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Koniec roku zazwyczaj skła-
nia do podsumowań, oceny 

i refleksji. Mijające, bardzo pra-
cowite dwanaście miesięcy 2018 
roku w czeladzkim muzeum 
upłynęło pod znakiem setnej 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Wielomie-
sięczne przygotowania do tego 
jubileuszu zaowocowały wyda-
rzeniami zorganizowanymi przez 
naszą instytucję w drugiej poło-
wie roku. Tematyce walk o nie-
podległą ojczyznę dedykowane 
zostały trzy wystawy. Pierwsza 
„Lwowskie ogrody pamięci” po-
święcona słynnym cmentarzom 
miasta „Semper Fidelis”, kolejna 
zatytułowana „Czeladzkie dro-
gi do Niepodległej” ukazująca 
uczestnictwo czeladzian w zry-
wach narodowych, wreszcie 
trzecia opowiadająca o listopa-
dzie 1918 roku w miastach Za-
głębia zrealizowana z Instytu-
tem Zagłębia Dąbrowskiego. 

Z 100. rocznicą niepodległego 
państwa polskiego korespondo-
wała również tegoroczna muze-
alna działalność wydawnicza. 
We wrześniu ukazała się mapa 
cmentarza parafialnego przy 
ul. Nowopogońskiej z zazna-
czonymi miejscami pochówku 
czeladzian walczących z bronią 
w ręku o Polskę. W listopadzie, 
poprzedzona wielomiesięczny-

mi kwerendami, została wyda-
na publikacja „Jurek Bitschan 
– Orlątko rodem z Czeladzi”, 
a także pozycja „Czeladzkie 
drogi do Niepodległej” autor-
stwa prof. Dariusza Nawrota. 

Natomiast w I połowie roku 
w czeladzkim Saturnie zapre-
zentowaliśmy m.in. wystawę 
fotograficzną „Czeladź – obraz 
miasta wczoraj i dziś” będącą 
kompilacją zdjęć archiwalnych 
ze współczesnymi autorstwa 
Romana Koweni oraz niezwykle 
atrakcyjną aranżacyjnie „W piw-
nicy, kredensie i piwniczce, czyli 
opowieść o kuchni mieszczań-
skiej i dworskiej” towarzyszącą 
tegorocznej Nocy Muzeów.

Działalność Saturna nie ograni-
cza się jedynie do wystaw. To tak-
że wykłady, prelekcje i warsztaty 
odbywające się cyklicznie w ra-
mach Wieczorów Historycznych 
na Saturnie, Muzealnej Akademii 
Seniora czy Muzealnego Klu-
bu Juniora, również działalność 
edukacyjna, projekty realizowane 
wspólnie ze szkołami, przygoto-
wanie i przeprowadzenie Kon-
kursu Wiedzy o Czeladzi, lekcji 
muzealnych oraz spacerów hi-
storycznych. To w końcu opieka 

administracyjna i merytoryczna 
nad cmentarzem żydowskim, jak 
też organizacja czwartej kwesty 
publicznej i dozór prac renowa-
cyjnych „kolumnady”. 

Niemałą część naszej codzien-
nej pracy pochłonęła finalizacja 
dwóch projektów: „Straty osobowe 
i ofiary represji podczas II wojny 
światowej” oraz „Straty ludności 
Czeladzi narodowości żydowskiej 
w czasie II wojny światowej”. 

Tych zrealizowanych w bie-
żącym roku przedsięwzięć było 
bardzo dużo i można byłoby 
je jeszcze długo wymieniać. 
Zakończę więc przypomnieniem 
dwóch największych, a zarazem 
najbardziej pracochłonnych wy-
darzeń. Pierwsze z nich to majo-
wa Noc Muzeów – święto mu-
zealników, drugie Święto Szlaku 
Zabytków Techniki – Industriada. 

Za kilka dni wejdziemy w no-
wy 2019 rok, w którym święto-
wać będziemy 10. rocznicę ist-
nienia naszej instytucji. Mamy 
nadzieję, że w muzealnej, bogatej 
ofercie kulturalnej każdy z Pań-
stwa znajdzie coś dla siebie. 

Będzie nam miło gościć Pań-
stwa w naszych progach. 

 Iwona Szaleniec
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Dzień świętej Barbary, patronki dobrej 
śmierci, przypadający na 4 grudnia był 

okazją aby zaprezentować postać tej niezwy-
kłej świętej widzianej oczyma rzeźbiarzy. 
Dlatego też Muzeum Saturn w Czeladzi przy-
gotowało ekspozycję, na której zgromadzono 
większe i mniejsze formy plastyczne wyko-
nane z gliny, węgla i grafitu, gipsu czy drew-
na a przedstawiające właśnie świętą Barbarę 
z jej charakterystycznymi atrybutami. 

Święta Barbara z Nikomedii, która stała się 
tematem pracy wielu artystów, należy do gro-
na tych świętych, o których życiu oraz śmierci 
nie posiadamy żadnych pewnych przekazów. 
Jej kult oparty jest na skromnych przekazach 
historycznych, w których wydarzenia dziejo-
we mieszają się z legendą. Tajemnicą owiane 
są również szczegóły jej życia, dokładnej daty 
i okoliczności męczeńskiej śmierci. Mogło mieć 
to miejsce około 305 roku, w trakcie nasilenia 
prześladowań chrześcijan za panowania cesarza 
Maksymiana Galeriusza (305-311). 

Według legend hagiograficznych Barba-
ra była piękną córką bogatego poganina Dio-
skura z Heliopolis w Bitynii (Azja Mniejsza). 
Nauki pobierała w Nikomedii, gdzie zatknęła 
się z chrześcijaństwem. Pod wpływem wielkie-

go filozofa i pisarza Orygenesa z Aleksandrii 
przyjęła chrzest i złożyła śluby czystości. Ojciec 
Barbary chciał jednak wydać ją za mąż lecz ona 
odrzucała kolejnych kandydatów. Dioskur jako 
przeciwnik chrześcijan stał się siłą zmusić cór-
kę do porzucenia wiary. Zamknął ją w wieży, 
głodził, a gdy to nie przyniosło skutku osobiście 
oskarżył ją przed sędzią. Barbarę ubiczowano 
lecz w nocy miał ukazać się anioł, który zaleczył 
jej rany. Potem bito ją maczugami, przypalano 
pochodniami a także odjęto jej piersi zamierza-
jąc w takim stanie przegnać ją przez miasto. 
Wówczas jednak zjawił się anioł i okrył jej ciało 
białą szatą udzielając jej komunii świętej. Wy-
dano więc decyzję aby ściąć Barbarę mieczem. 
Wyrok wykonał jej ojciec, który chwilę potem 
sam zginął rażony piorunem. 

Pierwsze ślady kultu św. Barbary w Koście-
le wschodnim pochodzą z IV w. Na zachodzie 
oddawano jej cześć od VII w. W Polsce najstar-
sza wzmianka o  kulcie  św. Barbary  pojawia 
się w datowanym na XI stulecie modlitewniku 
Gertrudy, wnuczki Mieszka I, gdzie zaznaczo-
ne jest wspomnienie świętej. Rozkwit kultu 
św. Barbary, jako patronki dobrej śmierci, 
ma miejsce w XVIII i XIX wieku i związany 
jest z rozwojem przemysłu wydobywczego. 

Do św. Barbary zwracali się liczni chrze-
ścijanie, szczególni narażeni na utratę zdro-
wia lub życia. Postrzegana jest jako patronka 
dobrej śmierci, jej pomocy wzywano w cza-
sie epidemii i „czarnej śmierci”. Stała się ona 
bliska ludziom uprawiającym niebezpieczne 
zawody, często mające styczność z żywioła-
mi, które narażały na niespodziewaną utratę 
życia. Za swoją opiekunkę obierali ją: górni-
cy, hutnicy, marynarze, flisacy, kamieniarze, 

murarze, cieśle, architekci, ludwisarze, kowa-
le, strażnicy, szczotkarze, tkacze, kapelusz-
nicy, więźniowie, artylerzyści, minerzy oraz 
załogi forteczne. Podczas II wojny światowej 
uważana była za patronkę polskiego podzie-
mia, dla którego skatowana śledztwem Bar-
bara miała znaczenie symboliczne. W tradycji 
kościelnej występuje również jako patronka 
od niepogody, do której zwracano się w czasie 
burzy i huku piorunów.

W sztuce a tym samym w rzeźbie, święta 
Barbara przedstawiana jest jako piękna kobieta 
odziana w dostojne szaty, często w płaszczu dla 
podkreślenia jej szlachetnego pochodzenia. Jej 
głowę zdobi zazwyczaj korona, czasem czepek. 
Zwykle przedstawiona jest na tle wieży o trzech 
oknach symbolizujących Trójcę Świętą. W ręku 
trzyma kielich z Najświętszym Sakramentem 
będący nawiązaniem do Komunii Św. udzie-
lonej jej tuż przed śmiercią przez anioła. In-
nym atrybutem św. Barbary jest także miecz, 
którym została ścięta oraz gałązka palmo-
wa - symbol męczeńskiej śmierci. Bywa też 
przedstawiana z pochodnią, działem armat-
nim, strusimi piórami, księgą, lwem leżącym 
u stóp lub deptająca Dioskura.

Na wystawie „Święta Barbara w rzeźbie”, 
która prezentowana będzie  w Muzeum Saturn 
do 6 stycznia 2019 roku, zaprezentowano 33 
przedstawienia Barbary. Wśród nich znajdują 
się wizerunki wykonane przez twórców ludo-
wych, artystów profesjonalnych i nieprofesjo-
nalnych a także figury produkowane w zakła-
dach rzemieślniczych.  Całość wzbogacono 
fotografiami archiwalnymi dokumentującymi 
patronkę górników, a także zdjęciami ukazu-
jącymi rzeźby zachowane do dnia dzisiejsze-
go w zagłębiowskich świątyniach. 

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Histo-
rii Katowic, Muzeum Śląskiego w Katowi-
cach, Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka 
w Rudzie Śląskiej, Pałacu Schoena Muzeum 
w Sosnowcu, Łódzkiego Domu Kultury, Pa-
rafii pw. MBB w Czeladzi Piaskach, Muzeum 
Saturn w Czeladzi  (kolekcja bp. A. Śmigiel-
skiego) a także zbiorów prywatnych. 

 Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Tekst opracowano na podstawie:
Rozynkowski W., O kulcie św. Barbary, „Niedziela” (edy-
cja toruńska 48/2004), http://www.niedziela.pl/artyku-
l/35143/nd/O-kulcie-sw-Barbary [dostęp: 5.11.2018]
„Dzieje św. Barbary z Nikomedii”, http://www.przeworsk.
bernardyni.pl/bar.php [dostęp: 5.11.2018]
„Święta Barbara” https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/
swieci/s_barbara_cz_m.html [dostęp: 5.11.2018]
Burda A., „Żeby szychta zrobić, a wybyć – św. Barbara” 
https://kosciol.wiara.pl/doc/490410.Zeby-szychta-zrobic-
a-wybyc-sw-Barbara [dostęp: 5.11.2018]

Święta Barbara na Saturnie
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|C.d. na str. 4 >>

W szeregu rozmaitych przedsięwzięć kul-
turalno-edukacyjnych uskutecznianych 

w naszym mieście i nawiązujących do tego-
rocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości na zauważenie 
z pewnością zasługuje ambitna, lecz nader ra-
dosna inicjatywa zrealizowana przez Muzeum 
Saturn, będąca jedyną w swoim rodzaju okazją 
tak do pogłębiania wiedzy na temat tego bezpre-
cedensowego wydarzenia, jak i ogólnej refleksji 
nad dziejami minionymi. Istotnymi składowy-
mi, specjalnie przygotowanego z rozmachem 
godnym świętowanego stulecia programu 
rocznicowego zaprezentowanego w dniu 19 
października były: okolicznościowa wystawa, 
spotkanie autorskie z profesorem Dariuszem 
Nawrotem oraz piknik militarno-historyczny.

Na polskich drogach do wolności wyraź-
nie odcisnęły się także ślady pozostawione 
przez kolejne generacje czeladzian odgrywa-
jące w dziejowym spektaklu role wręcz nie 
do przecenienia. Opowiadała o nich ekspo-
zycja ukazująca w sposób przekrojowy ca-

łokształt okoliczności zewnętrznych wyni-
kających z uwarunkowań politycznych, lecz 
w narracji wystawowej szczególny nacisk 
położono na różnorodność poczynań najbar-
dziej świadomych, zaangażowanych patrio-
tycznie mieszkańców grodu nad Brynicą. 
Chronologicznie ułożonej opowieści został 
nadany ciekawy układ w postaci barwnych 
plansz zaopatrzonych w reprodukcje zdjęć 
i dokumentów, archiwalne materiały źródło-
we, jak też krótki komentarz merytoryczny 
nakreślający kontekst węzłowych momentów 
zaprzeszłych wydarzeń, których areną była 
również Czeladź, począwszy od insurekcji 
kościuszkowskiej skończywszy na powsta-
niach śląskich. Elementy dopełniające cało-
ści stanowiły użyczone przez Zagłębiowskie 
Muzeum Militariów DRAGON w Sosnowcu 
eksponaty związane z techniką wojskową, 
umundurowaniem i osobistym wyposaże-
niem żołnierskim z czasów Wielkiej Wojny 
wyłożone w gablotach oraz tworzące w osob-
nej sali efektowną dioramę.

Nad wyraz interesującym punktem progra-
mu była promocja najnowszego wydawnictwa 
Muzeum Saturn powstałego we współpracy 
z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego pod wy-
mownym tytułem „Czeladzkie drogi do Nie-
podległej Rzeczypospolitej” pióra znakomi-
tego historyka Uniwersytetu Śląskiego prof. 
Dariusza Nawrota. Przybliżając poszczegól-
ne etapy walki o przywrócenie suwerenności 
państwa polskiego autor uwypuklił lokalne 
wątki wplatające się w historię powszechną 
pod postacią marzeń, woli działania, twór-
czych myśli i czynów inicjowanych dla „tej, 
co nie zginęła” przez mieszkańców naszego 
miasta na przestrzeni ponad 120 lat.

Jednakże bez wątpienia, najbardziej suge-
stywną częścią wydarzenia okazał się piknik 
militarno-historyczny przebiegający pod ha-
słem „Chwała Niepodległej”. Zorganizowany 
na terenach zielonych okalających budynek 
Muzeum Saturn przy współudziale Grup 
Rekonstrukcji Historycznych – 72. Tulskiego 
Pułku Piechoty, Piechoty Heer oraz Ostfront 

Niepodległej na setne urodziny
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Rok 2018 Muzeum Saturn 
kończy mocnym akcentem 

wydawniczym. „Jurek Bitschan. 
Orlątko rodem z Czeladzi” autor-
stwa Iwony Szaleniec to hołd zło-
żony bohaterstwu, patriotyzmowi 
i młodemu życiu oddanemu w ofie-
rze za wolność ojczyzny. Tytułowy 

bohater, Jurek Bitschan, przyszedł 
na świat w Czeladzi 27 listopada 
1903 roku. Był synem Aleksandry 
de domo Radzimińskiej, kobiety 
nieszablonowej, działaczki niepod-
ległościowej, członkini organizacji 
bojowej PPS-u, zaangażowanej 
w przedsięwzięcia konspiracyjne, 
min. przewóz bibuły, organizator-
kę wytwórni bomb. Ojcem Jurka 
był Henryk Bitschan, urzędnik 
jednej z czeladzkich kopalń. Ak-
tywne, dynamiczne i pełne dra-
matycznych zwrotów i meandrów 
losu życie matki, zawiodły wkrótce 
kilkuletniego Jurka, osieroconego 
w 1910 roku przez biologicznego 
ojca, do Lwowa. Tu Aleksandra po-
nownie wyjdzie za mąż i zaanga-
żuje się w Związek Walki Czynnej 

i Związek Strzelecki. I to tu rozegra 
się ostatni, najbardziej dramatyczny 
akt życia chłopca. Jako nastolatek, 
czerpiąc wzorce z patriotycz-
nej postawy matki, Jurek ruszy 
do walki o obronę Lwowa przed 
nacierającymi wojskami ukraiń-
skimi. I straci życie, co uczyni 
go w jednym z najbardziej zna-
nych Orląt Lwowskich – najmłod-
szych obrońców Lwowa, którzy 
zginęli w wyniku walk o miasto. 

Dzięki benedyktyńskiej pracy 
autorki i latach archiwalnych po-
szukiwań, kwerend i konsultacji, 
udało się rozjaśnić mroki prze-
szłości Jurka, w tym ostatecznie 
rozwiązać niejasności wokół aktu 
chrztu i wyprostować obowiązu-
jące w historiografii błędne in-

formacje. Udało się także zgłę-
bić informacje o pochodzeniu 
i losach rodziców Orlątka. 

Książka „Jurek Bitschan. 
Orlątko rodem z Czeladzi” 
to wspaniała lektura przypomi-
nająca o trudach walki o odzy-
skanie niepodległości, w jaką 
zaangażowane były całe poko-
lenia Polaków, ale i o tym jak 
często na ołtarzu wolności oj-
czyzny składane było młode ży-
cie. To pozycja, która świetnie 
wpisuje się w tak hucznie obcho-
dzoną w tym roku rocznicę 100-
lecia niepodległości i pokazuje, 
jak historia lokalna przeplata się 
z historią Polski. 

 Hieronim

z powodzeniem przyciągał uwagę czeladzian 
przynosząc równocześnie możliwość dotknięcia 
ożywionej historii. Niesamowite emocje budzili 
miłośnicy przeszłości odtwarzający żołnierskie 
sylwetki przynależne do armii poszczególnych 
państw zaborczych podczas I wojny światowej, 
a także polskiej formacji wojskowej reprezentu-
jącej tradycje legionowe, do tego chętnie przed-
stawiający ówczesne realia życia w okresie 
służby. Na wyjątkową atmosferę widowiska 
złożyły się ponadto prezentacje sprzętu bojo-
wego, jak również otaczane gromadnie sta-
nowiska - biura werbunkowego do Legionów 
Polskich oraz punktów medycznych obsługi-

wanych przez polskie i rosyjskie sanitariusz-
ki. Nie mniejsze zainteresowanie przyciągał 
pokaz tradycyjnego ceremoniału parzenia 
herbaty po rosyjsku w samowarze podawanej 
– jak przystało na prawdziwy czaj – w szklance 
z metalowym koszyczkiem. Idealnym wręcz 
dodatkiem do charakteru imprezy była kuch-
nia polowa. Magia przenośnego wojskowego 
kotła z gorącą grochówką kusiła wszystkich 
uczestników, którzy wiedzeni aromatycznym 
zapachem z nieukrywaną ochotą kosztowali tej 
iście wojskowej delicji.

Muzealny projekt uroczystości rocznico-
wych oparty na niekonwencjonalnych sposo-

bach opowiadania o losach zbiorowości i poje-
dynczych ludzi znalazł aprobatę oraz uznanie. 
Nie od dziś wiadomo, że przeszłości trzeba 
uczyć z przyszłością wykorzystując zwłaszcza 
innowacyjne narzędzia owocnie wspierające 
dydaktyczne wysiłki nauczycieli. Jednak sedno 
nauki historii tkwi w niepowstrzymywanym 
przypominaniu, nieustannym utrwalaniu, nie-
zmiennym przywoływaniu na pamięć chwaleb-
nych i najlepszych dokonań naszych przodków, 
by stawały się inspiracją do odkrywczych dzia-
łań podejmowanych na swoją, lokalną miarę 
przez współczesne pokolenia.

 Anna Binek-Zajda

|dokończenie ze str. 3
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Stanisław Kubasik przyszedł na świat 2 lu-
tego 1921 roku w Czeladzi z małżeństwa 

Piotra i Franciszki z domu Churas. Wkrótce 
rodzina przeprowadziła się do Gniazdowa 
w powiecie zawierciańskim. Swe materialne 
potrzeby zaspokajała uprawiając niewielkie 
1,5 hektarowe pole. Po śmierci ojca i prze-
jęciu gospodarki przez starszego przyrod-
niego brata, 16-letni wówczas Stanisław 
utrzymywał się z dorywczej pracy jako 
najemny robotnik rolny. 

Na wieść o wybuchu wojny razem z matką 
oraz wujem Stanisławem Szatanem opuścili 
wieś, kryjąc się przed niemieckim ostrzałem 
w Rokitnie pod Szczekocinami. Kilka dni póź-
niej, już po przejściu frontu, podjęli decyzję 
o powrocie do domu. Znajdując się w drodze, 
rankiem w miejscowości Pradła młody Kubasik 
został zaciągnięty przez Niemców do budowy 
mostu. Zwolniony wieczorem, dotarł do Gniaz-
dowa 7 września. Lecz następnego dnia zabra-
no go do pracy przymusowej wraz z innymi 
mężczyznami w wieku od 16 do 60 lat. Sformo-
waną grupę na początku przewieziono do Woź-
nik Śląskich, nazajutrz trafiła ona do Lublińca, 
a stamtąd do obozu w Lamsdorf (Łambinowice 
koło Opola). Krótko potem Stanisław Kubasik 
znalazł się w Norymberdze, po trzech tygo-
dniach został przewieziony do kopalni rudy 
należącej do koncernu Hermanna Göringa 
i osadzony w lagrze w niedalekim Giershagen 
w pobliżu Bad Arolsen. Jako robotnik przy-
musowy, oznaczony numerem 1399, nosił 
ubranie z pomarańczowymi lampasami oraz 
takim też paskiem na czapce. Pod koniec grud-
nia 1939 roku zachorował na zapalenie płuc 
i został odwieziony do szpitala w Braunschwe-
igu, w którym spędził sześć tygodni. Wkrótce 
po powrocie do lagru zawieziono go do Alten-
grabow, by po paru dniach przetransportować 
do Ostrzeszowa. Tu ostatecznie został zwolnio-
ny do domu, powróciwszy doń 5 lutego 1940 
r. Trudy nad wyraz wyczerpującej pracy dały 
o sobie od razu znać. Stanisław Kubasik złożo-
ny chorobą dochodził do siebie ponad miesiąc. 
W czerwcu 1940 roku z niemieckiego urzędu 
pracy Arbeitsamt otrzymał nakaz zatrudnie-
nia w kopalni „Abwehrgrube” w Klausber-
gu (Mikulczyce). Pracę wykonywał jedynie 
do Bożego Narodzenia. Przyjechał wówczas 
do domu na święta i w tym czasie zapoznał 

pannę z sąsiedniej wsi. Porzucił pracę, zatra-
cając się całkowicie w intensywności uczuć, 
które zaowocowały ślubem zawartym w dniu 
11 maja 1941 roku. Rychło po tym radosnym 
wydarzeniu pojawili się u Kubasika żandar-
mi z posterunków w Koziegłowach i Siedlcu 
w związku z uchylaniem się przez niego z obo-
wiązku pracy. Nowożeniec został zatrzymany 
po spotkaniu z żoną mieszkającą z rodzicami 
w Mzykach gm. Koziegłowy. W trakcie kolacji 
u matki żandarmi zaskoczyli obecnych i ujęli 
mężczyznę odprowadzając go na posterunek. 
Kolejnego dnia został przewieziony do Zawier-
cia, z miejsca oddany w ręce policji kryminal-
nej. W celi przesiedział trzy tygodnie, następnie 
odtransportowano go do więzienia w Bytomiu, 
w którym spędził kilka dni, po czym odstawio-
ny został do kopalni w Klausbergu. W biurze 
polecono mu udać się do lekarza zakładowego 
ze stosownym skierowaniem w ręku. Zamiast 
jednak do doktora oddalił się do domu nocle-
gowego. Spotkawszy swoich kolegów, skorzy-
stał z ich pomocy – ogolił się, zaspokoił głód 
i za pożyczone pieniądze niezwłocznie pojechał 
do domu, ponieważ małżonka spodziewała się 
szczęśliwego rozwiązania ciąży. Tymczasem 
kiedy dotarł na miejsce, czekały już na niego 
żona z małą córeczką.

Ponownie zaczął się więc ukrywać przed 
władzami niemieckimi. Rodzinę utrzymywał 
zajmując się nielegalnym handlem. Perma-
nentna niestabilność finansowa i niepewność 
co do dalszych swych losów spowodowały, 
że Stanisław Kubasik w grudniu 1943 r. posta-
nowił stawić się do wcześniej porzuconej pracy. 
W kopalni przepracował rok, później znowu 
nosił się z zamiarem jej zaniechania. Stanowczo 
odmienne stanowisko w tej kwestii zajmowała 
żona Kubasika. Po wahaniach podjął ostateczną 
decyzję o kontynuowaniu zatrudnienia w za-
kładzie górniczym. Będąc na stacji kolejowej 
w Woźnikach Śląskich 20 stycznia 1945 ujrzał 
uciekających w panice niemieckich cywili. 
Zewsząd dochodziły do niego głosy o nieodle-
głym zakończeniu wojny i zajęciu Częstocho-
wy przez Sowietów (Armia Czerwona wkro-
czyła do miasta 17 stycznia 1945 r.). Stanisław 
najpierw udał się do matki do Gniazdowa, która 
to nakazała mu, z uwagi na niebezpieczeństwo, 
wracać do żony. Wieczorem wszyscy ukryli 
się w piwnicy, od Koziegłów słychać było bo-

wiem kanonadę i zmasowany ostrzał. O pół-
nocy walki ucichły. Na drugi dzień pośpieszył 
do opanowanego przez Sowietów Gniazdowa, 
przez który przejeżdżała kolumna rosyjskich 
czołgów. Niedługo potem powrócił do swej 
rodziny oznajmiając radośnie, że nie musi już 
pracować jako robotnik przymusowy.

Pierwsze ujawnienie
Dnia 20 marca 1945 r. Stanisław Kuba-

sik został zarejestrowany w Rejonowej Ko-
mendzie Uzupełnień w Sosnowcu i uznany 
za zdolnego do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej. Po otrzymaniu karty powołania 
do Ludowego Wojska Polskiego, 21 kwietnia 
został skoszarowany służąc przypuszczalnie 
w stopniu szeregowca w szwadronie zapaso-
wym 1. Pułku Korpusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego stacjonującym na warszawskim 
Bemowie. W koszarach spędził jednak tylko 
niecały miesiąc, zdezerterował bowiem już 
17 maja 1945 r. – jak tłumaczył później przed 
UB w Tarnowskich Górach, postąpił tak z tę-
sknoty za żoną i koniecznością zapewnienia 
opieki dwójce swych dzieci. W niedługim 
czasie na podwórzu domu, w którym miesz-
kał, pojawili się partyzanci. Wiedzieli, że sa-
mowolnie opuścił wojsko, zaproponowali 
mu zatem dołączenie do „leśnych”. Początko-
wo odmówił, później przystał na współpracę 
z  post AK-owskim oddziałem dowodzonym 
przez ppor. Jerzego Krupińskiego pseud. 
„Ponury” operującym również na terenie 
Obwodu Częstochowa. Do głównych zadań 
grupy należała walka z podporządkowaniem 
Polski Sowietom, w tym likwidacja najbar-

Czeladzianie ku Niepodległej 
– Stanisław Kubasik pseud. „Mazowiecki”

O przeszłości Czeladzi wiedzą wszystko

|C.d. na str. 6 >>
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dziej aktywnych członków PPR oraz UB. Sta-
nisław Kubasik, działając pod pseudonimem 
„Mazowiecki” wykonywał zadania przyna-
leżne wywiadowcy, czyli zbierał informacje 
o członkach PPR, rodzaju ich działalności, 
funkcjonariuszach UB. Jego rolą było także 
sygnalizowanie potencjalnego niebezpieczeń-
stwa w przypadku gdyby bezpieka wpadła 
na trop oddziału „Ponurego”. 

Będąc w oddziale Kubasik broni raczej nie 
posiadał. Po ogłoszonej przez komunistów w dniu 
2 sierpnia 1945 r. amnestii ujawnił się 1 paździer-
nika przed Komisją Likwidacyjną w Częstocho-
wie przyznając się do kontaktów z partyzantami 
w okresie od 17 maja do 1 października 1945 ro-
ku. Zresztą przedtem zwolniony został z oddziału 
bezpośrednio przez „Ponurego”. 

Żeby utrzymać rodzinę, w 1945 roku po-
życzył od teścia 6 tysięcy złotych i na spółkę 
ze szwagrem zakupił od miejscowego balwie-
rza konia za 13 tysięcy złotych. Dysponując 
nadto furmanką wynajmowali się obaj do roz-
maitych prac polowych, jak również świad-
czyli usługi transportowe. Po roku Kubasik 
spłacił szwagra, samodzielnie pracował jesz-
cze przez kolejne cztery miesiące, aż w lutym 
1946 zmuszony był konia sprzedać ze wzglę-
du na niewystarczające dochody i niemożność 
wykarmienia zwierzęcia. 

Drugie ujawnienie
Powtórnie „Mazowiecki” ujawnił się 

22 marca 1947 r. przed Komisją Amnestyjną 

w Katowicach podając jako przyczynę zgubie-
nie dokumentu wystawionego przez Komisję 
Likwidacyjną. Co działo się później, od końca 
lat 40., ze Stanisławem Kubasikiem oraz jego 
rodziną – nie wiemy. W roku 1950 przesłuchi-
wany był przez UB w Tarnowskich Górach, 
zapewne więc mieszkał w tej okolicy.

Pod okiem 
Urzędu Bezpieczeństwa
Jaka była zatem rola Stanisława Kubasika 

w konspiracyjnej działalności prowadzonej 
przeciwko Niemcom i Sowietom? Jego losy 
znane są jedynie z dokumentów wytworzo-
nych przezeń samego pod okiem UB. Pierwszy 
spośród nich stanowi oświadczenie z 22 marca 
1947 roku złożone przed Komisją WUBP w Ka-
towicach składające się z danych osobowych 
oraz krótkiego odręcznie napisanego życiory-
su. Drugi z kolei zawiera także własnoręcznie 
sporządzoną biografię, choć obszerniejszą, 
mieszcząca się na sześciu stronach. Trzecim 
dokumentem natomiast jest wykonane ręcznie 
krótkie uzupełnienie odnoszące się do wcze-
śniejszego pisma. Zachowało się ponadto 
oświadczenie zobowiązujące go do utrzyma-
nia w tajemnicy pod rygorem pociągnięcia 
do odpowiedzialności karnej treści rozmowy 
w PUBP w Tarnowskich Górach.

Opisy dotyczące pozycji Kubasika w ruchu 
podziemnym pełne są niejasności. W pierw-
szym z nich wspomina, że uciekł z wojska 
wprost do lasu, ponieważ znał „leśnych” jesz-

cze z czasów okupacji niemieckiej. W następ-
nych życiorysach informacja ta jednak już się 
nie pojawia. Można przypuszczać, że do roku 
1945 Stanisław Kubasik był w bliżej nieokre-
ślony sposób powiązany z oddziałami party-
zanckimi, a po wojnie, jako dezerter, samo-
dzielnie nawiązał kontakt z grupą „Ponurego” 
bądź został skłoniony do współdziałania.

W piśmie opisującym jego relacje z party-
zantami Kubasik wymienia jedynie nazwisko 
dowódcy. A przecież musiał przynajmniej część 
konspiratorów znać. Możliwe, iż celowo pomi-
nął pozostałe nazwiska nie chcąc nikomu za-
szkodzić. Z reguły większość przesłuchiwanych 
starała się umniejszać swoje znaczenie w od-
dziale i nie obciążać zeznaniami innych osób, 
a przynajmniej mówić to, co już UB wiedziało. 
Nie możemy jednak wykluczyć, że kontakty 
Stanisława Kubasika z partyzantką, zarówno 
te z czasów wojny, jak i tuż po niej mogły być 
incydentalne, czy też o niewielkim natężeniu. 
Z drugiej strony posiadanie pseudonimu stanowi 
dowód na zaangażowanie w konspirację, mógł 
więc Kubasik złożyć przysięgę stając się tym 
samym równoprawnym członkiem organizacji.

Na wiele z tych pytań wciąż musimy szukać 
odpowiedzi. Tak, jak powinniśmy odnaleźć 
i przywrócić zbiorowej pamięci czeladzian, 
którzy w swoim życiu zasłużyli się ojczyźnie 
tej wielkiej i tej małej. 

 Beno Benczew

Źródła: AIPN Ka 04/1337 Stanisław Kubasik.

Muzeum Saturn gorąco zachęca do zakupu orygi-
nalnych pamiątkowych gadżetów w postaci ce-

ramicznych magnesów przedstawiających historyczne 
obiekty i zakątki naszego urokliwego miasta. Pierw-
sze wzory pojawiły się wiosną bieżącego roku od razu 
zyskując rzesze entuzjastów. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom tak czeladzian, jak również turystów 
oferta została poszerzona o sześć nowych motywów 
opracowanych na podstawie archiwalnych fotografii 
obrazujących rynek miasta, dawny oraz współczesny 
widok budynku będącego obecnie siedzibą Muzeum 
Saturn, Dom Zborny kop. „Saturn”, a także aktualne 

wnętrze gmachu niegdysiejszej kopalnianej elektrowni, 
jak i jego zewnętrzną szatę. Całość wykonana z najwyż-
szą starannością, utrzymana została w kolorze sepii 
znakomicie podkreślającym klimat retro, zaś charak-
terystyczne spękania sprawiają, że każdy egzemplarz 
odznacza się niepowtarzalnym obliczem. Co więcej, 
optymalny rozmiar upominku – 5,5 cm x 9 cm pozwala 
nie tylko docenić praktyczną jego stronę, lecz zwłasz-
cza niezmiennie delektować się niebywałą urodą starej 
i nowej Czeladzi. I oto chodzi!
Ilość magnesów ograniczona, każdy do nabycia 
w cenie 10,00 zł. 

CZELADŹ. To miasto przyciąga jak magnes

|dokończenie ze str. 5
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Od 16 października do końca listopada 
na centralnym placu naszego miasta 

można było oglądać rozlokowaną tam ple-
nerową wystawę poświęconą wydarzeniom 
rozgrywającym się w listopadzie 1918 r. 
w Zagłębiu Dąbrowskim. Została ona przy-
gotowana przez Instytut Zagłębia Dąbrow-
skiego we współpracy z Pałacem Schoena 
Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Zagłębia 
w Będzinie, Muzeum Saturn w Czeladzi, 
Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, 
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu 

Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim.

i Turystyki w Siewierzu, Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Sławkowie, Miejską i Po-
wiatową Biblioteką Publiczną w Zawierciu, 
Archiwum Państwowym w Katowicach oraz 
Książnicą Cieszyńską w Cieszynie specjalnie 
na okoliczność jubileuszu 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Ekspozycja 
przywoływała panującą w zagłębiowskich 

miejscowościach atmosferę ostatnich tygo-
dni i dni przed nastaniem symbolicznej daty. 
Klimat sprzed 100 lat powrócił za sprawą ar-
chiwalnych fotografii, plakatów, ulotek, do-
kumentów, kronikarskich zapisów i fragmen-
tów korespondencji. Wystawie towarzyszył 
okolicznościowy folder.

 Anna Binek-Zajda

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, 
życzymy Państwu 

chwil wypełnionych radością 
i miłością, niosących spokój 

i odpoczynek, by w życiu zawsze 
panowała ta niepowtarzalna 

świąteczna atmosfera. 
Wielu budujących myśli, 

energii potrzebnej 
do osiągnięcia wszystkich 

zamierzonych celów 
oraz wspaniałego 

2019 Nowego Roku, 
obfitującego 

w pasmo sukcesów. 

W imieniu społeczności 
Muzeum Saturn 

życzy 
Iwona Szaleniec

Po raz czwarty odbyła się publiczna zbiórka pieniężna na rzecz ra-
towania bezcennych pamiątek sztuki rzeźbiarskiej zorganizowana 

przez Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków PRO ME-
MORIA. W czwartek, 1 listopada, w obrębie nekropolii przy ulicach 
Nowopogońskiej i Wojkowickiej można było spotkać potrząsających pusz-
kami-skarbonkami, gorąco zachęcających do wsparcia tej jakże poży-
tecznej inicjatywy burmistrza miasta Zbigniewa Szaleńca, zastępczynie 
– do spraw komunalnych Elżbietę Dmitruk i do spraw społecznych Beatę 
Zawiłę, radnych miejskich oraz powiatowych, a także radnych elektów, 
działaczy społecznych, wolontariuszy. 
Podobnie jak w ubiegłych latach i ta kwesta została bardzo życzliwie przy-
jęta przez wszystkich odwiedzających miejsca wiecznego spoczynku swych 
bliskich, krewnych i przyjaciół wykazujących tym samym poparcie dla tego 
rodzaju społecznych działań. 
Po otwarciu puszek, a następnie komisyjnym przeliczeniu pieniędzy okazało 
się, że udało się zebrać 9 000,00 zł! Środki te zostaną przeznaczone na re-
nowację wytypowanego w najbliższej przyszłości nagrobka wymagającego 
pilnych zabiegów konserwatorskich.
Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków PRO MEMORIA 
serdecznie dziękuje za każdą, choćby najmniejszą, darowiznę będącą 
wyrazem wspólnej troski o materialne oraz duchowe dobro najstarsze-
go miejskiego cmentarza, a przede wszystkim wiary, że o nasze groby, 
jak i pamięć o nas ktoś długo również będzie pamiętał.

Rekordowy wynik 
tegorocznej kwesty
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Wielkość domu, jego usytuowanie oraz 
urządzenie zawsze było czytelnym 

odbiciem pozycji społecznej jego mieszkań-
ców. Do połowy XIX wieku, podobnież jak 
w całej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim do-
minowała zabudowa drewniana, która najdłu-
żej utrzymała się na obszarach wiejskich, ale 
dość długo obecna był również w materii mia-
steczkowej. Jeszcze sto lat temu, w 1817 roku, 
w Czeladzi istniało 235 drewnianych budyn-
ków co stanowiło ponad 95% wszystkich 
zabudowań. Do dnia dzisiejszego wciąż od-
najdujemy nieliczne, szczątkowe ślady drew-
nianych domów, budynków gospodarczych, 
komórek wtopionych w nowszą, murowaną 
już substancję miejską. Jak niegdyś wyglą-
dały czeladzkie domy, zarówno te położone 
przy rynku, jak i te znajdujące się na obrze-
żach granic ścisłego centrum? 

Literatura dotycząca pierwotnej zabudowy 
Czeladzi jest dość skromna. Do chwili obec-
nej ukazało się niewiele opracowań podejmu-
jących, w większym lub mniejszym zakresie, 
ten temat. Pierwsze „Studium historyczno-
urbanistyczne miasta Czeladzi” opracowane 
przez Henryka Dziurla (maszynopis, Wrocław 
1965) stanowi kanon wszystkich ukazujących 
się później tekstów. Autor korzysta głównie 
z materiałów publikowanych pochodzących 
z końca XIX stulecia oraz dostępnej litera-
tury XX-wiecznej odnosząc się miejscami 
do dokumentacji archiwalnej. Opracowanie 

uzupełnia własnymi spostrzeżeniami, opi-
sami i fotografiami obiektów występujących 
w terenie w 1965 roku. 

Tematem architektury Czeladzi w szero-
kim ujęciu zajął się również Zbigniew J. Biał-
kiewicz publikując wyniki swoich dociekań 
w artykule zamieszczonym w roczniku „Zie-
mia Będzińska. Przeszłość. Teraźniejszość. 
Kultura” (R. IV, 1972, s. 59-93). Wątek 
czeladzkiej zabudowy podjęty został rów-
nież w opracowanej i wydanej pośmiertnie, 
w 1997 roku, publikacji Jerzego Termińskiego 
„Nasza Czeladź w XIX wieku” (s. 36-52) oraz 
katalogu wystawy prezentowanej w 2006 ro-
ku w Górnośląskim Parku Etnograficznym 
w Chorzowie pt. „Drewniana architektura 
w Zagłębiu Dąbrowskim”. O przestrzeni miej-
skiej, w różnym kontekście, wspominają tak-
że autorzy rozdziałów dwutomowej „Historii 
Czeladzi” wydanej przez Muzeum Saturn pod 
redakcją Jana Drabiny. 

 Jerzy Termiński podaje taki opis zabudo-
wy jednej z czeladzkich ulic: „ulica Zamurna, 
zabudowana drewnianymi domami z czte-
rospadowymi gontowymi dachami. Domy 
usytuowane były ścianami szczytowymi lub 
kalenicami do ulicy. Te ze ścianami szczy-
towymi miały obok wjazdu – bramy. Bramy 
owe zabudowane były z dwu lub trzech po-
tężnych, gładzonych słupów, zwieńczonych 
górą belkami poprzecznymi, wzmocniony-
mi ukośnymi mieczami. Belki górne pokry-

wano dwuspadowym daszkiem gontowym. 
[…] brama […] mieściła w sobie furtkę dla 
pieszych. […] Gospodarstwa rozgraniczone 
były od siebie przeważnie murami z kamienia 
polnego lub łamanego.[…] Budynki stawiane 
kalenicami do ulicy miały wjazd do podwó-
rza poprzez przelotowe bramy. W podwórzu 
prostopadle do domu mieszkalnego budowane 
były chlewy i stajnie. […] Działkę zwykle za-
mykała duża stodoła kryta słomą” (s. 42-43).

Kilkanaście lat wcześniej, w 1965 roku 
H. Dziurla pisze: „Budownictwo drewniane 
w porównaniu z murowanym, jako mniej 
trwałe ulegające częstym i to przeważnie 
kompletnym zniszczeniom, nie potrafiło 
zachować wiernie średniowiecznych linii 
zabudowy i ciągów komunikacyjnych. […] 
Wzmianka z 1784 r. […] może rzucać pewne 
światło na sytuację w mieście i jego zabudo-
wę. […] budowano jeszcze drewniane domy, 
z których część zachowała się do czasów nam 
współczesnych. [lata 60. XX w. –D.S-G]” (s. 
16-17). Następnie autor opracowania zamiesz-
cza spis istniejących w Czeladzi zabytkowych 
budynków mieszkalnych wraz z ich opisem 
oraz podaje lokalizację już nieistniejących 
domów – łącznie 47 obiektów. Opracowanie 
uzupełniono planami, rycinami i zdjęciami 
publikowanymi wcześniej w materiałach Ma-
riana Kantora-Mirskiego oraz „Materiałach 
do architektury polskiej” a także 19 fotogra-
fiami wykonanymi przez Kazimierę Gawi-
nowską w 1965 roku.

Jak szybko ginęła z przestrzeni Czeladzi 
tradycyjna architektura drewniana może 
świadczyć spis sporządzony w 1978 roku 
na prośbę Górnośląskiego Parku Etnograficz-
nego w Chorzowie. Wówczas to sporządzono 
wykaz drewnianych budynków mieszkalnych 
i gospodarczych znajdujących się na terenie 
Czeladzi – było ich już tylko 20. Wśród nich 
8 obiektów uznano za szczególnie interesują-
ce pod względem etnograficznym.

Dziś dawna zabudowa małomiasteczko-
wa, tak charakterystyczna dla XIX wiecznej 
Czeladzi, „spogląda” na nas z zachowanych 
szkiców, fotografii i pocztówek. Aby obraz 
ten był pełny muzeum nieustannie poszu-
kuje i gromadzi rozproszone po całej Polsce 
materiały mogący pokazać nam „drewnianą 
Czeladź”. Mamy nadzieję, że efekty naszych 
poszukiwań będziemy mogli zaprezentować 
już w przyszłym roku.

 Dobrawa Skonieczna-Gawlik

W poszukiwaniu „drewnianej” Czeladzi

Fo
t. 

B.
 K

on
dr

at
ow

ic
zo

w
a



9 OFICYNA SATURNOWSKA | 

Są w dziejach Czeladzi dni tygodnia na-
zywane krwawymi, a to dlatego, że po-

ciągnęły za sobą ofiarę krwi ludzkiej. Obok, 
szczególnie mocno zapamiętanej „krwawej 
środy” dotyczącej faktów z 17 lipca 1940 r., 
w zaprzeszłym kalendarzu winno znaleźć się 
przynajmniej jeszcze jedno takie określenie 
nawiązujące z kolei do zdarzeń rozgrywają-
cych się w dniu 21 listopada 1918 r., zapisa-
nych na kartach historii naszego miasta jako 
„krwawy czwartek”.

Podczas burzliwych dni pierwszej deka-
dy listopada 1918 r. ukonstytuowały się trzy 
ośrodki stawiające sobie za cel przejęcie wła-
dzy w odradzającym się państwie polskim: 
pierwszy związany z endecją, kolejny z PPS 
i obozem piłsudczykowskim, wreszcie trzeci 
utworzony przez PPS-Lewicę, a także SDK-
PiL dążący do wywołania rewolucji na wzór 
bolszewickiej Rosji w 1917 r., konsekwentnie 
wysuwający ponadto postulaty o charakterze 
ekonomiczno-socjalnym. Obie te partie zaan-
gażowały się w tworzenie niezależnych orga-
nów przedstawicielskich proletariatu, zwanych 
radami robotniczymi, których zbrojne ramię 
stanowiły oddziały tzw. Czerwonej Gwardii. 
Zawiązana na wiecu, zorganizowanym 10 li-
stopada w Teatrze Letnim w Sosnowcu, Rada 
Delegatów Robotniczych Okręgu Sosnowiec-
kiego nakazała budowę struktury terytorialnej 
rad niższego szczebla, którymi miały być komi-
tety zakładowe oraz rady dzielnicowe. Wezwa-
nie to spotkało się ze zdecydowaną kontrakcją 
zarządów przedsiębiorstw przemysłowych, nie 
chcących wpuszczać na swój teren organizacji 
uznawanej przez nich za nielegalną, wzywały 
więc kształtujące się polskie władze admini-
stracyjne i wojskowe do interwencji. Gdy 21 li-
stopada liczna gromada robotników kopalni 
„Saturn” próbowała zająć salę klubową Domu 
Ludowego, by założyć komitet, broniący budyn-
ku, w którym znajdował się także skład broni 
oraz granatów ręcznych odebranych uprzednio 
Niemcom podczas rozbrajania, członkowie 
straży przemysłowej i Straży Obywatelskiej 
złożonej z pracowników kopalni „Saturn” 
połączonych ideowo z Narodową Demokra-
cją otworzyli ogień do szturmujących. Padły 
pierwsze ofiary, kilkunastu robotników zostało 

poturbowanych. Z ran postrzałowych zmarli: 
na Saturnie w dniu 22 listopada o godz. 13.00 
Elżbieta z Widawskich Paczyńska, 37-letnia 
matka sześciorga dzieci oraz dnia onegdajszego 
w Czeladzi o godz. 16.00 Roman Pęciak liczący 
22 lata, kawaler. W kontekście tego dramatycz-
nego wypadku mówi się o czterech zmarłych 
osobach. Oprócz wyżej wymienionych życie 
stracili również Andrzej Błaszkiewicz i Piotr 
Szkop. Niestety brak rejestracji zdarzeń ich 
zgonów w księdze metrykalnej parafii pw. św. 
Stanisława BM powoduje, że wyrosłe na drodze 
naukowego postępowania trudności zaczęły się 
piętrzyć. Weryfikacja prawdziwości stawianych 
kolejnych hipotez badawczych nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów, dlatego też wysnu-
te końcowe wnioski nie znajdują dogłębnego 
poparcia w dostępnych źródłach. Zachowana 
z tego okresu prasa, zarówno lewicowa, jak 
i prawicowa dokładająca starań do wykształ-
towania pożądanego sposobu myślenia poprzez 
odpowiednią interpretację wydarzeń nie może 
stanowić w żadnym razie rzetelnej bazy mate-
riałowej. Podnoszona w niektórych opracowa-
niach opisujących przebieg zdarzeń pod Domem 
Ludowym kwestia nieprzyjęcia zgłoszenia zgo-
nów dwóch robotników przez ówczesnego cze-
ladzkiego proboszcza ks. Teodora Urbańskiego 
z powodu jakoby wyznawanych przez niego 
skrajnych prawicowych poglądów, nie znajdu-
je przekonującego uzasadnienia. Po pierwsze, 
pełniąc funkcje urzędnika stanu cywilnego 
zobowiązany był dokonać stosownych wpisów 
w księdze zmarłych, po wtóre uczynił je w od-
niesieniu do Paczyńskiej i Pęciaka. Brak jest 
ponadto wystarczających dowodów pozwa-
lających przyjąć ponad wszelką wątpliwość 
śmierć Błaszkiewicza, Szkopa, a nawet Pęcia-

ka na miejscu, niewykluczone więc, że zmarli 
też w późniejszych godzinach w wyniku ran. 
Wpis zgonu Elżbiety Paczyńskiej proboszcz 
uczynił w południe 25 listopada, albowiem 
wtedy to stawili się Władysław Niedzielski, ro-
botnik z Dańdówki i Wojciech Noga, robotnik 
z Sielca zaświadczając o jej śmierci. Niejasności 
występują również przy rejestracji aktu zejścia 
Romana Pęciaka. Po naocznym przekonaniu się 
o jego śmierci do ks. Urbańskiego zgłosili się 23 
grudnia 1918 r. Walenty Błoński i Piotr Trząski, 
miejscowi robotnicy. Proboszcz podając datę 
zgonu użył określenia – dnia onegdajszego. 
Wprawdzie zapis ów może oznaczać dnia przed-
wczorajszego, ale właściwe w tym przypadku 
znaczenie słowa onegdaj brzmi – dawniej, kie-
dyś. Ten konkretny dokument jednoznacznie 
dowodzi, iż nie zawsze wpisy zgonów czyniono 
bezpośrednio po zdarzeniu. Wskutek różnych 
okoliczności akta mogły być również sporzą-
dzane po znacznym upływie czasu, choć poszu-
kiwania dotyczące świadectw śmierci Błaszkie-
wicza i Szkopa rozszerzone na lata 1919-1925 
zakończyły się niepowodzeniem. 

W odpowiedzi na brzemienną w skutki tra-
gedię zagłębiowski proletariat przystąpił 23 
listopada do jednodniowego strajku, organi-
zowano naprędce również manifestacje. Prasa 
lewicowa szeroko relacjonowała przebieg uro-
czystości żałobnych urządzonych dnia 24 listo-
pada, w których uczestniczyły rzesze ludzi.

Dramatyczna historia z 21 listopada zna-
lazła swój finał w sądzie. Poszkodowani 
w rezultacie zajść jego uczestnicy w oso-
bach – K. Mucha, J. Mucha, T. Skowron, 
S. Makiela, M. Dziubek i P. Cholewa wnie-
śli oskarżenie o odszkodowanie i ukaranie 
winnych. Na ławie oskarżonych zasiedli: 

Historia 
„krwawego 
czwartku”

|C.d. na str. 10 >>
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inż. Eugeniusz Górkiewicz ówczesny 
komendant Straży Obywatelskiej, 
Stefan Skawiński, Czesław Pogorzel-
ski, Paweł Żmuda, Feliks Dworaczek, 
Stanisław Kuchta, Piotr Surma, Mie-
czysław Ferdynandzki, C. Timme, 
Stanisław Merta, Józef Stodołkiewicz, 
Henryk Sobolewski, L. Polaczek i Wi-
told Jędruszek. Sprawę rozpatrywał 
Sąd Okręgowy w Sosnowcu w dniu 
6 listopada 1919 r. Oskarżał prokura-
tor Walewski dowodząc, iż podsądni 
nadużyli swej władzy przez co spo-
wodowali śmierć czterech osób. Prze-
słuchanie oskarżonych oraz świadków 
trwało dziewięć godzin. Po wypowie-
dzeniu świetnej mowy przez obroń-
ców Tovella i Paschalskiego sąd wydał 
wyrok uniewinniający.

Dnia 22 lipca 1949 r. podczas ob-
chodów Narodowego Święta Odrodze-
nia Polski na budynku dawnego Domu 
Ludowego odsłonięto tablicę, istniejącą 
do dzisiaj, następującej treści: Towarzy-
szom poległym od kul faszystowskich 
zbirów w walce o wolność i socjalizm 
w dniu 20. X. 1918 r.: Błaszkiewiczowi 
Andrzejowi, Paczyńskiej Elżbiecie, Pę-
ciakowi Romanowi, Szkopowi Piotrowi 
składa hołd załoga kopalni „Saturn” 
Cześć ich pamięci. Saturn 22.VII. 1949 
r. Zwraca uwagę błędne datowanie wy-
darzenia oraz termin faszystowskich 
zbirów. 

Na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Nowopogońskiej znajduje się zbioro-
wa kamienna mogiła pochodząca z II 

połowy XX wieku ufundowana przez 
KWK „Czerwona Gwardia”. Napis 
na wierzchniej płycie głosi: Towarzy-
szom poległym od kul faszystowskich 
zbirów w walce o wolność i socjalizm 
w dniu 20.X.1918 r.: Błaszkiewiczowi 
Andrzejowi, Paczyńskiej Elżbiecie, Pę-
ciakowi Romanowi, Szkopowi Piotrowi 
składa hołd załoga kopalni „Czerwona 
Gwardia” Cześć ich pamięci. Czeladź 
1.V. 1961 r. Przypuszczalnie powstała 
w miejscu pierwotnego złożenia ciał 
ofiar do grobu ziemnego. Wyjaśnienie 
tej kwestii może jeszcze przynieść księ-
ga cmentarna parafii pw. św. Stanisława. 
Prace badawcze pozostają w toku.

O tym, że fakty z 1918 r. są godne 
symbolicznego upamiętnienia w po-
staci nazwy ulicy zadecydowali radni 
Miejskiej Rady Narodowej w Czeladzi 
na posiedzeniu dnia 31 marca 1950 r. 
Przyjęto wówczas zmianę określenia 
drogi z dotychczasowej Kolonii Sa-
turn na – notabene niepoprawną datę 
dzienną – 18 listopada. Funkcjonująca 
w przestrzeni miejskiej nazwa tej uli-
cy – 21 listopada jest obecna od lat 90. 
ubiegłego wieku.

W latach 50. XX w. MRN podjęła 
także decyzję o nadaniu jednej z cze-
ladzkich ulic nazwy patronki – Elżbie-
ty Paczyńskiej. Od 1990 r. ulica ta nosi 
miano Gabriela Narutowicza.

 Anna Binek-Zajda
Źródła:
Górnik, nr 59, 30.11. 1918 r.
Głos Pracy, 8.11.1919 r.
Akta stanu cywilnego USC w Czeladzi

Noc to szczególna pora, która z jednej 
strony wzbudza obawy i wywo-

łuje lęk, lecz z drugiej fascynuje swą tajem-
niczością oraz niedopowiedzeniem. W per-
spektywie gęstniejącej ciemności wszystko 
zdaje się tworzyć zupełnie inną rzeczywistość 
przybierającą z wolna konkretne twarze wraz 
z gwałtownymi emocjami nie pozostawiają-
cymi nikogo obojętnym. Jakże niepodobnie 
do siebie wygląda także Czeladź w dwóch 

odsłonach doby - tej zwyczajnie codziennej 
ujmującej prostotą, troskami, małymi i wiel-
kimi radościami oraz tej często rozmyślnie nie 
dostrzeganej, spowitej księżycową poświatą, 
a przecież istniejącej nierozerwalnie, nierzad-
ko inspirującej do opowiedzenia odmiennej 
historii spokojnego miasta. Ot, choćby takiej, 
która zdarzyła się przed ponad 80 laty.

„O zmierzchu. Stara Czeladź jest ty-
powym miasteczkiem prowincjonalnym. 

W dzień mechanizm miasta działa dość 
sprawnie, gdy zmrok zapada, ulice miasta 
pustoszeją. Zdawałoby się na pierwszy rzut 
oka, że zgiełk ustaje, robi się cicho. Miasto 
umiera w bezruchu. Noc pulsuje własnym 
życiem. Jednakże wymowne są jego obrazki. 
Sprzedawca baloników. Dochodzi godz. 21. 
Jakiś młodzieniec, lekko ubrany, trzymając 
w garści kilkanaście baloników na drutach, 
biegnie zygzakowato jezdnią... Jest nieco za-
kłopotany, wreszcie zatrzymuje się. Pytam 
go co chce z tymi balonikami zrobić w po-
ście... Sprzedaje i to niedrogo, po 15 groszy 
sztuka. Panie przyjechałem z Warszawy 
i próbuję coś zarobic, gdzie tu jest największy 
ruch w mieście? – Teraz ruch w Czeladzi?- 

Od zmroku do świtu
Z nocnych sekretów Czeladzi

|dokończenie ze str. 9

Koniec roku to tradycyjnie czas różnego rodzaju pod-
sumowań. Na tę okoliczność Muzeum Saturn pragnie 

wyrazić najlepsze słowa uznania i serdeczne podziękowania 
wszystkim życzliwym osobom, które w przeciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy przekazały cenne pamiątki rodzinne 
oraz zabytkowe przedmioty przyczyniając się tym samym 
do wzbogacenia zasobów muzealnych. Oto nasi Darczyńcy 
– Rafał Banaszkiewicz, Włodzimierz Bijak, Andrzej Dy-
lewski, Anna Kwiatkowska Twyrdy, Roman Kuc, Paweł 
Łakomik, Dariusz Nowak, Leszek Paluszkiewicz, Zdzi-
sław Piwek, Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z sie-
dzibą w Rogoźniku, Krystian Szczęsny, Urząd Miasta 
Czeladź, ks. Tomasz Zmarzły.

Ogromnie dziękujemy także Pani Janinie Kwiatek, 
która zechciała powierzyć nam to co najważniejsze – 
okruchy rodzinnej pamięci, czyniąc nas przez to swo-
istymi jej depozytariuszami. 

Za wspieranie działalności czeladzkiego Muzeum pozwa-
lającej poznawać i rozumieć przeszłość naszego miasta, ale 
przede wszystkim zachowywać oraz upowszechniać wiedzę 
wszystkim Państwu ślemy z serca płynące wyrazy wdzięcz-
ności. Dziękujemy również osobom prywatnym i instytucjom 
współpracującymi z nami na wielu płaszczyznach. Są to: red. 
Wiesława Konopelska, Teresa Strojniak, Harcerski Krąg 
Seniorów, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii No-
gajowej, parafie pw. św. Stanisława BM i Matki Bożej 
Bolesnej, placówki szkolne wszystkich szczebli, Społeczny 
Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków PRO MEMO-
RIA, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskie-
go, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Towarzystwo 
Przyjaciół Będzina, Urząd Miasta Czeladź, Urząd 
Stanu Cywilnego w Czeladzi, Zagłębiowskie Muzeum 
Militariów DRAGON, Zagłębiowskie Towarzystwo 
Genealogiczne, Związek Kombatantów Rzeczpospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 

Jedno wielkie – Dziękujemy!
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Do Muzeum Saturn powrócił po grun-
townej renowacji fragment ciosu 

mamuta włochatego Mammuthus primige-
nius. Obiekt, pozbawiony szpica oraz ujścia, 
znajdował się w nie najlepszym stanie. Za-
chodzące na przestrzeni lat, w wyniku dłu-
gotrwałego „leżakowania” na powierzchni 
procesy niekontrolowanego rozsychania 
doprowadziły w efekcie do licznych roz-
warstwień. Ratowania zabytku podjęli się 
specjaliści z Wydziału Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Śląskiego. Program prac konser-
watorskich zakładał w pierwszej kolejności 
zabezpieczenie odpadających elementów, 
dogłębne i wnikliwe czyszczenie, nasącza-
nie stabilizujące żywicami epoksydowy-
mi, następnie uzupełnianie brakujących 
części oryginalnym materiałem kostnym, 
wzmocnienie struktury, kompleksową ob-
róbkę plastyczną, a zarazem mechaniczną, 
polerowanie, odtłuszczanie, woskowanie 
wreszcie ujednolicenie barwne. Po prze-

prowadzonej rekonstrukcji długość frag-
mentu ciosu wzrosła do 117 cm.

Ciosy mamuta (tzn. przekształcone górne 
siekacze, mylnie niekiedy nazywane „kła-
mi”) były charakterystycznie łukowato wy-
gięte i dodatkowo skręcone w płaszczyźnie 
poziomej. Prawy i lewy cios ulegały skrę-
ceniu w przeciwnych kierunkach, a ich koń-
cówki stykały się pośrodku długiej osi ciała 
zwierzęcia. Tak wykształcone zęby według 
niektórych naukowców służyły zwierzętom 
do obrony oraz odgarniania śniegu przykry-

wającego pokarm. Zazwyczaj ciosy liczyły 
od 2,4 do 2,7 m długości i ważyły do 45 kg.

Ten wspaniały eksponat, przypadkowo 
znaleziony niegdyś podczas rozładunku 
piasku podsadzkowego w rejonie eksplo-
atowanym przez dawną KWK „Czerwona 
Gwardia”, trafił do Muzeum Saturn dzięki 
hojności pana Leszka Paluszkiewicza.

W niedalekiej przyszłości zostanie rów-
nież wyeksponowany w specjalnej gablocie 
i udostępniony zwiedzającym.

 Anna Binek-Zajda

Fragment ciosu mamuta włochatego 
wrócił do Muzeum Saturn po konserwacji

powtarzam- kiepska sprawa, ale próbuj pan 
prosto... Pobiegł. Na dnie upadku. Chłód jest 
coraz większy. Pod nieotynkowanym mu-
rem stoi średniego wzrostu kobiecina. Za-
trzymuje jakiegoś jegomościa i chwyciwszy 
mu rękę nagabuje go o pożyczkę pieniężną. 
– Pożycz pan 20 groszy. Drogi Panie jestem 
bez wyjścia, mąż nie pracuje i chciałam kupić 
za te parę groszy chleba. – Teraz tak późno 
chce pani chleb kupić? – zresztą, ma pani. 
I wcisnął jej 50 groszowy krążek w rękę. 
Kobiecina rozradowana, poprawiając sobie 
chuścinę na głowie, wysunęła swemu ofia-
rodawcy niedwuznaczną propozycję... – Ko-
bieto masz przecież męża i dzieci? Za chwilę 
podobna scena miała miejsce z drugim jego-

mościem. Teraz łatwo zrozumieć wszystko. 
Nędza zepchnęła ją tak nisko. Pod osłoną no-
cy chce zdobyć kilkadziesiąt groszy na utrzy-
manie męża i rodziny. Niepochlebne. Czeladź 
już dobrze drzemie i śpi. Księżyc kąpie się 
w rozedrganych falach Brynicy. Ciszę prze-
rywa ujadanie psów lub odgłos dudniącego 
w oddali pociągu. Na dużym moście rozgry-
wa się drmatyczna scena. Przejeżdżające-
mu furmanowi rzuciła się pod konie jakaś 
starsza kobiecina z walizką w ręku. Konie 
stanęły dęba i nie ruszyły się z miejsca. Zja-
wił się policjant i zabrał desperatkę do komi-
sariatu. Wygląd i zachowanie jej wskazuje 
na to, że jest umysłowo chora. W 1924 r. 
ukończyła kurs sanitariuszek w Częstocho-

wie z wynikiem dobrym. Nie mogła znaleźć 
brata w Czeladzi, postanowiła rzucić się pod 
furmankę. Nazywa się Zofia B. Zaczyna świ-
tać. Robotnicy śpieszą do pracy. Gazeciarze 
budzą ludzi ze snu. Na ulicach pojawiło się 
dwóch „łowców” psów, za nimi w odległości 
50 m jedzie specjalna buda. Czeladź ogarnęła 
fala wścieklizny psów. Magistrat dbając o bez-
pieczeństwo mieszkańców wypowiedział nie-
ubłaganą walkę wściekliźnie. Psom nie wolno 
spacerować po ulicach. Po blisko 25 latach 
zjawili się w Czeladzi „łowcy” ze stryczkami. 
Są to specjaliści będzińscy. Zawód swój upra-
wiają od dziecka, dlatego są tacy sprytni”. 

„Expres Zagłębia” z dn. 8.03.1936 r.
 Anna Binek-Zajda
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 Wystawy 

•  Do 14 października we wnętrzach muze-
alnych prezentowaliśmy wystawę fotogra-
fii Andrzeja Kotuleckiego pt. „Lwowskie 
Ogrody Pamięci”. Utrwalony na kliszy 
fotograficznej Cmentarz Łyczakowski oraz 
Cmentarz Orląt Lwowskich był sentymen-
talnym powrotem do niecodziennego i nie-
powtarzalnym obrazu minionej historii na-
szej Ojczyzny.

•  „Czeladzkie drogi do Niepodległej” to wy-
stawa przygotowana przez Muzeum Saturn 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Rzeczypospolitą. Ekspozycję 
planszową wzbogacono eksponatami mili-
tarnymi ze zbiorów Zagłębiowskiego Mu-
zeum Militariów Dragon w Sosnowcu.

•  Od 17 października do 30 listopada na cen-
tralnym placu naszego miasta można było 
zapoznać się z plenerową wystawą „Drogi 
do Niepodległej. Listopad 2018 w Zagłębiu 
Dąbrowskim”. Ekspozycja przygotowana zo-
stała przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego 
we współpracy przede wszystkim z muzeal-
nymi placówkami Zagłębia Dąbrowskiego.

•  Od 12 listopada we wnętrzach Muzeum Sa-
turn w Czeladzi można było podziwiać wy-
stawę fotograficzną „Tajemnice czeladz-
kich kapliczek” zrealizowaną w ramach 
projektu EtnoŚląskie+ Autorem fotografii 
jest będzinianin, regionalista, kulturoznaw-
ca Robert Garstka. Ekspozycja przygotowa-
na została przy współpracy z Regionalnym 
Instytutem Kultury w Katowicach. 

•  Pod koniec listopada zaprezentowaliśmy 
wystawę ukazującą postać świętej Barba-
ry w rzeźbie. Ta powszechnie uznawana 
za patronkę górników święta posiada kilka 
atrybutów związanych z jej życiem i mę-
czeńską śmiercią. Jak wyobrażają ją sobie 
artyści, rzemieślnicy i twórcy nieprofesjo-
nalni można będzie jeszcze zobaczyć do 6 
stycznia 2019 r.

 Muzealny Klub Juniora

•  Październikowe spotkanie Muzealnego 
Klubu Juniora poświęcone było jesieni. 
Z naturalnych materiałów i styropiano-
wego korpusu udało się wyczarować ko-
lorowego jeża. Muzealne jeżyki w iście 
jesiennej otoczce, pośród listków, żołędzi, 
kasztanów i orzechów prezentowały się 
nadzwyczaj pięknie. 

•  18 listopada w trakcie warsztatów Muze-
alnego Klubu Juniora odczarowaliśmy mit 
pechowego kota. Czarne sklejkowe koty za-
mieniły się w barwne i błyszczące kocury, 
kotki oraz kociaki, które uczestnicy zabrali 
ze sobą do domu. 

•  Grudniowe zajęcia z młodymi muzealnika-
mi zbliżyły nas do świąt Bożego Narodze-
nia. Podczas warsztatów prowadzonych tra-
dycyjne przez Dobrawę Skonieczną-Gawlik 
powstały ozdoby choinkowe z bibuły, wy-
dmuszek, kolorowych nitek i papieru, wa-
ty oraz szyszek. Warsztaty zaangażowały 
twórczo zarówno dzieci, jak i rodziców 
a efektem były mikołajki aniołki, misie, 
łabędzie i flamingi, które zapewne znaj-
dą swoje miejsce na bożonarodzeniowym 
drzewku.

 Muzealna Akademia Seniora

•  16 października wykładem Anny Bi-
nek-Zajdy pt. „W stulecie odzyskania 
Niepodległości. Towarzystwo Górni-
czo-Przemysłowe „Saturn” SA w go-
spodarce II Rzeczpospolitej”  rozpo-
częliśmy nowy rok Muzealnej Akademii 
Seniora. Prelegentka przybliżyła rolę 
i znaczenie przedsiębiorstwa w gospo-
darce międzywojennej. 

•  W listopadzie powróciliśmy do cyklu „Kod 
mistrzów, czyli historia sztuki dla konese-

rów”. Stefania Lazar omówiła wyjątkową 
postać Izabeli di Medici – kobiety będącej 
intelektualistką, skandalistką i specjalistką 
od kreowania własnego wizerunku.  

•  18 grudnia w ramach Muzealnej Aka-
demii Seniora, wzorem roku ubiegłego, 
zaprosiliśmy Seniorów na warsztaty. Pod-
czas zajęć pt. „W świątecznym nastroju”, 
które poprowadziła Dobrawa Skoniecz-
na-Gawlik tworzyliśmy dekoracje mające 
wprowadzić nas w niezwykły czas zbliża-
jącego się Bożego Narodzenia.

 

 Wieczory Historyczne na Saturnie

•  Gośćmi wrześniowych Wieczorów Hi-
storycznych na Saturnie byli Małgorza-
ta Derus i Artur Garbas – pracownicy 
Muzeum Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich, którzy w ramach cyklu „Znasz 
li swój region?” przybliżyli historię Sie-
mianowic Śląskich. Wieczór uświetnił 
występ artystyczny siemianowiczanina 
Bohdana Wantuły.

•   „Czy warto wciąż szukać Bursztyno-
wej Komnaty” to myśl wykładu Tomasza 
Saneckiego w ramach Wieczoru Histo-
rycznego na Saturnie który miał miejsce 
5 października o godz. 17.00.  Prelegent 
opowiedział o niesamowitym kunsz-
cie wykonania Bursztynowej Komnaty 
będącej efektem 11 lat pracy gdańskich 
mistrzów bursztyniarstwa: Andrzeja 
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Schlütera i Gotfryda Tusso. Skarb zaginął 
ponad 70 lat temu lecz wciąż stanowi mo-
tywację do poszukiwań dla eksploratorów 
i koneserów.

•  „Niepublikowane teksty zesłańców 
na ziemię nieszczęść, łez i cierpień Rosji 
i Polski” to temat który poruszył autor pu-
blikacji o tym samy tytule ks. Zbigniew 
Jacuński. Deportacja na Wschód – zsyłki 
na Syberię i do Kazachstanu, życie w bar-
dzo ciężkich warunkach, z dala od rodziny, 
wygnanie i cierpienie, nadzieja i tęsknota 
– to treści, które były tematem spotkania 
w październikowy piątkowy wieczór.  

•  16 listopada podczas spotkania w ramach 
Wieczorów Historycznych na Saturnie  
Pani Anna Urgacz-Szczęsna przybliżyła 
zagadnienia związane z genealogią. Ro-
dzina, związki pokrewieństwa, poszuki-
wania własnych korzeni, źródła informa-
cji o przodkach a także kwestie tworzenia 
drzewa genealogicznego były tematem 
wystąpienia pt. „Genealogiczne ABC”.

 Koncerty z cyklu Muzyczne Piątki

•  W jesienny piątek w murach Muzeum 
Saturn rozbrzmiały dźwięki rosyjskich 
i polskich ballad, utwory z repertuaru An-
ny German, Żanny Biczewskiej czy Ally 
Pugaczowej w wykonaniu Julii Vikman. 
Artystce towarzyszył akompaniament for-
tepianu i perkusji przenosząc gości w pe-
łen zadumy klimat.

•  „Nostalgia i Ty” to tytuł recitalu Agniesz-
ki Chrzanowskiej, która swoim subtel-
nym pełnym harmonii głosem wprowa-

dziła słuchaczy w melancholijny nastrój, 
muzykę mówiącą o miłości oraz tęsknocie 
za bliskością.

•  2018 rok zakończyliśmy koncertem z cy-
klu Muzyczne Piątki bowiem 28 grudnia 
o godzinie 18.00 wystąpił znany nam i lu-
biany zespół Avocado. Wykonawcy a ca-
pella, męskimi głosami bez towarzyszenia 
instrumentów, zaprezentowali światowe 
świąteczne przeboje oraz nastrojowe pol-
skie pastorałki. 

 Inne wydarzenia

•  W poniedziałek, 1 października Muzeum Sa-
turn w ramach „Czeladzkich Seniorali 2018” 
zaprosiło Seniorów na warsztaty wikliniar-
skie. Podczas zajęć Dobrawa Skonieczna-
Gawlik omówiła materiał plecionkarski jakim 
jest wiklina, a następnie uczestnicy samodziel-
nie wyplatali drobne formy wiklinowe.  

•  19 października przed siedzibą Muzeum Sa-
turn odbył się piknik militarno-historycz-
ny „Chwała Niepodległej”. W sąsiedztwie 
Pałacu pod Filarami stacjonowały Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych: Ostfront, 
Piechoty Heer oraz 72. Tulskiego Pułku Pie-
choty, odbywały się pokazy dawnego uzbro-
jenia  oraz taktyki wojskowej. W godzinach 
popołudniowych miała miejsce promocja 
książki „Czeladzkie drogi do Niepodległej 
Rzeczypospolitej” połączona z okoliczno-
ściowym wykładem autora publikacji, zna-
komitego historyka, znawcy dziejów Zagłę-
bia Dąbrowskiego prof. dra hab. Dariusza 
Nawrota, a także otwarcie wystawy „Cze-
ladzkie drogi do Niepodległej”.

•  Tradycyjnie, w związku z Dniem Nie-
podległości w listopadzie spotkaliśmy się 
na wspólnym muzykowaniu patriotycz-
nym „Dla Ciebie śpiewam Polsko!”. Pod 
kierunkiem Anny Piech (śpiew) i Tobiasza 
Nykamowicza (fortepian) czeladzianie za-
śpiewali pieśni patriotyczne ku czci Tych, 
którzy oddali życie za Polskę.

•  12 listopada 2018 roku Regionalny In-
stytut Kultury w Katowicach i Muzeum 
Saturn w Czeladzi zaprosili na promocję 
książki i wernisaż wystawy „Tajemnice 
czeladzkich kapliczek”. Spotkanie było 
częścią projektu EtnoŚląskie + realizowa-
nego przez Regionalny Instytut Kultury 
ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Kultura – Interwen-
cje 2018. EtnoPolska”.  

•  Aby uczcić poświę-
cenie, trud i wysiłek 
górników, osób mają-
cych ogromny wpływ 
na kształt naszego 
miasta, jego kulturę 
i tradycję, Muzeum 
Saturn już po raz drugi 
zorganizowało „Bar-
bórkę na Saturnie”. 
We wtorek 4 grudnia 
w Muzeum Saturn ks. 
Tomasz Zmarzły wy-
głosi okolicznościowy 
wykład „Święta Bar-
bara jakiej nie znamy”, uchylając rąbka ta-
jemnicy o patronce dobrej śmierci i ciężkiej 
pracy. Wieczór uzupełni kuratorskie zwie-
dzanie najnowszej muzealnej ekspozycji 
„Święta Barbara w rzeźbie”.

•  Zgodnie z tradycją lat ubiegłych i w tym 
roku ponownie spotkaliśmy się na wspól-
nym śpiewaniu. Przy akompaniamencie, 
ze śpiewnikami w dłoniach zabrzmiały 
znane pastorałki i melodie świąteczne. 
14 grudnia, pod kierunkiem Anny Piech 
i Tomasza Nykamowicza cała Czeladź 
zaśpiewała kolędy.
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 STYCZEŃ
•  Do 6 stycznia zapraszamy na wystawę 

„Święta Barbara w rzeźbie”, na której 
zaprezentowano wizerunki patronki dobrej 
śmierci ze zbiorów: Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, 
Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum 
Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Ślą-
skiej, Pałacu Schoena Muzeum w Sosnow-
cu, Łódzkiego Domu Kultury, Parafii pw. 
MBB w Czeladzi Piaskach, Muzeum Saturn 
w Czeladzi (kolekcja bp. A. Śmigielskiego) 
oraz zbiorów prywatnych.

•  Stałych i nowych uczestników Muzealnego 
Klubu Juniora zapraszamy na warsztaty pt. 
„Zimowy krajobraz”. Tym razem poznamy 
technikę malarstwa na szkle. Spotykamy się 
w niedzielę 13 stycznia o godzinie 13.00. 
Zapisy na zajęcia od 3 stycznia pod nr tele-
fonu: 32 265 42 98.

•  Muzealna Akademia Seniora tradycyj-
nie w trzeci wtorek miesiąca. 15 stycznia 
o godz. 10.00 Stefania Lazar kontynuować 
będzie cykl wykładów pt. „Kod mistrzów, 
czyli historia sztuki dla koneserów”. Tym 
razem bohaterką spotkania będzie kobieta 
niezwykła, pozornie nieznana postać po-
czątku średniowiecza.

•  18 stycznia o godzinie 17.00 w ramach 
Wieczorów Historycznych na Saturnie spo-
tkamy się z miłośnikiem rekonstrukcji hi-
storycznych. Przemysław Osmólski przed-
stawi inscenizacje historyczne od strony ich 
uczestnika wcielającego się w postaci z daw-
nych wieków oraz opowiadając o blaskach 
i cieniach „powrotów do przeszłości”. Tego 
samego wieczoru otwarta zostanie wysta-
wa „Fotograf pod Grunwaldem”. Na eks-

pozycji zaprezentujemy zdjęcia Mariusza 
Skomry ukazujące rekonstrukcję bitwy pod 
Grunwaldem widzianą przez obiektyw apa-
ratu. Całość wzbogacona zostanie rekwizy-
tami używanymi przez bractwa rycerskie 
podczas rekonstrukcji historycznych.

•  Muzyczny Piątek to spotkanie z „Trio 
Appassionata”. 25 stycznia o godz. 18.00 
zespół zaprezentuje muzykę pełną dobrej 
energii i pozytywnie nastrajającą na długie 
zimowe wieczory. Bilety na koncert do na-
bycia w siedzibie Muzeum Saturn.

 LUTY
•  W  niedzielę 10 lutego w ramach Muzealne-

go Klubu Juniora przygotujemy walentyn-
kową niespodziankę dla najbliższej osoby. 
Królować będzie zapewne kolor czerwony 
i motyw serca. Zajęcia rozpoczynają się 
tradycyjnie o godzinie 13.00. Obowiązują 
zapisy telefoniczne.

•  19 lutego to dzień wyjątkowy – dzień w któ-
rym zimą 1945 roku do Czeladzi powróciły, 
po długiej tułaczce po obozach przejścio-
wych, mali więźniowie – Dzieci Potulic. 
Jak co roku, żyjący uczestnicy historycz-
nych wydarzeń spotkają się na obchodach 
rocznicowych organizowanych przy obeli-
sku Pamięci Dzieci Potulic, usytuowanym 
w pobliżu siedziby Muzeum Saturn.

•  Wyjątkowo, bo w środę, 20 lutego o godz. 
10.00, zapraszamy na zajęcia w ramach 
Muzealnej Akademii Seniora. Tym razem 
Anna Binek-Zajda zabierze uczestników 
w wędrówkę po ulicach starej Czeladzi. 

•  W ostatni piątek miesiąca, 22 lutego o godzi-
nie 18.00 zapraszamy melomanów na muzycz-
ną ucztę. Jak zawsze gwarantujemy niezwykłe 
doznania muzyczne w przepięknych wnę-
trzach Sali Lustrzanej Pałacu pod Filarami. 

•  28 lutego o godz. 17.00 na okoliczność 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych zapraszamy na wykład 
zatytułowany Danuta Siedzikówna „In-
ka”– życiorys pisany patriotyzmem, który 
wygłosi dr Kornelia Banaś z Instytutu Pa-
mięci Narodowej Oddział w Katowicach.

 MARZEC

•  Muzealny Klub Juniora zaprasza 10 mar-
ca o godzinie 13.00. Podczas zajęć warszta-
towych stworzymy niepowtarzane, miękkie, 
miłe „coś”. Co to będzie czy kot, czy pies, 
a może sowa lub myszka zadecydują nasi 
juniorzy podczas niedzielnych zajęć.

•  Z okazji 10-lecia powstania Muzeum Sa-
turn w Czeladzi, od 15 marca zapraszamy 
na wystawę ukazującą miasto i jego miesz-
kańców w obiektywie Wilhelma Kidawy. 
Tym razem, dzięki fotografii będziemy mieć 
wrażenie powrotu do Czeladzi z czasów 
czarno-białej kliszy.

•  19 marca o godzinie 10.00 w ramach Mu-
zealnej Akademii Seniora zgłębimy temat 
muzeum. O historii muzealnictwa, funk-
cjonowaniu, zadaniach i perspektywach 
współczesnych muzeów opowie Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik.

•  Muzeum Saturn w Czeladzi rozpoczęło swą 
działalność 1 marca 2009 roku. Na piątek 
22 marca zaplanowano oficjalne uroczysto-
ści związane z 10 letnią działalnością Mu-
zeum Saturn w Czeladzi. Będzie to okazja 
do podsumowania dotychczasowych osią-
gnięć placówki oraz przedstawienia dal-
szych planów i koncepcji rozwoju  dotyczą-
cych wystaw, projektów i przedsięwzięć. 

•  Pierwszy kwartał roku zamkniemy wystę-
pem Jarosława Wewióry prezentującego 
utwory Giuseppe Verdiego. Pieśni, arie i du-
ety operowe w wykonaniu tenora usłyszeć 
będzie można 29 marca o godzinie 18.00. 
Koncert biletowany.

Muzeum Saturn zaprasza | I kwartał 2019
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•  Do 15 października w GSW „Elektrownia” 
prezentowana była wystawa prac prof. Bo-
gusza Salwińskiego – Dziekana Wydziału 
Rzeźby krakowskiej ASP. Artysta upra-
wia rzeźbę, rysunek, malarstwo. Wystawa 
„Ludzkie-Arcyludzkie” to rysunki i pra-
ce malarskie poświęcone pięknu ludzkiego 
ciała. Prace Salwińskiego, pełne emocji, 
przesycone humanizmem, odwołują się 
do konstruktywizmu, nie stronią od symboli. 
Emocje podporządkowane są rygorom warsz-
tatu i ładu estetycznego. Doskonały warsztat; 
zachwycający rysunek, lekkość linii, światło 
delikatnie muskające sylwetki to połączenie 
świata realnego i metafizycznego. 

•  Elżbieta Zrobek i Magdalena Szyszkowska 
to artystki, których prace przedstawialiśmy 
do 19 października. Wystawa była efektem 
fascynacji artystek przetwarzaniem materii 
pochodzenia organicznego. Prace prezento-
wane na wystawie powstały z własnoręcznie 

zebranych, wypreparowanych i przetworzo-
nych w papier roślin. Z papieru – barwionego 
naturalnymi barwnikami - powstały płaskie 
lub przestrzenne obiekty, formą nawiązujące 
do nieistniejącej już kopalni „Saturn”. Mimo 
wykorzystania tego samego surowca artystki 
zaprezentowały dwa różne światy. Pozosta-
wienie śladów siebie w tak nietrwałym mate-
riale przywoływało ciepłe skojarzenia z wyda-
rzeniami z czasów minionych a jednocześnie 
uświadamiało jak delikatną materią jest czło-
wiek i wszystko, co po nim zostaje.

•  „Czeladź Obiektywny Portret Miasta 
(według Jerzego Żymirskiego)” to tytuł 
ekspozycji przygotowanej z okazji 35-lecia 
Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. Fo-

tograficzny, nostalgiczny powrót w prosty, 
siermiężny świat, w odradzające się po woj-
nie życie, w świat, do którego starsi wracają 
z łezką w oku a młodemu pokoleniu mogło 
zobaczyć jak bardzo zmieniło się nasze mia-
sto. Na wystawie prezentowane były zdjęcia 
Czeladzi, której już nie ma.

•  W dniach 25.10-28.11.2018 GSW „Elektrow-
nia” zaprosiła na wystawę pt. „Powiązania”. 
Była to okazja, by zobaczyć jak ewoluuje 
polska grafika i zapoznać się z najnowszymi 
trendami w tej dziedzinie sztuki. W tym roku 
to już 10. Edycja Triennale Grafiki Polskiej. 
GSW „Elektrownia” także i w tym roku włą-
czyła się w obchody Triennale prezentując wy-
stawę grafiki i multimediów  Adama i Natalii 

Romaniuk. W postindustrialnej przestrzeni 
„Elektrowni” twórczość artystów nabrała 
nowego wymiaru i znaczenia. Powiązania, 
przenikania, inspiracje… Ojciec i córka, dwie 
niezwykle interesujące osobowości, dwa różne 
spojrzenia na świat a jednak wszystko spięte 
i połączone podobną wrażliwością. 

•  „Zgoda czy spór” to ekspozycja  prac 
artystów z powiatu krakowskiego i mo-
nachijskiego prezentowana od 7 grudnia. 
Konfrontacja tendencji artystycznych i po-
staw twórczych. Kraje uwikłane niegdyś 
w konflikty obecnie na niwie twórczej 
udowadniają , że tylko zgoda buduje… Ale 
czy spór może być impulsem do twórczego 
rozwoju i współpracy? Czy zgoda służy 
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Godziny otwarcia Muzeum Saturn
(ul. Dehnelów 10)

Poniedziałek, sobota – nieczynne
Wtorek, środa – 9:00-15:30
Czwartek, piątek – 9:00-17:00
Niedziela:
sezon letni (kwiecień-październik) – 13:00-17:00
sezon zimowy (listopad-marzec) – 11:00-15:00

Godziny otwarcia Galerii Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” (ul. Dehnelów 45)

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – 9:00-17:00

|dokończenie ze str. 15 GSW „Elektrownia” – działo się

kreatywności a spór stymuluje rozwój? 
Na prezentowanej w GSW „Elektrownia” 
wystawie, która czynna jest dla zwiedzają-
cych do 4 stycznia można szukać odpowie-
dzi na te pytania.

GSW „Elektrownia” zaprasza 
styczeń – marzec 2019
10.01.2019-10 02.2019 
„Zawartość pamięci” 
wystawa prac Małgorzaty Kotłowskiej
Wernisaż wystawy 10 stycznia 
o godz. 18:00
Małgorzata Kotłowska to młoda artystka, 
która zdążyła już wypracować integralny 
i rozpoznawalny styl wypowiedzi plastycz-
nej. Twórczość tej dyplomantki gdańskiej 
ASP broni się nie tylko przez dobry warsztat 
ale przede wszystkim zaskakuje formą uję-

cia tematu oraz sposobem przedstawienia. 
Oprócz rzeźby paletę jej środków plastycz-
nych współtworzy malarstwo i rysunek. 
Pomimo młodego wieku zdążyła już zdobyć 
pierwszą nagrodę na Triennale Sztuki Po-
morskiej w 2016 roku a jej praca dyplomowa 
pt. ”Przemijanie” znalazła się wśród fina-
łowych rzeźb Art Noble, Festiwalu Sztuki 
„Miasto Gwiazd” w Żyrardowie. Małgorza-
ta Kotłowska szczególną uwagę poświęca 
tematyce przemijania i śmierci. W swoich 
pracach odwołuje się do osobistych, często 
dramatycznych doświadczeń. Wymiernym 
efektem są realizacje przepełnione aurą po-
wagi i nostalgii. To wyraźne opowiedzenie 
się po stronie wartości, wobec których ope-
racje formalne schodzą na drugi plan. 
 
10.01.2019-10 02.2019
„Adnotacje codzienności” 
wystawa prac Dominika Woźniaka  
wernisaż wystawy 10 stycznia o godz. 18:00
Dominik Woźniak jest artystą, który od-
działuje na świadomość, używając symbo-
licznych i alegorycznych środków przybliża-
jących głębię ludzkich odczuć i ref leksji nad 
życiem. Przedstawia uproszczone kształty  
sprowadzając ludzkie postacie do ciężkich 
brył. Tych nie trzeba charakteryzować kon-
kretnym tworzywem, przez – na przykład – 
dosłowne oddanie faktury: kamienia, metalu 
czy drewna. Dla artysty istotna jest jedynie 
sugestia materii ukazująca relację między 
człowiekiem a naturą. Syntetycznie ujętym 
formom twórca nadaje geometryczny zarys. 
Nie są to jednak sylwetki bezosobowe. Re-
lacje międzyludzkie ujawniają się w zarysie 
postaci, gestach, pochyleniu głowy. Wysta-
wa zmusza widza do ref leksji nad kondycją 
człowieka i człowieczeństwem. 

Przekaż pamiątki Muzeum Saturn
Z takim apelem Muzeum Saturn zwracamy się 
do dawnych i obecnych mieszkańców Czeladzi oraz 
do wszystkich osób związanych z naszym miastem 
nicią sentymentu czy losami przodków z gorącą 
prośbą o włączenie się w realizację muzealnego 
projektu mającego na celu dokumentację przeszłości 
Czeladzi. Uprzejmie prosimy zatem o podzielenie 
się swoimi familijnymi pamiątkami. Udostępnio-
ne muzeum – w formie daru, oferty zakupu, czy 
choćby czasowego użyczenia w celu wykonania 
kopii – będą niezwykle przydatne w odtwarzaniu 
obrazu naszej przeszłości. Interesują nas przedmioty 
codziennego użytku, fotografie, dokumenty, wspo-
mnienia, rysunki. Pamiętajmy, że historię naszego 
miasta tworzą jego mieszkańcy, ich losy, przeżycia 
i osobiste doświadczenia – po prostu wspólna histo-
ria wielu pokoleń. Osoby zainteresowane przekaza-
niem zabytków mogą kontaktować się z Muzeum 
telefonicznie pod numerem 32 265 42 98, a także 
poprzez email historia.muzeumsaturn@op.pl


