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„Powstanie na 

Nowym Śląsku 

w 1806 i 1807 

roku. U źródeł 

Zagłębia  

Dąbrowskiego” 

to tytuł najnow-

szej publikacji  

autorstwa profesora Dariusza Nawrota, 

pracownika naukowego Uniwersytetu Ś lą-

skiego, wydanej przez Muzeum Śaturn. 

Ksiąz kę tę juz  teraz moz na okres lic  mianem 

bestsellera, kto ry powinien znalez c  się  

na po łce kaz dego miłos nika lokalnej histo-

rii, przede wszystkim z uwagi na jej orygi-

nalny pod względem badawczym charakter. 

Publikacja wypełnia bowiem lukę w histo-

riografii, opisując wydarzenia nieporuszane 

dotychczas w literaturze, a mające funda-

mentalne znaczenie dla narodzin nowego 

regionu, kto ry w połowie XIX wieku otrzy-

ma nazwę Zagłębie Dąbrowskie. Tytułowy 

Nowy Ś ląsk – zachodnia częs c  Małopolski, 

był jednostką administracyjną, istniejącą 

zaledwie kilkanas cie lat, od 1795 do 1806 

roku, utworzoną po trzecim rozbiorze  

Polski i włączoną w granice Kro lestwa Prus 

jako nowa prowincja. Śzereg nas wietlonych 

przez autora wydarzen  obejmuje nieznane 

dotąd fakty dotyczące zapominanego,  

tudziez  nieznanego powstania na Nowym 

Ś ląsku, kto re miało niezwykle waz ne konse-

kwencje - mianowicie włączenie naszego 

regionu do Księstwa Warszawskiego, a po 

Kongresie Wieden skim pozostanie w grani-

cach Kro lestwa Polskiego. To determinacja 

grupy insurgento w z ro z nych miast Zagłę-

bia Dąbrowskiego zawaz yła na  losach tych 

tereno w, czyli de facto na po z niejszym wy-

łączeniu regionu z zaboru pruskiego i przy-

łączeniu na z go rą sto lat do zaboru rosyj-

skiego. Jednoczes nie, te stanowiące feno-

men na tle historii naszego kraju wydarze-

nia, s wiadczyły o rodzącym się poczuciu 

toz samos ci regionalnej tutejszych miesz-

kan co w i kształtowaniu w tym okresie pol-

skich postaw narodowych. Ksiąz ka wydoby-

wa takz e z pomroko w dziejo w sylwetki 

anonimowych dotąd bohatero w lokalnej 

historii, kto rym zawdzięczamy taki a nie 

inny rozwo j wypadko w. Jak rekomenduje 

recenzent publikacji, profesor Ryszard  

Kaczmarek z Uniwersytetu Ś ląskiego, 

„Praca napisana jest żywym i barwnym języ-

kiem (…). To nie suche zestawienie faktów, 

ale barwne opowiadanie okraszone mnó-

stwem cytatów ze źródeł pośrednich,                                                                    

                                                                      Cd.str.2 
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pokazujących ówczesną codzien-

ność, także w anegdotycznej wersji”. 

Ksiąz kę będzie moz na nabyc   

w trakcie spotkania promocyjnego, 

na kto re zapraszamy 14 paździer-

nika (piątek) o godzinie 17:00  

do Muzeum Saturn.  

Śpotkanie zostanie wzbogacone 

wykładem profesora Nawrota,  

nas wietlającym wydarzenia histo-

ryczne obecne w ksiąz ce. 

Dzien  po z niej, w sobotę, 15 paź-

dziernika w godzinach 13:00-

15:00, zapraszamy na czeladzki 

rynek, na kto rym będzie moz na 

zobaczyc  rekonstrukcję najazdu 

pruskiej komendy Witowskiego  

na Czeladz  i obrony miasta przez 

ochotniko w powstan czych z 1806 

roku. Burzliwe wydarzenia odtwo-

rzą członkowie dwo ch grup rekon-

strukcyjnych z Koz la i Nysy. 

Paz dziernikowe i listopadowe wy-

darzenia są częs cią większego pro-

jektu, zatytułowanego „Jesień  

z Napoleonem” i związanego z ob-

chodami Roku Francuskiego  

w Czeladzi.  

Do 13 listopada w murach Muzeum 

Śaturn moz na zwiedzac  wystawę 

pt. „Z Napoleonem i przeciw nie-

mu”, przygotowaną przez Haus 

Śchlesien w Ko nigswinter i Mu-

zeum Archeologio-Historyczne  

w Głogowie.  

                                          Śtefania Lazar 

 OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień 

Czeladzka „czarownica” 

MITY 
Budziła się kaz dej nocy i po cichu 

wymykała z ło z ka. Najpierw przygo-

towywała magiczną miksturę umoz -

liwiającą latanie, po czym na miotle 

pogrąz ała się w czarnej otchłani. 

Śpotykała się z samym diabłem,  

by razem z nim ucztowac  ponad 

miarę. W wielkich kotłach warzyła 

przero z ne eliksiry z tajemniczych 

zio ł, za pomocą kto rych choc by 

kwasiła mleko w wymionach kro w 

czy zatruwała wodę w studniach. 

Opisane powyżej wydarzenia ni-

gdy nie miały miejsca, a jednak 

podobna relacja kosztowała życie 

pewnej czeladzianki. Ludzkie na-

miętności – chciwość, pycha i za-

zdrość doprowadziły do rzeczy-

wistej tragedii. Ze współczesnego 

punktu widzenia wszelkie zarzu-

ty wobec domniemanej czarowni-

cy są naturalnie absurdalne,  

ale …. dla ówczesnych niekoniecz-

nie musiały być nieprawdopo-

dobne, ponieważ wpisywały się  

w powszechnie przyjęty system 

rozumienia porządku świata. 

Mieszkała na Podwalu majętna 

wdowa Katarzyna Włodyczkowa. 

Była to kobieta prawdziwie kło tli-

wa, głos na i wielce niezgodna, nie-

mal bez przerwy zwas niona z sąsia-

dami. Jednym z nich był Bartłomiej 

Śojecki, pełniący funkcję landwo jta 

– zwanego tez  wo jtem sądowym –  

z kto rym była szczego lnie skonflik-

towana. Mając zatem juz  serdecznie 

dos c  jej osoby, Śojecki wspo lnie  

z Wojciechem Z ądlin skim, o wcze-

snym burmistrzem miasta, uknuli 

przeciwko niej intrygę i razem 

oskarz yli ją o rzucanie uroko w, wia-

rę w przesądy oraz zabobony. Chy-

trzy na jej majątek, nie zwracali 

uwagi na fakt, iz  sumienną katolicz-

ką była i systematycznie do spowie-

dzi chodziła. Bez problemo w udało 

im się jednak negatywnie nastawic  

całą okoliczną ludnos c  do Włodycz-

kowej. W rezultacie spisku wytoczo-

no jej proces i choc  nie zostały 

przedstawione z adne konkretne 

dowody przeciwko niej, mało tego 

składający skargę występowali – 

mo wiąc delikatnie w stanie wskazu-

jącym na spoz ycie - wyrok brzmiał: 

winna. Włodyczkowa została s cięta 

przez specjalnie sprowadzonego  

z Wrocławia kata, a następnie jej 

ciało spalono. Koszty egzekucji po-

kryte zostały ze sprzedaz y częs ci 

majątku skazanej. Niedługo potem, 

synowie straconej – Wojciech i Ja-

kub – odwołali się do sądu biskupie-

go i wnies li skargę na landwo jta 

oraz burmistrza Czeladzi. Komisarz 

biskupa krakowskiego, księcia sie-

wierskiego ksiądz Marek Laskowski 

zakwestionował przede wszystkim 

prawo sądzenia za czary przez sąd 

landwo jtowski bez zasięgnięcia opi-

nii sądu duchownego. Po przesłu-

chaniu s wiadko w komisarz nie do-

patrzył się prawdziwych czaro w  

w postępowaniu Katarzyny. Nazwał 

ją więc „niewinnie obwinioną” i ska-

zaną za czyny, kto rych nie popełni-

ła. Nie mogąc sądzic  i karac  w spra-

wach kryminalnych, komisarz bi-

skupi wyznaczył sprawcom owego 

wydarzenia kary cywilne, a takz e 

kos cielne, zasądzone mocą wyroku 

z dnia 10 listopada 1741 roku. Oto z  

wo jt wo jtostwa Czeladzi klucza sie-

wierskiego Antoni Nieczni Łukawski 

za to, z e osobis cie nie zainteresował 

się sprawą i nie odesłał jej do sądu 

biskupiego, z e dał wiarę bezpod-

stawnym oskarz eniom, z e toleruje 

na urzędzie landwo jtowskim pija-

czynę nie znającego prawa,  

w kon cu, z e do egzekucji pozwolił 

doprowadzic , otrzymał 50 grzywien 

kary. Śumę tę miał w obowiązku 

zapłacic  kos ciołowi czeladzkiemu  

w ciągu 6 tygodni od ogłoszenia 
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werdyktu sądowego pod groz bą 

utraty wo jtostwa. Został ponadto 

ostrzez ony, iz  w przypadku podpi-

sywania wyroko w w sprawach kry-

minalnych bez nalez ytej rozwagi, 

tak przez niego, jak i jego sukceso-

ro w - zostaną oni pociągnięci do 

odpowiedzialnos ci za naduz ywanie 

władzy łącznie z utratą stanowiska. 

Przesłuchanie s wiadko w doprowa-

dziło komisarza do wniosku, iz  Bar-

tłomiej Śojecki i Wojciech Z ądlin ski 

w stosunku do Katarzyny Włodycz-

kowej kierowali się osobistą niechę-

cią, uprzedzeniami oraz z ądzą za-

grabienia jej majątku, kto ry jeszcze 

gdy Włodyczkowa przebywała  

w więzieniu, rozkradali i obracali na 

swoje potrzeby. Komisarz nakazał 

zatem, by landwo jt Śojecki zapłacił 

karę pienięz ną w wysokos ci  

60 grzywien, ponadto odbył karę 60 

dni bezwarunkowego więzienia,  

a następnie wykonał zaleconą poku-

tę publiczną polegającą na klęczeniu 

przez 8 tygodni ze s wiecą w ręku  

w kos ciele parafialnym w kaz dą 

mszę wielką, czyli sumę w s więta  

i niedziele. Został tez  zobowiązany 

do ofiarowania wosku do kos cioła,  

a w ramach zados c uczynienia księ-

dzu miejscowemu za obrzucanie 

obelgami, gdy ten prosił go o odstą-

pienie od procesu i zaprzestanie 

szkalowania imienia kobiety, prze-

prosił księdza w obecnos ci dwo ch 

oso b: s wieckiej i duchownej. Nato-

miast burmistrz Z ądlin ski został 

zobowiązany do uiszczenia 50 grzy-

wien kary, odbycia 6 tygodni kary 

więzienia oraz taką samą pokutę 

publiczną w kos ciele odbywaną 

przez 6 tygodni. Obaj dygnitarze 

zostali pozbawieni urzędu i nie mo-

gli byc  don  juz  dopuszczeni. 

Rajca Jo zef Włodyka, poniewaz  jako 

krewny Włodyczkowej nie bronił 

jej, a nawet występował przeciwko 

otrzymał karę 30 grzywien i tygo-

dniową karę więzienia. 

Rajca Jo zef Pawlik – 16 grzywien  

i tydzien  aresztu. 

Rajca Jo zef Kręciszek – 12 grzywien 

kary, jako, z e jedyny apelował o nie-

karanie s miercią oskarz onej. Pozo-

stali sądzący w sprawie ławnicy 

przysięgli, tj. Jan Biegus, Śtanisław 

Łakomik, Wojciech Śzafraniec, Jan 

Wyrwał, Łukasz Śztuczen , Wojciech 

Chrobok zostali ukarani karą pie-

nięz ną w wysokos ci 12 grzywien 

kaz dy. Kwotę tę byli zobowiązani 

zapłacic  najpo z niej do 6 stycznia 

1742 roku do rąk Jo zefa Włodyki, 

kto ry to z kolei kwotę tę miał rozdy-

sponowac  następująco: 30 grzywien 

- na reparację zamku siewierskiego,  

a pozostała częs c  miała przypas c   

w udziale sukcesorom straconej 

Włodyczkowej. Komisarz nadto za-

rządził zwro cenie rodzinie wdowy 

nalez nos ci za bezprawnie zabrane 

bydło i inne rzeczy. Nadto siostra 

Katarzyny-Regina miała otrzymac  

10 grzywien. Komisarz zasądził 

ro wniez  oskarz onym koszty prawne 

dochodzenia.  

Ciało Włodyczkowej zostało spalone 

na wzgo rzu zwanym Borzecha.  

Od tego czasu cos  straszyło w tych 

okolicach, a porą nocną dał się sły-

szec  dz więk podobny do tonu dzwo-

no w kos cielnych. 
 

FAKTY 
Powyz sza opowies c  została sporzą-

dzona  na podstawie tekstu, kto ry 

wyszedł spod pio ra Antoniego  

Rączaszka, burmistrza Czeladzi  

w latach dwudziestych XX wieku. 

Osoby,  jak na o wczesne czasy do-

skonale wykształconej, o szerokich 

horyzontach, pasjonata przeszłos ci 

rodzinnego miasta. Dodatkowym 

wielkim atutem burmistrza było 

lekkie pio ro. Pozostawił zresztą po 

sobie kilka zgrabnych opowiadan ,  

z kto rych najbardziej znanymi  

są „Pamiętnik Powstan ca 1863” i 

włas nie na wpo ł legendarna narra-

cja o czeladzkiej czarownicy. To 

ro wniez  on  stworzył pierwszy,  ob-

owiązujący do dzisiaj wizerunek   

Katarzyny Włodyczkowej. Czy 

prawdziwy? Ile w opowies ci  

Rączaszka  jest fakto w historycz-

nych, a ile fikcji literackiej? 

Wczytując się w pierwotny tekst 

rzucają się w oczy liczne cytaty, 

wskazujące jednoznacznie, z e autor 

miał wgląd w tres c  oryginalnego 

wyroku biskupiego. Tłumaczy  

to  precyzja w opisie przebiegu  wy-

darzen ,  dokładnos c  personalio w 

oso b w nich występujących, wyso-

kos c  i rodzaje zasądzonych kar. Nie-

podwaz alnymi informacjami, poda-

nymi   za wyrokiem biskupim są te  

o samej oskarz onej. To, z e nazywała 

się Katarzyna Włodyczkowa, była 

wdową oraz matką (co najmniej) 

dwo ch syno w, Jakuba i Wojciecha, 

kto rzy w poszukiwaniu sprawiedli-

wos ci i rehabilitacji matki odwołali 

się do sądu biskupiego. Tekst wspo-

mina ro wniez  siostrę Katarzyny  

o imieniu Regina, na rzecz kto rej 

zasądzone zostało 12 grzywien oraz 

Jo zefa Włodykę okres lanego krew-

nym sądzonej, a kto ry musiał  

byc  skoligacony z jej męz em.   

Rączaszek nakres lił ro wniez  portret 

charakterologiczny postawionej 

przed sądem kobiety. Dodajmy, por-

tret negatywny, nie budzący wspo ł-

czucia, opisał ją bowiem jako  „starą 

i majętną wdowę, kło tliwą, głos ną, 

niezgodną i skonfliktowaną z sąsia-

dami”. Jednym słowem – jędza. Cech 

charakteru ofiary  juz  nigdy nie uda 

się zweryfikowac  – brak  s wiadko w. 

Ale co o Włodyczkowej moz emy 

dowiedziec  się z archiwalnych   
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dokumento w kos cielnych, mając  

na uwadze, z e wszystkie akta  

z  przełomu XVII i XVIII wieku, spo-

rządzane zresztą po łacinie, zawie-

rały jedynie wymagane, bardzo 

okrojone informacje, pomijając  

te, kto re wspo łczes nie uznajemy  

za istotne. Trzeba ro wniez  pamię-

tac , z e częs c  ksiąg parafialnych nie 

przetrwała do naszych czaso w oraz 

miec  s wiadomos c , z e im bardziej 

cofamy się w czasie tym większa 

niefrasobliwos c  w dokumentowaniu 

narodzin, s lubo w, a zwłaszcza zgo-

no w.  Potwierdzeniem takiego stanu 

rzeczy niech będzie notatka umiesz-

czona na pierwszej stronie księgi 

zgono w z 1734 roku, sporządzona 

przez o wczesnego plebana „… Przy 

tym tu kos ciele czeladzkim… z ad-

nych dawnych metryk Mortuorum  

(zgono w) nie pisano, jednak ab hoc 

Anno zaczynają się spisowac  in  Fu-

turum”. Taki włas nie, wcale nieodo-

sobniony przypadek zaistniał po  

tragicznej s mierci Włodyczkowej, 

wtedy takz e nie dopełniono obo-

wiązku sporządzenia aktu zgonu.  

To wstrząsające wydarzenie nie 

zostało odnotowane w księgach 

czeladzkiej parafii ro wniez  po ogło-

szeniu rehabilitującego wyroku  

sądu biskupiego.  

Nie przysporzyło natomiast więk-

szej trudnos ci wyszukanie w księ-

gach parafialnych informacji,  

z e Katarzyna była z oną Śtanisława 

Włodyki, duz o starszego od niej 

wdowca po zmarłej Jadwidze, ojca 

kilkorga dzieci  (najstarsze w wieku 

Katarzyny).  Z małz en stwa Śtanisła-

wa z Katarzyną na s wiat przyszło 

szes cioro dzieci: urodzona w 1721 

roku Śalomea, wczes niej wspomnia-

ni dwaj synowie Wojciech (ur.  

w 1724 roku) i Jakub (ur. w 1727 

roku) oraz kolejne co rki Marianna – 

rocznik 1730, Anna - rocznik 1731  

i najmłodsza Joanna urodzona  

w 1733 roku. Tak więc kiedy  

Katarzyna Włodyczkowa została 

s cięta jej pierworodna latoros l mia-

ła lat 19 a najmłodsze z potomstwa  

zaledwie 7. Przez ostatnie lata  

od s mierci męz a do czasu oskarz e-

nia jej przez chciwego sąsiada,   

samotnie wychowywała pięcioro 

nieletnich dzieci. A więc moz e jed-

nak nie jędza, moz e jedynie pozba-

wiona męskiego wparcia kobieta 

walcząca o dobro  swoich dzieci.                          

Z ksiąg parafialnych poznajemy 

ro wniez  nazwisko panien skie Kata-

rzyny – Ciołek, kto re zostało odno-

towane w metrykach jedynie  naj-

starszych dzieci. Na przełomie XVII  

i XVIII wieku Ciołek to  rzadko wy-

stępujące w Czeladzi nazwisko,  

w miejscowych księgach parafial-

nych pojawia się dopiero w 1703 

roku. Jedyna  odnotowana Katarzy-

na Ciołko wna rodzi się w  mies cie 

nad Brynicą dopiero w 1716 roku,  

a więc zbyt po z no, aby  byc  „naszą” 

Katarzyną. Natomiast w omawia-

nym okresie historycznym, nazwi-

sko czeladzkiej czarownicy de domo  

zdecydowanie częs ciej występowa-

ło w pobliskim Będzinie. Co więcej 

rodziny o tym nazwisku  do dzisiaj 

zamieszkują to miasto.  Mimo braku 

niepodwaz alnego potwierdzenia, 

jakim byłby akt z ksiąg parafialnych 

(niestety brak księgi urodzen  z lat 

1700 - 1712) wszystkie tropy  

 w sprawie miejsca pochodzenia 

Katarzyny prowadzą do Będzina,  

a szczego ły wskazują na rodzinę 

Jana i Reginy Ciołek z Małobądza.  

Do 1700 roku  pierwszych troje 

dzieci małz onko w Ciołek zostało 

ochrzczonych w będzin skiej parafii 

Ś w. Tro jcy, w tym w 1699 roku  co r-

ka, kto rej dano na imię Regina  

(mamy więc siostrę Katarzyny  

wymienioną w dokumencie bisku-

pim). Co ciekawe rodzina Ciołko w, 

kto ra pojawia się  w 1703 w Czela-

dzi, to ta sama rodzina Jana i Reginy 

z Małobądza.  Tym razem Ciołkowie 

w parafii s w. Śtanisława zgłaszają 

narodziny  syna - Kaspra (pisownia 

oryginalna). W ciągu następnych  

10 lat przychodzą na s wiat kolejni 

potomkowie małz onko w Ciołek.  

Dla  kaz dego z nich akt urodzenia 

sporządzony  został w czeladzkiej 

parafii. 

Tak więc wszystkie poszlaki wska-

zują, z e nasza Katarzyna, po męz u 

Włodyczkowa, urodziła się między 

rokiem 1700 a 1702, gdy rodzice 

jeszcze mieszkali w Małobądzu,  

nalez ącego do parafii Ś w. Tro jcy  

w Będzinie. Niedługo po z niej  

w  roku 1702 lub 1703 cała rodzina 

Ciołko w opus ciła będzin ski  Mało-

bądz i zamieszkała w Czeladzi.  Pod-

czas procesu czeladzka czarownica 

liczyła sobie mniej więcej 38-40 lat . 

Nawet jak na realia osiemnasto-

wieczne  nie była stara.  Jako wdowa 

sama wychowywała i miała pod 

opieką szes cioro dzieci, w tym pię-

cioro małoletnich. Nie mając wspar-

cia  w rodzinie męz a ani w swoim 

rodzen stwie, padła ofiarą oskarz en   

i pomo wien  ludzi chciwych, bez-

względnych i okrutnych. Ludzi, kto -

rzy w  celu przejęcia majątku kobie-

ty bez skrupuło w osierocili  szes cio-

ro jej dzieci. 

Iwona Śzaleniec  

 Anna Binek-Zajda 

Z ro dła: 

A. Rączaszek, O tem jak źli sędzio-
wie niewinną na śmierć skazali i jako 
sami za to ukarani byli. O domniema-
nej czarownicy Katarzynie Włodycz-
kowej-opowieść [w:] Czeladzkie legen-
dy, zebrał W. Kwaśniak, wyd. Sto-
warzyszenie Miłośników Czela-
dzi, Czeladź 1995, s.17-20. 

Księgi parafialne kościoła  
św. Trójcy w Będzinie  

Księgi parafialne kościoła  

św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Czeladzi 
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Z 
ebrane w wyniku pierwszej 

kwesty, przeprowadzonej  

w ubiegłym roku na najstar-

szej miejskiej nekropolii przy  

ul. Nowopogon skiej, s rodki pienięz -

ne zostały przeznaczone na renowa-

cję zniszczonego nagrobka ks.  

Ludwika Śataleckiego. Wykonany 

przed ponad 100 laty pomnik, 

przedstawiał smutny widok. Pokryty 

warstwą brudu i kurzu oraz nalota-

mi mikroflory z licznymi zaciekami 

będącymi efektem zawilgocenia, 

posiadał rozległe uszkodzenia 

o charakterze mechanicznym. Nato-

miast obecny, piękny wygląd za-

wdzięcza pracom rekonstrukcyjnym, 

kto rych program przygotowała  

i wykonała uznana na rynku pra-

cownia konserwatorska z Bytomia.  

Działania renowacyjne obejmowały 

następujące czynnos ci: oczyszczenie 

fizykochemiczne powierzchni pia-

skowca specjalnymi preparatami, 

uzupełnienie spękan  oraz ubytko w 

kamienia, scalenie kolorystyczne, 

impregnację hydrofobizującą zapo-

biegającą przenikaniu wody do wnę-

trza piaskowca. 

Nagrobek ks. Śataleckiego zasługi-

wał na kompleksową odnowę nie 

tylko z powodu fatalnego stanu za-

chowania, ale przede wszystkim  

z koniecznos ci przywro cenia z nie-

pamięci tej zacnej postaci. Trwająca 

w Czeladzi ponad 40 lat niezwykle 

ofiarna posługa duchowna sprawiła, 

z e proboszcz stał się nie tylko cząst-

ką lokalnej społecznos ci, ale i człon-

kiem niemal kaz dej rodziny.  

Na przestrzeni wielu lat asystował 

parafianom w najwaz niejszych chwi-

lach ich z ycia: wprowadzał  

do wspo lnoty Kos cioła poprzez 

chrzest, łączył młodą parę węzłami 

małz en skimi, towarzyszył w ostat-

niej ziemskiej drodze. Na księdza 

Śataleckiego spadł ro wniez  obowią-

zek remontu niszczejącej s wiątyni. 

Niestety ta poz yteczna inicjatywa 

nie miała w ogo le szans powodzenia 

– mury oraz fundamenty kos cioła 

były popękane, a konstrukcje drew-

niane zbutwiałe. Poza tym s wiątynia 

okazała się zwyczajnie za małą  

dla stale wzrastającej liczby miesz-

kan co w Czeladzi. Nowi przybysze 

zjez dz ali się z ro z nych stron Kro le-

stwa Polskiego w poszukiwaniu pra-

cy, kto rą oferowały tutejsze kopalnie 

węgla kamiennego „Śaturn” 

i „Czeladz ”. W takiej sytuacji ws ro d 

postępowych parafian wykrystalizo-

wała się mys l budowy nowego Do-

mu Boz ego. Pierwsze ofiary na ten 

cel zostały złoz one w 1890 r. Po do-

pełnieniu wszelkich formalnos ci 

urzędowych i zaakceptowaniu przez 

odpowiednie władze projektu,  

w 1905 r. rozpoczęto wykopy pod 

fundamenty. Ksiądz proboszcz  

od samego początku z yczliwie 

wspierał tę ideę, nie szczędząc po-

parcia duchowego i materialnego. 

Warto zatem bliz ej poznac  tę chary-

zmatyczną postac . 

Ksiądz Ludwik Jacek Wacław  

Satalecki urodził się 22 sierpnia 

1830 r. w. Krakowie jako syn Jana  

i Elz biety z Walcero w. Początkowo 

nauki pobierał w domu, następnie 

uczył się w mającym wielowiekowe 

tradycje krakowskim gimnazjum s w. 

Anny, kto re ukon czył 30 wrzes nia 

1846 r. Przez kolejny rok uczęszczał 

na wykłady filozoficzne na Uniwer-

sytecie Jagiellon skim. 1 paz dziernika 

1847 r. wstąpił do seminarium Księ-

z y Misjonarzy na Śtradomiu. Nie 

mając wymaganego do s więcen  wie-

ku, w 1852 r. wyjechał do Rzymu. 

Podczas czteroletniego pobytu we 

Włoszech ukon czył teologię na Pa-

pieskim Uniwersytecie Gregorian -

skim ze stopniem naukowym dokto-

ra s więtej teologii. W Wiecznym 

Mies cie w dniu 15 kwietnia 1854 r. 

przyjął s wiecenia kapłan skie z rąk 

kard. Costantino Patrizi’ego Naro, 

wikariusza generalnego papiez a Piu-

sa IX. Po upływie trzech miesięcy od 

powrotu do kraju, 16 lipca 1856 r. 

został mianowany mansjonarzem 

(czyli kapłanem niz szej rangi) przy 

Kro lewskiej Katedrze na Wawelu.  

W roku następnym przenio sł się do 

Kielc, gdzie podjął obowiązki wika-

riusza kolegiaty. Od kwietnia 1858 r. 

prowadził takz e w kieleckim  

Śeminarium Duchownym wykłady 

z historii Kos cioła, patrologii oraz 

języka łacin skiego. Dnia 30 sierpnia 

1861 r. powierzono mu funkcję tym-

czasowego zarządcy fary w Zago rzu. 

Trzy lata po z niej, 6 grudnia 1864 r. 

został administratorem parafii  

w Czeladzi. W 1866 r. Komisja Rzą-

dowa Śpraw Wewnętrznych, Du-

chownych i Os wiecenia Publicznego 

odmo wiła jednak zatwierdzenia go 

na urząd proboszcza wskazując jako 

przyczynę znajdujące się w aktach 

policyjnych informacje dotyczące 

postawy duchownego względem 

wydarzen  społeczno-politycznych  

z początku lat 60. Pracując bowiem 

w Zago rzu ks. Śatalecki pomagał 

proboszczowi będzin skiej parafii 

pw. Ś więtej Tro jcy ks. Ludwikowi 

Czernian skiemu w zbieraniu składek 

na rzecz powstan co w styczniowych, 

a 1 kwietnia 1861 r. przemawiał  

do włos cian podczas manifestacji 

patriotycznej. Na urząd proboszcza 

czeladzkiej parafii pw. s w.   

Kamień nagrobny ks. Ludwika Sataleckiego  
odnowiony dzięki szczodrości czeladzian 
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Śtanisława BiM został wprowadzony 

dopiero w styczniu 1868 r. Przez 

ostatnie lata swego z ycia powaz nie 

chorował. Gdy nie mo gł juz  chodzic , 

czterej męz czyz ni codziennie nosili 

go na specjalnym fotelu do s wiątyni, 

by mo gł odprawiac  naboz en stwa. 

Zmarł 24 czerwca 1908 r. 

Niezwykle serdecznie wspominał 

proboszcza ksiądz Grzegorz Augu-

stynik, budowniczy sanktuarium pw. 

Najs więtszej Maryi Panny Anielskiej 

w Dąbrowie Go rniczej, w  latach 

1879-1883 wikary w Czeladzi. Wy-

daną w 1905 roku ksiąz eczkę 

„Naboz en stwo do s więtego Śtanisła-

wa Męczennika i Biskupa Krakow-

skiego” zadedykował ks. Ludwikowi 

na okolicznos c  jubileuszu 50-lecia 

jego posługi kapłan skiej. Pisząc 

w przedmowie słowo do Czcigodne-

go Jubilata zaznaczył, z e składa ten 

upominek jako „naoczny świadek 

jego bogobojnego życia i gorliwej 

pracy kapłańskiej, w dowód wdzięcz-

ności za przykłady cnót dawanych mi 

codziennie i zachęcających mnie  

do wiernego służenia Panu Jezusowi 

i Niepokalanej Matce Jego Maryi Pan-

nie. Niechaj Ten wielki Męczennik 

wyprosi u Pana Jezusa za przyczyną 

Niepokalanej Dziewicy, aby Czcigod-

ny Ksiądz Jubilat jeszcze mógł praco-

wać na chwałę Boga, na pożytek  

św. Kościoła i na zbudowanie młod-

szym braciom kapłanom.” 

Lata, w kto rych przypadło ks. Śata-

leckiemu z yc  i głosic  Śłowo Boz e 

nalez ały do wyjątkowo trudnych. 

Był to bowiem czas rozbioro w, nie-

woli narodowej, niedostatku i biedy, 

napięc  i przeobraz en  społecznych 

związanych z rozwojem wielkiego 

przemysłu, ale tez  budzeniem s wia-

domos ci obywatelskiej. Czeladzia-

niom szczego lnie w pamięc  zapadały 

głoszone przez niego kazania, bar-

dzo dynamiczne i nad wyraz głos ne, 

szczere i wypowiadane bez ogro dek. 

Z ambony proboszcz gromił grzechy, 

nie pobłaz ał z adnym występkom  

i wadom, piętnował bluz niercze wy-

powiedzi, a takz e zachowania pod-

kopujące wiarę oraz moralnos c  

chrzes cijan ską. Potrafił przemo wic  

do rodzico w, by starali się wycho-

wac  dzieci na wiernych syno w i po-

z ytecznych obywateli kraju. W po-

dobnym tonie wyraz ał się do naj-

młodszych, aby szanowały rodzi-

co w, nie raniły im serca złym postę-

powaniem, nie marnowały pracy 

ojcowskiej. Ś miałos c  wypowiedzi 

proboszcza obruszała niekto rych 

parafian. Nierzadkie zatem były  

i konflikty i otwarty spo r, zwłaszcza 

w pierwszych latach jego pobytu  

w parafii czeladzkiej. 

Najlepszy jednak dowo d na to,  

z e proboszcz Śatalecki ostatecznie 

zaskarbił sobie szacunek czeladzian 

stanowi zachowana do dzisiaj wier-

szowana laudacja ułoz ona przez 

Wawrzyn ca Krycka 10 lipca 1902 r. 

z okazji zbliz ającego się złotego jubi-

leuszu s więcen  kapłan skich (tekst 

o w przekazał Muzeum Śaturn, nie-

z yjący juz  dzisiaj, Jo zef Łyz win ski). 

 

W Częstochowie, w tej Świątyni wspania-
łej u Matki Boskiej w jej Kościele 

Doznałeś już cudu i uzyskałeś i łask wiele. 
Pątowałeś i odwiedzałeś Matkę Boską 

Częstochowską składałeś u jej stóp ofiary 
Boć ją już z młodych lat kochałeś  

i kochasz wielce nad miary. 
Odwiedzałeś też i Matkę Boską  

Szkaplerzną w Siewierze 
Jesteś też za to u Matki Boskiej  

we wielkiej przymierze. 
Odwiedzałeś też i świętego Antoniego  

w Gołonogi 
Za to ci też Bóg błogosławił wszystkie 

twoje Drogi. 
Przewielebny księże Proboszczu  

nauczałeś nas wielkich prawd wiary  
boć ty szczerze Kochasz Maryą  

i jej Syna nad miary. 
Jesteś mocno i stały  

w rzymsko-katolickiej wierze 
Jesteś też za to u Pana Boga  w wielkiej 

przymierze. 
Przewielebny i wielce czcigodny  

księże Proboszczu pochodzisz  
z rodu szlacheckiego. 

Usposobienia i wykształcenia  
i charakteru najlepszego. 

Jesteś wyćwiczony i wyuczony Syminaryi 
Teologiji i Cywilizacyi. 

Przewielebny Księże byłeś i jesteś bardzo 
dobrym Pasterzem oraz i Missyonarzem 

I nie przestaniesz być gorliwym  
niebieskiem włodarzem 

znosiłeś nieraz wielkie ubliżności  
i obelgi i różne ciężary 

od Obywateli i od Panów od młodych 
także i od starych. 

Przewielebny Księże Proboszczu  
jesteś już w wielkiej łasce Boga 

nieprzydzie też tak dalece  
na cię żadna straszna trwoga. 

ale miej nadzieję w Bogu, boć się  
już znajdujesz w niebieskiem Progu. 

O przewielbny i wielce czcigodny księże 
Proboszczu bardzo dobry  

Nauczycielu Czeladzkich Parafijan  
wielki nasz Oświecicielu. 

jesteś światłem naszej  
rzymsko-katolickiej wiary 

boć posiadasz od Boga bardzo wielkie  
i szlachetne Dary 

i wskazujesz nam drogę do nieba   
jak nam na tym świecie żyć potrzeba 

abyśmy się w niebo dostali  
i ty Księże Proboszczu  

i z Bogiem wiecznie królowali, 
spełniałeś i spełniasz twe obowiązki  

duchowieństwa, twego dobrego i wielce 
czcigodnego dostojeństwa spełniasz je 

otwarcie, śmiale i stale i czynisz  
wszystko ku czci Maryi i bożej chwale. 

O przewielebny księże Kanoniku  
szczery i bardzo dobry Spowiedniku. 

Czeladzkich Parafijan także  
bardzo dobry Jałmużniku. 

idziesz drogą cnoty i obfitujesz wielce  
w przedrogie kleinoty. 

O przewielebny księże Proboszczu  
oto jesteś drugim naśladowcą  

Nepomucena Jana 
byłeś i jesteś dla Czeladzkich Parafijan  

i niebieskiego Pana. 
O przewielebny księże Proboszczu  

jesteś wielkim sługą Maryi 
nauczyłeś nas też i ładnych Melodyi. 
a gdyś się dostał do Czeladzi prosiłeś  

i prosisz Boga gorąco  
za twojemi owieczkami 
aby się w Niebo dostały  

i z bogiem wiecznie Królowały. 
O przewielebny księże  

szczęścia zdrowia tobie winszuję  
i fortuny a po śmierci niebieskiej korony. 
A teraz za te wszystkie twoje prace trudy  

i mozoły życzę Tobie księże żebyś  
był zawsze zdrowy i wesoły. 

więc też za te wszystkie Twoje dobre  
i dobitne czyny od Dobrych Parafijan 

jesteś wielce słynny. 
spełniasz twą służbę duchowną 48 lat  

i nagromadziłeś sobie  
Dobrych czynów pełny Akt. 

w każdem razie do ciebie dostęp dobry 
mamy bo cię wielce szanujemy  
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Ratujmy czeladzkie „Powązki” 

W 
 ubiegłym roku, z ini-

cjatywy Towarzystwa 

Powszechnego 

„Czeladz ”, Czeladzkiej Inicjatywy 

Śamorządowej oraz Muzeum  

Śaturn, po raz pierwszy na cmenta-

rzu parafialnym przy ul. Nowopo-

gon skiej zorganizowana została 

przez Śpołeczny Komitet Odnowy 

Czeladzkich Nagrobko w PRO ME-

MORIA kwesta na rzecz renowacji 

zniszczonych przez upływający czas 

i nie mających juz  dysponento w  

zabytkowych grobo w. Przez dwa dni 

– 31 paz dziernika i 1 listopada - kil-

kadziesiąt oso b zbierało datki  

na ten szczytny cel.  

Pierwsza zbio rka okazała się olbrzy-

mim sukcesem. Ta szczego lna idea 

narodzona ponad 40 lat temu  

na warszawskich Powązkach, ro w-

niez  w Czeladzi od razu zyskała sze-

rokie poparcie. Mieszkan cy po raz 

kolejny udowodnili, z e mają wielkie 

serca i z e zawsze moz na na nich li-

czyc . Zebrana wo wczas suma  

w wysokos ci 7 326,78 zł pozwoliła 

na odnowienie nagrobka proboszcza 

parafii pw. s w. Śtanisława BM  

w latach 1868-1908 ks. Ludwika 

Śataleckiego.  

Na swoją kolej czeka wciąz  jeszcze 

wiele grobo w. Większos c  z nich wy-

maga natychmiastowych prac,  

bo w ich przypadku liczy się prawie 

kaz dy dzien . 

Wzorem roku ubiegłego serdecznie 

prosimy Pan stwa o szczodre wspar-

cie tej poz ytecznej inicjatywy. 

W niedzielę 30 października oraz 

we wtorek 1 listopada przy bra-

mach wejściowych parafialnej 

nekropolii przy ul. Nowopogoń-

skiej oraz po raz pierwszy -  

cmentarza komunalnego przy  

ul. Wojkowickiej w godz. 9.00-

17.00 spotkają Pan stwo kwestują-

cych (osoby z z ycia publicznego, 

radnych, działaczy społecznych, 

członko w inicjatorskich organizacji, 

wolontariuszy), kto rzy będą posia-

dali imienne identyfikatory oraz 

oznakowane puszki-skarbonki.  

A na co będziemy kwestowac  tym 

razem? Ś rodki z tegorocznej zbio rki 

chcielibys my przeznaczyc  na restau-

rację bodaj najpiękniejszego i naj-

bardziej charakterystycznego obiek-

tu na naszym cmentarzu. Chodzi  

o połoz ony przy gło wnej alei nagro-

bek w formie mauzoleum z charak-

terystyczną kolumnadą. Najbardziej 

okazały ale i najbardziej zniszczony 

gro b czeladzkiej nekropolii wymaga 

natychmiastowej ingerencji konser-

watorskiej. Bardzo zaawansowana 

destrukcja osypującego się i zwie-

trzałego kamienia pilnie potrzebuje 

wzmocnienia strukturalnego, kto re 

powstrzyma dalszą degradację. 

Wartos c  historyczna, ale i artystycz-

na mauzoleum nie pozostawia wąt-

pliwos ci. Nagrobek, w całos ci wyko-

nany z piaskowca, składa się z ko-

rynckich kolumn podtrzymujących 

okazałe zwien czenie. W go rnej partii 

znajdowały się niegdys  płyciny  

z dekoracją rzez biarską. Dzięki  

posiadanej w zbiorach Muzeum  

Śaturn dokumentacji fotograficznej, 

moz liwe będzie ich odtworzenie. 

Rekonstrukcji wymagają tez  ka-

mienne tralki (56 sztuk). Z uwagi  

na rozmiary obiektu, ale takz e na 

stopien  jego destrukcji, jego renowa-

cja będzie ogromnym wyzwaniem  

finansowym. Wierzymy jednak  

w z yczliwos c  i hojnos c  odwiedzają-

cych czeladzką nekropolię. Kaz de-

mu, kto zechce nam pomo c w dziele 

zachowania historii naszego miasta 

serdecznie dziękujemy. Wszystkich 

darczyn co w zapewniamy, z e kaz da 

ofiarowana złoto wka była i będzie 

dobrze wykorzystana.  

Nie pozwo lmy zginąc  „kamiennej” 

historii Czeladzi. 

                                  Komitet Śpołeczny                                  

PRO MEMORIA 

i szczerem sercem kochamy. 
Boże dobrotliwy o Boże litościwy  

zachowaj go od wszego złego,  
aż do zgonu życia jego. 

A gdy przed nim cię Bóg do siebie powoła 
mógł dożyć szczęśliwie  

Jubileusz Kościoła 
Gdyby cię jeszcze opatrzność boska  

przy życiu trzymała 
to byś obchodził złoty Jubileusz  

czyli tryumf Kościoła. 
a teraz za te wszystkie czasy życia twojego 

coś czynił dla Boga wielce dobrego. 

to by mi czasu do pisania nie wystarczyło 
co już twych czynów dobrych było. 
A gdy przyjdzie ostatnia godzina,  

uproś matko najświętsza łaski  
u twojego Syna 

ażeby się Ksiądz Proboszcz w niebo  
dostał i z Bogiem wiecznie królował, 

a teraz za te wszystkie prace i trudy jego 
wykrzyknijmy jemu coś godnego  

i wesołego! 
Niech żyje! żyje! żyje! sługa boski! 
Przewielebny i wielce czcigodny  
Ks. Proboszcz Ludwig Satalecki. 

Z ro dła: 

Cz. Ryszka, Czeladź. 750 lat  

Kościoła i Parafii św. Stanisława 

BM, Czeladz  2010, s. 201. 

Ks. M. Trąba, Stosunki wyznanio-

we [w:] Historia Czeladzi, red.  

J. Drabina, t.1, Czeladz  2012,  

s. 481-483. 

Anna Binek-Zajda 
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 wrzes nia do Czeladzi zawi-

tał Damian Małecki, absol-

went historii i doktorant 

Uniwersytetu Jagiellon skiego, pre-

zes i aktywny członek odtworzone-

go w Lesznie Towarzystwa Gimna-

stycznego „Śoko ł”. Małecki, będący 

ro wniez  autorem monografii pol-

skiego ruchu sokolego zagos cił  

w Muzeum Śaturn z wykładem po-

s więconym historii Towarzystwa 

Gimnastycznego, bowiem włas nie  

w biez ącym roku mija dokładnie 

110 lat od powstania Śokoła  

w Czeladzi. Jubileusz i zasługi  

Śtowarzyszenia są doskonałą okazją 

do przypomnienia czeladzianom 

jego historii i działalnos ci. 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

„Śoko ł” to pierwsza polska organi-

zacja wychowania fizycznego i spor-

tu, kto rej członkowie przyczynili się 

do popularyzacji gimnastyki w spo-

łeczen stwie polskim, powstania 

klubo w sportowych oraz utworze-

nia Związku Harcerstwa Polskiego. 

„Śoko ł” zgodnie z przyjętą maksymą 

„w zdrowym ciele zdrowy duch” 

propagował sport, zdrowy styl z y-

cia, podnoszenie sprawnos ci fizycz-

nej polskiej młodziez y, wyrabianie 

tęz yzny fizycznej i sił moralnych. 

Obok sztandarowych haseł związa-

nych z gimnastyką jednym z funda-

mentalnych celo w towarzystwa 

było podtrzymywanie i rozwijanie 

s wiadomos ci narodowej oraz 

kształtowanie włas ciwych postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 

Śymbolem ruchu sokolego stał się 

wizerunek sokoła w locie, trzymają-

cego w szponach sztangę do c wi-

czen  (Śoko ł w okresie zaboro w peł-

nił funkcję zakamuflowanego przed 

władzami narodowego symbolu 

Polako w-Orła Białego). Towarzy-

stwo posiadało własny hymn  

- Marsz Sokołów, własny mundur  

i własne zawołanie - „Czołem”  

lub „Czuwaj”, przejęte po z niej przez 

polskich harcerzy. 

Pierwsze gniazdo towarzystwa za-

łoz one zostało 7 lutego 1867 roku 

we Lwowie, na wzo r Śokoła cze-

skiego powstałego 5 lat wczes niej. 

Inicjatorami utworzenia lwowskie-

go Śokoła byli weterani powstania 

styczniowego z Klemensem Z ukow-

skim na czele. Przez następnych  

17 lat Towarzystwo Gimnastyczne 

„Śoko ł” we Lwowie było jedynym 

stowarzyszeniem tego typu na zie-

miach byłej Rzeczpospolitej. Dopie-

ro w 1884 roku pojawiło się kilka 

kolejnych gniazd będących filiami 

Śokoła lwowskiego - Tarno w, Śtani-

sławo w, Przemys l, Krako w i Tarno-

pol. Wszystkie nowe koła zostały 

związane na terenie zaboru au-

striackiego, gdzie Polacy posiadali 

względnie największą swobodę 

działania. W 1892 roku powołana 

została z siedzibą we Lwowie orga-

nizacja zrzeszająca wszystkie gniaz-

da „Związek Śokolstwa Polskiego”. 

W 1884 roku idea sokoła zakiełko-

wała ro wniez  w zaborze pruskim. 

Pierwsze koło zawiązane zostało  

w Inowrocławiu, dwa lata po z niej 

kolejne w Poznaniu i Bydgoszczy.  

W 1893 roku Związek Śokoło w 

Wielkopolskich liczył sobie juz   

9 gniazd. 

W 1894 roku sokolnictwo pojawiło 

się na Ś ląsku najpierw na Dolnym 

we Wrocławiu, rok po z niej (1895) 

na Go rnym w Bytomiu, a w 1896 

roku w Katowicach. Do wybuchu  

I wojny na Ś ląsku działały juz  23 

koła. 

Najpo z niej organizacje sokole utwo-

rzone zostały w zaborze rosyjskim. 

Następuje to w 1905 roku, dopiero 

po ogłoszeniu ukazu cesarskiego 

zezwalającego m.in. na swobodne 

zrzeszanie się. 

Wo wczas nowe koła powstają  

w byłym Kro lestwie Polskim jak 

grzyby po deszczu. W samym tylko 

Zagłębiu Dąbrowskim w latach 

1905-1907 pojawia się 15 gniazd,  

w tym zawiązane w 1906 roku  

czeladzkie. Śiedzibą ruchu gimna-

stycznego w tym rejonie stał się 

Śosnowiec. 

W Zagłębiu Dąbrowskim jako 

pierwsze zorganizowało się Gniaz-

do Dąbrowa (24 grudnia 1905 ro-

ku) i niemal ro wnoczes nie z nim 

Śosnowiec, następnie w kro tkich 

odstępach czasu Gniazda: Będzin, 

Grodziec, Czeladz , Niwka, Niemce, 

Śtrzemieszyce, Zago rze, Zawiercie, 

Ząbkowice, Częstochowa, Olkusz  

i Bolesław. Pierwszym prezesem 

gniazda czeladzkiego wybrany zo-

stał dr Śtefan Falkowski, a pierw-

szym naczelnikiem Ludwik Kowal-

ski - nauczyciel w szkole Towarzy-

stwa Śaturn, pierwszymi członkami 

zarządu: Ks. Bolesław Pien kowski, 

felczer Jo zef Dudzin ski, Jakub Do-

man ski, Ignacy Ś mieja, Jan Gawron, 

felczer Mieczysław Śtarzycki, Śtefan 

Trząski, F.Zielin ski i Jan Wieczorek. 

Na siedzibę gniazda wykorzystano 

poddasze szkoły powszechnej na 

Śaturnie gdzie odbywały się spotka-

nia i c wiczenia. Z kolei pierwszy 

publiczny pokaz Śokoło w miał miej-

sce w sali szkolnej Polskiej Macierzy 

Śzkolnej w Czeladzi. Obok sekcji 

sportowych spos ro d członko w cze-

ladzkiego „Śokoła” zawiązało się 

ko łko sceniczne, kto re juz  wkro tce 

odegrało pierwszą sztukę, jednoak-

to wkę „Łobzowanie” wystawioną  

w Śtarej Karczmie na rynku.  

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

 OFICYNA SATURNOWSKA     wrzesień 
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Karczma zaadaptowana na przyby-

tek kultury i os wiaty polskiej, stała 

się s wiadkiem wielu wydarzen : od-

czyto w, wykłado w i kolejnych 

przedstawien  m.in. Blażek Opętany, 

Młynarz i Kominiarz i inne. 

Ze szkoły na Śaturnie c wiczenia 

młodych Śokoło w zostały przenie-

sione do sali w stojącej przy rynku 

kamienicy Konarzewskich. 

Po 2-letnim okresie funkcjonowania 

Gniazdo Czeladz , tak jak pozostałe 

zagłębiowskie koła uległo zawiesze-

niu w związku z wprowadzeniem  

3 wrzes nia 1907 roku w Kro lestwie 

stanu wojennego. Po kro tkim zasto-

ju, działacze Śokoła znalez li sposo b 

na ominięcie zakazu. Wymys lili dla 

stowarzyszenia nową nazwę „Ko łko 

miłos niko w gimnastyki”, napisali 

nowy statut, uzyskali jego zatwier-

dzenie w rządzie gubernialnym  

w Piotrkowie, a następnie zareje-

strowali w urzędzie powiatowym 

Będzin i dawny Śoko ł działał dalej. 

Podobnie postąpiły „Śokoły” innych 

miast Zagłębia, powołując do istnie-

nia „nowe” organizacje: Atleta  

w Dąbrowie, Piechur w Śosnowcu, 

Koło Śportowe w Niwce. 

Tymczasem czeladzkie gniazdo  

na przełomie 1908 i 1909 roku  

pozyskało wreszcie do c wiczen  no-

wą, przestronną i profesjonalną  

salę gimnastyczną w nowo wybudo-

wanym Klubie Kopalni „Śaturn”  

na Śtarej Kolonii. 

W 1909 roku stanowisko prezesa po 

dr. Śtefanie Falkowskim objął  

buchalter Towarzystwa „Śaturn” 

Jo zef Karney. 

Gniazdo czeladzkie aktywnie 

uczestniczyło w licznych zlotach 

sokolich i wycieczkach organizowa-

nych zwłaszcza do urokliwych 

miejsc Małopolski. Najwaz niejszym 

wydarzaniem w tym czasie był nie-

wątpliwie zlot grunwaldzki zwołany 

do Krakowa w lipcu 1910 roku  

w 500. rocznicę słynnej bitwy. O w 

historyczny zlot przyczynił się  

do masowej popularyzacji ruchu 

sokolego oraz powstawania kolej-

nych gniazd. To wo wczas zostało 

zawiązane z inicjatywy sztygara 

kopalni „Czeladz ” Pawła Dymeckie-

go (prezes do 1920 roku) koło  

piaskowskie. 

Wybuch I wojny s wiatowej spowo-

dował kolejne zawieszenie działal-

nos ci towarzystw. I tym razem, po-

radzono sobie z tym problemem. 

We wszystkich miastach powoływa-

no z własnych mieszkan co w, oparte 

o organizacje sokole Śtraz e Obywa-

telskie mające czuwac  nad bezpie-

czen stwem z ycia i mienia mieszkan -

co w. Rok po z niej, 1 lipca 1915 roku 

straz e rozwiązały się, poniewaz   

od tego dnia miały oficjalnie funk-

cjonowac  w imieniu cesarza Nie-

miec. Opiekę nad bezpieczen stwem 

mieszkan co w przejęły magistraty  

i gminy. Aby uchronic  Gniazdo Cze-

ladz  przed rozpadem prezes Karney 

napisał w języku niemieckim nowy 

statut, wzorowany na statutach 

szwajcarskich stowarzyszen  gimna-

stycznych oraz nadał czeladzkiemu 

Śokołowi nową nazwę Śiła i Zdro-

wie (Kraft und Gesundheit). Działa-

nia Karneya po raz kolejny uratowa-

ły koło, umoz liwiły legalizację dzia-

łalnos ci Towarzystwa w Czeladzi  

i na Piaskach do 1918 roku. 

Od 1914 roku wielu czeladzkich 

sokoło w zaciągnęło się do Legiono w  

Piłsudskiego, jesienią 1918 wstąpili 

do Wojska Polskiego odrodzonej 

Polski. Walczyli na wszystkich fron-

tach: w obronie Lwowa, w trzech 

powstaniach s ląskich, w wojnie pol-

sko-bolszewiciej. Dopiero w 1921 

roku czeladzkie gniazdo zaczęło 

„normalnie” funkcjonowac  i  rozwi-

jac  się na nowo. W 1922 roku preze-

sem został Mieczysław Ferdynandz-

ki, a naczelnikiem Zdzisław  

Czarnomski. Za prezesury Ferdy-

nandzkiego (do 1935 roku) powsta-

ło i rozwinęło się wiele sekcji: szer-

mierki (istniejące od początku), 

bokserskiej,pingpongowej, szacho-

wej i gier ruchowych. Obok sporto-

wych niezwykle oz ywioną działal-

nos c  prowadziły sekcje: wycieczko-

wa, kulturalno-os wiatowa, scenicz-

na. W ramach Śokoła istniała takz e 

orkiestra symfoniczna oraz dział 

kulturalno-os wiatowy. 

Wybuch II wojny s wiatowej połoz ył 

kres działalnos ci ruchu sokolego, 

choc  formalnie Związek Towa-

rzystw Gimnastycznych Śoko ł  

w Polsce został rozwiązany po oku-

pacji 5 lipca 1948 roku. Zdelegalizo-

wany i zakazany w PRL-u, odrodził 

się po upadku komunizmu w 1989 

roku, kiedy to nastąpiła reaktywacja 

pierwszych ko ł sokolich. 

Niewątpliwą zasługą sokolstwa było 

zorganizowanie polskiego ruchu 

sportowego (w tym olimpijskiego) 

oraz harcerskiego. Śokoli aktywnie 

włączyli się do walki o niepodle-

głos c  Polski w latach 1914-1922,  

a takz e w latach okupacji niemiec-

kiej i sowieckiej, jako z ołnierze wal-

czyli w kampanii wrzes niowej,  

w szeregach Polskich Śił Zbrojnych 

na Zachodzie, słuz yli w strukturze 

polskiego pan stwa podziemnego: 

Związku Walki Zbrojnej i Armii  

Krajowej. 

Tysiące sokoło w oddało z ycie  

za wolną Polskę. Ginęli walcząc na 

frontach II wojny s wiatowej, umie-

rali bestialsko mordowani w obo-

zach koncentracyjnych i łagrach. 

                                     Iwona Śzaleniec 
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Lektury Pana Hieronima:  

„Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”  

N 
ajwaz niejszym  zagłę-

biowskim wydarzeniem 

wydawniczym ostatniego 

okresu jest niewątpliwie długo 

oczekiwana monografia  Śosnowca. 

Niemal 5. letnia, wytęz ona praca 

ponad 70 autoro w zaowocowała 

obszerną publikacją , zawartos c  

kto rej zamyka się w dwo ch opa-

słych tomach, łącznie liczących ok. 

1800 stron. Śosnowieccy radni juz  

w 2001 roku przyjęli uchwałę in-

tencyjną w sprawie powstania wy-

dawnictwa, pos więconego dziejom 

wo wczas stuletniej stolicy  

Zagłębia. Prace ruszyły jednak do-

piero w roku 2011, kiedy Miasto 

podpisało umowę z Uniwersytetem 

Ś ląskim, obejmującym powstającą 

monografię patronatem honoro-

wym. Odpowiedzialną funkcję  

redaktora naczelnego wydawnictwa 

powierzono prof. Andrzejowi  

T. Jankowskiemu, zasłuz onemu pra-

cownikowi naukowemu  z zakresu 

geografii, kto ry z kolei zaprosił  

do wspo łpracy specjalisto w innych 

dziedzin.  W składzie zespołu re-

dakcyjnego znalazł się historyk 

prof. Antoni Barciak, osoba kto ra  

po nagłej s mierci prof. Jankowskie-

go w 2014 roku podjęła się pracy 

redaktora naczelnego, mocno  juz  

zaawansowanego wydawnictwa. 

„Śosnowiec. Obraz miasta i jego 

dzieje”, bo takim tytułem zostało 

opatrzone to monumentalne dzieło, 

jest prawdziwą skarbnicą wiedzy  

o liczącym w przyszłym roku 115 

lat Śosnowcu. Publikacja nie jest 

jedynie monografią historyczną  

i ma zdecydowanie charakter inter-

dyscyplinarny. Pokazuje zaro wno 

dzieje i rozwo j miasta, przełomowe 

wydarzenia, ludzi, kto rzy zapisali  

i wciąz  piszą karty historii, ale takz e 

socjologiczny obraz społecznos ci 

sosnowieckiej, jej poczucie toz sa-

mos ci, obyczajowos c , tradycje,  

język. Zainteresowani znajdą  

tu ro wniez  wiadomos ci geograficz-

ne, geologiczne, czy z zakresu roz-

woju przestrzennego. Pos więcony 

został ro wniez  osobny rozdział z y-

ciu kulturalnemu miasta, jego insty-

tucjom kultury i najwybitniejszym 

przedstawicielom tej dziedziny. 

Monografię uzupełniają indeksy  

i bogaty wykaz z ro deł, niezwykle 

pomocne dla  poszukiwacza kon-

kretnych informacji. Publikacja 

otrzymała ładną szatę graficzną  

i opatrzona została interesującym 

materiałem ilustracyjnym. To lektu-

ra, z  kto rą warto się zapoznac ,  

w sam raz na nadchodzące bardzo 

długie, jesienne wieczory. 

Wydawnictwo do nabycia w  Pałacu 

Śchoena - Muzeum w Śosnowcu 

w cenie 150,00 zł. 

                                                   Hieronim 

T 
rzecia wrzes niowa sobota 

stanowiła doskonałą okazję 

do pełniejszego poznania 

polskiej kultury, historii i tradycji 

pod przewodnim hasłem „Gdzie 

duch spotyka się z przestrzenią – 

świątynie, arcydzieła, pomniki” 

towarzyszącym tegorocznej edycji 

Europejskich Dni Dziedzictwa.  

Łączący ze sobą materialną i niema-

terialną spus ciznę naszych przod-

ko w, kos cio ł pw. s w. Śtanisława BM 

odegrał rolę gło wnego bohatera 

czeladzkiej odsłony tego nieco-

dziennego wydarzenia.  

Ulokowana na urokliwym wzgo rzu 

zapewniającym doskonałą widocz-

nos c  ze wszystkich stron s wiątynia, 

urzeka zwiedzających specyfiką 

bryły i bogatym wystrojem wnętrza. 

Po raz kolejny, dzięki z yczliwemu 

wsparciu muzealnej inicjatywy 

przez jej proboszcza ks. kan. Jaro-

sława Wolskiego, otworzyła swe 

podwoje dla wszystkich zaintereso-

wanych historią. Śpotkanie  

Europejskie Dni Dziedzictwa w Czeladzi 
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Działo się w Muzeum 

30 czerwca miał miejsce finisaz  wyjątkowych ekspo-

nato w, jakimi były suknie historyczne z papieru wyko-

nane przez studento w Wyz szej Śzkoły Technicznej  

w Katowicach.  

W lipcu zagos ciła u nas wystawa „A to Czeladź wła-

śnie!” ukazująca ro z ne oblicza miasta na przestrzeni 

lat. Ekspozycja została zorganizowana w związku  

z odwiedzającymi Czeladz  uczestnikami Ś wiatowych 

Dni Młodziez y, kto rzy zawitali do Muzeum 21 lipca.                                                                                                               

 Od sierpnia do początko w wrzes nia muzealne wnę-

trza zdobiły wyjątkowe prace Karoliny Lizurej, mło-

dej, utalentowanej artystki, absolwentki i doktorantki 

Akademii Śztuk Pięknych w Warszawie. Karolina po-

sługuje się techniką haftu interpretowaną w nowocze-

sny sposo b. Ekspozycję zwien czył finisaz  - 2 września.                                                

CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 

WRZESIEŃ 

9 września w ramach Wieczorów Historycznych na 

Saturnie, w Muzeum zagos cił pan Damian Małecki, 

absolwent i doktorant Uniwersytetu Jagiellon skiego, 

z wykładem dotyczącym historii Polskiego Towarzy-

stwa Gimnastycznego „Śoko ł”. Wydarzenie zostało 

zorganizowane dla uczczenia 110. rocznicy istnienia 

„Śokoła” w Czeladzi. 

19 września nastąpiło otwarcie wystawy „Z Napole-

onem i przeciw Niemu”, wypoz yczonej z Haus Śchle-

sien w Ko nigswinter (Niemcy). Ekspozycja oficjalnie 

otworzyła cykl wydarzen  pos więconych roli okresu 

napoleon skiego w dziejach Zagłębia Dąbrowskiego,  

w tym Czeladzi. Wernisaz  wzbogacił swoim  

wykładem prof. Dariusz Nawrot z Uniwersytetu  

Ś ląskiego, przybliz ając tło historyczne oraz znaczenie 

epoki napoleon skiej.  

22 września z wielką pompą obchodzilis my  

w Muzeum Rok Francuski  

w Czeladzi. Zorganizowany na tę 

okolicznos c  Wieczór Francuski 

oczarował naszych gos ci nie tyl-

ko brzmieniem francuskiej  

muzyki i przekąskami z kraju 

nad Śekwaną, ale przede wszyst-

kim wzbogacił ich wiedzę  

o powiązania francuskozagłę-

biowskie na przestrzeni wieko w. 

Niezwykle bogaty w fakty i cie-

kawostki wykład o kulturze fran-

cuskiej i Francuzach w Zagłębiu 

wygłosiła Pani Olga Lubecka.                                                                          

                                                      Ś.L.  

WRZESIEŃ 
25 września odbyły się pierwsze powakacyjne warsztaty 

w ramach cyklu „Muzealny Klub Juniora”. Zajęcia dla naj-

młodszych przygotowała edukatorka Monika Ostrow-

ska-Cichy. 

 30 września rozpoczęlis my nowy sezon muzyczny. Cykl 

Muzycznych Piątko w otworzyła grupa „Ryczące  

Dwudziestki” z przyjemnie kołyszącym repertuarem 

muzyki szantowej.                                                                  Ś.L. 

poprowadzone przez muzealnego 

przewodnika z powodzeniem wcią-

gnęło w s wiat przeszłos ci, intrygu-

jących zagadek oraz sakralnych  

tajemnic dowodząc, z e my, czela-

dzianie mamy z czego byc  dumni. 

Wnętrze kos cioła niezmiennie  

zadziwia kaz dego bogactwem deko-

racyjnych detali, mnogos cią zabyt-

kowych obrazo w i rzez b, porusza 

swym majestatem. Po dokładnym 

jego obejrzeniu zebrani udali się  

na cho r, by spojrzec  nan  z wysoko-

s ci i koniec kon co w wzruszyc  się 

w podziwie nad prawdziwym 

kunsztem pracy ludzkich serc i rąk. 

     Anna Binek-Zajda 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Czeladzi cd. 

POZOSTAŁE WYDARZENIA 
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             IV KWARTAŁ 2016 ROKU W MUZEUM 

Dział  

Organizacyjno - Administracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

e-mail: muzeumczeladz@gmail.com 

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     wrzesień 

H

I

S

T

O

R

I

A 

14 października o godz. 17:00 za-

praszamy na promocję najnowszego 

wydawnictwa muzealnego. Jest nim 

ksiąz ka pt. „Powstanie na Nowym 

Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źró-

deł Zagłębia Dąbrowskiego”,  

autorstwa prof. Dariusza Nawrota, 

pracownika Uniwersytetu Ś ląskiego.  

Dzien  po z niej, 15 października,  

w sobotę, w godzinach 13:00-15:00 

zapraszamy na czeladzki rynek, gdzie 

będą Pan stwo mogli zobaczyc  rekon-

strukcję jednego ze starc , jakie miały 

miejsce w 1806 roku. Członkowie 

Kozielskiego Śtowarzyszenia Rekon-

strukcji Historycznej odtworzą  

najazd Witowskiego na Czeladz   

i obronę miasta przez ochotniko w 

powstan czych. 

Podobnie jak dotychczas, w trzeci 

wtorek miesiąca, czyli 18 paździer-

nika o godz. 10:00, odbędzie się spo-

tkanie w ramach Muzealnej Akademii 

Śeniora zatytułowane „Czeladzkie 

historie mówione”, kto re poprowa-

dzi historyk - Anna Binek-Zajda.   Ś.L. 

PAŹDZIERNIK  

POZOSTAŁE WYDARZENIA 

KONCERTY 

 

10 listopada, o godz. 17:00,  

w przeddzien  Ś więta Niepodległos ci, 

zapraszamy na kolejne wspo lne muzy-

kowanie w ramach spotkan  „Dla  

Ciebie śpiewam, Polsko!” 

15 listopada o godz. 10:00 zaprasza-

my na Muzealną Akademię Śeniora  

i kolejne spotkanie z historią sztuki. 

Wykład historyka - Śtefanii Lazar.  

18 listopada o 17:00 w Muzeum od-

będzie się wernisaz  wystawy „Saturn. 

Poprzemysłowe dziedzictwo Czela-

dzi”, na kto rej prezentowane będą 

fotografie Krystiana Niedbał. Artysta 

uchwycił w kadrze nieprzemijające 

piękno architektury kopalni „Śaturn” 

oraz dokumentalne ujęcia dawnego 

osiedla patronackiego. Wystawa jest 

częs cią projektu realizowanego wraz 

ze stowarzyszeniem Towarzystwo 

Powszechne „Czeladz ” i dofinansowa-

nego ze s rodko w Miasta Czeladz .  Ś.L. 

 

LISTOPAD  

2 grudnia o 17:00 zapraszamy  

do Galerii Śztuki Wspo łczesnej  

„Elektrownia” na promocję ksiąz ki 

„Kopalnia i osiedle „Saturn”. Histo-

ria i architektura”. Publikacja, będą-

ca owocem wspomnianego wyz ej pro-

jektu, jest pierwszą tego typu synte-

tyczną ksiąz ką dotyczącą dziejo w za-

kładu wydobywczego, kto ry na stałe 

wpisał się w czeladzki pejzaz .      Ś.L. 

 

PAŹDZIENIK  

LISTOPAD  

W ostatni piątek listopada 

(25.11. o godz. 18:00) w mu-

rach Muzeum rozbrzmią jazzo-

we aranz acje utworo w zna-

nych polskich kompozytoro w 

w wykonaniu jazzmano w  

z zespołu „Enerjazzer”.       Ś.L. 

PAŹDZIERNIK  

GRUDZIEŃ  

4 października (wtorek) zapraszamy  

na „Senioralia” w Muzeum Śaturn.  

Hasłem przewodnik będzie u nas 

„Randez-vous z Napoleonem”. O godz. 

10:00 zapraszamy na zwiedzanie wysta-

wy „Z Napoleonem i przeciw Niemu”  

w towarzystwie przewodnika muzealne-

go, a o godz. 10:40 na warsztaty 

„Napoleon a sztuka. W służbie władzy”. 

26 października (środa) o godz. 17.00  

zapraszamy do siedziby muzeum na wy-

kład dla słuchaczy Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku.                                           B.K. 

21 października o 18:00,  

zapraszamy na koncert pt. 

„Ballady Bułata Okudz awy”  

w wykonaniu duetu: Domini-

ki Żukowskiej i Andrzeja  

Koryckiego.                          Ś.L. 

W grudniu, juz  po raz kolejny „Cała  

Czeladź  zaśpiewa kolędy”.  

 

Zapraszamy na przeds wiąteczne wspo lne 

muzykowanie.  Śzczego ły wkro tce.       B.K. 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

Śylwestrowy koncert to wy-

stęp Jarosława Wewióry  

z przyjacio łmi. W programie 

utwory Marty Eggert i Jana 

Kiepury. 


