 

kończy jednak ostatecznie sprawy 

siemianowicko-czeladzkich spo-

rów. Zmienia się jednak charakter 

konfliktu, przyjmując formę bez-

krwawą i rozgrywającą się w sferze 

społecznej pamięci o spustoszonej 

wsi. Wzajemne krzywdy trwale 

wpisały się w tożsamość zwaśnio-

nych stron. Obie grupy włączają 

Jakubowice we własną tradycję 

i historię. Marian Kantor-Mirski  

w pracy Z przeszłości Zagłębia Dą-

browskiego i okolicy powstałej 

w 1931 roku zawłaszcza przeszłość 

Jakubowic na rzecz społeczności 

Zagłębia. Pisze on: 

Któżby się spodziewał, że cicha 

choć sławna w dziejach Czeladzi 

wioska Jakubowice, co była świad-

kiem bohaterskich zmagań oddzia-

łu rabsztyńskiego pod wodzą  

Hołubka z kohortami Maksymilja-

na, co na skutek tych zmagań zo-

stała zmieciona z powierzchni zie-

mi (...) Któżby przypuszczał,  

że owe Jakubowice wykreślone  

z karty historii Polski przed trzema 

stuleciami, odrodzą się pod nazwą 

kopalni Saturn, które poprzez lata 

niewoli nie uronią nic ze swej pol-

skości i staną się chlubą Odrodzo-

nej Ojczyzny, a zarazem najżyw-

szem, najenergiczniejeszem i moc-

nem zaprzeczeniem rozsiewanego 

przez wrogów kłamstwa, o naszem 

nieróbstwie (...). 

W powyższym tekście Jakubowice 

zostały terytorialnie utożsamione  

z Zagłębiem Dąbrowskim, co jest 

oczywistą nadinterpretacją i fałszo-

waniem historii. Autor pomija  

fakt, że owo „bohaterstwo”  

Gabriela Hołubka w rzeczywistości 

wiązało się dla Jakubowic 

ze spustoszeniem.  

Lokalizowanie dawnej wsi na tere-

nie powstałej w II połowie XIX wie-

ku kopalni „Saturn” stanowi kolej-

ny element rywalizacji społeczno-

mentalnościowej o przebieg cze-

ladzko-siemianowickiej granicy. 

Strona siemianowicka stoi na sta-

nowisku, aby lokalizować dawne 

Jakubowice w okolicach dzisiejsze-

go parku „Pszczelnik”. Pisał o tym 

m. in. Wilhelm Koenig, autor mo-

nografii Siemianowic z 1902 roku. 

Opisując obszar parku zauważał: 

Po odsłonięciu 8-10 cm murów 

uznano dalsze prowadzenie robót 

„za szkodę dla lasu” i roboty zosta-

ły przerwane. Mury pochodziły 

prawdopodobnie z grobowca lub 

kaplicy i nie można wykluczyć,  

że stanowią jakąś pozostałość  

po „spustoszonej” wsi Jakubowice.  

Tereny po dawnej kopalni „Saturn” 

oraz park „Pszczelnik” dzieli odle-

głość około kilometra. Z pozoru 

wydaje się to niewiele, jednak jeżeli 

spojrzeć na dawne dzieje tego ob-

szaru i ilość przelanej tu krwi,  

to waga precyzyjnej lokalizacji spu-

stoszonej wsi Jakubowice do jej 

przeszłości mają istotne znaczenie 

dla obu społeczności. Doszukując 

się przykładów żywotności daw-

nych sporów we współczesności  

 jako miejsce siemianowicko-czeladzkich  
sporów granicznych na przestrzeni dziejów cd. 
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powołać się można na przykład 

sprzed kilku lat. W okolicach ko-

palni „Saturn” przy ścieżce rowe-

rowej, miasto Czeladź umieściło 

tablicę informacyjną mówiącą,  

iż na obszarze tym w przeszłości 

istniały Jakubowice. Znak ten sto-

sunkowo szybko został jednak 

zniszczony i dzisiaj jego poszuki-

wania byłyby bezcelowe. Wpraw-

dzie mógł to być jedynie bezmyśl-

ny akt wandalizmu, jednak można 

się w nim doszukać analogii  

do dawnych rywalizacji siemiano-

wicko-czeladzkich, gdzie brutal-

ność i niszczenie mienia drugiej 

strony były przez stulecia standar-

dem. 

Podsumowanie 

Siemianowicko-czeladzka granica, 

którą przez wieki wyznaczały tere-

ny po spustoszonej wsi  

Jakubowice jest przykładem nie-

rzadko trudnego sąsiedztwa ślą-

sko-zagłębiowskiego. Kilkusetletni 

konflikt graniczny, w którym nie 

brakowało wzajemnych gwałtów, 

grabieży czy nawet morderstw, 

pozostawił w mentalności miesz-

kańców obu brzegów rzeki  

Brynicy trwałe ślady. Wprawdzie 

same Jakubowice popadły w spo-

łeczną niepamięć, co budzi dziś 

pole do różnych interpretacji ich 

dawnej lokalizacji, jednak echa 

starć o ich tereny wyczuwalne są 

w postaci antagonizmów pomię-

dzy Ślązakami i Zagłębiakami. 

Niejednokrotnie dzisiejsza niechęć 

obu grup ma charakter nieuświa-

domiony, stała się elementem 

miejscowej tradycji. Ukazuje to jak 

ważną rolą w teraźniejszości od-

grywa przeszłość. Jakubowice sta-

nowią przykład fenomenu spo-

łeczno-kulturowego, którego od-

działywanie przekroczyło żywot-

ność fizyczną samej wsi – po jej 

spaleniu jeszcze przez setki lat te-

ren osady budził żywe emocje, 

wpisując się tym samym w ramy 

historii strukturalnej. 

Jakubowice mimo różnic, które 

występują w interpretacji ich hi-

storii mogą stanowić rodzaj pomo-

stu i szansy współpracy śląsko-

zagłębiowskiej. Dzisiejsze realia, 

oprócz sfery mentalnościowej, 

wolne są od wzajemnego konfliktu 

interesów i uprzedzeń. Inicjatywy 

wokół uczczenia pamięci o dzisiaj 

już zaginionej wsi mogłyby stano-

wić jeden z elementów do poszu-

kiwania wzajemnego dialogu 

i kreowania pozytywnego sąsiedz-

twa. 
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N 
ie mógł wstrzymać się od 

czegoś, co stanowiło swoi-

stą mieszaninę ekscytacji, 

chluby i wzruszenia. Choć było to dla 

niego uczucie nader pozytywne, ze 

wszystkich sił starał się trzymać fa-

son. Wszak żołnierzowi nie przystoi 

odsłaniać emocji. Wojskowy powi-

nien być twardy i silny, niezłomny  

i dzielny. Nie krył jednak zadowole-

nia, gdy słyszał nieustające radosne 

wiwaty na swoją cześć. Nie zastana-

wiał się też ani przez chwilę co po-

wiedzieć, mimo że umysł skutecznie 

mąciły, nie mogące odejść, wrażenia. 

Oto trzymał oburącz stalową niklowa-

ną pochwę z dwoma ryfkami i rucho-

mymi kółkami, z asymetryczną ostro-

gą. Przybrawszy wyprostowaną posta-

wę, dumnie powiedział „Ku chwale 

Ojczyzny”. Następnie zdecydowanym 

ruchem obnażył głownię, która roz-

błysła lustrzanym blaskiem. Stał nie-

ruchomo z szeroko otworzonymi 

oczami, jakby chciał jednym spojrze-

niem ogarnąć wszystkich obok niego 

zgromadzonych dawnych towarzyszy 

broni, a mówiło ono wszystko. Pew-

nie uchwycił zamkniętą rękojeść  

w mosiężnej oprawie z jelcem krzyżo-

wo-kabłąkowym z wąsami. Przednie 

ramię jelca zagięte pod kątem prostym 

dochodziło łukiem do głowicy, a tylne 

zakończone zostało płaską wolutą. 

Wysuniętą do przodu głowicę nakry-

wał kapturek przechodzący w war-

kocz sięgający jelca. Drewniany  

z karbowaniami trzon rękojeści obcią-

gnięty był czarną skórą, z oplotem  

z podwójnie skręconego drutu mosięż-

nego. Patrzył prawdziwie urzeczony 

na głownię stalową niklowaną o małej 

krzywiźnie, szlifowaną w trzy bruzdy. 

Przesuwał milcząco palcami po piórze 

płaskim obosiecznym zakończonym 

centrycznym sztychem. Na zastawie 

płazu zewnętrznego w kartuszu zdo-

bionym liśćmi akantu zauważył napis 

„HONOR I OJCZYZNA” oraz wize-

runek orła w koronie. Na wewnętrz-

nym progu zastawy wprawne oko 

dostrzegło wybitą sygnaturę wytwór-

cy „G. Borowski/Warszawa”. Skiero-

wał wzrok ponownie na zewnętrzny 

wąs jelca. Wprawdzie natychmiast 

odczytał wygrawerowaną dedykację, 

lecz mimo to wrócił do pierwszej lite-

ry i zaczął, każdą po kolei, znów od-

czytywać. Najpierw szeptem, potem 

półgłosem, by na koniec wreszcie 

nieomal dać popis sztuki czytania:  

„W DOWÓD/SERDECZNOŚCI W 

DNIU IMIENIN / PREZESOWI-

OCHOTNICY”. Domyślił się od razu, 

jaki napis znajduje się na wąsie we-

wnętrznym, była to oczywiście data 

jego imienin – „27 VI 1939/

CZELADŹ”. Ozdobny, srebrny mo-

nogram „PW” umiejscowiony na ka-

błąku ostatecznie dopełnił tę wyjątko-

wą pamiątkę o bezcennej wręcz war-

tości. Władysław Przewoźniak - do-

cenił szlachetną żołnierską inicjatywę. 

Wszak ofiarowana mu broń stanowiła 

nie tylko znak władzy i godności, ale 

jako symbol waleczności, męskości, 

siły, jak również śmierci w sposób 

szczególny łączyła Przewoźniaka 

z pozostałymi. Wszyscy bowiem po-

wiązani zostali na zawsze historycz-

nym momentem w dziejach polskiego 

państwa.  

Oni to właśnie zaciągnęli się ochotni-

czo do wojska tworząc tym samym 

zręby Armii Ochotniczej. Formację tę 

powołano do życia w lipcu 1920 r.  

W obliczu zagrożenia sowieckiego 

uzupełniać miała ona braki osobowe 

powstałe w wyniku działań wojen-

nych. Generalnym Inspektorem Armii 

Ochotniczej został mianowany gen. 

broni Józef Haller. Akcja powszech-

nej mobilizacji społeczeństwa przy-

niosła znakomite wyniki. W okresie 

od 10 lipca do 30 września 

1920 r. ów zaciąg dał woj-

sku ponad 105 tysięcy żoł-

nierzy. Wśród tej liczby 

znaleźli się także czeladzia-

nie. Ci, związani z naszym 

miastem od pokoleń i ci, 

którzy - jak się później oka-

zało - w poszukiwaniu swo-

jego miejsca osiedlali się  

w nadbrynicznym grodzie. 

Walczący w formacjach 

powstałych pod auspicjami 

Armii Ochotniczej 

w międzywojniu zrzeszali 

się w Związku Byłych 

Ochotników Armii Polskiej. 

Oddział tej kombatanckiej organizacji 

powołany został również w Czeladzi. 

Prezesował mu Władysław Przewoź-

niak - czeladzianin z wyboru. Nieste-

ty, nie są znane jego zaprzeszłe i prze-

szłe losy. Nie wiadomo, czy przeżył  

II wojnę. Natomiast ten szczególny 

imieninowy prezent - szabla polska 

oficerska wz. 1921/22 - szczęśliwie 

dochował się do naszych czasów. Nie-

jasne są do końca też wszystkie powo-

jenne losy tej szabli, ale za to dziś  

dumnie eksponuje swą polskość zbie-

rając zasłużony podziw.  

Tadeusz Bilnik, kolekcjoner białej 

broni, a także obecny właściciel nie-

przeciętnego upominku dla naszego 

ziomka sprzed 76 lat, chętnie zaprasza 

do „swojego świata”. Długo nienama-

wiany, ochoczo dzieli się bogactwem 

specjalistycznej wiedzy, a czyni  

to przy tym tak w uroczy sposób, któ-

ry jest w stanie wręcz porwać nawet 

słuchaczy niespecjalnie zainteresowa-

nych tą tematyką. Porównanie, w tym 

miejscu, wspaniałej narracji p. Tadeu-

sza do stylu Bogusława Wołoszań-

skiego nie jest absolutnie żadną prze-

sadą.  

A sama szabla należąca niegdyś  

Kulisy pewnych imienin 
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W lipcu w Muzeum Saturn moz na było oglądac  wy-

stawę „Czas Przemian” Grupy Niezalez nych Kurato-

ro w – niezalez nego zrzeszenia studento w studio w 

podyplomowych historii sztuki na Uniwersytecie S lą-

skim.  

W naszej instytucji zagos ciła takz e wystawa „Kartka 

od producenta” prezentująca fotografie miejsc w 

naszym wojewo dztwie, w kto rych mogłyby byc  na-

kręcone hollywoodzkie produkcje. Ekspozycja była 

efektem konkursu ogłoszonego w ramach Międzyna-

rodowego Festiwalu Producento w Filmowych  

REGIOFUN organizowanego przez Instytucję Filmo-

wą SILESIA FILM.                                                     

 

                          S.L. 

 

WRZESIEŃ 

Działo się w Muzeum 

Pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert z cyklu 

„Muzyczne piątki” był prawdziwym rockowym show  

w wykonaniu pięknych kobiet grających największe 

hity rocka i muzyki klasycznej. Nasze muzeum opa-

nował zespo ł Need For Strings stanowiący niezwy-

kle energetyczną mieszaninę subtelnej kobiecos ci, 

wirtuozerii i mistrzowskich popiso w oraz niekwe-

stionowaną siłę największych przebojo w muzyki 

rockowej.                                                              S.L. 
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Kulisy pewnych imienin 
Władysława Przewoźniaka? Trzymana, 

dzięki uprzejmości kolekcjonera,  

z drżeniem w rękach niezmiennie wy-

wołuje podziw i zadumę nad ludzkimi 

losami… 

Wymiary szabli: 

Długość głowni – 793 mm 

Szerokość pod jelcem – 27 mm 

Krzywizna – 16 mm 

Długość szabli w pochwie – 953 mm, 

samej szabli – 920 mm. 

Opis szabli, a także jej zdjęcie autor-

stwa Tomasza Szemalikowskiego  

pochodzą z książki pod red. Wojciecha 

B. Mosia, Dawna broń i barwa, Bytom

-Katowice 2003, s. 28-29. 

                                 Anna Binek-Zajda 

 

Relacja z uroczystości imieninowych stanowi 

własną interpretację autorki. 

W konstrukcji szabli można wyróżnić 

następujące części: 

rękojeść (A) – uchwyt szabli wykonany 

różnorodną techniką, np. z drewnia-

nych, rogowych okładzin, osłaniających 

kabłąków 

głownia (B)  

zastawa (C) – górna część głowni, się-

gająca od rękojeści do ok. 1/3 długości 

głowni 

moc (miąższyna) (D) – środkowa część 

głowni 

sztych (E) – ostro zakończona dolna 

część głowni 

Elementy szabli: 

1. głowica 

2. trzon 

3. wąsy 

4. jelec 

5. ostrze 

6. grzbiet (tylec) 

7. płaz 

8. strudzina (struzina, zbroczę, bruzda)

9. młotek 

10. pióro 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrocze


15 

 OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień 

 

H

I 

S

T 

O

R

I 

A 

Działo się w Muzeum 

W sierpniu w gos cinnych murach Saturna podziwia-

lis my prawdziwie artystyczną ekspozycję  

pt. „Tkanka świadomości”, autorką  kto rej była  

Maria Matyja-Rozpary. Gło wnym bohaterem wy-

stawy był papier – niezwykły materiał, wykorzysty-

wany do tworzenia dzieł sztuki tylko przez wybit-

nych specjalisto w, znających tajniki pracy z tym nie-

zwykle kruchym i specyficznym tworzywem.                                          

Nowy sezon wystawienniczy otworzyła wystawa 

„Osiedle patronackie Piaski. Niedoceniane dzie-

dzictwo” prezentująca unikatowe piękno czeladz-

kiego osiedla robotniczego. Autorem fotografii jest 

Krystian Niedbał, niezwykle utalentowany fotograf 

młodego pokolenia. Wystawa jest subiektywnym 

spojrzeniem na robotniczą dzielnicę o XIX-wiecznej 

genezie okiem niezwykłego artysty, kto ry uwiecznił 

na swoich fotografiach obiekty składające się na za-

bytkową zabudowę oraz poszczego lne kwartały pa-

tronackiego załoz enia urbanistycznego.  

 

29 wrzes nia w Muzeum Saturn odbyła się konferen-

cja naukowa pt. „Niedoceniane dziedzictwo. Osie-

dla robotnicze województwa śląskiego”, objęta 

patronatem Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 

S ląskiego. Podczas sesji swoje referaty zaprezento-

wali badacze i muzealnicy z ro z nych os rodko w nau-

kowych i kulturalnych z całego wojewo dztwa. 

Ws ro d nich znalazły się takie autorytety jak prof. 

Irma Kozina, Barbara Klajmon czy Anna Syska. 

Konferencja oraz wernisaz , zorganizowana przez 

Towarzystwo Powszechne „Czeladz ” i Muzeum Sa-

turn, stanowią częs cią projektu „Piaski – postindu-

strialna perła wojewo dztwa s ląskiego”, wspo łfinan-

sowanego przez Urząd Marszałkowski Wojewo dz-

twa S ląskiego.             

Lista prelegento w: 

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda Przemiany 
osiedli robotniczych na Śląsku po 1918 roku. W kręgu 
awangardy modernistycznej 

dr hab. Irma Kozina Osiedla robotnicze na Górnym 
Śląsku od czasów fryderycjańskich. 

Barbara Klajmon Bytomskie osiedla robotnicze 

mgr inż. arch. Anna Syska Międzywojenne kolonie  
województwa śląskiego - wybrane przykłady 

Jacek Jakubek Sosnowieckie kolonie i osiedla robotni-
cze powstałe do 1918 roku 

Stefania Lazar Osiedle patronackie Piaski w Czeladzi 

Marek Gajda i Mariusz Węglorz Zarys historii  
osiedla robotniczego Kolonia „Emma” w Radlinie na  
tle planów rewitalizacji 

Ewa Chmielewska Sosnowieckie kolonie i osiedla  
robotnicze powstałe po 1918 roku 

Krzysztof  Gołąb Kolonie robotnicze na terenie Rudy 
Śląskiej na przykładzie koloni Ficinus i kolonii robotni-
czych Ballestremów. 

Dariusz Walerjański Zabrzańskie osiedla patronackie. 
Cenne, bezcenne.                                                               SL. 

WRZESIEŃ 

SIERPIEŃ 
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IV 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 
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16 października zapraszamy 

wszystkich miłos niko w lokalnej hi-

storii na nowy cykl spotkan : „Znasz 

li swój region?”, kto ry przybliz ac  

będzie historię zaro wno  

sąsiednich, jak i nieco bardziej odda-

lonych miast naszego s ląsko-

zagłębiowskiego regionu. Okazuje się 

bowiem, z e o historii lez ących „za 

miedzą” miejscowos ci, w kto rych 

pracujemy i przez kto re codziennie 

przejez dz amy, wiemy naprawdę nie-

wiele. Pierwszym miastem, kto rego 

miłos nicy zagoszczą w Muzeum, jest 

Będzin, kto rego dzieje sięgają cza-

so w wczesnego s redniowiecza a na-

wet wczes niej, a kto rego historia 

przez wieki przeplatała się z historią 

Czeladzi. W podro z  do Kro lewskiego 

Miasta Będzina, w kto rą zabiorą nas 

członkowie Towarzystwa Przyjacio ł 

Będzina, zainauguruje „Wieczory 

historyczne na Saturnie”, w ramach 

kto rych odbywac  się będą spotkania 

pos więcone waz nym ale i mało zna-

nym wydarzeniom, znamienitym  

i zapomnianym postaciom czy archi-

tekturze naszego regionu – tej bez-

cennej i niedocenianej.  
 

27 października zapraszamy  

na promocję ksiąz ki „Osiedle patro-

nackie Piaski. Historia i architek-

tura” – niezwykle ciekawej pozycji 

utrwalającej, ale i odkrywającej  

na nowo dzieje francuskiego osiedla 

robotniczego. Po raz pierwszy  

w historii Piasko w ksiąz ka pro buje 

analizowac  takz e architektoniczną 

wartos c  tego niezwykle oryginalnego 

załoz enia. Ksiąz ka będzie nie tylko 

bogata w merytoryczne informacje, 

ale takz e w archiwalne i wspo łczesne 

– niezwykle piękne - fotografie.  S.L. 

23 października zapraszamy na kon-

cert „Szlagiery szampańskiej ery”  

w wykonaniu Wrocławskiego Teatru 

Piosenki. Razem z aktorami będziemy 

wędrowac  po warszawskich, lwowskich, 

dawno juz  nie istniejących kabaretach  

i teatrach rewiowych oraz uczestniczyc   

w dekadenckim z yciu tamtych wyz szych 

sfer. 

27 listopada o godz.18.00 w ramach 

„Muzycznych Piątko w” posłuchamy tria 

„Maestra” (pianino, saksofon i wokal—

Zuzanna Pycia) wykonującego nastrojo-

we przeboje muzyki popularnej w swo-

jej własnej aranz acji. Jesienne muzyczne 

ukojenie gwarantowane!                   S.L. 

PAŹDZIERNIK  

POZOSTAŁE WYDARZENIA 
KONCERTY 

 

Następny numer Oficyny w grudniu 

LISTOPAD 

6 listopada otworzymy wystawę 

„Sąd Boży 1920. Wojna polsko-

bolszewicka”. Wystawa za pomocą 

kro tkich teksto w, reprodukcji zdjęc , 

ulotek, plakato w i map przybliz a 

przyczyny wybuchu wojny  

z 1920 roku  oraz jednej z najwaz -

niejszych bitew w historii s wiata  

i decydującej o niepodległos ci pan -

stwa polskiego w czasach II Rzecz-

pospolitej. Wystawa została przygo-

towana przez Oficynę Wydawniczą 

Volumen w porozumieniu z Urzę-

dem do Spraw Kombatanto w i Oso b 

Represjonowanych.                        S.L. 

Ekspozycja dostępna do 3 stycznia.  

WSPÓLNE  

CZELADZKIE 

MUZYKOWANIE 

 

10 listopada o godz. 17:00, 

zapraszamy na kolejne, szo ste  

juz  spotkanie „Dla Ciebie  

śpiewam, Polsko!”, propagu-

jące patriotyzm pełen rados ci.  

Natomiast 11 grudnia o godz. 

17:00 odbędzie się wspo lne 

czeladzkie kolędowanie w ra-

mach cyklu „Cała Czeladź 

śpiewa kolędy”. 

Dla wszystkich, tradycyjnie juz , 

Muzeum przygotuje s piewniki. 

PAŹDZIERNIK LISTOPAD 


