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Mauzoleum uroczyście 
odsłonięto 19 grudnia 

1920 r., w czasie wielkiej ma-
nifestacji patriotycznej, w któ-
rej – jak obliczono wówczas 
– wzięło udział blisko 100 ty-
sięcy ludzi. Wśród nich było 
40 tysięcy Ślązaków. Najważ-
niejszymi gośćmi uroczystości 
w Sosnowcu byli marszałek 
Sejmu Ustawodawczego Woj-
ciech Trąmpczyński i Pol-
ski Komisarz Plebiscytowy 
na Górnym Śląsku i lider Ślą-
zaków walczących o polskość 
ich ziemi, Wojciech Korfanty. 
Uczestniczyli w odsłonięciu 
Mauzoleum także: biskup kie-
lecki Augustyn Łosiński oraz 
przedstawiciele Wojska Pol-
skiego i władz lokalnych z wo-
jewodą kieleckim Stanisławem 
Franciszkiem Pękosławskim. 
Była to wielka manifestacja 
poparcia Polski i Zagłębia Dą-
browskiego dla walczących 
o przyłączenie Górnego Śląska 
do Macierzy.
Dziś Mauzoleum, po znisz-
czeniu w 1939 r. przez Niem-
ców i po powojennych prze-
budowach, to kruchta kaplicy 
cmentarnej pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych. Nad 
wejściem do kaplicy zacho-
wał się napis „Poległym Bo-
haterom Śląska”, a po lewej 
stronie od drzwi znajduje się 
marmurowa tablica ufundo-
wana w sierpniu 2004 r. przez 
Urząd Miejski w Sosnowcu: 
„Ojczyzna wiernym Synom 
poległym bohaterom Śląska”, 
z nazwiskami pochowanych. 
Ówczesny stan wiedzy nie 
pozwolił na poprawne poda-
nie tej informacji. Sprzeczne 
były doniesienia prasy zagłę-
biowskiej: „Kuriera Zagłębia” 

i „Iskry” z 1919 r. i 1920 r., 
a błędy popełniono i na przed-
wojennej tarczy z nazwiskami. 
Dziś pora opowiedzieć po raz 
pierwszy historię 16 osób, 

które życie poświęciły dla 
Ojczyzny i których ciała zo-
stały złożone w Mauzoleum. 
Ustaliliśmy kim byli i w ja-
kich okolicznościach zginęli, 

co w większości przypadków 
było dotąd nieznane. 
Na przedwojennej tablicy 
w kształcie tarczy i na ta-
blicy z 2004 r. umieszczono 
nazwiska żołnierzy Wojska 
Polskiego. Są to: kapral Jan 
Wodzyński oraz szeregowcy 
Ignacy Duszyński i Mateusz 
Kuskowski (na oryginalnej 
tablicy błędnie jako Mateusz 
Ruskowski, a na współczesnej 
Ruszkowski). Byli to żołnierze 
7. pułku piechoty Legionów, 
którzy polegli w czasie walk 
z Grentzschutzem 10 marca 
1919 r. Już na wiosnę 1919 
roku dochodziło do wielu in-
cydentów na granicy Górne-
go Śląska z Rzeczpospolitą. 
Niemcy obawiali się wówczas 
polskiego ataku na Górny 
Śląsk i pilnie obserwowali po-
czynania na obszarze Zagłę-
bia Dąbrowskiego. 10 marca 
1919 roku oddział zwiadow-
ców niemieckich wtargnął 
na teren kopalni „Saturn”, 
który obsadzał pododdział 
7. pułku piechoty Legionów 
dowodzony przez podporucz-
nika Kazimierza Pruszkow-
skiego. Po zatrzymaniu Niem-
ców przez polskich żołnierzy 
doszło do próby ich odbicia 
przez kompanię 11. pułku 
grenadierów ze 117. dywi-
zji piechoty przekształconej 
w Grenzschutz. W czasie 
walki Niemcy zmordowali 
rannego polskiego żołnierza 
Mateusza Kuskowskiego. 
Sytuację zmienił kontratak 
11. kompanii pod dowódz-
twem porucznika Wincente-
go Litwinowicza. Żołnierzy 

Setna rocznica odsłonięcia Mauzoleum Powstańców Śląskich w Sosnowcu

19 grudnia przypada setna rocznica odsłonięcia pierw-
szego Pomnika-Mauzoleum poświęconego powstańcom 
śląskim, które w 1920 r. zostało wzniesione w Sosnow-
cu, w centralnym miejscu cmentarza katolickiego przy 
ul. Smutnej. Mauzoleum, które zaprojektował sosnowiec-
ki architekt Stanisław Dankowski, wybudowano ze środ-
ków przekazanych przez Centralny Komitet Plebiscytowy, 
przy czym lokalny Komitet Plebiscytowy Miasta Sosnowca 
ofiarował na ten cel 150 tysięcy marek polskich. 
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polskich wsparli też górnicy 
i pracownicy kopalni „Sa-
turn”. W tej sytuacji oddział 
niemiecki dowodzony przez 
porucznika Volhardta wyco-
fał się za granicę. „Robotnik” 
z 13 marca 1919 roku donosił, 
że w walkach wzięła udział 
także zagłębiowska Milicja 
Ludowa. Po stronie polskiej 
poległo trzech żołnierzy, 
a rannych zostało kolejnych 
dziesięciu, których umiesz-
czono w szpitalu w Będzinie. 
Pogrzeb zabitych 13 mar-
ca na cmentarzu przy ulicy 
Smutnej w Sosnowcu zamie-
nił się w wielką patriotyczną 
manifestację, w której uczest-
niczyło – jak donosił „Kurier 
Poranny” z 13 marca 1919 ro-
ku – około 30 tysięcy miesz-
kańców regionu. Zamknięto 
wszystkie zakłady pracy, 
urzędy i szkoły. Trumny po-
ległych nieśli między innymi 
górnicy z Górnego Śląska. Jak 
pisano „W mieście i okolicy 
nastrój jest poważny, wzbu-
rzenie jednak wśród ludności 
na dziki gwałt Niemców jest 
wielkie”. Jeszcze przed wy-
buchem I powstania śląskiego 
podobnych incydentów było 
wiele Żołnierzem Wojska Pol-
skiego pochowanym w Mau-
zoleum jest także Franciszek 
Kolibaba (na oryginalnej 
i współczesnej tablicy błęd-
nie Jakó(u)b Kulibaba). Słu-
żył on w 11 kompanii 6. pułku 
strzelców polskich (z Armii 
Hallera) i zginął w walkach 
na granicy w czasie I powsta-
nia śląskiego, kiedy Niemcy 
starali się atakami na Zagłę-

bie Dąbrowskie sprowokować 
Wojsko Polskie do wkrocze-
nia na Górny Śląsk. 
Kolejny wymieniony na tabli-
cy, to poległy także podczas 
I powstania śląskiego Za-
głębiak i powstaniec stycz-
niowy Aleksander Kozłow-
ski, dyrektor komory celnej 
w Modrzejowie, który poległ 
od „pruskiej kuli”. Pochowany 
on został razem z poruczni-
kiem Wojska Polskiego Stefa-
nem Laskowskim (na współ-
czesnej tablicy bez imienia) 
z Niwki-Modrzejowa, który 
objął dowództwo grupy w po-
wstańczym oddziale Ryszar-
da Mańki i poległ w walkach 
o Mysłowice. Złożono ich 
we wspólnej mogile z Gór-
noślązakami: Edwardem Ko-
łodziejem (na współczesnej 
tablicy Kołodziejczyk bez 
imienia) z Mysłowic, który 
poległ w walce o to miasto 
17 sierpnia 1919 r., Janem 
Hanem (na oryginalnej tabli-
cy błędnie Ham, a na współ-
czesnej Haasa), z Szopienic, 
który zginął w 21 sierpnia 
w Szopienicach i Augusty-
nem Klają, który zginął 20 
sierpnia pod Sosnowcem, 
próbując przeprowadzić 
zdobyty parowóz na polską 
stronę granicy (na oryginal-
nej tablicy błędnie Kleja bez 
podania imienia, a na współ-
czesnej Klein). Razem z nimi, 
ale w grobie rodzinnym po-
chowano na cmentarzu przy 
ul. Smutnej 15-letniego ucznia 
„Staszica” Edwarda Ignacego 
Stacherskiego (na współcze-
snej tablicy błędnie Wacław. 

Edward był bratem ojca Wa-
cława, oficera AK i komen-
danta inspektoratu Katowice). 
Stacherski był ochotnikiem 
i ofiarą wybuchu granatu 
na Rynku w Czeladzi, gdzie 
21 sierpnia przegrupowywa-
li się powstańcy śląscy. Jego 
nazwisko nie było umieszczo-
ne na przedwojennej tablicy. 
Siódmą osobą, pochowaną 
w tym dniu, był nieznany 
z nazwiska powstaniec, dru-
ga ofiara wybuchu granatu 
w Czeladzi, skąd w dniu po-
grzebu przywieziono jego 
trumnę. Na tablicy zapisano 
go jako nieznanego z nazwi-
ska. Uroczysty pogrzeb sied-
miu wyżej wymienionych 
zorganizowano w Sosnowcu 
23 sierpnia 1919 r. i zamienił 
się on w wielką manifestację 
patriotyczną, która miała wy-
musić na Warszawie otwarte 
poparcie dla zrywu Górnoślą-
zaków. Jak pisała „Prawda”, Ty-
godnik Poświęcony Sprawom 
Śląska Górnego z 31 sierpnia 
1919 r. „cały Sosnowiec wyległ 
na ulice”, kiedy ciała poległych 
w uroczystym pochodzie 
z Niwki i po nabożeństwie 
w kościele parafialnym, odpro-
wadzano na cmentarz. Na po-
grzebie przemawiał między 
innymi prezydent Sosnowca 
Czesław Jankowski i Aleksy 
Bień z PPS. 
Kolejnym poległym pochowa-
nym na cmentarzu i w 1920 r. 
złożonym w Mauzoleum, 
jest Ludwik Kurtok, który 
został ciężko ranny w wal-
kach na granicy ze Śląskiem 
w październiku 1919 r., kiedy 

oddziały niemieckie zaatako-
wały placówkę powstańców 
górnośląskich (Bytomskiego 
Pułku Strzelców) pod Oża-
rowicami. Powstańcy od-
parli atak, ale ciężko ranny 
w tej walce szeregowy Lu-
dwik Kurtok, pochodzący 
z Dąbrówki Małej, dostał się 
do niewoli niemieckiej. Kato-
wany przez Niemców został 
przewleczony 3 kilometry 
za granicę i tam obrabowany 
i porzucony. Dopiero kolejne-
go dnia odnaleźli go towarzy-
sze broni i przenieśli na polską 
stronę. Kurtoka umieszczono 
w szpitalu w Będzinie, gdzie 
zmarł z ran i upływu krwi 
26 października 1919 r. Nato-
miast kolejny powstaniec ślą-
ski, podchorąży Józef Babiak, 
urodzony w Kępnie, zginął 
24 listopada 1919 r. podczas 
akcji dywersyjnej na Gór-
nym Śląsku, już po polskiej 
stronie granicy pod Ożaro-
wicami. Babiak zajmował się 
między innymi przerzutem 
broni, a pośmiertnie został 
odznaczony Orderem Virtuti 
Militari. Z kolei Piotr Koło-
dziej z Szopienic został ciężko 
ranny w walkach na granicy 
pod Zendkiem i zmarł w szpi-
talu w Będzinie 26 listopada 
1919 r. Także szeregowy Józef 
Mondry [Mądry] (na oryginal-
nej tablicy Feliks Mądry) zgi-
nął w czasie walk na granicy 
10 grudnia 1919 r. w okolicy 
Czeladzi. Tak samo jak sze-
regowy aprowizacji Jan Muc, 
który zmarł 13 grudnia 1919 r. 
z ran odniesionych w wal-
kach na granicy pod Czela-

Setna rocznica odsłonięcia Mauzoleum Powstańców Śląskich w Sosnowcu
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dzią. Nadgraniczne potyczki 
z Niemcami po I powstaniu 
śląskim na obszarze Zagłębia 
Dąbrowskiego trwały do koń-
ca 1919 r., aż do przybycia 
na Górny Śląsk sił alianckich. 
W Mauzoleum złożono też cia-
ło pochowanego na cmentarzu 
16 stycznia 1920 r. 18-letniego 
ucznia „Staszica” i powstańca 

śląskiego Stanisława Latosiń-
skiego. Ranny w sierpniowych 
walkach i chory był leczony 
w Szpitalu Garnizonowym 
WP w Krakowie, w którym 
zmarł 12 stycznia. Wszyst-
kich wyżej wymienionych, 
poza Stacherskim, w grudniu 
1920 r. złożono w katakum-
bach Mauzoleum.

O Mauzoleum w Sosnowcu 
i o pochowanych w jego mu-
rach bohaterach, należy pa-
miętać nie tylko przy okazji 
kolejnych rocznic. Przed woj-
ną tarczę z nazwiskami zamy-
kał napis: „Wędrowcze! Idź 
do Śląska, powiedz braciom 
naszym, że tu leżymy, dając 
świadectwo prawdzie!”. Ten 

pierwszy Pomnik Powstań-
ców Śląskich jest po dziś 
dzień dowodem zaangażo-
wania Zagłębia Dąbrowskie-
go na rzecz Górnoślązaków 
walczących o włączenie swej 
ziemi do odradzającego się 
państwa polskiego.

 Prof. dr hab. Dariusz Nawrot

Pomnik stanie w niedalekiej odległości od pier-
wotnej lokalizacji monumentu zbudowanego 

w 1929 roku u zbiegu ulic dzisiejszej Katowickiej 
oraz Nowopogońskiej i odsłoniętego w 10. rocznicę 
walk na polach pod kopalnią „Saturn”. Przez dekadę 
swojego istnienia, aż do chwili zburzenia z rozkazu 
niemieckich władz okupacyjnych, silnie oddziały-
wał na świadomość historyczną czeladzian.

Przedsięwzięcie w sprawie wzniesienia po-
mnika zostało zainicjowane złożeniem wniosku 
do władz miasta przez Muzeum Saturn. Stosowny 
akt erekcyjny podpisali: Burmistrz Miasta Cze-
ladź Zbigniew Szaleniec, Zastępca Burmistrza 
do spraw Komunalnych Elżbieta Dmitruk, Zastępca 
Burmistrza do spraw Społecznych Beata Zawiła, 
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan 
Powałka, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Czeladzi VIII kadencji Marcin Gadecki oraz Dy-
rektor Muzeum Saturn Iwona Szaleniec.

Dokument umieszczono w specjalnej tubie 
wykonanej ze stali nierdzewnej, a wraz z nim, 
jak tradycja nakazuje, pamiątki dla potomności 
w postaci kopii aktu erekcyjnego z 1929 roku, 
„Dziennika Zachodniego” wydanego w dniu uro-
czystości, a także wpinki z wizerunkiem obecne-
go herbu naszego miasta. 

Wmurowania aktu w miejscu, w którym sta-
nie cokół zrekonstruowanego pomnika dokonały 
wszystkie osoby składające pod nim podpis. Cere-
monia odbyła się w dniu 4 listopada o godz. 11.00. 

 Anna Binek-Zajda

Akt Erekcyjny 
Pomnika poświęconego potyczce na Saturnie

Działo się w mieście Czeladzi 4 listopada
Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego
kiedy włodarzem tegoż municypium
o prastarej i pełnej chwały historii
był Burmistrz Zbigniew Szaleniec.

Podpisani i uczestniczący w dzisiejszej uroczystości podajemy do wiadomości 
współczesnych i ku wiecznej pamięci potomnych, co następuje. Oto w roku 2019 
mijała 100. rocznica chwalebnej acz nam współczesnym jako fakt historyczny 
słabo znanej potyczki na „Saturnie”. Wydarzeń 10 marca 1919 roku miejsce 
mających, kiedy obrońcy granic odradzającej się II Rzeczypospolitej starli się 
z oddziałem Grenzschutzu, który przekroczywszy granicę wkroczył na polskie 
terytorium w celach dywersyjnych i bohatersko przez garstkę polskich żołnie-
rzy odparty został. W wyniku starcia ku chwale ojczyzny życie oddało trzech 
mężnych obrońców: kapral Jan Wodzyński, oraz szeregowi Ignacy Duszyński 
i Mateusz Kuskowski. Wdzięczni Obrońcom swoim antenaci nasi w lat dziesięć 
po tym wydarzeniu w roku 1929 społecznym wysiłkiem poległym pomnik wy-
stawili tak, by nazwiska ich nigdy w zapomnienie popaść nie mogły. Meandry 
historii sprawiły jednak, że dziesięć lat później okupant niemiecki miasto Cze-
ladź opanowawszy, w listopadzie 1939 roku monument ten jako symbol polskiego 
patriotyzmu i walki o suwerenność haniebnie zburzył. 

Podczas obchodów rocznicy bitwy, na okoliczność której w mieście histo-
ryczną rekonstrukcję wydarzeń przygotowano, Muzeum Saturn – depozytariusz 
pamięci o przeszłości miasta i regionu – zwróciło się do władz miasta z inicjaty-
wą budowy nowego pomnika, pamięć o tragicznych i bohaterskich wydarzeniach 
przywołującego. Monument, na pierwotnym czeladzkim pomniku wzorowany, 
przez artystę i rzeźbiarza Tomasza Wenklara wykonany, za zgodą Rady Miejskiej 
w całości kosztem miasta wzniesiony został. 

Władze miasta oddając dziś pomnik rodakom i mieszkańcom tego starego 
grodu, składają trwały dowód czci, hołdu i tradycją uświęconej wdzięczno-
ści dla męstwa, odwagi i heroizmu Obrońców Ojczyzny. Oby pamięć o nich 
trwała wiecznie.

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 
pomnika poświęconego potyczce na Saturnie

Oto treść przekazywanego potomnym dokumentu:

|dokończenie ze str. 3 „Setna rocznica...”
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Skłaniającemu do refleksji i podsumo-
wań końcowi roku zazwyczaj towa-

rzyszy smutek z powodu nieubłagalnie 
mijającego czasu oraz obawa przed tym, 
co przyniesie bliższa i dalsza przyszłość. 
Ze schyłkiem bieżącego 2020 roku jest ina-
czej. Żegnamy go z ulgą, bez żalu, żywiąc 
nadzieję, że rok nadchodzący będzie zde-
cydowanie lepszy od bieżącego. Mijające 
12 miesięcy zostaną zapamiętane jako czas 
pandemii koronawirusa, który najbardziej 
odcisnął swoje niszczące piętno na życiu 
milionów zwykłych ludzi, ale który rów-
nież nie oszczędził żadnej z dziedzin ich 
codziennego życia, który nie odpuścił ani 
jednej instytucji działającej w każdym 
z sektorów gospodarki, handlu i rolnictwa. 
Ograniczona do minimum została między 
innymi działalność teatrów, kin, filharmo-
nii, archiwów, muzeów i bibliotek. Tak jak 
w przypadku innych instytucji kultury, 
czas epidemii dotknął również Muzeum 
Saturn. Dwukrotnie, po raz pierwszy 
w marcu, drugi raz w listopadzie, niemal 
z dnia na dzień została zawieszona nasza 
działalność. Odwołane zostały wszystkie 
planowane imprezy kulturalne, począw-
szy od cyklicznych spotkań, koncertów 
i wystaw po wielkie wydarzenia odbywa-
jące się raz do roku jak Noc Muzeów czy 
Industriada. Na trzy miesiące przenieśli-
śmy naszą aktywność do Internetu, gdzie 
prezentowaliśmy teksty z zakresu historii 
miasta i regionu, archiwalne zdjęcia, uni-
katowe dokumenty, mapy i projekty. Na fa-
cebooku i forach społecznościowych kilka 
razy dziennie ukazywały się informacje 
sygnowane ikonką „Klik-Saturn”, znakiem 
rozpoznawczym czeladzkiego muzeum 
podczas pandemii. Ponowne otwarcie in-
stytucji kultury w maju pozwoliło zaledwie 
na działalność w szczątkowym zakresie 
i przy zachowaniu ścisłego reżimu sani-
tarnego. W tej niezwykle trudnej sytuacji, 
mimo wszystko czeladzkiemu Saturnowi 
udało się zrealizować kilka interesujących 
przedsięwzięć. Na początku roku gościli-
śmy jeszcze licznie uczestniczących oso-
biście w poświęconym tematyce żydow-

skiej tryptyku wydarzeń, na który złożyły 
się wystawa „Życie codzienne w dawnych 
sztetlach” poszerzona o informacje i zdję-
cia ukazujące przedwojenną codzienność 
społeczności żydowskiej Czeladzi, gawęda 
Sławomira Pastuszki o inskrypcjach i ma-
lowidłach na ścianach polskich bożnic i sy-
nagog oraz w ramach Czeladzkiego Salonu 
Historycznego promocja wydanej przez 
Muzeum Saturn publikacji „Zahor”, au-
torstwa Wiesławy Konopelskiej. W lutym 
z okazji 75. rocznicy powrotu do Czeladzi 
dzieci aresztowanych w 1943 roku w akcji 
Oderberg a następnie osadzonych w hi-

tlerowskim obozie w Potulicach, czeladz-
kie muzeum obok organizacji oficjalnych 
uroczystości oraz spotkań kombatantów 
z młodzieżą, wraz z Janem Powałką przy-
gotowało nową, niezwykle poruszającą 
ekspozycję, a współpracując z Jakubem 
Kubasikiem z Wydziału Promocji Urzędu 
Miasta w Czeladzi uczestniczyło w nakrę-
ceniu niemal godzinnego filmu dokumen-
talnego „Utracone dzieciństwo”. Mimo 
mocno ograniczonego dostępu do zbiorów 
krajowych Archiwów Państwowych oraz 
kilkakrotnie dłużej trwających prowadzo-
nych kwerend, udało się na czas zgromadzić 
materiały do planowanych na jesień tego 
roku wystaw. Pierwsza z nich prezentowa-
na we wrześniu i październiku, zatytuło-
wana „Kreis Bendsburg. Powiat Będziński 
oczami okupanta” oparta na archiwalnych 
zdjęciach ukazywała okupacyjną rzeczywi-
stość w miastach Zagłębia Dąbrowskiego 
widzianą oczami niemieckich fotografów. 
Druga, zaplanowana na listopad „Bolsze-
wika – bij” przybliża tematykę wojny pol-
sko-bolszewickiej i co istotne przedstawia 
udział w walkach przed stu laty Zagłębia-
ków, w tym czeladzian.

Z powodu ponownego zamknięcia 
muzeum ekspozycja niestety nie została 
udostępniona zwiedzającym. Wszystkich 
zainteresowanych uspokajam, gotowa wy-
stawa wciąż oczekuje na zwiedzających 
i na chwilę, kiedy muzea otworzą swoje po-
dwoje dla swoich gości. Miejmy nadzieję, 
że nastąpi to już w styczniu. W Galerii Sztu-
ki Współczesnej „Elektrownia”, podobnie 
jak w pałacowej części Muzeum, wiele wy-
darzeń kulturalnych zostało odwołanych, 
organizacja kilku znaczących wystaw nie 
doszła do skutku. Należy żałować, iż np. 
„Percepcję Koła”, ekspozycję absolutnie 
zachwycającą, zwiedzać można było w re-
strykcyjnych ograniczeniach sanitarnych, 
co niewątpliwie odbiło się na frekwencji 
osób, które chciały nacieszyć oczy kunsz-
tem artystycznym prezentowanych prac.

Efekty muzealnej pracy z zakresu działal-
ności wystawienniczej mieszkańcy Czeladzi 
mieli okazję oglądać również poza obiek-

|C.d. na str. 6 >>

Kalendarz Historyczny 2021

Już po raz ósmy ukazał się wydawa-
ny przez naszą instytucję Kalendarz 

Historyczny. Tegoroczna edycja wydaw-
nictwa poświęcona została działalności 
Towarzystwa Górniczo – Przemysłowe-
go „Saturn”, działalności którego nasze 
miasto zawdzięcza drugie życie, a któ-
rego 120. rocznica powstania minęła we 
wrześniu b.r. Mamy nadzieję, że kolejne 
karty muzealnego kalendarza będą towa-
rzyszyć Państwu każdego dnia 2021 ro-
ku. Kalendarz Historyczny do nabycia 
w Muzeum Saturn w cenie 25,00 zł.

Trudny rok. 
Podsumowanie
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tami saturnowskimi. Od maja 
do listopada prezentowane były 
ekspozycje plenerowe na Ryn-
ku oraz na piaskowskim Placu 
Viannaya. Już wkrótce będzie 
można również obejrzeć wysta-
wę merytorycznie przygotowaną 
przez Muzeum do pięknie wy-
remontowanej kamienicy Kona-
rzewskich. Pracownicy Saturna 
mocno zaangażowali się także 
w realizację pomnika poświę-
conego poległym w potyczce 
na Saturnie w marcu 1919 roku, 
którego odsłonięcie, z powodu 
epidemii, zostało przesunięte 
z listopada tego roku na wiosnę 
roku przyszłego. Pośród przed-
sięwzięć, które czas pandemii 
zmusił nas do odwołania znala-
zła się także tegoroczna kwesta 
na rzecz odnowy czeladzkich 
zabytkowych nagrobków, którą 
podczas Święta Zmarłych po raz 
szósty mieliśmy realizować we-
spół z Komitetem Społecznym 
Pro Memoria. 

Formą działalności muzeal-
nej najbardziej odporną na ko-
ronawirusa okazała się działal-
ność wydawnicza. Wprawdzie 
proces samego druku każdego 
realizowanego wydawnictwa 
trwał 3, 4 razy dłużej aniżeli 
w latach poprzednich, ale po-
mimo wszystko kilka publi-
kacji Saturna ujrzało światło 
dzienne. Pojawił się kolejny, już 
ósmy Kalendarz Historyczny, 
którego tegoroczna edycja po-
święcona została przypomnie-
niu działalności Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego „Sa-
turn”, które na początku XX 
wieku było właścicielem kilku 
zakładów w Zagłębiu Dąbrow-
skim, m.in. czeladzkiej kopalni 
„Saturn”. Kolejnym przedsię-
wzięciem wydawniczym jakie 

zrealizowaliśmy był dodruk 
dwóch publikacji poświę-
conych kopalniom „Saturn” 
i „Czeladź”, których nakład już 
dawno został wyczerpany, a ty-
tuły wciąż cieszą się zaintereso-
waniem nowych czytelników.

Wykorzystując zgromadzony 
materiał do wystaw czasowych 
poruszających temat Czeladzi 
i Zagłębia podczas II wojny, 
przygotowaliśmy do druku 
dwa wydawnictwa. Pracę Ste-
fanii Lazar „W poszukiwaniu 
Lebensraumu”, o niemiec-
kich planach przestrzennych 
i urbanistycznych wobec ziem 
włączonego podczas II woj-
ny światowej do III Rzeszy 
Zagłębia oraz album „Kreis 
Bendsburg 1939-1944” zawie-
rający zdjęcia niemieckich fo-
tografów a przedstawiających 
miasta Powiatu Będzińskiego 
w czasach niemieckiej okupacji 
i ich ówczesnych mieszkańców. 
Pierwsza z publikacji miała już 
swoją promocję i jest do nabycia 
w muzeum, druga wciąż jeszcze 
nie opuściła drukarni. 

Dobiega końca rok 2020. 
Z niecierpliwością oczekujemy 
nowego 2021, mając nadzieję 
na szybki powrót normalności, 
także w naszej instytucji. Tęsk-
nimy za stałymi wydarzeniami 
muzealnymi, za możliwością 
prowadzenia działalności nie-
ograniczanej reżimem sani-
tarnym, za spotkaniami i nie-
kończącymi się rozmowami, 
wizytami pełnymi sympatii. 
Na ten Nowy Rok życzę wszyst-
kim przede wszystkim zdrowia, 
ale zaraz na drugim miejscu 
także czeladzkiemu Muzeum 
powrotu do normalnej, ustabili-
zowanej i przewidywalnej rze-
czywistości. Dosiego Roku.

Niewątpliwie naj-
ważniejsze zasługi 

w tworzeniu karczmy piw-
nej w wielu krajach Europy 
o najbardziej rozwiniętym 
górnictwie mieli studenci 
i absolwenci najstarszych 
uczelni górniczych Sta-
rego Kontynentu. Polska 
obrzędowość górnicza 
zawdzięcza najwięcej stu-
dentom skupionym wokół 
stowarzyszenia pod nazwą 
Czytelnia Polska Akademi-
ków Górniczych w Leoben 
powstałego w roku 1878. 
Mieściła się ona w wielkiej 
chacie krytej strzechą przy-
pominającej domy na zie-
miach polskich, rozdar-
tych wówczas rozbiorami. 
To z tamtych czasów pocho-
dzi określenie „starej strze-
chy” – doświadczonego ab-
solwenta uczelni górniczej. 
Studenci polscy w Leoben 

uczestniczyli w corocznych 
obchodach barbórkowych. 
Po zmierzchu wyruszał tam 
pochód górniczy, na czele 
którego jechał konno sta-
rosta górniczy w asyście 
świty z pochodniami, dalej 
studenci, straż pod białą 
bronią i na końcu w powo-
zach profesorowie uczelni. 
Później w sali biesiadnej 
dokonywano podsumowa-
nia minionego roku i przyj-
mowano młodych „lisów” 
(fuksów) do górniczego sta-
nu. Młodzi stawali na bryle 
rudy lub soli, albo na beczce 
piwnej i przeskakiwali przez 
skórę (łatę) – ówczesny 
atrybut górnika, trzymaną 
przez „ojców chrzestnych”. 
Przed skokiem odpowiada-
li na pytania Lisa – Majora 
o nazwisko, narodowość 
i ród oraz byli uderzani koń-
cem szpady w lewe ramię. 

Tradycje karczmy piwnej
|dokończenie ze str. 5 „Trudny rok...”

Karczma piwna w Pałacu pod Filarami, 1978 r.
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Ta uroczysta część kończyła 
się przekazaniem sztandaru 
uczelni i palących się pochod-
ni młodszemu rocznikowi. 
Resztę wieczoru wypełniało 
biesiadowanie. Nowo przyjęci 
do stanu górniczego – jeszcze 
niedawno zwani camelami 
(wielbłądami) – mogli od tej 
pory być piwolejami i usłu-
giwać starszym. Konkursy 
i chrzest piwem, nadawa-
nie imion piwnych, wspólne 
śpiewy łączyły wszystkich 
obecnych gwarków (słowo 
„gwarek” pochodzi od niem. 
Gewerke – tj. każdy górnik, 
zarówno przedsiębiorca gór-
niczy, przedstawiciel starszy-
zny górniczej, jak i najzwy-
klejszy kopacz).
Po odzyskaniu niepodległo-
ści w roku 1918 rolę Czytelni 
w Leoben w kultywowaniu 
tradycji górniczej na zie-
miach polskich przejęła kra-
kowska Akademia Górnicza 
(od 1949 Akademia Górni-
czo-Hutnicza). Do dziś naj-
pełniejszy, historyczny sce-
nariusz karczmy piwnej jest 
realizowany w AGH podczas 
uroczystości kończących 
zwykle obchody Barbórki 
w polskim górnictwie.
Karczma piwna ma swój sce-
nariusz, stałe ramy progra-
mowe. Każde zebranie gwar-
ków jest oczywiście inne, 
ale są elementy, bez których 
ani przyjmowanie młodych 
do górniczego stanu, ani bie-
siadowanie obejść się nie mo-
że. Oto krótka ściąga elemen-
tów tego ceremoniału.

10 WSKAZAŃ 
DLA FUKSÓW 
UCZESTNICZĄCYCH 
W ZEBRANIACH 
GWARKÓW

1. Zebranie Gwarków jest trady-
cyjną kontynuacją zwyczajów 
i obrzędów, którym hołdowali 
i hołdują górnicy od czasów za-
mierzchłych po dzień dzisiej-
szy. Zebranie Gwarków jest tra-
dycją nawiązującą do spotkań 
górników po ciężkiej i znojnej 
pracy „w podziemnym, czar-
nym świecie”, którzy groma-
dzili się, by przy kuflu piwa 
szukać wytchnienia w niefra-
sobliwym, a nawet frywolnym 
dialogu – kraszonym pieśnią.
2. Zebranie Gwarków – to nie 
knajpa piwna – choć tak określa 
te spotkania zwulgaryzowana 
i używana niekiedy nazwa. Je-
śli nie knajpa, to wynika z tego 
morał, że zasadniczą treść tych 

spotkań nie stanowi wulgarne 
zalewanie piwem brzucha, ale 
inne pozytywne wartości wy-
nikające z formy i treści tego 
zwyczaju.
3. Student /Fuks/, uczest-
niczący w Zebraniu Gwar-
ków, biesiadujący ze Starymi 
Strzechami, poczytuje sobie 
to zaproszenie za zaszczyt 
i wyróżnienie. Formy kole-
żeństwa, braterskiej równości, 
spoufalenia – wyprowadzone 
do dialogu przez Stare Strze-
chy – nie stanowią dla Fuksów 
podstawy do takich form dia-
logu, które byłyby zaprzecze-
niem należnego szacunku dla 
wieku, doświadczenia i za-
sług Starych Strzech. Zdrowa 
satyra, dowcipna anegdota, 
żarty i cięty dowcip – mile 
są widziane i słuchane.
4. Zebranie Gwarków - to spo-
łeczność dobrze zorganizowa-
na i wysoce zdyscyplinowana. 

Władzę absolutną stanowi „Wy-
sokie i w Sprawach Piwnych 
Nigdy Nieomylne Prezydium” 
wybierane /w części nieoficjal-
nej/ przez aklamację pieśnią 
„Wstępuj Prezesie mój”.
Uczestnicy biesiady podziele-
ni są na dwie odrębne „Tablice 
Piwne”, z których jedna nosi 
nazwę Tablicy Wyższej, druga 
zaś – Tablicy Niższej. Władzę 
nad Tablicami sprawują Kon-
trapunkty powoływane bądź 
przez Wysokie Prezydium 
bądź pieśnią przez uczestni-
ków Zebrania.
Wysokie Prezydium powołuje 
ponadto Kantorów, oddzielnie 
dla obu Tablic, którzy trosz-
czą się, by pieśń towarzy-
szyła zgromadzonym przez 
cały okres spotkania i by m.
in. była przedmiotem rywali-
zacji między obu Tablicami. 
Wysokie Prezydium nagradza 
i karze za dobrze lub źle wy-

Tradycje karczmy piwnej

|C.d. na str. 8 >>
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Jak wielką dumą i prze-
ogromnym entuzjazmem 

informowaliśmy już wcześniej, 
wraz z nadejściem jesieni roz-
poczęły się prace mające na ce-

lu rewitalizację obiektu dawnej 
cechowni na terenie kopalni 
„Saturn”. Przewidziane na nie-
całe dwa lata prace budowlane 
i adaptacyjne mają przywrócić 

dawny blask przepięknej archi-
tekturze budynku, przeobra-
żając go w Postindustrialne 
Centrum Dziedzictwa Gór-
nictwa Węglowego – nowy 

obiekt naszego Muzeum.
Już w październiku cechownia 
wkroczyła w nowy etap swo-
jego ponad stuletniego życia. 
Są nim rozpoczęte właśnie 
w tym miesiącu wyburzenia 
dobudowanych w okresie PRL 
przybudówek, które trwale 
oszpeciły oryginalną bryłę 
budynku. Pozbycie się balastu 
powojennej architektury jest 
pierwszym krokiem na dłu-
giej drodze do odzyskania 
dawnej świetności.
Będziemy co jakiś czas po-
kazywać Państwu efekty pro-
wadzonych prac, by razem 
z nami mogli Państwo podzi-
wiać ten niezwykły proces 
odzyskiwania czeladzkiego 
dziedzictwa architektonicz-
nego i postindustrialnego. 

konaną pieśń. Kary stosowane 
są zbiorowo i indywidualnie.
5. Członek Tablicy Piwnej 
ma prawo prosić o głos. Może 
go otrzymać lub nie. Gadul-
stwo, samowolne zabieranie 
głosu jest surowo karane. Sto-
sowane kary: wypicie kufla 
wody ze solą, wody z mydłem, 
wykluczenie z Zebrania i inne.
Prosząc o głos, członek Tablicy 
Piwnej zwraca się każdorazowo 
do swego Kontrapunkta w for-
mie: „Rogo vocem pro me”/
proszę o głos dla mnie/. Z kolei 
prośbę tę Kontrapunkt może/ale 
nie musi/ wnieść do Wysokiego 
Prezydium, które postanowie-
niem „habeas”/masz, udzielam/
lub „non habeas”/ nie masz, nie 
zezwalam/ dopuszcza do głosu 
lub nie. „Non habeas. Sedaes ad 
magnas cupas”/nie zezwalam. 
Siedź na dużych czterech lite-

rach/ jest ostrzejszą, bardziej 
rygorystyczną formą zakazu 
zabierania głosu. 
6. Program Zebrania obej-
muje część oficjalną i część 
nieoficjalną. Pierwsza z nich 
ma charakter poważny, choć 
dopuszcza zarówno pieśni, jak 
i niefrywolne dowcipy. W czę-
ści oficjalnej odbywa się tra-
dycyjny Skok przez Skórę. 
Część nieoficjalna, frywolna, 
lecz zdyscyplinowana, sta-
nowi konglomerat dowcipu, 
krasomówstwa, satyry, prze-
platanych pieśnią.
7. Program Zebrania toczy się 
nieustannie w formie rywa-
lizacji między obiema Tabli-
cami. Stosowane są konkursy 
w postaci dobrego wykonania 
pieśni, dobrego i dobrze opo-
wiedzianego dowcipu, szyb-
kiego wypicia „buta piwa” 

itp. Zwycięzcy są nagradzani, 
zwyciężeni mogą być karani 
przez Wysokie Prezydium.
Dbaj o dobre imię i reputację 
swojej Tablicy Piwnej.
Walnie pomaga w tym dys-
cyplina, dobry i cięty dowcip, 
dobry śpiew.
8. Wysokie Prezydium, choć 
dysponuje władzą absolutną, 
choć „Nieomylne „/w spra-
wach piwnych/ - jest „śmier-
telne” i może być obalone. Tra-
dycyjna, spontaniczna pieśń: 
„Do d… z tym Prezydium” 
obala starą Władzę, a słowa 
pieśni „Wstępuj, wstępuj Pre-
zesie mój” powołują nową.
Strzeż się źle zorganizowane-
go „zamachu stanu”, bo jeśli 
przegrasz zmagania z Wyso-
kim Prezydium kara, jaka Cię 
spotka, może przejść do po-
tomności.

9. Zaufaj Starym Strzechom 
i uwierz, że kontrola Twojej 
trzeźwości przed wejściem 
na dostojne Zebranie Gwar-
ków znajduje pełne uzasad-
nienie. Trzeźwe i godne Twoje 
zachowanie warunkują powo-
dzenie tej pięknej i starej tra-
dycji. Przyczyniasz się walnie 
do jej kultywowania trzeźwo-
ścią i zdyscyplinowaniem.
10. Fuksy, którzy łamiąc dys-
cyplinę zepsują zabawę Sta-
rym Strzechom i Kolegom 
narażają się na dalsze doszka-
lanie, niestety już na drodze 
dyscyplinarnej.

 Anna Binek-Zajda

Źródła:
J. Górecki, E. Sermet, Tradycje górni-
czej karczmy piwnej [w:] Dzieje górnic-
twa – element europejskiego dziedzic-
twa kultury, pod red. P.P. Zagożdzona 
i M. Madziarza, Wrocław 2008.
Stare Strzechy. Spotkanie Gwarków, 
wyd. SITG, Sosnowiec 1976.

|dokończenie ze str. 7 „Tradycje karczmy piwnej”
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Postać ta, o niemiecko brzmiącym na-
zwisku i z całą pewnością nie czeladz-

kim pochodzeniu, pojawiła się w naszych 
badaniach naukowych po raz pierwszy 
w 2014 roku, podczas gromadzenia mate-
riałów do publikacji dotyczącej historii i ar-
chitektury kopalni „Saturn”. Wówczas, 
umieszczony pod jednym z projektów ar-
chitektonicznych odręczny podpis, którego 
poprawne odczytanie ułatwiła obecna obok 
pieczęć firmowa, zaintrygowało autorkę 
tego artykułu. Tym bardziej, że ten sam au-
tograf zaczął się pojawiać także pod innym 
odkrywanymi w archiwach oraz zbiorach 
muzealnych projektami. Była więc plebania 
przy kościele św. Stanisława, było Biuro 
Główne Towarzystwa Górniczo-Przemy-
słowego „Saturn”, była straż ogniowa przy 
obecnej ulicy Dehnelów, była wreszcie No-
wa Kolonia, czyli kompleks zabudowań 
przy ulicy Legionów. Zaczęło się pojawiać 
więc pytanie, kim był człowiek, spod ręki 
którego wyszły projekty w sumie kilku-
dziesięciu czeladzkich obiektów i który od-
powiadał tym samym za architektoniczne 
oblicze dzielnicy Saturn? Pytani o nazwi-
sko Luft znawcy historii Czeladzi na ogół 
po raz pierwszy słyszeli to nazwisko, zupeł-
nie nie kojarząc takiej sylwetki w kontek-
ście przeszłości miasta. Nasuwały się więc 
kolejne pytania – skąd pochodził człowiek 
o pięknym, kaligraficznym podpisie, w jaki 
sposób trafił do Czeladzi oraz jakie były 
jego powiązania z Towarzystwem Górni-
czo-Przemysłowym „Saturn”, skoro otrzy-

mał tak dużą liczbę zleceń? Przez długi 
okres pytanie o tę postać pozostawało 
otwarte. Milczały o nim opracowania – 
i te dotyczące historii regionalnej, i te o ar-
chitekturze, uparcie milczały źródła histo-
ryczne. Pierwszą odnalezioną wzmianką 
był fakt zawiązania spółki pod nazwą Biuro 
Budowlano-Handlowe A. Luft i S-ka. Spół-
ka rozpoczęła działalność 10 marca 1923 
roku w Sosnowcu, a jej siedziba mieściła się 
przy ul. Jasnej 8. Z tego samego źródła wy-
nikało także, że Antoni Luft mieszkał 
w tym czasie w Sosnowcu przy ulicy Sielec-
kiej 34. Swoje poszukiwania postanowili-
śmy zatem skoncentrować w obrębie histo-
rii Sosnowca – to też nie dało jednak 
żadnych rezultatów. Kolejną, ważną infor-
mację, dał znajdujący się w zbiorach kato-
wickiego archiwum plan „Ogrody i ogródki 
kopalni Saturn” z 1917 ro-ku. Na mapie, 
na wysokości domów 7 i 9 (dawniej 9 i 11) 
przy ul. 21 Listopada (wtedy Stara Kolonia), 
w pobliżu rozlewiska Brynicy, na dużej 
działce z nr 67 umieszczono nazwisko Luft. 
Potwierdzało to przypuszczenie o tym, 
że zanim Antoni Luft założył swoje prywat-
ne biuro projektowe, był pracownikiem 
umysłowym kopalni „Saturn”. Jego związ-
ki z Czeladzią były zatem głębsze niż tylko 
działalność projektowa na terenie miasta 
w latach dwudziestych XX wieku. Istotny 
przełom w naszych poszukiwaniach nastą-
pił dopiero w połowie 2019 roku, podczas 
przygotowań do wystawy czasowej, doty-
czącej czeladzkiej architektury. Dzięki de-
tektywistycznemu zacięciu i genealogicznej 
pasji Dyrektor Muzeum, Iwony Szaleniec, 
udało się dotrzeć do materiałów pozwalają-
cych zrzucić zasłonę tajemnicy dotyczącą 
pochodzenia i życia prywatnego Lufta. Po-
szukiwania w obrębie ksiąg metrykalnych 
okazały się bardzo trudne, bo aura tajemni-
czości dotycząca tej postaci nie dawała o so-
bie zapomnieć, a meandry zawikłanych lo-
sów Antoniego znalazły odzwierciedlenie 
w dokumentach, rozsianych po całej Polsce. 
Antoni Piotr Luft urodził się 10 czerwca 
1883 roku w Radomsku, które w tamtym 
czasie, w efekcie represji po powstaniu 

styczniowym, nosiło nazwę Noworadom-
sko. Jego rodzicami byli Aleksander Luft, 
majster murarski, oraz Julianna Maślankie-
wiczówna, pochodząca prawdopodobnie 
z Bytomia. Para doczekała się co najmniej 
dziewięciorga latorośli, wśród nich Anto-
niego Piotra. Małżeństwo Luftów, najpraw-
dopodobniej z uwagi na wykonywany przez 
Aleksandra zawód, często zmieniało miej-
sce zamieszkania, co widoczne jest przez 
pryzmat miejsc narodzin ich dzieci: najstar-
sze urodziły się jeszcze w Żarkach, czyli 
tam, gdzie młodzi wzięli ślub, następnie 
spora część ich progenitury przychodziła 
na świat w Zawierciu (parafia Kromołów), 
nasz Antoni w Radomsku, a jego najmłod-
sza siostra w Hucie Bankowej (czyli na te-
renie dzisiejszej Dąbrowy Górniczej). Ro-
dzina Luftów, jak sugerowałoby niemiecko 
brzmiące nazwisko, przybyła z Palatynatu 
Reńskiego, z miejscowości Mutterstadt po-
między 1817 a 1821 rokiem. Pierwszymi 
przedstawicielami rodu, którzy osiedli 
na ziemiach polskich byli Gregor i Anna 
Katarina Luft, zamieszkali we wsi Moko-
tów, z której przeprowadzili się do miejsco-
wości Sokole Pole koło Lelowa. Gregor był 
murarzem, podobnie jak jeden z jego sy-
nów, Jan oraz syn Jana, Aleksander – ojciec 
naszego Antoniego. Z początkiem XX wie-

Antoni Luft
Wielki nieznany 
czeladzkiej architektury

W historii badań prowadzonych przez 
nasze muzeum na przestrzeni dziesię-
ciu lat jego istnienia trudno o postać 
bardziej enigmatyczną, bardziej ginącą 
w pomrokach dziejów i przykrytą pa-
tyną zapomnienia niż Antoni Luft.

|C.d. na str. 9 >>
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ku, synowie Aleksandra i Julianny: Henryk, 
Władysław i Antoni zostali wysłani do War-
szawy w celu edukacji. Fakt ten świadczy 
o tym, że rodzinie Luftów wiodło się nie 
najgorzej, edukacja była bowiem wówczas 
rzeczą kosztowną. Istotnym wparciem były 
tu także koneksje – pobyt w stolicy umożli-
wiała młodym Luftom rodzina Banslebe-
nów – krewnych ze strony matki. Henryk 
i Antoni kształcili się w kierunku budowla-
nym, otrzymując tytuł technika. O Włady-
sławie nie posiadamy żadnych informacji. 
Na okres warszawski przypada ważne wy-
darzenie w życiu Antoniego Lufta. To tu-
taj, 31 grudnia 1906 roku wszedł w związek 
małżeński. Jego wybranką była 18-letnia 
wówczas Józefa Zawadzka, urodzona w Za-
wierciu, córka grawera. Przy okazji ślubu 
natrafiliśmy na niecodzienną sytuacją zwią-
zaną z chrztem Antoniego, wyjaśniającą 
poniekąd dlaczego tak trudno było uzyskać 
dane na temat jego urodzin, które zawsze 
czerpiemy z ksiąg metrykalnych. Otóż An-
toni, z niewiadomych przyczyn, w przeci-
wieństwie do swojego licznego rodzeństwa, 
przyjął chrzest dopiero jako 23-letni mło-
dzieniec, w lipcu 1906 roku, na pół roku 
przed swoim ślubem. I pewnie chęcią za-
warcia uświęconego sakramentem związku 
podyktowane było ochrzczenie się. W akcie 
chrztu zawarto intrygującą wzmiankę, 
że „Znaczna zwłoka w chrzcie spowodowa-
na była ważnymi okolicznościami rodzin-
nym”. Zwłoka rzeczywiście znaczna, 
bo aż 23-letnia, a owe ważne wydarzenia 
rodzinne niestety pozostają dla nas owiane 
mgłą tajemnicy. Antoni musiał dobrze prze-
niknąć do środowiska warszawskich archi-
tektów i zawrzeć wówczas wiele cennych 
wiadomości, bo jego ojcem chrzestnym zo-
stał Hugo Kuder, znany architekt przełomu 
wieków. Prawdopodobnie po ślubie młodzi 
małżonkowie przeprowadzili się do Zagłę-
bia Dąbrowskiego – nieznane są motywy tej 
decyzji – przypuszczalnie u jej podstaw le-
żało przeświadczenie o dużym zapotrzebo-
waniu na pracowników technicznych 
w mocno zindustrializowanym i szybko 
rozwijającym się regionie. Antoni Luft 

otrzymał posadę technika w dziale budow-
lanym kopalni „Saturn” – nie wiadomo czy 
od razu – taki tytuł nosił na pewno w latach 
1912-1914. Najprawdopodobniej po zakoń-
czeniu I wojny światowej Antoni Luft roz-
stał się z etatem na kopalni „Saturn” i po-
szedł „na swoje” zakładając własne 
przedsiębiorstwo projektowo-budowlane. 
Rozstał się z „Saturnem”, ale nie do końca, 
bo to przecież od Towarzystwa Górniczo-
Przemysłowego otrzymał w latach 1922-23 
prestiżowe zlecenia budowlane na czeladz-
kim Zarzeczu, realizacja którego do dnia 
dzisiejszego pozostaje jego wizytówką. 
Do obiektów zaprojektowanych przez Lu-
fta, prócz wspomnianych plebanii, straży 
ogniowej, Biura Głównego, kolonii przy 
ulicy Legionów, z całą pewnością należy też 
przypisać willę dyrektora kopalni „Saturn” 
(obecnie siedzibę Muzeum Saturn). W ten 
sposób Antoni Luft odpowiada także czę-
ściowo za architektoniczne oblicze Wojko-
wic, bo jego projekty zrealizowano także 
budując kolonię mieszkalną przy kopalni 
„Jowisz”. Otwarcie prywatnej firmy i odej-
ście z kopalni musiało się zbiec także z prze-
prowadzką, w dokumencie założycielskim 
spółki Lufta znajduje się bowiem informa-
cja, że w 1923 roku zamieszkiwał już w So-
snowcu przy ulicy Sieleckiej 34. Mieszkał 
tam wraz z rodziną do śmierci w dniu 30 li-
stopada 1941 roku. Małżeństwo Luftów 
doczekało się sześciorga dzieci: Janiny, Zbi-
gniewa, Tadeusza, Daniela, Henryka, Bog-
dana. Po śmierci Aleksandra Lufta, ojca 
Antoniego, w 1912 roku, matka Julianna 
z Maślankiewiczów przeprowadziła się 
z do Czeladzi, gdzie zmarła w 1918 roku. 
W Czeladzi zamieszkiwała też młodsza sio-
stra Antoniego, Władysława, które była 
z wykształcenia nauczycielką i do 1935 ro-
ku pracowała w szkole na Piaskach. Kwestią 
frapującą była dla autorki przez długi czas 
sprawa wyboru Czeladzi na miejsce osie-
dlenia się. Poza oczywistymi czynnikami, 
takimi jak wspomniany popyt na wykształ-
coną kadrę techniczną, w tym regionie po-
jawiły się także inne hipotezy. Oczywiście 
rodzina Luftów długi czas zamieszkiwała 

w nie tak odległym Kromołowie, ale przy-
bycie utalentowanego, wykształconego 
w Warszawie, młodego architekta akurat 
do Czeladzi budziło wątpliwości. Okazało 
się, że mogły o tym zadecydować pewnego 
rodzaju koneksje, które odsłoniło dopiero 
prześledzenie, mającej również wiele nie-
wiadomych, biografii starszego brata Anto-
niego, Henryka Lufta. Urodzony w 1877 
Henryk kształcił się wraz z braćmi w War-
szawie. Tam też pozostał po ukończeniu 
szkoły. Nie wiadomo czy przebywał tam 
przez cały okres I wojny światowej, pew-
nym jest natomiast, że już w 1919 roku zo-
stał oddelegowany do Kolna koło Łomży, 
gdzie otrzymał posadę kierownika Powia-
towego Biura Odbudowy Powiatu Kolneń-
skiego, którą pełnił do 1924 roku. Projekto-
wał budowane w nowej rzeczywistości 
państwowej obiekty użyteczności publicz-
nej. Spod jego ręki wyszły m. in. projekt 
kościoła w Borkowie, Gimnazjum Sejmiko-
wego w Kolnie oraz projekt przebudowy 
kościoła w Lemanie. W 1926 roku podjął 
pracę w Wydziale Technicznym Magistratu 
Warszawskiego. Zmarł w 1934 roku. Hen-
ryk był blisko związany z Antonim – przy-
jeżdżał do Czeladzi, brał też udział 
w chrztach kolejnych dzieci czeladzkiego 
budownicze-go. W latach 20. i 30. Antoni 
bywał u brata w Warszawie, gdzie był mile 
widzianym gościem, co zachowało się 
w pamięci rodziny. To właśnie w życiorysie 
Henryka pojawił się trop naprowadzający 
nas być może na genezę przyjazdu Antonie-
go do Czeladzi. W czasie swojego pobyt 
w Warszawie w pierwszych latach XX wie-
ku, Henryk Luft zatrudniony był w pracow-
ni słynnego już wówczas Józefa Piusa Dzie-
końskiego, cieszącego się wówczas opinią 
jednego z najlepszych a na pewno najbar-
dziej płodnych architektów. Dziekoński 
prowadził w stolicy dwie pracownie, tzw. 
szpitalną, gdzie opracowywano projekty 
powstającego Szpitala Dzieciątka Jezus, 
oraz najprawdopodobniej plany budynków 
użyteczności publicznej, oraz kościelną – 
z której wychodziły projekty świątyń (Dzie-
koński miał ich na koncie ponad siedem-

|dokończenie ze str. 9 „Antoni Luft...”



11 OFICYNA SATURNOWSKA | 

dziesiąt!). Jak w swoich wspomnieniach 
wzmiankował Zdzisław Mączeński, uczeń 
Dziekońskiego, kiedy przybył do Warsza-
wy w 1900 roku i podjął pracę w pracowni 
kościelnej swojego mistrza, zastał tam już 
technika Henryka Lufta. Kiedy z czasem 
Dziekoński zmuszony był ze względów fi-
nansowych ograniczyć liczbę zatrudnio-
nych w tej pracowni, pozostawił w niej tyl-
ko dwóch: Mączeńskiego i Lufta. Henryk 
musiał więc być cenionym przez wielkiego 
architekta pracownikiem. Z całą pewnością, 
kształcący się i mieszkający w stolicy 
do 1906 roku Antoni Luft miał okazję po-
znać Józefa Piusa Dziekońskiego, być może 
bywał też w jego pracowni. A pierwsze 
dziesięciolecie XX wieku to także okres, 
kiedy Dziekoński projektował budynki 
użyteczności publicznej dla Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego „Saturn” na tere-
nie Czeladzi – domy urzędnicze i Dom Lu-
dowy na Starej Kolonii oraz warsztaty me-
chaniczne i Dom Zborny na kopalni 

„Saturn”. Ostatnie obiekty Dziekoński pro-
jektował w 1910-1912 roku – w tym samym 
czasie Antoni Luft piastuje już w Czeladzi 
posadę technika budowlanego na kopalni. 
Bardzo prawdopodobne, że to Dziekoński 
podsunął Luftowi pomysł podjęcia pracy 
w Czeladzi, a jeszcze bardziej prawdopo-
dobne – że zarekomendował go dyrekcji 
kopalni, dostrzegając talent młodego bu-
downiczego. W ten sposób Antoni Luft, 
którego dorobek w zakresie architektury 
odznaczał się wysokim poziomem arty-
stycznym, stał się niejako kontynuatorem 
działalności Józefa Piusa Dziekońskiego 
w Czeladzi. Biografia Antoniego Lufta kry-
je w sobie jeszcze wiele tajemnic. Poczyna-
jąc od niejasności związanych z późnym 
chrztem, przez szkołę w której pobierał na-
uki, początki pobytu w Czeladzi, po owiany 
nieco tajemnicą okres życia w latach 30. 
XX wieku po sprzeczne informacje doty-
czące okresu II wojny światowej i okolicz-
ności śmierci. Niektórych informacji nie 

da nam się już chyba wydrzeć z pomroków 
historii. Na odkrycie wciąż czekają projekty 
i realizacje budowniczego, te z Czeladzi, ale 
i te spoza niej. Wielką stratą była utrata ar-
chiwum rodzinnego, pozostawionego 
po Henryku Lufcie, które spłonęło w czasie 
powstania warszawskiego. Antoni Luft spo-
czął na cmentarzu w Sosnowcu przy ulicy 
Smutnej, gdzie do dnia dzisiejszego znajdu-
je się jego mogiła. Na rodzinnym grobowcu 
znajduje się jedynie inskrypcja „Antoni 
i Józefa Luft”. Brak dat spowodował tak 
wielkie trudności w ustaleniu momentu 
urodzin i zgonu Antoniego. Jego małżonka, 
Józefa, spoczęła obok męża prawie dwa-
dzieścia lat po nim, w 1962 roku. W So-
snowcu żyją dzisiaj potomkowie tego zna-
komitego architekta. Krewni Antoniego 
żyją także w Warszawie.

 Stefania Lazar
Bibliografia: 
Archiwum Państwowe w Katowicach, Księgi me-
trykalne (Warszawa, Sosnowiec, Olkusz)Informa-
cje przekazane przez Rodzinę Antoniego Lufta

Z końcem bieżącego roku 
na rynku wydawniczym 

ukazał się tomik poetycki 
uznanej twórczyni, czela-
dzianki, Barbary Gruszki-
Zych pt. „Mój cukiereczek”. 
Wydawnictwo jest ważnym 
głosem poetki reagującej 
na czas pandemii i presji cza-

su, który w tej nowej sytuacji 
nagle przyspieszył w doświad-
czeniu społecznym i jednost-
kowym. Te wiersze powstały 
nie tylko w wyniku narzu-
conej z zewnątrz izolacji, ale 
z powodu wewnętrznej chęci 
pokazania świata wartości 
w czasach, kiedy są one stale 
rozmywane. Autorka, opo-
wiadając o swoim, ale i na-
szym przecież życiu, zwierza 
się z tego co ją kształtowa-
ło, czym żyje, w co wierzy. 
W swoim niepowtarzalnym 
stylu mówi o miłości, śmier-
ci i wszystkim co pomiędzy.  
Podczas lektury tych wierszy 
okazuje się, że rzeczywistość, 
w której wszystko, wydawać 
by się mogło, można w każ-
dej chwili zdmuchnąć, czło-
wiek posiada moc potrafiącą 

odmienić losy rozsypującego 
się świata. Przypomnijmy, 
że Barbara Gruszka-Zych jest 
poetką, dziennikarką, pisarką. 
Absolwentka filologii polskiej, 
reporterka, pracuje jako dzien-
nikarz w tygodniku „Gość 
Niedzielny”. Wydała ponad 
dwadzieścia tomików wierszy 
tłumaczonych na obce języki. 
Ostatnio „Nie chciałam ci tego 
mówić” (2019). Opublikowa-
ła też zbiory reportaży „Ma-
ło obstawiony święty. Cztery 
reportaże z Bratem Albertem 
w tle” i „Zapisz jako...”, oraz 
książki wspomnieniowe: „Mój 
poeta” o Czesławie Miłoszu, 
„Takie piękne życie. Portret 
Wojciecha Kilara” a także 
wywiad-rzekę „Życie ro-
dzinne Zanussich. Rozmowy 
z Elżbietą i Krzysztofem”. 

Za swoją poezję została uho-
norowana między innymi na-
grodą ks. Jana Twardowskiego 
oraz wielokrotnymi nomina-
cjami do nagrody „Orfeusz”, 
a w tym roku została nomino-
wana do nagrody dziennikar-
skiej „Ślad”.

Z przyjemnością informu-
jemy, że Muzeum Saturn ob-
jęło patronat honorowy nad 
wydawnictwem. 

 Hieronim

Xxxx
Cały ten świat co powstał
I ten co zginął
W połowie obecne
Powtarzający się smak
Owoców i zdarzeń
Gorzki smak życia
A w krótkich chwilach
Ty mój cukiereczek

 Anna Binek-Zajda
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LOLA

Choćby Ci ręce okuto 
w kajdany
I w ciemnym lochu
Przybito do ściany,
Nie wdawaj się w smutki
Nie wdawaj się w płacze,
Bo Żydówką jesteś
A Żydówka nie płacze.

Te słowa Lola Grosman 
skierowała 13 czerw-

ca 1943 r. w obozie Parsch-
nitz do „miłej i sympatycz-
nej Rózi” (Frischman), którą 
poznała w lagrze.
Laja Grosman (obecnie Lola 
Feldman), urodziła się, jak 
sama utrzymuje, w Czela-
dzi 22 października 1926 r. 
Jednak księga ludności stałej 
Będzina na stronie 2932 przy 
wszystkich członkach rodziny 
Grosmanów jako miejsce uro-
dzenia podaje Będzin.
Lola miała zaledwie 14 lat, gdy 
na ulicy w getcie na Kamion-
ce została oderwana od matki 
i deportowana do obozu pracy 
przymusowej AL Parschnitz 
HAAS Textiles w Pořičí koło 
Trutnova w czeskich Sudetach. 
Została oznaczona numerem 
22152. Więź niarki pracowały 
w zakładach włókienniczych 
Hasse i Welzel, produkując 
mundury i czę ści do masek 
przeciwgazowych dla Wehr-
machtu. W Parschnitz prze-
trzymywano ogółem około 2,5 
tys. kobiet (60 % z Polski, pozo-
stałe z Węgier). 80% więźnia-
rek miało 14-29 lat, ponieważ 
SS uważało tę grupę wiekową 
za najbardziej produktywną. 
Chorych więźniów wywożono 
do Auschwitz-Birkenau. Praca 
Loli polegała na rozplątywa-

niu lin gołymi ręka mi. Mimo 
ciężkich warunków (niedosta-
tek pożywienia, częste bicie) 
wiele kobiet przeżyło.
Po wyzwoleniu niespełna 19-
letnia Lola wróciła do Czeladzi 
i zamieszkała z ocala łym bra-
tem Mońkiem w swym domu 
rodzinnym. Wkrótce jednak 
znów przeżywa traumatyczne 
wydarze nia. Właśnie wyszła 
z obozu, odnalazła swego bra-
ta, a już po kilku miesiącach 
znów go traci. 17 sierpnia 
1945 r. natychmiast po zabój-
stwie brata Lola ucieka z do-
mu i już nigdy do niego nie 
wraca. Przygarnia ją wujek 
Dawid Pinkus, mieszkający 
po wojnie w Siemianowicach 
Śląskich. Podczas okupacji 
zamordowano jego żonę Balę 
ze Sztrochliców (siostra matki 
Loli) oraz dwójkę dzieci. Nie-
bawem Lola wraz z Dawidem 
i Koplem Pinkusami oraz ich 
rodzinami wyjeżdża do Mona-
chium. W 1947 r. Lola wycho-
dzi za Hermana (Hersz Majer) 
Feldmana z Olkusza (ur. 10 X 
1919), syna Lejzora i Ru-
chli Lai z d. Melcer, wdowca 
po Taubie z d. Fajner z Pilicy. 
Dwa lata później, 12 maja 1949 
r. w Monachium urodził się jej 
syn Joseph (Joe). W Niemczech 
Feldmanowie prowadzili sklep 
z tekstyliami. W 1950 r. Lola 
i Her man emigrują do Au-
stralii. Nowe życie zaczęli 
od małej pie karni, a następnie 
(aż do emerytu ry) z powodze-
niem prowadzili hur townię ar-
tykułów spożywczych.
16 listopada 1950 r. w Mel-
bourne urodził się syn Isaac 
(Issy), a 16 lutego 1969 r. trzeci 
syn – Nathan Jacob. Wszyscy 
synowie Loli zdobyli wykształ-

1945, koniec wojny, wyzwolenie. 23-letni Izak, 20-letni Mo-
niek, 19-letni Sender i 18-let nia Lola Grosmanowie – rodzeń-
stwo z czeladzkiego rynku, nareszcie są wolni! To przypa dek 
niecodzienny! Choć wycieńczeni okropnościami wojny, przy-
musową pracą w obozach – żyją! Holocaust pochłonął jed-
nak ich rodziców, najstarszą, 23-letnią siostrę Jehudessę oraz 
dziadków ze strony matki.
Niestety, rok wyzwolenia dla dwojga rodzeństwa okazuje się 
tragiczny. Izak umie ra w sanatorium, nie wróciwszy do domu, 
a Moniek, który przyjmuje imię Marian, zosta je zastrzelony 
we własnym domu. Lola natychmiast po zabójstwie brata ucie-
ka do wuj ka, do Siemianowic Śląskich, a następnie przez Niemcy 
udaje się do Australii. Nigdy już nie wróci do swojego domu. 
Sender (Alex) z Niemiec przez Szwecję i Palestynę również wy-
jeżdża na antypody.

O czeladzkich Grosmanach 
75 lat po skrytobójczym mordzie

Część II
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cenie – dwóch zostało lekarza-
mi, jeden fizjoterapeutą), nie 
chcąc kontynuować działalno-
ści rodziców. Wszystkie wnuki 
mają stopnie naukowe, a pra-
wnuki uczą się w liceum. Dr 
Joe Feldman (lekarz) ma czworo 
dorosłych dzieci (Danny, Adam, 
Deborah, Rebecca) i czworo nie-
letnich wnuków, Isaac – 3 dzieci 
i 4 wnuków, Nathan Jacob (psy-
choterapeuta) – dwoje małolet-
nich dzieci. Wszyscy mieszkają 
w Melbourne.

SENDER VEL ALEX

Sender (Aleksander) Gro-
sman (dziś Alex Grossman) 

urodził się 13 lipca 1925 r. jako 
czwarte z sześcior ga dzieci. 
Naukę rozpoczął w wieku 7 lat, 
dzieląc szkołę z chederem. Jego 
ulubionymi zajęciami w szkole 
była stolarka i chemia; innych 
przedmio tów nie lubił i nie był 
w nich zbyt dobry. Po swej bab-
ce Sender odziedziczył umie-
jętności manual ne. W szkole 
było niewielu żydowskich 
chłopców; po nauce kierownik 
szkoły odprowadzał ich do do-
mu, aby uchronić ich przed ka-
mieniami rzucany mi przez pol-
skich chłopców. Psotny Sender 
pamięta szczęśliwe beztroskie 
dzieciństwo, mimo przeja wów 
antysemityzmu.
Gdy wybuchła wojna cheder 
i codzienne rutynowe czyn-
ności nagle się skończyły. 
Pamiętał, jak na ulicy zacze-
pił go Nie miec, zmuszając 
go do polerowania butów. Dał 
Senderowi suchy herbatnik 
zanurzony w paście do bu-
tów i kazał mu go zjeść. Wraz 
z matką pomagał ojcu w skle-
pie. Wśród wielu wprowadzo-
nych przeciwko Żydom sankcji 

były rzucające się w oczy białe 
opaski z gwiazdą Dawida. 
W 1941 r. brat Sendera Ma-
jer został zabrany na roboty 
do Niemiec. W 1942 r. Niem-
cy zaczęli zabierać żydow-
skich chłopców prosto z ulicy. 
W lutym lub marcu Sender 
i jego brat Izak zostali wysłani 
do obozu przejściowego. Je-
chali przez dwa dni: z Czela dzi 
do Sosnowca, a następnie nocą 
pociągiem do Markstädt (La-
skowice k. Oławy). W obozie 
przebywali przez 6-8 miesięcy. 
Obóz był znośny - spa li w ko-
jach w koszarach, które nie by-
ły zbyt zatłoczone, mogli pisać 
listy do domu. Na stępnie SS 
skierowało ich do pobliskiego 
Arbeitslager Fünfteichen (Mi-
łoszyce). Sender po został tam 
przez rok. Przez cały dzień 
musiał nosić 100-kilogramowe 
worki z cementem; prawdo-
podobnie pracował też jako 
stolarz. Gdy brat Izak oskar-
żony o próbę ucieczki zo stał 
pobity i wysłany do innego 
obozu, przygnębiony Sender 
próbował iść z nim, ponie waż 
zawsze byli bardzo blisko, ale 
Niemiec uderzył go sygnetem 
w twarz.
Sender został przewieziony 
do Gross-Rosen, gdzie spę-
dził kilka tygodni, przez cały 
dzień przenosząc kamienie. 
Stamtąd trafił do nieznanego 
miejsca (Triga/Gritta). Obóz 
znajdował się pod mostem, 
który pod koniec 1944 r. został 
zbombardowany. Więźniów 
poprowadzono w kierunku 
Tesli. Sender uciekł szukając 
schronienia w piwnicach, zo-
stał jednak schwytany. Zesłano 
go w głąb Niemiec, do obozu 
koncentracyjnego Bergen-Bel-

sen (luty 1945 r.). Było to dla 
niego nowe, a zarazem szoku-
jące doświadczenie, bowiem 
do tej pory przebywał w obo-
zach pracy. W Bergen-Belsen 
warunki były przerażające, 
wszędzie leżały stosy ciał, bra-
kowało jedze nia. Tu przebywał 
4-5 dni. Po wyzwoleniu obozu 
15 lub 16 kwietnia 1945 r. został 
zabrany do obozu brytyjskiego. 
Tam spotkał swoją szwagierkę 
Hankę, żonę Izaka. Opowie-
działa mu, że Ester Sztrochlic, 
szwagierka jego ojca i kuzyn 
przebywali w tym obozie. Sen-
der zachorował na tyfus - miał 
wysoką gorączkę, a prawa noga 
bardzo spuchła. Hanka zabra-
ła go do baraków kobiecych, 
gdzie stosowała zimne okłady 
i opiekowała się nim. W szpi-
talu w Bergen-Belsen prze-
bywał przez 2 tygodnie bez 
poprawy. W pamięć zapadło 
mu, że szwagierka przyniosła 
mu sweter, który zrobiła na dru-
tach dla Berela, męża Judit.

Sender na krótko został prze-
niesiony do Lubeki. Gdy jego 
stan się pogorszył, w ramach 
akcji humanitarnej Szwedzkie-
go Czerwonego Krzyża stat-
kiem „The Malmet” przewie-
ziony został do Szwecji. Hanka 
znów zapewniła mu ubrania 
i buty. Podróż morska trwała 
2-3 dni. Przed każdym posił-
kiem podawano mu tran z dor-
sza. Po latach niedostat ku po-
żywienia posiłki musiały być 
bardzo małe. Po pierwszych 
trzech tygodniach pobytu 
w Szwecji został przeniesiony 
do obozu w lesie, gdzie przez 
pięć tygodni wracał do zdro-
wia. Po wyzdrowieniu został 
zatrudniony przy malowaniu 
domów. Za oszczędności zaku-
pił garnitur szyty na miarę. 
Próbując dowiedzieć się czegoś 
o losach swojej rodziny, napi-
sał do Czeladzi; okazało się, 
że Izak i Majer przeżyli wojnę. 
Jak wiemy, wkrótce już nie ży-
li. Później znalazł zatrudnienie 
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w odlewni. Zakwaterowano 
go z dwudziestoma siedmioma 
uratowanymi chłopcami. Nie-
daleko znajdował się podobny 
obóz dla kobiet, gdzie poznał 
Tamarę Wajnman z Łodzi. 
Pobrali się 17 listopada 1947 
r. W 1948 r., gdy hrabia Folke 
Bernadotte, szwedzki mediator 
pokojowy ONZ dla Palestyny, 
został zabity przez żydows kich 
zamachowców z terrorystycz-
nej organizacji paramilitarnej 
Lechi, Szwedzi urządzili Sen-
derowi, jak to nazwał – „pie-
kło”. Otrzymał więc zgodę 
Agencji Żydowskiej na alija 
(wyjazd) do Palestyny.
W maju 1952 r. przybył do Au-
stralii, gdzie podejmował się 
przeróżnych prac (fa bryka 
dziewiarska, magazyny szwa-
gra, import żywności, kilka 
piekarń, w których nauczył 
się robić lamingtony i formy 
do ciast. W Melbourne na ro-
gu ulic Johnston i Hoddle, 

ru chliwym skrzyżowaniu 
w dzielnicy robotniczej Col-
lingood, wydzierżawił bar 
mleczny. Na stępnie prowa-
dził stragan z delikatesami 
na targu w South Melbourne 
i delikatesy w To orak Road 
Burwood. Posiadając pewne 
umiejętności obróbki metali 
uzyskane w Szwecji, nabył 
firmę jubilerską, w której pra-
cował aż do emerytury. Żona 
Tamara zmarła 5 października 
2019 r. w wieku 95 lat.

ŚLADAMI PRZODKÓW

Latem 2009 r., zaopatrzeni 
w kilka adresów i foto-

grafii, dr Joe Feld man wraz 
z żoną Crystal i naj młodszą, 
30-letnią córką Rebeccą, od-
wiedzili Będzin i Czeladź. 
Przed podróżą Rebecca kilka 
miesięcy spędziła w Muzeum 
Holocaustu w Waszyngtonie 
oraz tydzień w Bad Arol sen 
w Niemczech – największym 

na świecie archiwum danych 
osobowych z czasów II woj ny 
światowej, gromadząc wszel-
kie informacje o swych przod-
kach. Towarzyszył im kra-
kowski przewodnik Tomasz 
Cebulski. Odwiedzili m.in. 
cmentarz żydowski w Czeladzi 
oraz synagogę Mizrachi w Bę-
dzinie. W Czeladzi pochowany 
jest też dziadek dra Feldmana 
ze strony ojca – Lejzor Feld-
man, który był w zarządzie 
wielkiej synagogi i dostarczał 
spe cjalną farbę do malowideł 
ściennych – zarówno do wiel-
kiej synagogi, jak i do domu 
mo dlitwy Mizrachi.
7 sierpnia 2016 r. gmina ży-
dowska w Melbourne upamięt-
niła 73. rocznicę likwida cji gett 
w Zagłębiu (uroczystość od lat 
organizuje dr Joe Feldman). 
Jego najstarsza cór ka Debbie 
prezentowała zdjęcia zrobione 
w Będzinie i Czeladzi podczas 
jej podróży la tem 2016 r.

Kontakty autora z rodziną Feld-
manów rozpoczęły się 9 sierp-
nia 2016 r., kiedy napi sałem 
e-maila do dra Joe. Następnego 
dnia otrzymałem odpowiedź 
i pierwsze 3 fotografie.
Składam serdeczne podzięko-
wania dr. Josephowi (syn Lo-
li) i Crystal Feldmanom oraz 
Helen Gelber (córka Aleksa) 
z Melbourne za nadesłane in-
formacje i fotografie ro dzinne.

Bibliografia:
Wiesława Konopelska: Zachor zna-
czy pamiętaj, Muzeum Saturn, Cze-
ladź 2019
Aleksandra Namysło, Utracone na-
dzieje. Ludność żydowska w woje-
wództwie śląskim/katowickim w la-
tach 1945-1970, IPN, 2012
Księga ludności stałej Będzina 
(-1936), Archiwum Państwowe 
w Katowicach
Alter Wiener: From a Name to a Number. 
A Holocaust‘s Survivor‘s Autobiography, 
AuthorHouse, Bloomigton, 2007
Karl Littner: Life Hanging on a Spi-
ders Web – From Auschwitz-Zasole 
to Gussen II, Books On De mand, 
Norderstedt, 2011
https://polska-org.
pl/8207786,Wroclaw,Oboz_pracy_
nie_istnieje.html

Koniec roku to tradycyj-
nie czas różnego rodzaju 

podsumowań. Na tę okolicz-
ność Muzeum Saturn pra-
gnie wyrazić najlepsze słowa 
uznania i serdeczne podzięko-
wania wszystkim życzliwym 
osobom, które w przeciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy 
przekazały cenne pamiąt-
ki rodzinne oraz zabytkowe 
przedmioty przyczyniając się 
tym samym do wzbogacenia 
zasobów muzealnych. Oto 
nasi Darczyńcy – Henryk 
Gajdka, Andrzej Leszczyń-
ski, Jacek Masłowski, Izabe-
la Pałęga, Dariusz Pietrzy-

kowski, Zbigniew Szaleniec, 
Adam Ziemlewski.
Ogromnie dziękujemy także 
Paniom Barbarze Izdeb-
skiej, Dorocie Woyke-Polec, 
Dorocie Rączaszek, Panom 
Radosławowi Izdebskiemu, 
Rafałowi Kasprzykowi i Ta-
deuszowi Odrobińskiemu, 
którzy zechcieli powierzyć 
nam to co najważniejsze – 
okruchy rodzinnej pamięci, 
czyniąc nas przez to swoisty-
mi jej depozytariuszami. 
Za wspieranie działalności 
czeladzkiego Muzeum pozwa-
lającej poznawać i rozumieć 
przeszłość naszego miasta, 

ale przede wszystkim zacho-
wywać oraz upowszechniać 
wiedzę wszystkim Państwu 
ślemy z serca płynące wyrazy 
wdzięczności. 
Dziękujemy również osobom 
prywatnym i instytucjom 
współpracującymi z nami na 
wielu płaszczyznach. Są to: 
red. Wiesława Konopelska, 
prof. Dariusz Nawrot, Teresa 
Strojniak, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach, Cen-
tralne Archiwum Wojskowe, 
Harcerski Krąg Seniorów, 
Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Katowicach, 
Instytut Zagłębia Dąbrow-
skiego, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii Noga-

jowej, Muzeum Auschwitz-
Birkenau, Muzeum Ziemi 
Krajeńskiej w Nakle nad 
Notecią, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa Oddział w Ka-
towicach, parafia pw. Mat-
ki Bożej Bolesnej, placówki 
szkolne wszystkich szczebli, 
Stowarzyszenie Miłośni-
ków Czeladzi, Towarzystwo 
Przyjaciół Będzina, Urząd 
Gminy Bełchatów, Urząd 
Miasta Czeladź, Urząd Sta-
nu Cywilnego w Czeladzi, 
Zamek Pieskowa Skała Od-
dział Zamku Królewskiego 
na Wawelu, Związek Kom-
batantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych.

Jedno wielkie – dziękujemy!
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Od kilku lat w przeddzień uroczystości Wszystkich 
Świętych pracownicy Muzeum Saturn zapalają 

znicze na zlokalizowanych w obrębie trzech czeladzkich 
cmentarzy grobach byłych włodarzy miasta, kwaterach 
żołnierskich, miejscach upamiętniających ofiary zbrod-
ni katyńskiej, katastrof i wypadków górniczych, a także 
mogiłach kryjących doczesne szczątki osób szczególnie 
zasłużonych dla historii naszego miasta oraz kraju. W dba-
łości o ochronę pamięci również zmarłych społeczników, 
urzędników, ludzi kultury, których nagrobki z racji braku 
żyjących i spokrewnionych potomków nie są dzisiaj od-
wiedzane Muzeum Saturn dodatkowo otacza opieką po-
rządkową, by służyły kolejnym pokoleniom czeladzian 
do utrwalania wiedzy o czynach i poświęceniu naszych 
antenatów na rzecz dobra wspólnego.

Ponadto w przypadających w kolejnych latach roczni-
cach przełomowych wydarzeń nierzadko zmieniających 
bieg historii Muzeum Saturn wyróżnia światłem pamięci 
miejsca wiecznego spoczynku czeladzian zaangażowanych 
w zmagania o odrodzenie państwowości polskiej. Na prze-
strzeni minionych poszczególnych dat rocznicowych pło-
nęły zatem znicze na rozbrzmiewającymi swą wymową po 
dziś dzień grobach powstańców styczniowych, legionistów 
Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Armii Ochotniczej, wete-
ranów powstań śląskich, harcerzy, Strzelców, członków 
organizacji niepodległościowych, bohaterów wrześnio-
wych bojów 1939 roku, żołnierzy oddziałów partyzanc-
kich, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powstańców 
warszawskich i cywilnych konspiratorów. 

Ów symboliczny gest pamięci niechaj stanie się przy-
czynkiem do wspomnień wszystkich znanych i szerzej 
nieznanych czeladzian, którzy pracą, wysiłkiem, a często 
i cierpieniem tworzyli i utrwalili zaprzeszłe dzieje naszego 
miasta. Zasłużyli na wdzięczność oraz szacunek.

 Anna Binek-Zajda

Kwesta została odwołana

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbyła się co-
roczna kwesta organizowana od 2015 roku na rzecz ratowania 

zabytkowych nagrobków. Choć zbiórka została oficjalnie zarejestro-
wana i rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy to jednak ze względu 
na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpie-
czeństwo i zdrowie uczestników podjęto trudną, lecz odpowiedzialną 
decyzję o rezygnacji z tegorocznej kwesty.

Przypomnijmy, do tej pory udało się odrestaurować nagrobek ks. 
proboszcza Ludwika Sataleckiego, grobowiec rodziny Baciów, Pogo-
rzelskich i Tarkowskich, grób Franciszka i Marcjanny Skowrońskich. Na 
ratunek czeka jeszcze wiele nadszarpniętych zębem czasu czeladzkich 
zabytków sztuki sepulkralnej. Pozostaje mieć nadzieję, że do tej chlubnej 
tradycji powrócimy w przyszłym roku.

 Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich
Nagrobków „Pro Memoria”

„Udział mieszkańców Zagłę-
bia Dąbrowskiego w wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920 r.”
Nowa broszura edukacyjna 
Instytutu Zagłębia 
Dąbrowskiego

W 100-lecie Bitwy Warszawskiej Instytut Zagłębia Dąbrowskie-
go wspólnie z Pałacem Schoena - Muzeum w Sosnowcu i we 

współpracy z Muzeum „Saturn” w Czeladzi oraz Muzeum Miejskim 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej przygotował specjalną broszurę 
edukacyjną poświęconą zaangażowaniu mieszkańców naszego regio-
nu w powstrzymaniu najazdu bolszewickiego w 1920 r. Sfinansowane 
przez Fundację PZU wydawnictwo zostanie przekazane do wszyst-
kich szkół podstawowych w Sosnowcu, Czeladzi i Dąbrowie Górni-
czej, a także udostępnione pozostałym zainteresowanym placówkom 
oświatowym. Broszura adresowana głównie do nauczycieli, edukato-
rów i uczniów zawiera interesujący tekst wiodący, materiały źródłowe 
oraz ćwiczenia dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie lekcji 
na temat wydarzeń rozgrywających się 100 lat temu. Uzupełniając 
w istotny sposób wiedzę historyczną z zakresu najnowszej historii 
regionu rzeczona publikacja stanowi dzięki rzetelnemu zestawieniu 
informacji z dotychczasowego dorobku badaczy podejmujących ten 
temat, a które w wielu przypadkach przyniosły wręcz przełomowe 
ustalenia nie tylko świetną pomoc metodyczną i merytoryczną, lecz 
zwłaszcza niezwykle pożyteczną inicjatywę upamiętnienia ważnych 
dla świadomości mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego zaprzeszłych 
faktów dotyczących udziału oraz postaw ich przodków wobec wojny 
polsko-bolszewickiej.

 Anna Binek-Zajda

Muzeum Saturn 
pamięta o tych, 
którzy odeszli
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MUZEUM SATURN W CZELADZI:
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 93 e-mail:muzeumczeladz@gmail.com
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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-niedziela – 9:00-17:00

 Agnieszka Termińska

• Od 1 do 19 października mogliśmy oglą-
dać wystawę prac Jarosława Jakubczy-
ka. Złożyły się na nią rzeźba, malarstwo 
i inne formy artystyczne. Autor w centrum 
twórczości umieszcza techniki przestrzen-
ne, a także interakcje, pośrodku których 
lokalizuje widza. Jednocześnie w sferze 
konceptualnej pozostaje wierny wybranej 
przez siebie drodze artystycznej. Jest nią 
widzenie świata poprzez naturę i zawarte 
w niej relacje - widoczne i te ukryte.
Na wystawie w GSW „Elektrownia” mo-
gliśmy zobaczyć znakomite rezultaty obu 
tych fascynacji. Warto wiedzieć, że artysta 
komponował je z różnorodnych, często nie-
oczywistych materiałów. Były nimi metal, 
szkło, drewno, ceramika, ale także nasio-
na, trawa a nawet kwiaty. 
Zobaczyliśmy wystawę o pięknie świata. 
Tego, który nas otacza w sposób senso-
ryczny, ale także świata nie-materialne-
go, metafizycznego. Subtelne prace Ja-
rosława Jakubczyka są pochwałą życia 
i natury, a zarazem zaproszeniem do wy-
ciszenia, nadziei i piękna.

• Izabela Josch zaprowadziła nas do in-
tymnych źródeł swojego malarstwa. Jej 
prace mogliśmy już podziwiać na kilku 
indywidualnych wystawach w śląskich 
galeriach (m.in. w galerii Teatru Korez, 
Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Kato-
wicach czy w Studio Art.& Passion w War-
szawie.) W centrum twórczości umieszcza 
fascynujący, oniryczny świat, który lubi 
nazywać lustrem własnego wnętrza, wy-
razem emocji często ukrywających się 
pod maską spokoju. Za - pozornie niedo-
kończoną – formą jej obrazów drzemią 
ujmujący liryzm i tajemnica. Maluje m.in. 
niepokojące portrety, morskie pejzaże, 
akty. Esencją tej twórczości jest osobista 
emocjonalność ekspresywnie wpisana w 
formę malarstwa. 
Wystawę prac artystki mogliśmy oglądać 
w przestrzeni GSW Elektrownia od 26 
października do 6 listopada. Obecnie, 
z uwagi na obowiązujące ograniczenia 
sanitarne, nadal można ją zobaczyć, tym 
razem jednak w przestrzeni wirtualnej. 
Zainteresowanych odsyłamy do strony 
internetowej Elektrowni: http://www.ga-
leria-elektrownia.czeladz.pl/aktualnosci/
lista_aktualnosci/idn:398

• Na początku roku 2021 zobaczymy 
w GSW „Elektrownia” wystawę rysunku, 
grafiki i malarstwa Pawła Frąckiewicza.
Artysta jest profesorem wrocławskiej 
ASP, badaczem, kuratorem wystaw. 
Prowadzi pracownię litografii na macie-
rzystej uczelni. Brał udział w ponad 150. 

wystawach oraz konkursach grafiki i ry-
sunku w Polsce i za granicą. Jest także 
laureat licznych nagród i wyróżnień. Sam 
tak mówi o istocie swojej twórczości: 
„Przekraczam ustalone granice (...). Kre-
ślę twarde formy geometryczne i mięk-
kie formy organiczne nie odżegnując się 
przy tym od gestów spowinowaconych 
ze sztuką Dalekiego Wschodu. Balan-
suję pomiędzy pozytywem i negatywem 
po to, żeby zachwiać relację obecnego 
i nieobecnego.”

Obowiązujące ograniczenia sanitarne 
uniemożliwiają nam dokładne określe-
nie terminarza zaplanowanych na 2021 
rok wystaw. Dlatego też wszystkich za-
interesowanych działalnością galerii za-
praszamy do śledzenia naszej strony in-
ternetowej oraz fanpejdża na Facebooku, 
na których sukcesywnie, w zależności 
od zmieniającej się sytuacji, publikować 
będziemy zaproszenia na nadchodzące 
wydarzenia. 

Choć bieżąca sytuacja epidemiczna mocno ograniczyła nasze możliwości ekspozycyjne, 
na ostatnie chwile przed zamknięciem instytucji kultury GSW „Elektrownia” zaprosiła do spo-
tkania z … uważnością.

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną godziny otwarcia 
obiektów mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie naszych 
stron internetowych w celu uzyskania aktualnych informacji.


