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„Elektrownia”

W przeddzień Narodowego Święta Nie-
podległości w samo południe odbyła się 

uroczystość odsłonięcia i poświęcenia repliki 
pomnika dedykowanego pamięci polskich żoł-
nierzy służących w 11 kompanii 7 Pułku Pie-
choty Legionów – kaprala Jana Wodzyńskiego, 

szeregowego Mateusza Kuskowskiego i szere-
gowego Ignacego Duszyńskiego – poległych 
na polach pod kopalnią „Saturn” w potyczce 
z Niemcami w dniu 10 marca 1919 r. w obronie 
granic nowo odrodzonego państwa polskiego. 

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm 
RP Mateusz Bochenek, przewodniczący Rady 
Powiatu Będzińskiego Jan Powałka, zastępczyni 
burmistrza Miasta Czeladź do spraw komunal-
nych Elżbieta Dmitruk, zastępczyni burmistrza 
Miasta Czeladź do spraw społecznych Beata 
Zawiła, przewodnicząca Rady Miejskiej Czela-
dzi Jolanta Moćko, ks. kanonik Jarosław Wolski 
proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Czeladzi, radna Rady Powiatu 
Będzińskiego Anna Hetmańczyk, radni Rady 
Miejskiej Łukasz Wesołowski i Dariusz Pietrzy-
kowski, prof. dr hab. Dariusz Nawrot dyrektor 
Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, dyrektorzy 
miejskich  placówek  oświatowych,  przewod-
nicząca Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 
Ewa Ambroży, delegacja Harcerskiego Kręgu 
Seniorów, przedstawicielka Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi, plu-
ton kadetów z klasy mundurowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z wycho-
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|dokończenie ze str. 1 „Odzyskany pomnik”

wawczyniami,  mieszkańcy 
Czeladzi. Poczet sztandarowy 
wystawiło  Miasto  Czeladź. 
Wartę honorową przy replice 
pomnika  zaciągnęli  kadeci 
z klasy mundurowej.
Rys historyczny nawiązu-

jący do wydarzeń przed ponad 
102 laty przedstawił prof. Da-
riusz Nawrot. Aktu odsłonię-
cia  repliki pomnika dokonali 
poseł  na  Sejm  RP  Mateusz 
Bochenek  oraz  przewodni-

cząca Rady Miejskiej Jolanta 
Moćko, po czym ks. kanonik 
Jarosław Wolski po odmówie-
niu krótkiej modlitwy poświę-
cił replikę monumentu.

W niespełna dekadę po tra-
gicznych wydarzeniach  jakie 
rozegrały  się  zaledwie  trzy 
miesiące po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości na tere-
nach położonych na prawym 
brzegu rzeki Brynicy w pobli-
żu kopalni „Saturn” w umy-

słach  światłych  czeladzian 
zrodziła się myśl budowy po-
mnika jako miejsca – symbo-
lu pamięci narodowej. Dla jej 
urzeczywistnienia  w  Domu 
Ludowym na Saturnie zawią-
zany został Komitet Budowy 
Pomnika. Monument wznie-
siony dzięki szczodrości cze-
ladzian  i pomocy finansowej 
Towarzystwa Górniczo-Prze-
mysłowego „Saturn”, odsło-
nięty w dniu 9 czerwca 1929 r., 

zlokalizowany został u zbiegu 
dzisiejszych ulic Katowickiej 
i Nowopogońskiej. W  ciągu 
dekady swojej obecności był 
istotnym  dla  mieszkańców 
Czeladzi  stałym  miejscem 
uroczystości patriotycznych. 
W  symboliczną  datę  11  li-
stopada  1939  r.  w  wyniku 
celowego  niszczycielskiego 
działania  przez  niemieckie-
go okupanta został zniszczo-
ny.  Po  II  wojnie  w  miejscu 
pierwotnego  istnienia pierw-
szego  pomnika  w  Czeladzi 
umieszczono płytę nagrobną 
poświęconą ofiarom obozów 
koncentracyjnych  i  więzień 
hitlerowskich. Za sprawą szla-
chetnej idei rozpropagowanej 
przez Muzeum Saturn mającej 
na celu wybudowanie  repliki 
pomnika przestrzeni Czeladzi 
przywrócono ważny  i należ-
ny  fragment  jej  przeszłości. 
Na  podstawie  zachowanych 
archiwalnych  materiałów 
ikonograficznych replikę mo-
numentu z 1929 r. opracował 
i  wykonał  artysta  rzeźbiarz 
Tomasz Wenklar.

 Anna Binek-Zajda
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Strzały  jakie padły rankiem 10 mar-
ca  1919  roku  w  Czeladzi  miały 

związek z napiętą sytuacją na Górnym 
Śląsku, o którego  losie miała  rozstrzy-
gnąć  konferencja  pokojowa  w  Paryżu 
po I wojnie światowej. Jeszcze w końcu 
1918  roku, w odpowiedzi  na  działania 
Górnoślązaków, dążących do włączenia 
ich ziemi do odradzającej się Rzeczypo-
spolitej, Niemcy rozpoczęli pacyfikację 
działań  propolskich.  Na  Górny  Śląsk 
skierowano 117. dywizję piechoty, którą 
przeformowano na Grenzschutz, mający 
pilnować granicy z Polską. Niemcy, prze-
rażeni wizją polskiego powstania na wzór 
Wielkopolski, obawiali  się wtargnięcia 
Wojska  Polskiego  na  obszar  Śląska. 
Niepokoiła  ich  obecność  polskich  jed-
nostek wojskowych w pobliżu granicy. 
Dlatego 10 marca, w okolicach kopalni 
„Saturn”, granicę przekroczył niemiecki 
oddział zwiadowczy mający rozpoznać 
zamiary Polaków. Obszar  ten obsadzał 
pododdział 7. pułku piechoty Legionów 
dowodzony przez podporucznika Kazi-
mierza Pruszkowskiego, który około 6.30 
przy szybie „Jan” wziął do niewoli 3 nie-
mieckich zwiadowców. Po zatrzymaniu 
Niemców przez polskich żołnierzy doszło 
do próby  ich odbicia przez 6. kompanię 
11.  pułku  grenadierów  ze  117.  dywizji 
piechoty, dowodzoną przez porucznika 
Volhardta. Wspierał  Niemców  oddział 
karabinów  maszynowych  dowodzony 
przez podporucznika Zeidla. Rozpoczę-
ły się czterogodzinne walki. Początkowo 
Niemcy zmusili Polaków do wycofania 
się  do  zabudowań  kopalni.  Sytuację 
zmienił kontratak 11. kompanii 7. pułku 
Legionów pod dowództwem poruczni-
ka Wincentego Litwinowicza. Żołnierzy 
polskich wsparli też górnicy i pracownicy 
kopalni „Saturn”. „Robotnik” z 13 marca 
1919 roku donosił, że w walkach wzięła 
udział także zagłębiowska Milicja Ludo-
wa. W tej sytuacji około godziny 11 od-
dział niemiecki wycofał się za granicę. 
Już  po  walce,  szczególne  wzburzenie 
wzbudził  fakt  okrutnego  zamordowa-

nia przez Niemców wziętego do niewoli 
rannego  polskiego  żołnierza Mateusza 
Kuskowskiego. Jeden z Niemców zeznał 
później, że był świadkiem zabójstwa Po-
laka, dokonanego przez podoficera von 
Gogena,  który  roztrzaskał  mu  głowę 
kolbą karabinu. W walce polegli jeszcze 
kapral Jan Wodzyński oraz szeregowiec 
Ignacy Duszyński, a rannych zostało ko-
lejnych dziesięciu żołnierzy. Był to kapral 
Piotr Kędzierski oraz Roman Walutek, 
Maksymilian Pohl, Henryk Kmieciński, 
Ignacy Ostrowski, Edward Grzegorek, 
Stefan  Kobyliński,  Henryk Majewski, 
Józef Marczak, Kazimierz Pałaszyński. 
Po walce sporządzono oficjalny protokół 
z obdukcji ciała zamordowanego Mate-
usza Kuskowskiego, stwierdzając liczne 
rany, w  tym zgruchotanie czaszki. Na-
stępnego dnia w Czeladzi pojawili się nie-
mieccy parlamentariusze, których celem 
było zakończenie  incydentu. Rozmowy 
z nimi prowadził przybyły z Sosnowca 
dowodzący na tym obszarze kapitan Cze-
sław Młot-Fijałkowski. Nie były  to  jed-
nak ostatnie strzały na granicy.
Uroczystości  pogrzebowe  poległych 

żołnierzy  Wojska  Polskiego  przybrały 

charakter  wielkiej  manifestacji  patrio-
tycznej. W czwartek 13 marca 1919 roku 
rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, który 
na tą okazję przybrano w barwy narodo-
we. Zamknięto wszystkie zakłady pracy, 
urzędy i szkoły. Honorową asystę stano-
wiły  liczne  poczty  sztandarowe  szkół, 
instytucji, organizacji społecznych, orga-
nizacji cechowych, związków i zakładów 
pracy. Po mszy, przed kościołem żołnierze 
polscy pożegnali poległych kolegów trze-
ma salwami karabinowymi. Uformowano 
kondukt, który skierował się na cmentarz 
przy  ulicy  Smutnej.  Trumny  poległych 
nieśli między innymi górnicy z Górnego 
Śląska. W pogrzebie uczestniczyło – jak 
donosił „Kurier Poranny” z 13 marca 1919 
roku – około 30 tysięcy mieszkańców re-
gionu. Wzburzenie wśród ludności na dzi-
ki gwałt Niemców było bardzo wielkie. 
Mogiła usytuowana była w centralnym, 
reprezentacyjnym miejscu tego cmentarza, 
ale 19 grudnia 1920 roku ciała poległych 
złożono w katakumbach Mauzoleum Po-
wstańców Śląskich ufundowanym na tym 
samym cmentarzu w Sosnowcu. Tym fak-
tem uznano, że żołnierze byli nie  tylko 
poległymi w obronie polskiej granicy, ale 
także pierwszymi, którzy złożyli ofiarę 
życia w walce o polski Śląsk.

 Prof. dr hab. Dariusz Nawrot
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W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, 
począwszy  od  końca maja,  pra-

cownicy Muzeum Saturn współpracowa-
li z przedstawicielami  firmy Adventrue 
Multimedialne  Muzea  nad  projektem 
koncepcyjnym  wystawy  stałej,  która 
wedle  planów,  w  przyszłości  wypełni 
wnętrza rewitalizowanej właśnie cecho-
wi. Uznano, że stosownie do nazwy, pod 
którą funkcjonować będzie obiekt – czyli 
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa 
Górnictwa Węglowego w Zagłębiu, pla-
nowana wewnątrz ekspozycja poświęco-
na zostanie historii  i  rozwoju górnictwa 
węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim oraz 
etosowi i codzienności pracy górniczej.
W  oparciu  o  zachowany  charakter 

budynku,  jego  nowy  kształt  oraz  przy 
wykorzystaniu zbiorów Muzeum Saturn 
w Czeladzi, powstanie nowoczesna wy-
stawa wzbogacona wieloma stanowiska-
mi multimedialnymi  i  interaktywnymi, 
której narracja i zakres tematyczny reali-
zować będą następujące cele: populary-
zację Zagłębia Dąbrowskiego jak regionu 

odrębnego pod względem historycznym 
i  geograficznym,  edukację  w  zakresie 
etosu pracy górniczej, promocję tak Cze-
ladzi  jak i Zagłębia  jako miejsca dyspo-
nującego bogatym choć niedocenianym 
dziedzictwem  industrialnym,  architek-
tonicznym i kulturowym oraz ukazanie 
Czeladzi oraz  regionu zagłębiowskiego 
jako miejsca fascynującego i atrakcyjne-
go, dysponującego dużym potencjałem hi-
storycznym i turystycznym. Kluczowym 
pojęciem kształtującym podstawową nar-
rację wystawy będzie proces powstania 
i  rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego  jako 
regionu  geograficznego,  historycznego 
i – w odniesieniu do Dąbrowskiego Za-
głębia Wydobywczego – przemysłowego. 
W  związku  z  tym  założeniem  tematy-
ka  granic  geograficzno-historycznych 
Zagłębia,  etymologii  jego  nazwy  czy 
też  obecnego  jej  znaczenia,  stanowią 
pierwszy z metaproblemów poruszanych 
na  wystawie.  Drugim  metaproblemem 
jest zagadnienie początków, rozwoju oraz 
stopniowego wygaszania górnictwa wę-

gla kamiennego, z uwzględnieniem pro-
blemów technologicznych, społecznych 
i krajobrazowo-przyrodniczych wynika-
jących z przemysłowej eksploatacji wę-
gla.  Łącznikiem  pomiędzy  obydwoma 
metaproblemami, stanowiącymi główną 
oś narracji, stało się lokalne umiejscowie-
nie na pograniczu dwóch krain geogra-
ficznych – Górnego Śląska i Małopolski. 
Umiejętne wskazywanie zarówno na róż-
nice, jak i podobieństwa pomiędzy regio-
nami, stanowi – w ocenie twórców kon-
cepcji – najlepszy sposób dla osiągnięcia 
wymienionych powyżej celów. Cała eks-
pozycja została pomyślana  jako miejsce 
interesujące pod względem merytorycz-
nym, ale  także niezwykle atrakcyjnym 
wizualnie, którego wielkim atutem będzie 
jej dizajnerski charakter, odpowiadający 
najnowszym  trendom w projektowaniu 
nowoczesnych wnętrz muzealnych. Wiel-
kim atutem obiektu będzie także bogato 
wyposażona  strefa  dziecięca,  urozma-
icająca zwiedzanie  i zapewaniająca spe-
cjalne bodźce dla najmłodszych, którzy, 

Projekt koncepcyjny dla cechowni gotowy!



5 OFICYNA SATURNOWSKA | mamy nadzieję, chętnie będą odwiedzać 
to miejsce więcej niż raz.

Bardzo ważnym elementem wpływa-
jącym na projektowanie wystawy oraz 
kształtującym w przyszłości grono  jej 
odbiorców był  fakt  istnienia obiektów 
kopalni „Saturn” jako ważnego punktu 
Szlaku Zabytków Techniki Wojewódz-
twa Śląskiego – sztandarowego produktu 
turystycznego Śląska i Zagłębia. Dzięki 
obecności na Szlaku oraz dzięki aktyw-
nemu zaangażowaniu w organizowane 
cyklicznie imprezy „szlakowe”, turyści 
mieli okazję poznać kopalnię „Saturn” 
(poprzez  galerię  „Elektrownię”)  jako 
miejsce pełne ciekawej historii, nieba-
nalnych wydarzeń  i  świetnie zachowa-
nych,  autentycznych  przemysłowych 
zabytków. Można założyć, że po zreali-
zowaniu wystawy opisanej w koncep-
cji znaczenie całego obiektu na Szlaku 
znacząco wzrośnie. Od samego począt-
ku prac koncepcyjnych zakładano bo-
wiem, by nowa wystawa w przestrze-
niach cechowni kopalni „Saturn”  stała 
się atrakcją niepowtarzalną i unikatową, 
konkurencyjną wobec  innych obiektów 
w województwie śląskim dzięki swoje-
mu problemowemu podejściu, skupiają-
cemu się na dziejach Zagłębia i elemen-
tach charakteryzujących Zagłębie na tle 
intensywniej do tej pory prezentowanych 
zasobów górnośląskich. 

Powstanie nowoczesnej wystawy po-
święconej dziejom przemysłu wydobyw-
czego w Zagłębiu Dąbrowskim, o narra-
cji skupionej na tym regionie i wspartej 
odniesieniami  do  sąsiednich  obszarów 
przemysłowych, stanowić będzie cenne 
uzupełnienie oferty zagłębiowskich  in-
stytucji kultury, a powstająca wystawa 
będzie miała  szansę w  krótkim  czasie 
stać się swego rodzaju przewodnikiem 
po dziejach całego regionu. Z całą pew-
nością będzie to jedyny obiekt na terenie 
Zagłębia kompleksowo prezentujący  te-
mat historii tutejszego górnictwa, dzięki 
czemu, mamy nadzieję, cechownia stanie 
się na nowo symbolem Czeladzi, ale i naj-
bardziej rozpoznawalnym oraz obiektem 
turystycznym na mapie całego regionu.

 Stefania Lazar

Na przełomie lat 70. i 80. w PRL 
nastąpiła kumulacja kryzysów: 

gospodarczego, społecznego i politycz-
nego. Początek dziewiątej dekady spo-
tęgował  bardzo  już  napiętą  sytuację. 
Nieunikniony  wybuch  społecznego 
niezadowolenia  potrzebował  jedynie 
iskry. Stała się nią kolejna podwyżka 
cen mięsa,  a  także wędlin  ogłoszona 
w dniu 1 lipca 1980 r. Produkty mięsne 
sprzedawane w stołówkach  i kioskach 
zakładowych  zostały objęte  znacznie 
wyższymi cenami komercyjnymi. W od-
powiedzi w całym kraju wybuchły dzie-

siątki strajków. Nie były one jednak sko-
ordynowane, bez trudu więc „gaszono” 
je obietnicami podwyżek płac. Sytuacja 
zmieniła się, gdy 8 lipca w świdnickiej 
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
powołano pierwszą reprezentację prote-
stujących – Komitet Strajkowy. W kolej-
nych dniach do protestu przyłączały się 
inne zakłady z Lubelszczyzny nadając 
mu powszechny charakter. Wydarzenia 
te przeszły do historii pod nazwą Lu-
belski Lipiec’80 zapoczątkowując erę 
„Solidarności”.

40. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce

Represje wobec czeladzkich 
działaczy opozycji 

antykomunistycznej

|cd. na str. 6 >>
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Przełomowe  znaczenie 
miał jednak strajk okupacyjny 
w Stoczni Gdańskiej  im. Le-
nina, który rozpoczęto w dniu 
14 sierpnia. W imieniu robot-
ników żądano między innymi 
przywrócenia  do  pracy  usu-
niętych za działalność związ-
kową  Anny  Walentynowicz 
oraz  Lecha Wałęsy.  Następ-
nego dnia strajk rozszerzył się 
na  inne  zakłady  Wybrzeża. 
Dyrekcja  Stoczni  Gdańskiej 
zgodziła  się  na  podwyżki 
płac, a komitet strajkowy po-
stanowił zakończyć swoje do-
tychczasowe działania. Mimo 
to część robotników pozostała 
na miejscu z zamiarem konty-
nuacji  strajku  solidarnościo-
wego na znak poparcia wobec 
postulatów innych zakładów. 

Działając  w  porozumieniu 
z  przedstawicielami  innych 
przedsiębiorstw, grupa  ta do-
prowadziła do ukonstytuowa-
nia  się  Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego z Wa-
łęsą na czele. 
Dnia  17  sierpnia  MKS 

sformułował 21 słynnych po-
stulatów i umieścił je na drew-
nianych  tablicach wywieszo-
nych na bramie nr 2 Stoczni 
Gdańskiej. Najważniejszy po-
stulat  dotyczył  zgody władz 
na  powołanie  niezależnych 
od środowisk partyjnych oraz 
pracodawców wolnych związ-
ków zawodowych. Tymczasem 
strajk zaczął się  rozszerzać – 
26 sierpnia objął Dolny, a trzy 
dni później Górny Śląsk. Za-
sięg protestów z sierpnia 1980 

roku był tak wielki, że kierow-
nictwo partyjne zostało zmu-
szone do negocjacji.

W dniu 30 sierpnia podpi-
sano porozumienia w Szcze-
cinie,  31  w  Gdańsku,  zaś 
3 września w Jastrzębiu-Zdro-
ju akceptujące 21 postulatów. 
Zasadniczy przełom dla losów 
niezależnych związków przy-
niosło  przypieczętowujące 
wcześniejsze kompromisy po-
rozumienie, którego najważ-
niejsze  zapisy  parafowano 
11  września  w  Hucie  Kato-
wice w Dąbrowie Górniczej. 
Jednym  z  jego  najistotniej-
szych  uzgodnień  stanowiła 
gwarancja,  że  porozumienie 
gdańskie,  dające  możliwość 
tworzenia wolnych związków 
zawodowych, ma moc obowią-

zującą na terenie całej Polski, 
a  także,  że władze  nie  będą 
przeciwdziałać ich powstawa-
niu, organizowaniu i funkcjo-
nowaniu. W dniu 17 września 
1980  r. przedstawiciele Mię-
dzyzakładowych Komitetów 
Założycielskich przyjęli statut, 
który  rozstrzygał  powstanie 
Niezależnego Samorządnego 
Związku  Zawodowego  „So-
lidarność” –  jednego ogólno-
krajowego  związku  o  struk-
turze  regionalnej.  Na  czele 
Krajowej Komisji Porozumie-
wawczej stanęli: Lech Wałęsa 
jako przewodniczący oraz An-
drzej Gwiazda.  10  listopada 
1980 r. Sąd Najwyższy zareje-
strował NSZZ „Solidarność” 
z  siedzibą w Gdańsku.  Tym 
samym  zapoczątkowane  zo-
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stały przemiany, które w efek-
cie doprowadziły do upadku 
komunizmu oraz końca syste-
mu jałtańskiego.

Po podpisaniu porozumień 
sierpniowo-wrześniowych 
i  zgodnie  z  ich  ustaleniami 
zaczęły  powstawać  również 
w Czeladzi struktury założy-
cielskie  niezależnych  związ-
ków  zawodowych.  Oddolna 
inicjatywa zakładania komó-
rek związkowych charaktery-
zowała  się  spontanicznością 
tworzenia,  lecz  też organiza-
cyjnym  chaosem  wynikają-
cym  z  braku  doświadczenia 
oraz  znajomości  przepisów 
formalno-prawnych,  toteż 
siłą  rzeczy  rodziła  potrzebę 
odpowiedniego  jej  skoordy-
nowania. Rolę kierowniczego 
ośrodka pełniła Miejska Ko-
misja Koordynacyjna, wokół 
której scentralizowano zakła-
dowe  komórki  związkowe. 
Jej  zarząd  tworzyli: Marian 

Maroński (przewodniczący), 
Józef Krzak (zastępca prze-
wodniczącego) oraz członko-
wie Waldemar Marzec, Jerzy 
Gąsior, Marek Konieczny. 
W  pierwszym  okresie  le-

galnej  działalności,  a  więc 
po  rejestracji  związku  10  li-
stopada 1980 r. do dnia ogło-
szenia stanu wojennego ruch 
organizatorski  skupiony wo-
kół czołowych działaczy sys-
tematycznie  nabierał  tempa 
obejmując wszystkie zakłady 
pracy  działające  na  terenie 
Czeladzi.
Niepełna  lista  liderów 

związkowych w  czeladzkich 
zakładach pracy:
• Kopalnia Węgla Kamien-
nego „Czerwona Gwardia”
Bogusław Krzemiński  (prze-
wodniczący), Zenon Rozczyn 
(zastępca przewodniczącego), 
Zdzisław Podlewski, Zdzisław 
Cichawa,  Janusz  Błaszczyk, 
Władysław Urban

Miejsce ulokowania posterunku wojskowego po 13.XII.1981 r. Ulica Będzińska. Widok współczesny.

Gryps Andrzeja Pomorskiego z Ośrodka Odosobnienie do Matki.

Ze
 z

bi
or

ów
 M

uz
eu

m
 S

at
ur

n

|cd. na str. 10 >>



10 | OFICYNA SATURNOWSKA 

• Hutnicze Przedsiębior-
stwo Budowlano-Montażo-
we „Budohut”
Andrzej Ociepka (przewodni-
czący), Czesław Gawlik (peł-
nił funkcję przewodniczącego 
po  ustąpieniu  A.  Ociepki), 
Stanisław  Nowak  (zastępca 
przewodniczącego)
• Zakład Płytek i Wyrobów 
Sanitarnych „Józefów”
Jerzy Gąsior  (przewodniczą-
cy), Jerzy Antoniak, Romuald 
Nowacki
• Spółdzielnia Inwalidów 
„Czerwone Zagłębie”
Jan Mocoń, Marek Konieczny
• Szpital Miejski
Dr Andrzej Pióro  (przewod-
niczący),  Marian  Maroński, 
dr  Anna  Horzelska-Matyja, 
Łucja Lewandowska, dr Zbi-
gniew Kowalik, dr Ewa Gałek, 
dr Lucyna Dziereń-Woźniak
• Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Maszynami 

Budownictwa Miejskiego
Eugeniusz  Karasiński,  An-
drzej Suwała, Wojciech Śmi-
grodzki.

Podobnie jak w całej Polsce 
tworzący się w Czeladzi ruch 
związkowy i wyzwolone przy 
tej okazji niezależne inicjatywy 
od początku traktowany był ja-
ko zło konieczne podważające 
tym  samym  dotychczasowy 
monopol władzy partii. Z tego 
względu  wytyczone  główne 
zadania  kierownictwa  PZPR 
sprowadzały się do odzyskania 
utraconej  pozycji,  odbudowy 
wewnętrznej  siły  poszczegól-
nych instancji, a  jednocześnie 
przejęcia  kontroli  i  poprzez 
to  wprzęgnięcia  budującego 
swoje  struktury  związku  za-
wodowego w istniejący system. 
Nie było to jednak takie proste. 
Przynależność  do  PZPR  nie 
wykluczała  możliwości  rów-
noczesnego uczestnictwa w or-

ganizacjach  pracowniczych 
i  szybko  okazało  się,  że  nie-
mało  mieszkańców  Czeladzi 
– szeregowych członków par-
tii – ze szczerego przekonania, 
a nie w ramach jakiejś odgórnie 
zleconej dywersji wstępowało 
do „Solidarności”. 
W  takiej  sytuacji  zinten-

syfikowany został proces  in-
filtracji zakładowych komisji 
NSZZ  „Solidarność”  przez 
tajnych  współpracowników 
wstępujących  do  nich  pod 
płaszczykiem  ochrony  inte-
resów pracowniczych. Pozy-
skiwana w  ten  sposób  agen-
tura, po wprowadzeniu stanu 
wojennego, wykorzystywana 
była do przejmowania kontro-
li nad miejskimi strukturami 
związkowymi.

Przygotowania do siłowego 
rozprawienia się ze strajkują-
cym społeczeństwem  rozpo-
częto praktycznie natychmiast 

po wybuchu strajków na Wy-
brzeżu  w  połowie  sierpnia 
1980 roku. Ewentualność taką 
dyskutowano  już 29 sierpnia 
na posiedzeniu Biura Politycz-
nego KC PZPR. Nie została ona 
jednak wprowadzona w życie 
m.in. z uwagi na  to, że przy-
gotowanie  skomplikowanej 
operacji w krótkim czasie by-
łoby bardzo  trudne do prze-
prowadzenia.  Tymczasem 
już wcześniej, bo 16 sierpnia 
zarządzeniem ministra spraw 
wewnętrznych gen. dyw. Sta-
nisława Kowalczyka, powoła-
ny został do życia Sztab MSW 
na czele z gen. dyw. Bogusła-
wem Stachurą, którego zada-
nie polegało na opracowaniu 
planu, a następnie kierowaniu 
operacją „Lato-80”. W tym ce-
lu zintensyfikowano pracę wy-
wiadowczą oraz przystąpiono 
do organizowania stosownych 
sił i środków. Podpisanie poro-
zumień w Gdańsku, Szczeci-
nie i Jastrzębiu-Zdroju spowo-
dowało, że chwilowo władze 
partyjne nie zdecydowały się 
na konfrontację. W paździer-
niku  1980  r.  wiodącą  rolę 
w przygotowywaniu stanu wo-
jennego przejął Komitet Obro-
ny Kraju  (wewnętrzny organ 
Rady Ministrów upoważnio-
ny do sprawowania ogólnego 
kierownictwa  w  dziedzinie 
obronności kraju), który koor-
dynował prace wojewódzkich 
komitetów  obrony. W marcu 
1981  r.  powstały  już  gotowe 
plany operacji oraz  towarzy-
szące  im  regulacje  prawne. 
Władza czekała jednak na od-
powiedni moment, w między-
czasie dopracowując szczegóły 
akcji. Przygotowania do wpro-
wadzenia  stanu  wojennego 

|dokończenie ze str. 9 „STAN WOJENNY”

A
rc

hi
w

um
 K

K 
N

SZ
Z 

„S
ol

id
ar

no
ść

”



11 OFICYNA SATURNOWSKA | 

weszły w ostateczną fazę  je-
sienią  1981  r.  Od  początku 
wiadomo  było  też,  że  dzia-
łania powinny się  rozpocząć 
w nocy z soboty na niedzielę, 
gdy większość zakładów nie 
będzie pracowała, co utrudni 
ewentualny opór, a w każdym 
razie opóźni go o kilkadziesiąt 
godzin. Ważne było  również 
i  to,  by  całe  kierownictwo 
„Solidarności”  znajdowało 
się w  jednym miejscu,  z da-
la  od  siedzib  regionalnych 
i wielkich zakładów przemy-
słowych,  gdzie  mogłoby  się 
próbować ukryć. We wrześniu 
1981  r.  wszystkie  Komendy 
Wojewódzkie Milicji Obywa-
telskiej  otrzymały  od MSW 
plany operacji „W”, które za-
wierały  rozkazy  dotyczące 
wprowadzenia stanu wojenne-
go. Dnia 12 grudnia o godzinie 
15.48 płk Jerzy Gruba, komen-
dant wojewódzki Milicji Oby-
watelskiej w Katowicach, jako 
pierwszy w kraju otrzymał sy-
gnał do rozpoczęcia operacji 
wprowadzenia stanu wojenne-
go. Tym samym rozpoczęła się 
walka władzy komunistycznej 
ze społeczeństwem.
Według  architektów  sta-

nu  wojennego  siłowej  kon-
frontacji  ze  społeczeństwem 
towarzyszyć  miała  akcja 
internowania  przywódców 
i najbardziej aktywnych dzia-
łaczy  opozycji.  Początkowo 
otrzymała  ona  kryptonim 
„Wiosna” zmieniony następ-
nie na „Wrzos”, który z kolei 
funkcjonował  do  5  grudnia 
1981  r.,  kiedy  to w  związku 
z  ucieczką  z  Polski  w  listo-
padzie 1981 r. płk. Ryszarda 
Kuklińskiego, oficera Sztabu 
Generalnego Wojska Polskie-

go  współpracującego  od  lat 
70. z amerykańską Centralną 
Agencją Wywiadowczą (CIA) 
i  przekazującego  jej  najtaj-
niejsze  dokumenty  Układu 
Warszawskiego,  zastąpiono 
go kryptonimem „Jodła”. Po-
dobnie było ze zmianą kryp-
tonimu  akcji  zabezpieczenia 
punktów łączności na  terenie 
całego kraju: z „Malwy” zo-
stała przemianowana na „Aza-
lię”.  Wyłączenie  telefonów, 
a  także zajęcie siedzib maso-
wego  przekazu  miało  unie-
możliwić  rozprzestrzenianie 
się informacji o internowaniu. 
Operację  internowań  przy-
gotowywało  Biuro  Śledcze 
MSW. W dniu 15 października 
1980 r. Komendy Wojewódz-
kie  MO  otrzymały  z  MSW 
polecenie przygotowania wy-
kazu  osób  przewidzianych 
do zatrzymania. Wstępną taką 
listę  ułożono  28  październi-
ka,  kolejne  listy  sporządzo-
no w grudniu 1980 r.  i przez 
cały 1981 rok, a  to z powodu 
wprowadzania korekt wynika-
jących z bieżącej dynamicznej 
sytuacji społeczno-politycznej 
w kraju. Z internowaniami ści-
śle łączyła się także inna z pla-
nowanych w ramach wprowa-
dzenia stanu wojennego akcji 
o  kryptonimie  „Klon”  pole-
gająca na prowadzeniu 
rozmów pro-

filaktyczno-ostrzegawczych 
z  osobami,  których  nie  za-
kwalifikowano do umieszcze-
nia w ośrodkach odosobnienia, 
ponieważ nie odrywały zna-
czącej roli w strukturach opo-
zycyjnych, ale podejrzewano, 
że w  obliczu  nowej  sytuacji 
mogą  rozpocząć  działalność 
antypaństwową. 
Obozy  dla  internowa-
nych  plano-

wano  stworzyć  przeważnie 
w  istniejących  już  więzie-
niach. W tym względzie Biuro 
Śledcze wnikliwie współpra-
cowało z Ministerstwem Spra-
wiedliwości, któremu zakłady 
penitencjarne podlegały. Nale-
ży pamiętać, że aby przyjąć in-
ternowanych należało w kon-
kretnym terminie dysponować 
określoną  liczbą pustych cel. 
Wymagało to z kolei przenie-
sienia w odpowiednim czasie 
ich dotychczasowych „lokato-
rów” do z góry wyznaczonych 
innych więzień.
Istotną  składową  operacji 
„Jodła” stanowiła również 
planowana  akcja  zajmo-
wania siedzib „Solidar-
ności”.  W  pierwszej 
kolejności  chodziło 
o  pomieszczenia 
Zarządu  Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 

Budynek przy ul. Bytomskiej, w którym odbywały się nielegalne 
zebrania opozycjonistów. Widok współczesny.

|cd. na str. 12 >>
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w gmachu przy ul. Szafranka 
i budynek przy ul. Stalmacha 
w Katowicach. Drugie w kolej-
ności miały zostać opanowane 
siedziby 21 zorganizowanych 
już po powstaniu zjednoczo-
nego  Regionu  Śląsko-Dą-
browskiego Miejskich Komi-
sji Koordynacyjnych związku. 
Kompletowane i uaktualniane 
plany budynków, znajdujących 
się w nich pomieszczeń, kla-
tek schodowych, szkice sytu-
acyjne najbliższego otoczenia, 
a  także  dokładne  instrukcje 
postępowania  ułatwić miały 
wyznaczonym grupom opera-
cyjnym sprawne zajęcie każ-
dej z siedzib.

Siedziba Miejskiej Komisji 
Koordynacyjnej mieściła  się 
w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 
pod numerem 79 w dwupiętro-
wym budynku posiadającym 
wejście od strony ulicy i zaopa-
trzonym w zamki patentowe. 
W 1981 r. obiekt przeznaczo-
ny był do zagospodarowania 
przez Urząd Miejski w Czela-
dzi, który zamierzał zlokali-
zować w nim szkołę specjalną 
oraz spółdzielnię pracy.
Miejska  Komisja  Koordyna-
cyjna  zajmowała  dwa  pokoje 
oznaczone  numerami  7  oraz 
9  znajdujące  się  na  parterze 
z oknami wychodzącymi na tył 
budynku. 
Plan zajęcia  siedziby cze-

ladzkiego MKK zakładał na-
stępujące działania:
Grupa pracowników operacyj-
nych udać się miała samocho-
dami służbowymi do siedziby 
MKK  Czeladź.  Obecni  tam 
działacze  zostaną  wezwani 
do  dobrowolnego otworzenia 
pomieszczeń, po czym nastąpi 
ich zatrzymanie oraz dokład-

ne przeszukanie lokalu przede 
wszystkim  pod  kątem  ujaw-
nienia literatury bezdebitowej, 
urządzeń poligraficznych itp. 
W przypadku odmowy otwo-
rzenia drzwi lub gdyby okazało 
się, że z jakiś przyczyn w po-
mieszczeniach nie przebywają 
akurat żadne osoby grupa ope-
racyjna miała wejść do środka 
przy  użyciu  siły  przez  wy-
ważenie  drzwi.  Zatrzymani 
działacze  związkowi  zostaną 
przekazani  innym funkcjona-
riuszom do odtransportowania 
natomiast  członkowie  grupy 
operacyjnej  aż  do  odwołania 
pozostać mieli na miejscu w ce-
lu przygotowania i przeprowa-
dzenia zasadzki. Dopiero po jej 
odwołaniu mogli opuścić budy-
nek zabierając ze sobą znale-
zione materiały, które należało 
przekazać do katowickiej Ko-
mendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej.  Po  „zdjęciu” 
zasadzki  siedziba  miała  zo-
stać komisyjnie zabezpieczona 
i zaplombowana. Podczas akcji 
funkcjonariuszy dokonujących 
zajęcia siedziby MKK Czeladź 
ubezpieczać miały inne grupy 
pozostające na zewnątrz w naj-
bliższej  jej okolicy. Chodziło 
o to, aby nie dopuścić do ewen-
tualnych  ucieczek  działaczy 
solidarnościowych, prób „od-
bicia” siedzib czy wreszcie za-
mieszek ulicznych. 
Przed przystąpieniem do reali-
zacji zadań Wydział „T” odpo-
wiadający za  technikę opera-
cyjną miał przerwać łączność 
telefoniczną i teleksową znaj-
dującą się w siedzibie MKK 
Czeladź. Celem zapewnienia 
łączności  członkowie  gru-
py  operacyjnej  pozostający 
na zewnątrz,  jak  i wewnątrz 

budynku zostaną wyposażeni 
po jednej radiostacji nasobnej. 
Dla właściwego zrealizowania 
zadań grupę operacyjną wy-
posażono w samochód osobo-
wy oraz więźniarkę.

Ostateczna decyzja o wpro-
wadzeniu  stanu  wojennego 
na terytorium PRL zapadła tuż 
po południu 12 grudnia 1981 r. 
Do  Komend  Wojewódzkich 
milicji  i  dowództw  poszcze-
gólnych jednostek wojskowych 
wysyłano rozkazy uruchomie-
nia przygotowanych procedur. 
Jeszcze przed północą rozpo-
częto operację „Azalia”. W jej 
wyniku  opanowane  zostały 
węzły łączności (w rezultacie 
na miesiąc zamilkły telefony) 
oraz ośrodki radia  i  telewizji. 
W tym samym czasie zwożono 
do Warszawy członków Rady 
Państwa, którzy mieli zalegali-
zować przeprowadzany właśnie 
zamach stanu, jak również legi-
tymizować pozakonstytucyjne 
ciało jakim była Wojskowa Ra-
da Ocalenia Narodowego.

Dnia 13 grudnia 1981 roku 
dekretem Rady Państwa zo-
stał wprowadzony stan wojen-
ny w Polsce. Posiedzenie Rady 
odbyło się wkrótce po półno-
cy 13 grudnia. Przeciw gło-
sowaniu za wprowadzeniem 
opowiedział się członek Rady 
i przewodniczący PAX – Ry-
szard Reiff. Dekret o sta-
nie wojennym był ogłoszony 
wbrew prawu, ponieważ 
Rada Państwa miała prawo 
do wydawania dekretów tyl-
ko wówczas, kiedy nie obra-
dował Sejm, a sesja nie została 
zamknięta. Tymczasem sesja 
taka trwała, a najbliższe po-
siedzenie izby wyznaczone 
było na 15 i 16 grudnia.

Aby uniemożliwić wytypo-
wanym wcześniej osobom wy-
mknięcie się z obławy, akcja 
internowania opozycjonistów 
i  działaczy  „Solidarności” 
miała  rozpocząć się 13 grud-
nia 1981 r. o północy. W wielu 
przypadkach nastąpiło to jed-
nak  kilka  godzin  wcześniej. 
Dzięki zakrojonym na szeroką 
skalę i drobiazgowo wcześniej 
przygotowanym  internowa-
niom całość działań przebie-
gała na ogół bardzo sprawnie. 
W ciągu dziesięciu dni obo-
wiązywania  stanu  wojenne-
go  internowano  łącznie 5179 
osób, a do 23 grudnia 1982 r., 
kiedy  to  zamknięto  ostatni 
z działających  jeszcze ośrod-
ków odosobnienia, tym rodza-
jem  represji  objęto w  całym 
kraju około 10  tys. osób. De-
cyzje o internowaniu zawiera-
ły podstawę prawną w postaci 
Dekretu z dnia 12 XII 1981 r. 
o  ochronie  bezpieczeństwa 
Państwa  i porządku publicz-
nego w czasie obowiązywania 
stanu wojennego. 
Istotną  rolę  w  sprawnej 

organizacji i przebiegu akcji 
„Jodła” na  terenie Czeladzi 
odegrał komendant Komendy 
Miejskiej Milicji Obywatel-
skiej, którego zadaniem było: 
zorganizowanie zbiórki funk-
cjonariuszy  wyznaczonych 
do  realizacji  operacji,  przy-
gotowanie  środków  trans-
portu oraz środków przymu-
su  bezpośredniego  (topory, 
siekiery,  łomy),  przeprowa-
dzenie odprawy i dokonanie 
podziału  funkcjonariuszy 
do wykonania zatrzymań wy-
typowanych osób, wydziele-
nie pomieszczenia do zatrzy-
mywania  doprowadzonych 
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osób,  zabezpieczenie wyży-
wienia i pomocy medycznej, 
organizacja konwojów do po-
szczególnych ośrodków od-
osobnienia.  Zatrzymywani 
na terenie Czeladzi działacze 
związkowi  przewożeni  byli 
w pierwszym rzędzie do KM 
MO w Będzinie.

Lista internowanych miesz-
kańców Czeladzi: Błaszczyk 
Janusz, Chedel Ryszard, 
Czapla Zygmunt, Gąsior Je-
rzy, Gmyrek Halina, Kleszcz 
Waldemar, Konieczny Ma-
rek, Kowalik Włodzimierz, 
Kozłowski Ignacy, Krzak 
Józef, Krzemiński Bogu-
sław, Ługowoj Włodzimierz, 
Maroński Marian, Marzec 
Waldemar, Mazuro Roman, 

Nowak Stanisław, Nowiński 
Marek, Ociepka Andrzej, 
Paciej Ireneusz, Płatek Ry-
szard, Podlewski Zdzisław, 
Pomorski Andrzej, Popław-
ski Sławomir, Suwała An-
drzej, Śmigrodzki Wojciech, 
Urban Władysław, Wojarski 
Stanisław.
W  gronie  internowanych 

znalazły się  także osoby bę-
dące  mieszkańcami  innych 
miast,  a  pracujące  w  zakła-
dach pracy mających swą sie-
dzibę w Czeladzi:
Mocoń Jan  –  zamieszka-
ły  w  Sosnowcu,  zatrudnio-
ny w Spółdzielni  Inwalidów 
„Czerwone Zagłębie”,
Ociepka Andrzej – zameldo-
wany w Będzinie, pracownik 

Hutniczego Przedsiębiorstwa 
Budowlano-Montażowego 
„Budohut”,
Rozczyn Zenon  –  zamiesz-
kały w Będzinie, zatrudniony 
w KWK „Czerwona Gwardia”.
Ośrodki Odosobnienia dla 

Internowanych, miejsca inter-
nowania  członków  opozycji 
antykomunistycznej,  głów-
nie działaczy „Solidarności”, 
utworzone zostały na podsta-
wie Dekretu o stanie wojennym 
(art. 41 ust. 1) Zarządzeniem 
nr 50/81/CZZK Min. Sprawie-
dliwości z 13 XII 1981. 
Ich komendantami byli przeważ-
nie  naczelnicy  Zakładów Kar-
nych  lub  Aresztów  Śledczych. 
Odpowiedzialny  za  tworzenie 
i likwidację Ośrodków oraz za re-

gulamin dla internowanych, któ-
ry określał warunki pobytu (tym-
czasowy z 13 XII 1981, bardziej 
rozbudowany z 30 XII 1981) był 
natomiast minister sprawiedliwo-
ści (we współpracy z ministrem 
spraw wewnętrznych).. Interno-
wanych pilnowali funkcjonariu-
sze Służby Więziennej, Służba 
Bezpieczeństwa  odpowiadała 
za inwigilację, pozyskiwała Taj-
nych Współpracowników,  opi-
niowała decyzje dotyczące zwol-
nień  i  wydawania  przepustek 
(skuteczna metoda dezintegracji 
środowiska); niekiedy w celach 
były  zamontowane  podsłuchy. 
Pobyt w ośrodku odosobnie-
nia był czasem wielkiej próby. 
Niektórzy po wyjściu na wol-
ność w obawie o swoje życie 
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i bezpieczeństwo rodziny za-
przestali  jakiejkolwiek  dzia-
łalności politycznej.

Internowani czeladzianie 
umieszczeni  zostali  nastę-
pującychw Ośrodkach Od-
osobnienia:
w Raciborzu – Błaszczyk Ja-
nusz, Strzelcach Opolskich 
– Marzec Waldemar, Kowa-
lik Włodzimierz, Krzemiński 
Bogusław, Ługowoj Włodzi-
mierz, Mazuro  Roman,  No-
wiński Marek, Ociepka An-
drzej,  Podlewski  Zdzisław, 
Suwała Andrzej, Śmigrodzki 
Wojciech, Wojarski Stanisław, 
Nowym Łupkowie  –  Krze-
miński  Bogusław,  Rozczyn 
Zenon, Kokotku – Błaszczyk 
Janusz,  Marzec  Waldemar, 
Konieczny  Marek,  Kozłow-
ski  Ignacy, Ociepka Andrzej, 
Podlewski Zdzisław, Wojarski 
Stanisław, Uhercach Mine-
ralnych –  Chedel  Ryszard, 
Krzemiński  Bogusław, Roz-
czyn Zenon, Zabrzu Zaborzu 
– Konieczny Marek, Kozłow-
ski Ignacy, Maroński Marian, 
Paciej  Ireneusz,  Płatek  Ry-
szard,  Popławski  Sławomir, 
Darłówku – Śmigrodzki Woj-
ciech, Jastrzębiu – Szerokiej 
– Błaszczyk Janusz, Pomorski 
Andrzej, Areszcie KW MO 
w Katowicach – Czapla Zyg-
munt,  Bytomiu-Miechowi-
cach – Gmyrek Halina.
Wobec internowanych począt-
kowo ściśle stosowano rygory 
więzienne. Wieczorami odby-
wały się apele, a od udających 
się na spoczynek wymagano 
układania  ubrania  w  kostkę 
przed celą. Nękano  ich  regu-
larnie wizytami funkcjonariu-
szy SB, którzy namawiali  in-
ternowanych do podpisywania 

deklaracji  lojalności, a nawet 
do współpracy  z SB, próbo-
wali też wyciągać rozmaite in-
formacje. Przypadki podejmo-
wania współpracy ze Służbą 
Bezpieczeństwa były rzadkie, 
dużo częściej osadzeni podpi-
sywali za cenę zwolnienia owe 
„lojalki”.  Nie  bez  znaczenia 
była również stale wywierana 
presja psychiczna, groźby wo-
bec najbliższych, wyzwiska, 
oblegi, przemoc fizyczna.
Czas internowania był różny. 
O wypuszczeniu danej osoby 
z Ośrodka decydował komen-
dant wojewódzki MO w po-
rozumieniu  z miejscowymi 
strukturami  SB.  Z  grona 
czeladzkich  działaczy  naj-
krótszy  czas  internowania 
wynosił  71  dni,  najdłuższy 
zaś  330  dni.  Zdarzało  się, 
że  ta  sama  osoba  była  po-
nownie  internowana. Szcze-
gólnym przypadkiem był Ze-
non Rozczyn – w materiałach 
SB  charakteryzowany  jako 
osoba o skrajnie negatywnej 
postawie, zaciekły wróg sys-
temu, nie  rokujący  żadnych 
nadziei na jakąkolwiek zmia-
nę stanowiska Do obozów in-
ternowania wywożony dwu-
krotnie. Najpierw w okresie 
od  13  grudnia  1981  r. 
do  27  lipca  1982  r.  przeby-
wał  w  Nowym  Łupkowie, 
od 31 sierpnia 1982 r. ponow-
nie zatrzymany. Do 12 grud-
nia  1982  r.  ulokowany  był 
w  Ośrodku  Odosobnienia 
w Uhercach Mineralnych.
Jednym z najdłużej internowa-
nych w stanie wojennym opo-
zycjonistów – przez rok i 10 dni 
– przebywającym w Ośrodkach 
Odosobnienia w Zabrzu-Zabo-
rzu,  Nowym  Łupkowie,  Za-

łężu k. Rzeszowa  i ponownie 
Nowym Łupkowie, członkiem 
pierwszego  Zarządu  Regionu 
Śląsko- dąbrowskiej „Solidar-
ności” był Tadeusz Buranowski. 
Działacz NSZZ „Solidarność” 
w  Hutniczym  Przedsiębior-
stwie  Remontowym  Zakład 
nr 2 w Gliwicach, pod koniec 
20. stulecia zamieszkały na sta-
łe w Czeladzi. Tu też spoczywa 
na miejscowym cmentarzu pa-
rafialnym.

Na początku 1982 r., zgod-
nie  z  poleceniem  ministra 
Czesława  Kiszczaka,  Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych 
rozpoczęło akcję „umożliwia-
nia emigracji” internowanym, 
byłym  internowanym  i  opo-
zycjonistom.  Funkcjonariu-
sze SB, podczas przesłuchań 
przeprowadzanych  jeszcze 
w  Ośrodkach  Odosobnienia 

namawiali działaczy „Solidar-
ności” do wyjazdu. Nierzadko, 
po zwolnieniu internowanego 
z obozu kontynuowano  takie 
zachęty  poprzez  różnorakie 
formy szczucia, naciski, zwal-
nianie z pracy. W rezultacie tej 
akcji na otrzymanie paszportu 
tylko w jedną stronę zdecydo-
wali się:
BŁASZCZYK JANUSZ, 
GMYREK HALINA, 
MAROŃSKI MARIAN, 
ROZCZYN ZENON. 
Spośród  nich  do  Czeladzi, 
po 13-letnim pobycie we Fran-
cji, w 1996 r. powrócił na stałe 
Janusz Błaszczyk.
Pomoc  internowanym  niósł 

przede wszystkim Kościół kato-
licki. Już od 14 XII 1981 r. księża 
starali się o zgodę władz na wizy-
ty w Ośrodkach, pierwsze pozwo-
lenia umożliwiły w Boże Naro-
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dzenie 1981 r. odprawienie mszy 
św.  i  przekazanie  pierwszych 
paczek  z  żywnością  i  odzieżą. 
W dniu 17 XII 1981 r. został po-
wołany pod patronatem prymasa 
kardynała Józefa Glempa Pryma-
sowski Komitet Pomocy Osobom 
Pozbawionym Wolności i ich Ro-
dzinom, następnie w całym kraju 
powstały przykościelne komitety 
pomocowe.  Księża  przenosili 
listy,  przekazywali  informacje 
na  temat  sytuacji  politycznej, 
w późniejszym okresie wizyty 
duszpasterskie były stałym ele-
mentem życia Ośrodków. 
Wsparcie  charytatywne  dla 

osób ukrywających się, więzio-
nych, represjonowanych i ich ro-
dzin mieszkających na terenie Za-
głębia Dąbrowskiego świadczone 
było w placówce noszącej ogólną 
nazwę – Punkt Pomocy Chary-
tatywnej –powołanej z inicjaty-

wy zagłębiowskich duszpasterzy 
i urządzonej przy kościele para-
fialnym pw. św. Tomasza Apo-
stoła w Sosnowcu. Najbardziej 
zaangażowane  w  działalność 
Punktu były działaczki lokalnych 
struktur związkowych z Czeladzi 
(Łucja Lewandowska), Sosnowca 
(Ewa Laber), Będzina, Dąbrowy 
Górniczej. Środki finansowe po-
zyskiwano w rezultacie zbiórek 
pieniędzy organizowanych w za-
kładach pracy, a przede wszyst-
kim  ze  specjalnych  skarbonek 
ustawianych  w  świątyniach. 
Obok  darowizn  o  charakterze 
materialnym,  liderki  Punktu 
udzielały  bardzo  potrzebnego 
wsparcia  moralnego,  ponadto 
prowadziły ewidencję represjo-
nowanych Zagłębiaków przeka-
zując wszelkie szczegóły Pryma-
sowskiemu Komitetowi Pomocy. 
Same częstokroć padały ofiara-

mi działań opresyjnych ze strony 
Służby Bezpieczeństwa między 
innymi w postaci bezpodstaw-
nych rewizji i szykan; dochodziło 
też do niebezpiecznych sytuacji 
rozpylania we wnętrzu Punktu 
gazów  łzawiących. Okoliczno-
ści te przyczyniły się w znaczą-
cym stopniu do podjęcia decyzji 
o nadaniu dotychczasowej formie 
pomocy umocowania prawnego 
oraz instytucjonalnego pod auspi-
cjami diecezji częstochowskiej.
Dekretem  z  dnia  11  maja 

1983  r.  biskup  częstochowski 
Stanisław Bareła powołał Diece-
zjalny Komitet Pomocy Bliźnie-
mu w Częstochowie. W składzie 
osobowym zawiązanego Oddzia-
łu  Regionalnego  w  Sosnowcu 
znalazła się czeladzianka Łucja 
Lewandowska..  Ulokował  się 
on przy parafii pw. Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Sosnowcu. Nie-
długo potem jego działalność 
przybrała na sile rozszerzając 
się o dystrybucję leków, środ-
ków medycznych oraz odży-
wek dla dzieci, a także rzeczo-
wych i żywnościowych darów 
pochodzących  z  zachodnich 
organizacji  charytatywnych, 
głównie Francji. 
Wystąpienie  gen. Wojcie-

cha Jaruzelskiego, w którym 
informował Polaków o ukon-
stytuowaniu  się  Wojskowej 
Rady  Ocalenia  Narodowego 
i wprowadzeniu na mocy de-
kretu  Rady  Państwa  stanu 
wojennego na  terenie  całego 
kraju zaskoczyły zdecydowa-
ną większość Polaków, a bar-
dzo wielu wręcz zszokowały. 
Społeczeństwo  od  początku 
w dużym stopniu dzieliło się 
w ocenach, wyrażając aproba-
tę  lub odnosząc się negatyw-

nie do decyzji władz, niemniej 
w pierwszych dniach Polacy 
rozmawiali niemal wyłącznie 
o  zmienionej  rzeczywistości 
i  prognozowali  nowy  scena-
riusz  dla  kraju  oraz  swoich 
rodzin. Wobec braku dostępu 
do informacji krążyły najróż-
niejsze  pogłoski.  Ponieważ 
samo pojęcie „stan wojenny” 
nie było znane (wcześniej mó-
wiono o stanie wyjątkowym), 
wiele osób  interpretowało  je-
go wprowadzenie jako oznakę 
wybuchu  wojny,  zwłaszcza 
starsi wiekiem zaczęli groma-
dzić  zapasy  żywności  głów-
nie  produktów  suchych. Nie 
inaczej reagowali mieszkańcy 
Czeladzi. 
Większość przyjęła tę decyzję 
z przerażeniem,  inni musieli 
diametralnie przemodelować 
życie, a u jeszcze innych roz-
począł  się  powolny  proces 
dojrzewania do podjęcia prze-
łomowych  decyzji. Dominu-
jące z początku niedowierza-
nie  i  strach  oraz  gwałtowne 
emocje  z  czasem przemijały 
wobec  konieczności  oswoje-
nia się z nową codziennością, 
ustępując  ponadto  zmęcze-
niu  związanemu  z  pogonią 
za żywnością, odzieżą, środ-
kami higieny czy artykułami 
przemysłowymi.
Byli  też  jednak i  tacy, którzy 
na  tę  informację zareagowali 
z wyraźną  ulgą,  a  nawet  za-
dowoleniem. Jednomyślne po-
parcie dla działań Wojskowej 
Rady  Ocalenia  Narodowego 
zadeklarowali między innymi 
członkowie  Związku  Bojow-
ników o Wolność i Demokra-
cję Koło nr 2 w Czeladzi-Pia-
skach. Na posiedzeniu zarządu 
Koła w dniu 18 lutego 1982 r. 

Transporter opancerzony – SKOT. Mroczny symbol stanu wojennego.

|cd. na str. 16 >>
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wysunięta została propozycja 
utworzenia grupy inicjatywnej 
mającej  za  zadanie  powoła-
nie Obywatelskiego Komitetu 
Ocalenia Narodowego współ-
pracującego z władzami mia-
sta  i  realizującego  postulaty 
poprawy warunków bytowych 
społeczności lokalnej w duchu 
socjalistycznych ideałów.

Generalnie wydarzenia gru-
dniowe w Czeladzi przebiega-
ły  na  ogół  bardzo  spokojnie. 
Jedynie na Piaskach pojawiły 
się ulotki wzywające do oporu. 
Załogi czeladzkich zakładów 
pracy oficjalnie nie protesto-
wały przeciwko wprowadzeniu 
stanu wojennego, co stanowiło 
dowód  radykalnie  zwiększo-
nego  poziomu  społecznych 
obaw tym bardziej uzasadnio-
ny, że cyklicznie odbywały się 
w nich kontrole wojskowo-mi-
licyjne. Po północy 13 grud-
nia  siły MO  i  ZOMO  zajęły 
siedziby wszystkich zakłado-
wych struktur „Solidarności” 
rekwirując sprzęt i dokumenty, 
niejednokrotnie demolując po-
mieszczenia.
Przy drodze wylotowej z mia-
sta,  na  ulicy  Będzińskiej, 
w  pobliżu  wiaduktu  kolei 
piaskowej  rozlokowany  zo-
stał  posterunek  wojskowy. 
Przygnębiający widok stano-
wił  transporter opancerzony, 
wokół którego grupowali  się 
żołnierze  ogrzewający  się 
przy koksiaku – przenośnym 
palenisku. Po mieście krążyły 
patrole  wojskowo-milicyjne. 
Atmosferę grozy spotęgował 
widok kolumny czołgów prze-
mierzającej miasto w kierun-
ku Huty „Katowice”. 
Istotnym  narzędziem  szerze-
nia  propagandy  była  armia. 

W czasie stanu wojennego pod 
jej  nadzorem  wydrukowano 
i kolportowano cztery miliony 
plakatów i ulotek dyskredytu-
jących opozycję i uzasadniają-
cych decyzje WRON. Równie 
istotą kwestią było powołanie 
940  wojskowych  komisarzy, 
którzy  obsadzili  instytucje 
państwowe,  zarządy  miast, 
ważniejsze  zakłady  pracy. 
Mieli  pilnować  realizowania 
przepisów  stanu  wojennego. 
Ściśle współpracowali  z wo-
jewódzkimi sztabami wojsko-
wymi, a do dyspozycji dostali 
terenowe  grupy  operacyjne 
w  sile  ośmiu  tysięcy  żołnie-
rzy. Zadaniem komisarzy było 
również czuwanie nad polityką 
kadrową oraz sprawami admi-
nistracyjnymi.
W Czeladzi obowiązki komi-
sarza wojskowego pełnił ma-
jor Jerzy Józef Okoński dyżu-

rujący w Urzędzie Miejskim. 
Na  przełomie  1981  i  1982  r. 
przeprowadził  on  wspólnie 
z KM PZPR rozmowy z perso-
nelem kierowniczym przedsię-
biorstw oraz instytucji działa-
jących w mieście. Ich efektem 
była weryfikacja  legitymacji 
partyjnych, czyli tzw. kadrowe 
czystki zmierzające do wyeli-
minowania  ze  stanowisk  lu-
dzi o chwiejnych postawach, 
sprzyjających „Solidarności” 
lub wręcz do niej należących. 
Celem tych działań było osią-
gnięcie jednomyślności w ide-
ologii  i  działaniu,  a  przez 
to  wzmocnienie  jakościowe 
partyjnych kadr. Do paździer-
nika 1983 r.  skreślono z  listy 
czeladzkich  członków PZPR 
373  osoby,  a  wydalono  185 
osób.  Doszło  też  do  zmian 
w kierownictwie  partyjnym. 
Także w stronnictwach sojusz-

niczych: Miejskich Komitetach 
Stronnictwa Demokratyczne-
go i Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego zmniejszyła się 
liczba aktywistów. 
W  początkowym okresie  sta-
nu wojennego  rady narodowe 
wszystkich szczebli w znacznej 
mierze zawiesiły swoją działal-
ność. W przeciwieństwie do ple-
narnych posiedzeń rad narodo-
wych ich prezydia zbierały się 
dość często. Niekiedy widziano 
potrzebę konsultacji z miejsco-
wym  komisarzem  w  sprawie 
organizacji  ich  zebrań.  Nato-
miast plenarne posiedzenia ra-
dy narodowej w Czeladzi, jak 
i w całym kraju stopniowo były 
wznawiane  od  lutego  1982  r. 
Ściśle z okoliczności stanu wo-
jennego wynikała decyzja rad 
narodowych  poszczególnych 
szczebli o przedłużeniu kaden-
cji o dwa lata. 
W  dniu  22  lipca  1983  r. 

w  rocznicę  uchwalenia  Ma-
nifestu PKWN stan wojenny 
został  zniesiony. W wyniku 
amnestii wypuszczono wszyst-
kich skazanych do 3 lat pozba-
wienia wolności, a więźniom 
politycznym, którzy odsiady-
wali dłuższe wyroki skrócono 
karę o połowę. Nie zaprzesta-
no  jednak poszukiwań ukry-
wających  się  przywódców 
podziemnej  „Solidarności”, 
a także nie zwolniono z aresz-
tu  opozycjonistów  przetrzy-
mywanych bez wyroków. 
Dekretem o stanie wojen-

nym, a następnie ustawą sej-
mową z 8 października 1982 r. 
NSZZ  „Solidarność’  został 
formalnie  zdelegalizowa-
ny,  tym samym wykluczono 
możliwość dalszego  jawnego 
funkcjonowania organizacji. 

|dokończenie ze str. 15 „STAN WOJENNY”

Major Jerzy Okoński.
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Nie oznaczało to bynajmniej, 
że  osoby  zaangażowane 
w działania  związku  całko-
wicie  zaprzestały  aktyw-
ności.  Znacząca  część  tych, 
którzy uniknęli aresztowania 
bądź  internowania  działała 
w  ryzykownych  warunkach 
konspiracji. Początkowo była 
ona prowadzona po omacku. 
Metodą prób i błędów pozna-
wano, które metody  są  sku-
teczne,  a  których  lepiej  nie 
powtarzać. Nie było przygo-
towanych  fałszywych doku-
mentów, mieszkań do ukry-
wania  się,  miejsc  spotkań. 
Bardzo  popularny  był  po-
radnik Czesława Bieleckiego 
„Mały  konspirator”,  ukazał 
się on jednak dopiero w 1983 
roku. Wiele  osób prowadzi-
ło  podwójne  życie:  działało 
jednocześnie  w  konspiracji 
i „na powierzchni”.

Budowa  tajnych  struktur 
„Solidarności” w Czeladzi roz-
poczęła się wiosną 1982 r.  Ich 
podstawowy  trzon  stanowili: 
Kazimierz Zadłużny, Andrzej 
Pomorski, dr Piotr Mikołaj-
czyk, mecenas Janusz Marga-
siński, Łucja Lewandowska, 
Zdzisław Podlewski, Henryk 
Frątczak. Regularnie w miesz-
kaniach czołowych konspirato-
rów – Kazimierza Zadłużnego, 
Andrzeja Pomorskiego, Janusza 
Margasińskiego i Henryka Frąt-
czaka – odbywały się nielegalne 
zebrania. Tajne spotkania dzia-
łaczy  „Solidarności”  z  całego 
regionu zagłębiowskiego orga-
nizowane były w kościele para-
fialnym pod wezwaniem Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny 
i  św.  Antoniego  w  Dąbrowie 
Górniczej-Gołonogu, w którym 
aktywnie funkcjonowało Dusz-
pasterstwo Ludzi Pracy. 

Jedną z głównych form dzia-
łania czeladzkich opozycjoni-
stów stanowiło rozprowadza-
nie bibuły, czyli podziemnych 
publikacji stanowiących drugi 
obieg  wydawniczy  między 
innymi: Wolnego  Związkow-
ca,  Tygodnik Mazowsze, Ość 
–  Biuletyn  informacyjny  Ja-
strzębskiej Delegatury NSZZ 
„Solidarność” RKW Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego, RIS 
Regionalny  Informator  Soli-
darności Śląsko-Dąbrowskiej. 
Niemniej istotne w pracy kon-
spiracyjnej  były  bilateralne 
kontakty z  innymi regionami. 
W  tym  zakresie  najbardziej 
owocna współpraca  układała 
się z Regionami Małopolskim 
oraz Mazowieckim. Szczegól-
nym znaczeniem natury moral-
no-patriotycznej odznaczała się 
akcja  manifestowania  sprze-
ciwu wobec stanu wojennego 

przejawiająca się w aktywnym 
uczestnictwie  w  mszach  św. 
w  intencji  Ojczyzny,  roczni-
cowych  nabożeństwach  oraz 
pielgrzymkach. 

 Anna Binek-Zajda

Źródła:

Internowani  i  uwięzieni  w  stanie 
wojennym. Pod red. T. Kurpierza i J. 
Neji, Katowice-Warszawa: Wydawca 
Instytut Pamięci Narodowej – Komi-
sja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, 2018.

Kurpierz T., Neja J.: „Solidarność” 
śląsko-dąbrowska 1980-1981. Szkic 
do monografii  i dokumenty własne. 
Katowice: Wydawca Instytut Pamię-
ci  Narodowej  –  Komisja  Ścigania 
Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Pol-
skiemu, 2012.

Neja J.: Grudzień 1981 roku w woje-
wództwie katowickim. Katowice: Wy-
dawca Instytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, 2011.

Raina P, Zbrożek M.: Operacja „La-
to-80”. Preludium stanu wojennego. 
Dokumenty MSW 1980-1981. Pelpin: 
Wydawca Diecezja Pelpińska Bernar-
dinum, 2003.

Materiały archiwalne ze zbiorów In-
stytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Katowicach oraz Stowarzyszenia 
Represjonowanych w Stanie Wojen-
nym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Jak smakuje Czeladź? 
Czy  rzeczywiście  rozpływa  się 

w  ustach?  By  się  o  tym  przekonać 
wystarczy zakupić w Muzeum Saturn 
za jedyne 13 zł wyjątkowe łakocie. Po-
wstałe w procesie ręcznego formowania 
i zdobienia z wykorzystaniem wybor-
nego składnika – belgijskiej czekolady 
– ekskluzywne pyszności z pewnością 
zdobędą serce oraz podniebienie nie 
tylko czeladzian. Elegancko pakowane 
czekolady dostępne obecnie w wersji 
ciemnej z porządną dozą aromatycz-
nych odmian kakao posiadają wytło-
czone charakterystyczne dla naszego 
miasta Czeladź miejsca – Muzeum Sa-
turn, Rynek i Galerię Sztuki Współcze-
snej „Elektrownia’. Do nabycia w Mu-
zeum także cała gama pamiątkowych 

magnesów. To szczególnie lubiany ga-
dżet, bardzo chętnie kupowany przez 
odwiedzających naszą placówkę  tu-
rystów. W nowej dostawie pamiątek 
znajdą Państwo magnesy z wizerun-
kami miejsc symbolicznych w prze-
strzeni miasta m.in. Biura Głównego 
kopalni  „Saturn”,  dworku  zwanego 
Pałacem pod Filarami, panoramy Cze-
ladzi z kościołem św. Stanisława BiM 
i  rynku. Magnesy  to,  podobnie  jak 
czekolady, wspaniały „lokalny” upo-
minek, który może świetnie uzupełnić 
świąteczny prezent.

Nowe pamiątki do nabycia w Muzeum!
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W dniu 13 października 
br. odbyło się uroczy-

ste przekazanie płata sztanda-
ru Polskiej Macierzy Szkolnej 
Koła Piaski do zbiorów Mu-
zeum Saturn. Ta nader  rado-
sna  okoliczność  stanowiła 
pokłosie woli dyrektor Szkoły 
Podstawowej  nr  5  (noszącej 
imię – nomen omen – Polskiej 
Macierzy  Szkolnej)  Doroty 
Strączek, w murach której ten 
wspaniały zabytek znajdował 
się przez kilkanaście lat. Cze-
ladzka  placówka  muzealna 
stanowi ze wszech miar naj-
bardziej godne i odpowiednie 
miejsce do jego przechowywa-
nia, a także eksponowania.

Jest bardzo skromny, pozba-
wiony  wszelkich  elementów 
ozdobnych. Nie  zachował  się 
drzewiec, do którego niegdyś 
był przytwierdzony. Płat sztan-
daru składa się z dwubarwnej 
tkaniny i nosi wymiary 140 cm 

x 154 cm. Na centralnej części 
awersu wykonanego z tkaniny 
w kolorze czerwonym znajdu-
je się aplikacja z jasnej tkaniny 
przedstawiająca wizerunek or-
ła w koronie. Natomiast wyróż-
nik rewersu będącego tkaniną 
barwy białej tworzy aplikacja, 
którą stanowią czerwone litery 
układające się w napis: KOŁO 
P.  M.  S.  PIASKI.  Na  przy-
drzewcowej  krawędzi  płata 
zachowało się 15 przyszytych 
metalowych kółeczek.

Dzieje tej pamiątki liczącej 
przeszło sto lat, jak i Polskiej 
Macierzy Szkolnej – organi-
zacji  do  wybuchu  II  wojny 
światowej prężnie działającej 
w  Czeladzi  i  Piaskach  jako 
pierwszy odkrył na nowo nie-
strudzony badacz przeszłości 
naszego miasta, nieżyjący już 
Władysław Kwaśniak.
Polska  Macierz  Szkolna 

(PMS)  była  jednym  z  naj-

starszych  i  największych 
towarzystw  oświatowych 
działających początkowo pod 
zaborami, a następnie w nie-
podległej Polsce. Założone zo-
stało przez grupę inteligencji 
warszawskiej na fali rewindy-
kacji uzyskanych przez społe-
czeństwo po strajku szkolnym 
w 1905  r. w Królestwie Pol-
skim,  a  jego  naczelnym  ce-
lem było krzewienie oświaty 
w duchu narodowym i chrze-
ścijańskim. Władze carskie, 
które  początkowo  wyraziły 
zgodę na utworzenie Macie-
rzy - wcielającej w życie hasła 
„przez oświatę do wolności” 
–  szybko  zorientowały  się, 
iż  dłuższe  funkcjonowanie 
towarzystwa  może  okazać 
się politycznie niekorzystne. 
W ramach represji porewolu-
cyjnych w 1907 r. działalność 
organizacyjna  formalnie zo-
stała zawieszona, sensu stric-

to  kontynuowana  jednakże 
była pod szyldem legalnie ist-
niejących instytucji (w Czela-
dzi Polskiego Stowarzyszenia 
Oświatowego).
Inicjatorem  utworzenia 

czeladzkiego  Koła  Polskiej 
Macierzy Szkolnej w 1906 r. 
był dr Stefan Falkowski, któ-
rego najbliższymi współpra-
cownikami  zostali  ks.  Bo-
lesław Pieńkowski oraz  inż. 
Jan  Brzostowski  wybrany 
zresztą pierwszym prezesem. 
Kardynalną  sprawą stała  się 
budowa szkoły powszechnej, 
którą  ukończono  w  1908  r. 
niemałym wysiłkiem organi-
zacyjnym. Odtąd szkołę przy 
ul.  Będzińskiej  przez  wiele 
lat nazywano szkołą Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Warto do-
dać, iż funkcjonująca jeszcze 
legalnie  do 1907  r.  czeladz-
ka  PMS  otworzyła  również 
ochronkę, czyli przedszkole.
Starania  ponownego  za-

legalizowania  towarzystwa 
udało się urzeczywistnić  już 
po  wkroczeniu  Niemców 
do Warszawy w 1916 r. W tym 
roku także reaktywowana zo-
stała działalność  czeladzkiej 
Polskiej  Macierzy  Szkolnej. 
Powstały  Koła  w  Czeladzi 
i na Piaskach.
W  dniu  21  stycznia  1917 

r.  dochowany  do  naszych 
czasów  sztandar  został  po-
święcony przez ks.  prefekta 
Zygmunta  Boratyńskiego. 
Podczas  uroczystości  wy-
głosił on płomienne kazanie 
przywołując na pamięć boha-
terów walk z okresu powstań 
listopadowego  i  styczniowe-
go,  na  zakończenie  zaś  ze-
brani piaszczanie odśpiewali 
„Boże, coś Polskę.

Historyczny płat sztandaru 
trafił do Muzeum Saturn
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Do września 1939  r. Ko-
ło  PMS na  Piaskach  utrzy-
mywało  bibliotekę  oraz 
czytelnię,  zajmowało  się 
problemem  likwidacji  anal-
fabetyzmu organizując kur-
sy nauki czytania  i pisania, 
upowszechniało  wiedzę 
wśród lokalnej społeczności, 
pobudzało podniesienie po-
ziomu kulturalnego urządza-
jąc koncerty, odczyty, sztuki 
sceniczne również w ramach 
prowadzonego amatorskiego 
ruchu  teatralnego,  wresz-
cie  fundowało  stypendia 
dla  uczniów  pochodzących 
z biednych domów.

W kształtowaniu postawy 
patriotycznej  dużą  rolę  od-
grywały obchody rocznic na-
rodowych oraz inne tego typu 
uroczystości przypominające 
wydarzenia historyczne bądź 
zasługi  znanych  Polaków 
względem Ojczyzny. Uroczy-
stością  tradycyjną o zasięgu 
ogólnopolskim były obchody 
rocznicy  uchwalenia  Kon-
stytucji 3 Maja. W dniu tym 
odbywała się wielka kwesta 
na cele oświatowe tzw. „Dar 
Narodowy”.

Podstawą finansową dzia-
łalności  PMS  Koła  Piaski 
stanowiły dobrowolne datki 
oraz  składki  członkowskie. 
Poważną  kwotą  budżet  or-
ganizacji  zasilało Towarzy-
stwo  Bezimienne  Kopalń 
Węgla „Czeladź”. W 1937 r. 
Koło otrzymało dodatkowe 
– oprócz  siedziby w Klubie 
Urzędników  kopalni  „Cze-
ladź” – obszerne pomieszcze-
nie w Domu Katolickim przy 
ul. Kościuszki 3 (obecnie sie-
dziba probostwa parafii pw. 
Matki Bożej Bolesnej).

Po wybuchu II wojny świa-
towej jego działacze pomimo 
terroru  okupanta  starali  się 
uratować materialny dorobek 
Koła. Dużą jego część zdołano 
uratować przekazując książki 
do przechowywania w prywat-
nych domach. Niestety sporo 
zostało spalonych. 

A co stało się 
ze sztandarem?

Kilka dni po wkroczeniu 
oddziałów Armii Czerwonej 
do miasta na posterunek Mili-
cji Obywatelskiej na Piaskach 
zgłosił się Niemiec Peter We-
idel od 1920 r. sztygar kopal-
ni  „Czeladź”,  członek  Pol-
skiej Macierzy Szkolnej Koła 
na Piaskach, podczas okupacji 
zawiadowca kopalni  i oddał 
ukrywany  z  własnej  inicja-
tywy sztandar. Podobno póź-
niej powierzono go władzom 
Czeladzi,  lecz jego dokładne 
losy do 1982 r. nie są znane. 
W tymże  jednak roku został 
odnaleziony przez Władysła-
wa Kwaśniaka w szufladzie 
miejskiego  inspektora szkol-
nego.  Wkrótce  przekazano 
go Miejskiej Bibliotece  Pu-
blicznej,  po  czym w  latach 
90. XX w. trafił do istniejącej 
jeszcze wtedy Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w rezultacie wy-
siłków jej dyrekcji, następnie 
do powstałego na bazie „piąt-
ki” Gimnazjum nr 3 i po jego 
likwidacji ponownie do SP nr 
5. Natomiast zagadka drzew-
ca  sztandarowego  zdaje  się 
pozostanie  już na wieki nie-
odgadnioną.

 Anna Binek-Zajda

Źródło:
Kwaśniak W., Polska Macierz Szkol-
na w Czeladzi. W: Zeszyty Czeladz-
kie. Z. 2. Czeladź 1995, s. 37-59.

Pośród rozmaitych narzędzi edukacyjnych poszerzających 
wiedzę o minionych czasach oraz popularyzujących dzie-

dzictwo kulturowe zdecydowanie jednym z najbardziej atrak-
cyjnych jest film. Wychodząc naprzeciw wartościowej inicja-
tywie ks. Józefa Handerka proboszcza kościoła parafialnego 
pw. Matki Bożej Bolesnej Muzeum Saturn przystąpiło do re-
alizacji wspólnego projektu mającego na celu nie tylko prezen-
tację wspaniałych rezultatów działań remontowo-budowlanych 
i konserwatorskich prowadzonych na szeroką skalę w obrębie 
obiektu, lecz zwłaszcza promocję potencjału świątyni w postaci 
walorów zabytkowych, historycznych oraz turystycznych. Jego 
wymierny efekt stanowi  film dokumentalny przedstawiają-
cy w zarysie dzieje świątyni na Piaskach, jak również skarby 
sztuki sakralnej i użytkowej, których szczególna wartość oraz 
funkcje liturgiczno-obrzędowe są wprost nie do przecenienia.

Film dostępny jest na stronach internetowych diecezji sosno-
wieckiej, Muzeum Saturn, a także w serwisie YouTube.
https://youtu.be/eOqdV34WsYI📽

 Anna Binek-Zajda

Wokół historii kościoła 
pw. Matki Bożej Bolesnej 

w Czeladzi-Piaskach
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Za  niespełna  dwa  lata, 
w 2023 r. I Liceum Ogól-

nokształcącego im. Jana Śnia-
deckiego  w  Siemianowicach 
Śląskich  obchodzić  będzie 
piękny Jubileusz 100 - lecia ist-
nienia. Wśród wielu roczników 
Absolwentów niemałą  grupę 
stanowią czeladzianie, szcze-
gólnie okres międzywojenny 
jest  licznie  reprezentowany 
przez młodzież z naszego mia-

sta. Zbliżająca się zatem rado-
sna rocznica stanowić będzie 
zarazem  święto  tych  rodzin 
czeladzkich,  które  posyłały 
swe dzieci do siemianowickie-
go jeszcze wówczas Państwo-
wego Gimnazjum, aby dać im 
możliwość  wszechstronnego 
rozwoju i wyjścia w świat. 

Muzeum Saturn jako depo-
zytariusz pamięci zbiorowej 
mieszkańców Czeladzi włą-

cza się w działania przygo-
towawcze do głównych uro-
czystości  jubileuszowych  tej 
szacownej placówki oświato-
wej. Apelujemy do czeladzian 
– Absolwentów I LO im. Jana 
Śniadeckiego w Siemianowi-
cach Śląskich o podzielenie 
się swoimi wspomnieniami, 
fotografiami,  pamiątkami, 
być  może  zachowanymi 
zeszytami  -  innymi  słowy 
o powierzenie następnym ge-
neracjom dorobku, wartości 
i  tradycji  szkolnych minio-
nych pokoleń wychowanków. 
U progu tak dostojnego świę-
ta przed wszystkimi Absol-
wentami „Śniadka” stoi dziś 
ważne zadanie – rozgłaszanie 
dobrego  imienia  tej Szkoły, 

dla której historia  i  tradycja 
stanowią niezmiennie trwały 
fundament dobrej przyszło-
ści.

Udostępnione archiwalne 
materiały zostaną wykorzy-
stane przez Muzeum Saturn 
do  opracowania  wystawy 
ukazującej  wyimek  historii 
naszego  miasta  w  kontek-
ście kształcenia ówczesnych 
nastoletnich czeladzian, udo-
wadniającej ponadto tym sa-
mym tezę,  iż Brynica  to nie 
granica. 

Zapraszamy do kontaktu: 
historia.muzeumsaturn@
op.pl oraz 32 265 42 98.

 Anna Binek-Zajda

Uwaga Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich

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  miesię-
cy przekazały cenne pamiąt-
ki  rodzinne  oraz  zabytkowe 
przedmioty przyczyniając się 
tym samym do wzbogacenia 
zasobów muzealnych. 

Oto nasi Darczyńcy – Ro-
bert Cieślik,  Barbara Ha-
nusek, Antoni Krawczyk, 
Mirosław Kura, Andrzej 
Miodyński, Dariusz Pie-
trzykowski, Zdzisław Piwek, 

Wanda Sączewska, Stowa-
rzyszenie Miłośników Czela-
dzi, Szkoła Podstawowa nr 5 
w Czeladzi.

Ogromnie dziękujemy tak-
że  Paniom  Lucynie Kuce-
wicz, Annie Kwiatkowskiej, 
Łucji Lewandowskiej, Ewie 
Nieznanowskiej, Małgorza-
cie Plucińskiej, Elżbiecie 
Soczewie-Pięcie, Dorocie 
Woyke-Polec i  Panom Je-
rzemu Gąsiorowi, Rafałowi 
Kasprzykowi, Eugeniuszowi 
Karasińskiemu, Marianowi 
Kicie, Michałowi Luftowi, dr 
Andrzejowi Piórze, Andrze-
jowi Rozpłochowskiemu, 
Kazimierzowi Zadłużnemu, 
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 wyra-
zy wdzięczności. Dziękujemy 
również osobom prywatnym 
i  instytucjom  współpracują-
cymi z nami na wielu płasz-
czyznach. Są to: red. Wiesława 
Konopelska, Teresa Strojniak, 
Harcerski  Krąg  Seniorów, 
Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Marii Nogajowej, Miejska 
Biblioteka  Publiczna  w  Dą-
browie  Górniczej,  Muzeum 
Pałac Herbsta w Łodzi, Pań-
stwowy  Instytut  Geologicz-
ny – Państwowy Instytut Ba-
dawczy Oddział Górnośląski 
im. Stanisława Doktorowicza-
-Hrebickiego  w  Sosnowcu, 
parafie pw. Matki Bożej Bo-
lesnej oraz św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika, placówki 
szkolne wszystkich  szczebli, 
Społeczny Komitet Odnowy 
Czeladzkich Nagrobków PRO 
MEMORIA, Stowarzyszenie 
Miłośników Czeladzi, Śląskie 
Centrum Wolności  i Solidar-
ności, Towarzystwo Przyjaciół 
Będzina, Urząd Miasta Cze-
ladź, Urząd Stanu Cywilnego 
w Czeladzi, Zagłębiowskie To-
warzystwo Genealogiczne.

Jedno wielkie – Dziękujemy!
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Właśnie  ukazał  się  najnowszy  Hi-
storyczny  Kalendarz  Muzealny 

na 2022 rok! Publikowany od 2014 roku 
kalendarz stał się już obowiązkową pozycją 
wydawniczą w dorobku naszej instytucji 
i  swego rodzaju muzealną  tradycją cele-
browaną z końcem każdego roku. Zawsze 
w eleganckiej szacie graficznej, z czeladz-
kim motywem, wzbogacony archiwalnymi 
lub współczesnymi fotografiami, rycinami 
i grafikami oraz zaopatrzony w krótkie tek-
sty, jest niewątpliwie naszą wizytówką. 

W tym roku kalendarz poświęcono wy-
jątkowemu jubileuszowi – 750-leciu loka-
cji miasta, przy czym należy zaznaczyć, 
że w przypadku Czeladzi data lokacji, 1262 
rok, jest datą przybliżoną. Ponieważ przy-
wilej lokacyjny nie zachował się, mediewi-
ści, na podstawie przesłanek źródłowych 
zakładają, że nastąpiła ona pomiędzy 1262 
a 1281 rokiem. Zgodnie z tą chronologią, 
miasto zawdzięczało ją księciu opolsko-ra-
ciborskiemu Władysławowi.
Lokacja  na  prawie  niemieckim  była 

jedną z najważniejszych cezur w historii 
miasta, otwierającym nowy rozdział w je-
go dziejach. Proces lokacji, zainicjowany 
nadaniem przywileju lokacyjnego, polegał 
na nadaniu miastu nowej formy organi-
zacyjno-prawnej a także nowego kształtu 
urbanistycznego.  Pierwotnie  osada  ist-
niała na zachód od dzisiejszego centrum, 
przy moście  na Brynicy  zwanym „mo-
stem Gawła”. Nowe miasto usytuowano 

na wschód od starej osady, na niewielkim 
wzniesieniu, a jednym z czynników jego 
rozwoju było dogodne położenie na waż-
nym szlaku handlowym, wiodącym z Kra-
kowa na Śląsk. Proces lokacyjny wiązał się 
z wytyczeniem szachownicowego układu 
urbanistycznego w postaci dziewięciopo-
lowego centrum – z rynkiem jako central-
nym placem miejskim i ośmioma kwar-
tałami  przeznaczonymi  pod  zabudowę, 
ulokowanymi tak, że cztery spośród nich 
stanowiły pierzeje rynku. 
Kalendarz na 2022 rok został podzie-

lony na dwanaście tematów przewodnich 
odpowiadających poszczególnym miesią-
com w roku, poświęconych określonym 
okresom w historii miasta, opatrzonych 
krótkim tekstem historycznym oraz wyjąt-
kowo atrakcyjną szatą graficzną, zawiera-
jącą stare ryciny, grafiki, reprodukcje map 
i archiwalne zdjęcia. Opracowany graficz-
nie przez Teresę Strojniak, stanowi wyjąt-
kowe, barwne i bardzo atrakcyjne wydaw-
nictwo, które naprawdę wypada mieć. 

Kalendarz w cenie 28 złotych do naby-
cia w Muzeum Saturn. Polecamy!

 Hieronim 
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Po raz szósty odbyła się publiczna 
zbiórka pieniężna na rzecz rato-

wania bezcennych pamiątek sztuki rzeź-
biarskiej zorganizowana przez Społeczny 
Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrob-
ków PRO MEMORIA. W niedzielę 31 
października oraz poniedziałek 1  listo-
pada w obrębie nekropolii przy ulicach 
Nowopogońskiej  i  Wojkowickiej,  jak 
również po raz pierwszy na cmentarzu 
parafii pw. Matki Bożej Bolesnej przy ul. 
Szybikowej można było spotkać potrzą-
sających puszkami-skarbonkami, gorą-

co zachęcających do wsparcia  tej  jakże 
pożytecznej  inicjatywy  kwestujących 
- burmistrza miasta Zbigniewa Szaleń-
ca, zastępczynię do spraw społecznych 
Beatę Zawiłę, przewodniczącego Rady 
Powiatu  Będzińskiego  Jana  Powałkę, 
przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantę 
Moćko, dyrektor Muzeum Saturn Iwonę 
Szaleniec, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Bożenę Podgórską,  radnych 
miejskich oraz powiatowych, działaczy 
społecznych,  harcerzy,  wolontariuszy. 
Podobnie jak w ubiegłych latach i ta kwe-

sta mimo rocznej prze-
rwy  spowodowanej 
pandemią  koronawi-
rusa  została  bardzo 
życzliwie  przyjęta 
przez wszystkich od-
wiedzających miejsca 
wiecznego spoczynku 
swych bliskich, krew-
nych  i przyjaciół wy-

kazujących tym samym poparcie dla tego 
rodzaju społecznych działań. Po otwarciu 
puszek, a następnie komisyjnym przeli-
czeniu pieniędzy okazało się, że udało się 
zebrać 14 220,30 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na re-
nowację  nagrobka  Marcjanny  i  Wa-
lentego  Przybyłków  znajdującego  się 
na cmentarzu przy ul. Nowopogońskiej 
i wymagającego pilnych zabiegów kon-
serwatorskich. 
Społeczny  Komitet  Odnowy  Cze-

ladzkich Nagrobków PRO MEMORIA 
serdecznie  dziękuje  za  każdą,  choćby 
najmniejszą,  darowiznę będącą wyra-
zem wspólnej  troski o materialne oraz 
duchowe dziedzictwo naszego miasta, 
a przede wszystkim wiary,  że o nasze 
groby,  jak  i  pamięć  o  nas  ktoś  długo 
również będzie pamiętał.

Tegoroczna kwesta na czeladz-
kich cmentarzach podsumowana
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W  dniu  13  października  z  inicja-
tywy  dyrektor Muzeum  Saturn 

Iwony Szaleniec odbył się po raz pierw-
szy w naszym mieście Bieg ku pamięci 
Orląt Lwowskich. Współorganizatorem 
wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 
5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej, ponie-
waż uczestniczyli w nim uczniowie kl. 
III a  tejże szkoły. Celem biegu nie była 
bynajmniej  rywalizacja,  lecz uświado-
mienie dzieciom znaczenia walki mło-
dych ludzi ze Lwowa o wolność i niepod-
ległość naszej ojczyzny. 
Bitwa o Lwów 1918-1919, w polskiej 

historiografii  określana  jako  Obrona 
Lwowa, stanowiła szereg zmagań polsko-
ukraińskich  trwających  od  1  listopada 
1918 do 22 maja 1919 r.  i zakończonych 
zniesieniem  ukraińskiego  okrążenia. 
Walki  rozpoczęły  się  od  opanowania 
pierwszego  dnia  listopada  przez  żoł-
nierzy austro-węgierskich pochodzenia 
ukraińskiego większości gmachów pu-
blicznych we Lwowie oraz proklamacji 
utworzenia Zachodnioukraińskiej Repu-
bliki Ludowej. Przeciw  temu wystąpiły 
polskie organizacje konspiracyjne, polscy 
mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, na-
zwana później Orlętami Lwowskimi. Ich 
wielka ofiarność utrwaliła legendę miasta 
zawsze wiernego Rzeczypospolitej. 

Dość proste regulaminowe zasady bie-
gu sprowadziły się w istocie do następu-
jących reguł:

–  dystans wynosił 1421 metrów, co odpo-
wiadało 1421 walczących o polski Lwów, 
którzy nie przekroczyli 17 roku życia,

–  uczestnikami  biegu  byli  dziewięcio-
latkowie  jako  wyraz  hołdu  wobec 
najmłodszej ofiary walk – Janka Ku-
kawskiego w chwili  śmierci  liczącego 
właśnie dziewięć lat,

–  można w nim wziąć udział jedynie raz 
w życiu.
Zanim dzieci  stanęły  na  starcie  po-

maszerowały z opiekunami pod pomnik 
będący częścią powstającego ogólnopol-
skiego Szlaku Orląt Lwowskich  i  upa-
miętniającego Jurka Bitschana urodzone-
go w Czeladzi-Piaskach, bohatera obrony 
Lwowa, poległego dnia 21 listopada 1918 
r. na Cmentarzu Łyczakowskim zaledwie 
kilkanaście  godzin  przed  wycofaniem 
się Ukraińców z miasta i kilka dni przed 
swoimi 14 urodzinami.
W drugiej części wydarzenia mającej 

miejsce  w  szkolnej  sali  gimnastycznej 

uczniowie  wysłuchali  krótkiej  prelekcji 
wygłoszonej przez dyrektor Muzeum Sa-
turn dotyczącej okoliczności historycznych 
zdarzeń rozgrywających się przed 103 laty, 
po czym przystąpili do biegu, który przy-
brał formę sztafety. Na zakończenie wszy-
scy uczestnicy zostali uhonorowani dyplo-
mami oraz okolicznościowymi medalami 
i tabliczkami pamiątkowymi.

 Anna Binek-Zajda

I Bieg ku pamięci 
Orląt Lwowskich
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Kalendarium MS | odbyło się:

• Co wiemy o czarownicach? Kim by-
ły,  jak żyły, skąd właściwie się wzięły? 
Na te i inne pytania było można uzyskać 
odpowiedź w naszym Muzeum 1 paź-
dziernika  podczas  prelekcji  na  temat 
„Staropolskiego polowania na cza-
rownice”. Wykład poprowadziła Alicja 
Zdziechiewicz  –  absolwentka  filologii 
polskiej Uniwersytetu Śląskiego, dr na-
uk humanistycznych, nauczyciel  języka 
polskiego i wiedzy o kulturze w jednym 
z mysłowickich  liceów. Pani Alicja zaj-
muje się także badaniem literatury i kul-
tury dawnej Polski. Jest autorką rozprawy 
„Książka użytkowa w kulturze staropol-
skiej.  Poradniki  medyczne”,  „O  czym 
nie  mówią  nam  poloniści”  i  „Paryża-
nin na Śląsku, czyli Aleksander Dumas 
o Mysłowicach”.
• Muzealny Klub Juniora  po  długiej 
pandemicznej przerwie powrócił do Mu-
zeum Saturn 17 października! Uwielbiany 
przez dzieci cykl warsztatów manualnych 
otworzyły zajęcia pod przewodnictwem 
Pani Marty Woźniak – twórcy rękodziel-
niczej marki „Rękoma”, w trakcie których 
dzieci wykonywały ozdoby inspirowane 
najbardziej  jesiennym i najwdzięczniej-
szym estetycznie i smakowo warzywem 
– dynią.
• 19 października uczniowie z czeladz-
kich szkół – Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej, Szkoły 
Podstawowej  nr  1  im.  Stanisławy  Ła-
komik  oraz  Szkoły  Podstawowej  nr  3 
im. Janusza Korczaka miały możliwość 
zapoznania się z pracą artysty grafika, 
które poprowadził Jan Bosak, absolwent 
Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Podczas zajęć powstało 
wiele niezwykłych dzieł techniką druku 
wypukłego, które tworzone były z wiel-
kim zaangażowaniem, starannością i pre-
cyzją. Podczas zajęć uczniowie poznali 
także inne techniki graficzne oraz obej-
rzeli  i  przeanalizowali  dzieła wielkich 

twórców takich jak Rembrandt, Albrecht 
Dürer, Rafael Santi czy Lucientes Fran-
cisco Goya zwiedzając wystawę „Sztuka 
Starych Mistrzów”.
• Pod hasłem „Nieobecni?” upłynął paź-
dziernikowy Muzyczny Piątek w wyko-
naniu Piotra Goljata. Recital poświęcono 
pamięci wybitnych muzyków, bohatera-
mi tegoż wydarzenia byli bowiem arty-
ści, których wprawdzie fizycznie z nami 
już nie ma, lecz ich twórczość, nieprze-
ciętny talent, kunszt muzyczny, a także 
wrażliwość  artystyczna  niezmiennie 
trwają oraz fascynują kolejne pokolenia. 
Wybrzmiały zatem kompozycje wyko-
nywane niegdyś przez Zbigniewa Wo-
deckiego, Andrzeja Zauchę, Bogusława 
Meca, Bułata Okudżawę. A wszystko 
to w pełnej zadumy atmosferze zbliża-
jącego się Święta Zmarłych. 
• 10 listopada przy współorganizacji Mu-
zeum Saturn na skwerze przy ulicy Ka-

towickiej odbyło się długo oczekiwane 
i kilkakrotnie z powodu pandemii prze-
kładane odsłonięcie pomnika poświę-
conego potyczce na Saturnie. W trakcie 
tragicznego starcia, będącego wynikiem 
walki  o kształt  granic w odzyskującej 
niepodległość Polsce, zginęło trzech żoł-
nierzy. W 2019 roku, w 100. rocznicę star-
cia na Saturnie, Muzeum Saturn zwróciło 
się do władz miasta Czeladź z inicjatywą 
odbudowy pomnika, upamiętniającego 
poległych w potyczce bohaterów. Dzięki 
przychylności włodarzy jaki i aprobacie 
Rady Miejskiej, której uchwała usankcjo-
nowała ostatecznie budowę monumentu, 
udało się zrealizować przedsięwzięcie, 
przywracające przestrzeni miasta  frag-
ment  jego historii,  a mieszkańcom pa-
mięć tamtych pełnych heroizmu i odwagi 
wydarzeń. Odsłonięciu pomnika  towa-
rzyszyła wystawa plenerowa „Odzyskany 
pomnik” przygotowana przez Muzeum 
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Saturn, którą do końca miesiąca listopada 
można było także podziwiać w Pałacu pod 
Filarami. Również 10 listopada w murach 
Muzeum rozbrzmiały patetyczne dźwię-
ki pieśni patriotycznych, które od 2012 
roku w okolicach Święta Niepodległości 
rokrocznie wypełniają wnętrza dworku 
przy ulicy Dehnelów w ramach akcji „Dla 
Ciebie  śpiewam,  Polsko!”  Jak  zwykle 
na tym wydarzeniu tłumnie zgromadzili 
się czeladzianie, by wyśpiewać wyrażo-
ne w podniosłych słowach przywiązanie 
do ojczyzny. Każdy gość przed rozpoczę-
ciem uroczystości  tradycyjnie otrzyma 
biało-czerwoną wstążkę oraz śpiewnik 
przygotowany przez Muzeum Saturn sta-
nowiący również pamiątkę ze spotkania.
• Listopadowy Muzealny Klub Juniora 
poświęcony był niezwykłemu, acz nie-
docenianemu przedmiotowi codzienne-
go użytku –  filiżance. W trakcie zajęć 
uczestnicy dekorowali tę królową domo-

wych stołów, największą ozdobę rodzin-
nych  kaw  i  herbat,  w  dowolne wzory. 
Po wypaleniu porcelany najmłodsi mo-
gli  zabrać  filiżanki do domu  i  cieszyć 
się  tym  pragmatycznym  przedmiotem 
na co dzień. 
• W ostatni Muzyczny Piątek listopada 
do sal Muzeum Saturn ponownie zawita-
ła poezja śpiewana. Pod hasłem „Poetki 
świata” poezję z różnych zakątków świa-
ta w autorskiej interpretacji przedstawiła 
przez Paulina Bisztyga, która swym gło-
sem pełnym emocji  i wzruszenia śpie-
wała o kobietach, mężczyznach, miłości. 
Artystka przedstawiła  twórczość  trzech 
światowej sławy wokalistek oraz własne 
kompozycje autorskie wykonane w czte-
rech różnych językach. Ten jakże łagod-
ny  i  pełen  liryzmu  nastrój  podkreślał 
niezwykły  akompaniament  akordeonu 
Konrada Ligasa oraz gitary Jacka Serczy-
ka. Owa mieszanka poezji, gitarowych 
brzmień, a  także  lirycznego akordeonu 
była  niezwykłą muzyczną  opowieścią, 
która poruszyła niejednego melomana.
•  Zapoczątkowanym  przed  kilku  la-
ty  zwyczajem,  3  grudnia,  w murach 
Muzeum odbyła  się kolejna „Barbór-
ka na Saturnie”.  W  ramach  święta 
patronki  górników,  Świętej  Barbary, 
w muzealnych wnętrzach  rozbrzmiały 

doniosłe  dźwięki  czeladzkiej  Górni-
czej Orkiestry Dętej pod batutą Józefa 
Marczyńskiego. Główną  atrakcją  na-
szej  „Barbórki” był  arcyciekawy  i  pe-
łen zaskakujących efektów specjalnych 
wykład Pawła Woźniaka,  pracownika 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego 
Oddział  Górnośląski  im.  Stanisława 
Doktorowicza Hrebnickiego w Sosnow-
cu pt. „Kiedy węgiel był zielony”.
• „Magia Świąt ukryta w bombkach” 
to temat kolejnego spotkania z cyklu Mu-
zealnego Klubu  Juniora,  który  zawitał 
do nas 12 grudnia. Jak sugerował  tytuł 
bohaterką  tego spotkania była  tradycyj-
na świąteczna ozdoba choinkowa, którą 
dzieci samodzielnie mogły udekorować. 
Wyobraźnia  podsunęła  więc  najmłod-
szym  choinki,  prezenty,  domki,  śnieg 
i wiele  innych elementów otaczającego 
nas krajobrazu, które ukryto w akrylo-
wych bombkach tworząc bajeczny i świą-
teczny miniaturowy świat. 
•  17  grudnia, w  ramach  przygotowań 
do najpiękniejszych świąt w  roku, za-
śpiewaliśmy po raz kolejny najpiękniej-
sze kolędy i pastorałki. „Cała Czeladź 
śpiewa kolędy”  to  jedna z najbardziej 
nastrojowych ale  i najpopularniejszych 
imprez muzealnych,  ciesząca  się  nie-
słabnącym zainteresowaniem.  I  trudno 
się  dziwić  –  każda  chwila  wyrwana 
z szaleńczego biegu przedświątecznych 
przygotowań by cieszyć  się prawdziwą 
magią  najbardziej  świetlistego okresu 
w roku, jest bezcenna.

Wystawy
• Do  końca  października  licznych  zain-
teresowanych  tematem  sztuki  ściągała 
wystawa „Sztuka Starych Mistrzów”, 
prezentująca grafiki wielkich europejskich 
mistrzów, wykonane różnymi technikami. 
Ekspozycja, będąca wyjątkową estetyczną 
ucztą, zawierała drzeworyty, mezzotinty, 
linoryty, akwaforty i miedzioryty ukazując 
całe spectrum sztuk graficznych od rene-
sansu, przez barok po oświecenie.

|cd. na str. 26>>
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• Od listopada w salach Pałacu pod Fi-
larami gości wystawa „Generał Haller 
i jego żołnierze” przygotowana i wypo-
życzona z Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej Oddział Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie. Wystawę otwo-
rzyło  spotkanie z  Janem Engelgardem, 
które odbyło się w ramach cyklicznych 
Wieczorów Historycznych na Saturnie 
i przyniosło imponującą dawkę wiedzy, 
jak również wiele pozytywnych wrażeń. 
Prelegent w nader  interesujący  sposób 
przedstawił  osobowość  i  dokonania 
uzdolnionego  dowódcy,  polityka,  pa-
trioty, aktywnego społecznika, którego 
jeszcze za życia otaczał nimb  legendy. 
W biografii gen. Józefa Hallera odbija-
ją  się  skomplikowane  losy całej gene-
racji Polaków urodzonych  jeszcze pod 
zaborami,  bijących  się  o  Niepodległą 
i  jej granice po pierwszej wojnie świa-
towej, dokonujących trudnych wyborów 
w 1926 roku i broniących kraju we wrze-
śniu 1939, a później walczących o Polskę 
daleko od niej. 
• Na mijającą w  tym  roku  40.  roczni-
cę  stanu  wojennego  Muzeum  Saturn 
przygotowało  wyjątkową  ekspozycję, 
upamiętniającą  to  jedno  z  najbardziej 
mrocznych, a zarazem kontrowersyjnych 
wydarzeń w powojennej historii Polski. 
Ekspozycja  „Stan wojenny. Represje 
wobec czeladzkich działaczy opozycji 
antykomunistycznej”, otwarta 10 grud-
nia,  to autorski pomysł, w całości przy-
gotowany  i zrealizowany przez kustosz 
Muzeum, Annę Binek-Zajdę. Wystawa 
powstała  w  oparciu  o  wielomiesięcz-
ne, bardzo żmudne kwerendy  i badania 
zarówno w archiwach,  jak  i w Instytu-
cie Pamięci Narodowej, a  także dzięki 
współpracy  i wspomnieniom działaczy 
zaangażowanych w postawanie czeladz-
kiej „Solidarności”. Wernisaż uświetnił 
okolicznościowy  wykład  prof.  Dariu-
sza Nawrota z Uniwersytetu Śląskiego 
poświęcony dramatowi grudnia 1981 r. 
w ówczesnym województwie  katowic-
kim. Najważniejszym  elementem wer-

nisażu było zaś spotkanie ze świadkami 
historii – opozycjonistami ziemi śląsko-
-dąbrowskiej.
• Ostatnią grudniową  imprezą był kon-
cert „Muzyka Wiednia”,  zamykający 
program  wydarzeń  muzealnych  Anno 
Domini  2021. W  środowy wieczór,  29 
grudnia,  w  nad  wyraz  nastrojowych 
wnętrzach siedziby Muzeum rozbrzmia-
ły najpiękniejsze walce i polki oraz arie 
i duety operetkowe w wykonaniu zespołu 
instrumentalnego Orkiestry im. Teleman-
na. Koncert pomógł wprawić się w iście 
szampański  nastrój  na  nadchodzącego 
Sylwestra  i  tanecznym  krokiem wejść 
w Nowy, oby lepszy, Rok~.
Wystawę będzie można zwiedzać do koń-
ca stycznia 2022 roku. Zapraszamy!

MS zaprasza I-III 2022:

• Nowy rok w Muzeum otworzy wykład 
profesor Bożeny Czwojdrak pt. „Kró-
lowe w późnośredniowiecznej Polsce 
– prawda i mity” organizowany w ra-
mach Wieczorów Historycznych na Sa-
turnie. Prelegentka, która już nieraz go-

ściła w Muzeum,  jak zwykle ze swadą, 
typową dla  siebie  erudycją  i  humorem 
przybliży arcyciekawe biografie i nieko-
niecznie znane fakty z życia żon średnio-
wiecznych polskich królów. Pani profesor 
jest mediewistką, specjalizuje się w póź-
nośredniowiecznej historii Polski w tym 

w genealogii szlacheckiej  i możnowład-
czej  oraz  w  badaniach  nad  dworami 
monarchów w Polsce późnego średnio-
wiecza. Tematem rozprawy habilitacyj-
nej pani profesor pt. „Zofia Holszańska. 
Studium o dworze i roli królowej w póź-
nośredniowiecznej Polsce”, była druga 
żona Władysława IV Jagiełły, słynnego 
zwycięscy spod Grunwaldu. 
• Od  4  lutego  do  27 marca  2022  roku 
zapraszamy na wystawę „Ukradzione 
dzieciństwo”, przygotowaną przez Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział w War-
szawie. Ekspozycja ukazuje życie dzieci 

od okresu mię-
dzywojennego 
do zakończenia 
II wojny świato-
wej. Okres dzie-
ciństwa,  który 
został  brutal-
nie  przerwany 
przez  politykę 
terroru  prowa-
dzoną  przez 
okupantów, po-
zostawił  w  ich 
życiu  ogromną 
traumę. Ekspo-

zycja odnosi się do  losów dzieci z  róż-
nych mniejszości  narodowych w  tym: 
Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusi-
nów,  Poleszuków, Karaimów, Ormian, 
Hucułów,  a  także  do  traumatycznych 
przeżyć związanych z gettem, obozem, 
przymusową pracą, deportacjami, egze-
kucjami itd. Wernisaż wystawy, na który 
zapraszamy w dniu 4 lutego o godz. 17:00 
otworzy wykład dra Dariusza Gołaszew-
skiego z tegoż oddziału IPN. 

Program wydarzeń zarówno na styczeń 
jak u na cały pierwszy kwartał 2022 ro-
ku nadal jest w uzgadnianiu, dlatego 
prosimy o śledzenie naszej strony in-
ternetowej www.muzeum-saturn.cze-
ladz.pl oraz fanpagè a na Facebooku.

|dokończenie ze str. 25 „Kalendarium Muzeum Saturn| Odbyło się:”
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Co było:

|cd. na str. 28>>

• Do 31 października br. odwiedzają-
cy GSW Elektrownia mieli możliwość 
obejrzenia wystawy fotografii Toma-
sza Sobeckiego zatytułowanej „Sza-
lone lokomotywy”. 
Dzieła Tomasza Sobeckiego wystawia-
ne były na wielu ekspozycjach organi-
zowanych przez krajowe i zagraniczne 
galerie artystyczne oraz fotograficzne. 
Jego zdjęcia często wykorzystywane ja-
ko szata graficzna kalendarzy i folderów, 
można również zobaczyć na plakatach, 
okładkach książek, czasopism i tomików 
poezji. Znajdziemy je  w  zbiorach Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, w Galerii Współczesnej 
Sztuki Sakralnej w  Kielcach, a  także 
w kolekcjach prywatnych i publicznych 
w kraju i za granicą. „Podczas tworze-
nia cyklu Szalone lokomotywy moim za-

mierzeniem było przeniesienie maszyn 
do  wymiaru poetyckiego, a  inspiracją 
stał się dla mnie utwór Stanisława Igna-
cego Witkiewicza (Witkacego) o tym sa-
mym tytule”. – mówił podczas otwarcia 
wystawy artysta. 

• 1 października br. w Sali Maszyn GSW 
Elektrownia odbył się wieczór poetycki 
czeladzkiego poety Dawida Markie-
wicza połączony z prezentacją jego 
najnowszego tomiku zatytułowane-
go „Wieczna iluzja”. Autor jest nie tylko 
poetą i prozaikiem. Jego zainteresowa-
nia to również podróże i fotografowanie, 
a także trenowanie brazylijskiej sztuki 
jiu-jitsu.

• 7 listopada br. w GSW Elektrownia mi-
łośnicy sztuki i  poezji byli świadkami 
wydarzenia „DEKAMERON Giovan-
niego Boccaccio w  rysunkach Jana 
Biczysko”, podczas którego wystawie 
rysunków towarzyszyły prezentacja 
wyjątkowego albumu oraz spotkanie 
z artystą.

Jan Biczysko jest artystą malarzem, 
pedagogiem, pracuje również w obsza-
rze reklamy wizualnej. Starannie przy-
gotowany, edytorsko wysmakowany 
album składający się z numerowanych 
egzemplarzy, to zbiór 130-tu rysunków 
ilustrujących kanoniczne dla literatury 
europejskiej dzieło. Każdą opowieść do-
pełnia tutaj indywidualny rysunek który 
- niczym notatka czytelnika na margine-
sie książki – stanowi impresję na temat 
przeczytanej opowieści. Promocję pu-

blikacji poprzedził wykład Alicji Biczysko 
na temat życia i twórczości Giovanniego 
Boccaccio. Z prezentacją wyjątkowego 
albumu wystąpił historyk sztuki o. Euge-
niusz Grzywacz SP.

• Do 30 grudnia br. w GSW Elektrownia 
prezentowana jest wystawa zbiorowa 
towarzyszącą Triennale Grafiki Pol-
skiej „Między mimesis a anamnesis 
i z powrotem”. Autorami prac są absol-
wenci, studenci i wykładowcy Pracowni 
Grafiki Cyfrowej, Pracowni Intermediów 
i  Technik Cyfrowych katowickiej ASP. 
Ekspozycja stanowi, wyjątkowe w swoim 
zamierzeniu, podsumowanie 20-tu  lat 
istnienia Pracowni. Koncepcją kuratorską 
wystawy było zaprezentowanie najcie-
kawszych i najbardziej intrygujących ar-
tystycznie obiektów stworzonych przez 
pedagogów, studentów i absolwentów. 
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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

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

 Agnieszka Termińska

|dokończenie ze str. 27 „GSW Elektrownia – co było:”

Pokazano tym samym całe spektrum 
działalności, a  prace zostały starannie 
wybrane jako najciekawsze i najbardziej 
reprezentatywne dla profilu poszukiwań 
artystycznych i  formalnych Pracowni 
od początku jej istnienia. 
 Nieocenionym walorem ekspozycji 
w Galerii jest artystyczna różnorodność 
i  techniczna innowacyjność prezento-
wanych na  niej obiektów. Oglądamy 
tutaj różnorodną twórczość 43-trzech 
artystów: prace wykonane w technice 
druku cyfrowego, projekcje, instalacje 
multimedialne, a także – oglądane za po-
mocą dedykowanej aplikacji i cieszące 
się szczególnym zainteresowaniem od-
wiedzających – projekty z obszaru rze-
czywistości rozszerzonej (AR), brawu-
rowo podbijającej obszar wizualności 
naszych czasów. Prace eksponowano 
są na 3-trzech poziomach, a więc w całej 
przestrzeni wystawienniczej Galerii. Ku-
ratorami wystawy są profesorowie ASP 
Adam Romaniuk i Darek Gajewski.

• Już na styczeń 2022 r. Galeria przy-
gotowała dla miłośników sztuki mię-
dzynarodową wystawę zbiorową 
„Symularis”, w  której udział wezmą 
artyści z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, 
Niemiec i Szwajcarii. Jest ona rezultatem 
współpracy z Pracownią Syntezy Audio-

wizualnej, Katedrą Wnętrz i Przestrzeni 
Wirtualnej ASP w Szczecinie i Wydziałem 
Grafiki ASP w Katowicach. Zobaczymy 
m.in. prace Arkadiusza Marcinkowskiego, 
Darka Gajewskiego, Filipa Gajewskiego 
czy Macieja Osmyckiego. W przestrzeni 
Elektrowni zagoszczą instalacje świetl-

ne, projekty z obszaru druku cyfrowego, 
malarstwo strukturalne, projekcje i  in-
stalacje multimedialne. „Artyści stworzą 
przestrzeń zwielokrotnionych bodźców 
wciągając widza w przestrzeń pulsują-
cych doznań zmysłowych, stymulując 
wzajemnie swoje obrazy, generując 
wirtualną rzeczywistość nieustannej re-
orientacji”. - tak określa projekt Tomasz 
Wendland, jeden z jego współautorów.

Wystawa prezentowana była podczas te-
gorocznego Biennale Sztuki w Wenecji.

• W lutym 2022 r. w przestrzeni GSW 
Elektrownia zagości wystawa zbioro-
wa studentów, absolwentów i wykła-
dowców Instytutu Sztuk Plastycznych 
w Cieszynie, który jest jednym z instytu-
tów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uni-
wersytetu Śląskiego. Powstał on w 2019 r. 
z przekształcenia Instytutu Sztuki w ra-
mach przeprowadzonej w  Uniwersyte-
cie Śląskim strukturalnej reorganizacji. 
Zaprezentowane prace obrazować będą 
w sposób przekrojowy pola poszukiwań 
tej cieszyńskiej uczelni artystycznej – zo-
baczymy malarstwo, grafikę cyfrową, foto-
grafię czy instalacje multimedialne. Pomy-
słodawcą i koordynatorem ekspozycji jest 
prof. dr hab. Krzysztof Kula, prowadzący 
Pracownię Rysunku i Działań Performaty-
wnych w Instytucie.
 
Ze względu na sytuację pandemiczną 
oraz wprowadzane w ostatnim czasie 
obostrzenia krajowe i  zagraniczne, 
pierwotnie zakładany czas trwania 
dwóch powyższych wystaw musiał 
ulec przesunięciu. Z  tego samego 
powodu wyżej podane terminy będą 
też sukcesywnie doprecyzowywane 
i mogą ulec zmianom, dlatego uprzej-
mie prosimy o bieżące obserwowanie 
strony internetowej Galerii http://ga-
leria-elektrownia.czeladz.pl/

Co będzie:


