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C.d. na str. 2 >

W wydarzeniu udział 
wzięli: Jan Powałka 

przewodniczący Rady Po-
wiatu Będzińskiego, Zbi-
gniew Szaleniec burmistrz 
Czeladzi, Beata Zawiła wi-
ceburmistrz do spraw spo-
łecznych, proboszcz parafii 
pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika ks. kanonik Ja-
rosław Wolski, Jan Kwaśnie-
wicz naczelnik Oddziałowe-
go Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN w Kato-

wicach, delegacje Związku 
Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych Ko-
ło Czeladź, Stowarzyszenia 
Miłośników Czeladzi, Har-
cerskiego Kręgu Seniorów, 
Związku Harcerstwa Pol-

skiego, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. M. Nogajowej. 
Szczególnymi ucze st ni kami 
wydarzenia byli potomkowie 
rodzin czeladzkich wetera-
nów powstań śląskich. Po-
czet sztandarowy wystawiło 
miasto Czeladź.

„Tobie Polsko” 

– oznaczenie grobów czeladzkich 
weteranów powstań śląskich

W dniu 17 listopada na cmentarzu parafialnym przy 
ul. Nowopogońskiej odbyła się podniosła uroczy-
stość oznaczenia grobów powstańców śląskich zna-
kiem pamięci „Tobie Polsko” zorganizowana przez 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, 

Miasto Czeladź oraz Muzeum Saturn.
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Uroczystość rozpoczęła się 
przy grobie śp. Józefa Tajch-
mana, przy którym wartę 
honorową zaciągnęli kadeci 
z klasy mundurowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Czeladzi. 
Po przywitaniu gości przez 
dyrektor Muzeum Saturn Iwo-
nę Szaleniec i wygłoszeniu 
słowa wstępnego głos zabrał 
Zbigniew Szaleniec burmistrz 
miasta, a następnie Jan Kwa-
śniewicz naczelnik Oddzia-
łowego Biura Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa IPN 
w Katowicach, który przy-
bliżył ideę akcji „Powstań-
cy to wiara, nadzieja i cud 
- ocalmy groby Powstańców 
Śląskich od zapomnienia!” 

mającą na celu zewidencjono-
wanie jak największej liczby 
grobów, w których spoczywa-
ją powstańcy śląscy, a dotąd 
nie figurujących w dostępnych 
ewidencjach prowadzonych 
przez instytucje samorządo-
we i państwowe. Po modlitwie 
w intencji zmarłych powstań-
ców poprowadzonej przez ks. 
kanonika Jarosława Wolskie-
go przystąpiono do aktu ozna-
czenia grobu znakiem pamięci 
„Tobie Polsko”. Uroczystość 
kontynuowano przy pozosta-
łych mogiłach uczestników 
powstań śląskich w określo-
nym porządku: przedstawie-
nie biogramów, modlitwa 
i poświęcenie grobu, akt de-
koracji. W ten sposób ozna-

czonych stosownym znakiem 
zostały nagrobki śp. Leona 
Banaszkiewicza, Wacława 
Będkowskiego, Mieczysława 
Ferdynandzkiego, Bolesława 
Kocota, Stanisława Maja, Ro-
mana Pawełczyka, Mirosława 
Sadowskiego, Mieczysława 
Szenka, Józefa Szymczyka 
i Tomasza Tarnówki.

Akcja oznaczania grobów 
znakiem pamięci opracowa-
nym przez Oddziałowe Biuro 
Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa IPN w Katowicach 
rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. 
w dzień setnej rocznicy za-
kończenia III powstania ślą-
skiego. Wykonany z porcela-
ny nagrobnej znak pamięci 

„Tobie Polsko” ma formę pro-
porczyka o wymiarach 20 cm 
x 8 cm. Umieszczono na nim 
inwokację „Tobie Polsko”, pod 
którą znajduje się wizerunek 
orła otoczonego datami po-
wstań, a poniżej napisy „Grób 
Powstańca Śląskiego” i „In-
stytut Pamięci Narodowej”. 
Proporczyk jest wzorowany 
na sztandarze powstańczym 
„Tobie Polsko” pochodzącym 
z początku 1920 r. utworzo-
nym w pracowni znajdującej 
się przy redakcji „Katolika” 
w Bytomiu, obecnie zaś prze-
chowywanym w Muzeum 
Czynu Powstańczego w Gó-
rze Św. Anny.

 Anna Binek-Zajda

Ocalmy groby 
powstańców śląskich 

od zapomnienia!
W związku z kontynuowaniem akcji oznaczania grobów 

czeladzkich weteranów powstań śląskich znakiem 
pamięci „Tobie Polsko” zlokalizowanych na miejscowych 
nekropoliach Muzeum Saturn zwraca się z gorącym apelem 
do potomków uczestników powstań śląskich o zgłaszanie 
miejsc wiecznego spoczynku swych ojców, dziadów i pra-
dziadów, którzy przed ponad 100 laty czynem oraz męstwem 
wsparli Ślązaków marzących, by ich rodzinne ziemie powró-
ciły do Macierzy. 

 Prosimy o kontakt telefoniczny 32 265 42 98,   
bądź e-mailowy: historia.muzeumsaturn@op.pl
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Dobiega końca rok 2022, 
o którym historia nie 

pozwoli nam zapomnieć. 
Tragiczne wydarzenia towa-
rzyszące ostatnim 12 miesią-
com: bestialska wojna Rosji 
przeciw Ukraińcom, kryzys 
energetyczny i klimatyczny, 
galopująca inflacja przy wciąż 
dającej się we znaki kolejnymi 
zakazami i obostrzeniami pan-
demii koronawirusa na długo 
zapisały się w naszej pamięci. 
Niepostrzeżenie, lecz bez-
względnie wpłynęły na zmia-
nę naszych dotychczasowych 
zachowań i przyzwyczajeń. 
Początkowym wymogiem, 
później efektem ubocznym 
stała się powszechna rezy-
gnacja z bywania bez uzasad-
nionego powodu w miejscach 
publicznych. Tak więc jednym 
z ważniejszych wyzwań na ten 
rok jakie czeladzkie muzeum 
postawiło przed sobą stało 
się odzyskanie publiczności 
uczestniczącej w wydarze-
niach muzealnych w obu na-
szych obiektach przed pande-
mią. Czy to się udało? Tak. 
I choć z różnych powodów 
nie odzyskaliśmy wszystkich 
naszych stałych bywalców, 
cieszy fakt zainteresowania 
naszą ofertą zupełnie nowych 
osób. Zadanie nie było proste 
wymagało od nas większej ak-
tywności, pomysłowości, cier-
pliwości i nadziei, że znowu 
powróci chęć uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych 
muzeum, a potrzeba ta będzie 
silniejsza aniżeli obawa przed 
towarzystwem osób stanowią-
cych potencjalne zagrożenie 
pandemiczne. Mimo wszyst-
kich trudności jakich bieżący 
rok nam nie szczędził możemy 
stwierdzić, że pod względem 
różnorodności i realizacji ofer-
ty kulturalnej rok był niezły. 
W Galerii „Elektrownia” i Pa-
łacu pod Filarami zaprezento-
waliśmy w sumie 17 nowych 
wystaw i około setki innych 
wydarzeń: prelekcji, wykła-

dów, spotkań autorskich, kon-
certów, warsztatów dla dzieci, 
spacerów historycznych itp. Jak 
na jedną instytucję to dopraw-
dy nieźle. Warto wspomnieć 
o kilku z nich. W pierwszej 
połowie roku zaproponowa-
liśmy dwa cieszące się dużą 
popularnością cykle spotkań: 
pierwszy z nich poświęcony 
historii i kulturze żydowskiej, 
drugi (aż ośmioczęściowy) 
przedstawiający w różnych 
perspektywach naszego młod-
szego sąsiada – liczące sobie 
120 lat miasto Sosnowiec.

Spektakularnym sukce-
sem i dużą frekwencją wi-
dzów zakończyła się majowa 
Noc Muzeów, która w tym 
roku przebiegała w niezwy-
kle atrakcyjnym towarzystwie 
rzymskiego legionu Legio XXI 
Rapax. Wielką atrakcją, aczkol-
wiek w zupełnie innym wymia-
rze było spotkanie ze znawcą 
i piewcą Kresów Wschodnich, 
autorem kilkudziesięciu pu-
blikacji opisujących dawne 
rubieże wschodnie I Rzeczpo-
spolitej prof. Stanisławem Sła-
womirem Nicieją. Największą 
ciekawostką jaka znalazła się 
w przygotowanej przez cze-
ladzkie muzeum ofercie był 
kilkukilometrowy spacer histo-
ryczny z Czeladzi do Grodźca 
na Górę św. Doroty prowadzą-

cy śladem niewielkiego wy-
cinka zachodnio małopolskiej 
części, najstarszego w Europie 
pątniczego szlaku św. Jakuba. 
Obok działalności kulturalnej, 
najbardziej widocznej dla osób 
postronnych, pracownicy cze-
ladzkiego Saturna na co dzień 
wykonują mało spektakularne 
zadania, ale których efekty po-
zwalają postrzegać placówkę 
w przestrzeni miejskiej jako 
centrum naukowego. Temu 
służy prowadzenie badań 
naukowych, działalności wy-
dawniczej i edukacyjnej oraz 
realizacja działań mających 
na celu ochronę elementów 
dziedzictwa kulturowego, 
tego materialnego i niemate-
rialnego. Mimo mniejszych 
środków finansowych, trady-
cyjnie został wydany, opatrzo-
ny w tym roku akwarelami 
Jana Powałki muzealny Kalen-
darz Historyczny oraz cztery 
numery kwartalnika „Oficyna 
Saturnowska” wraz z dwiema 
broszurami kontynuującymi 
cykl prezentujący inżynierów 
górnictwa. Bardziej niż zazwy-
czaj aktywna współpraca z In-
stytutem Pamięci Narodowej 
zaowocowała realizacją kilku 
przedsięwzięć m.in. oznacze-
niem stosownymi tabliczkami 
grobów weteranów i powstań-
ców śląskich znajdujących się 

na cmentarzu przy ul. Nowo-
pogońskiej oraz renowacją po-
mnika poświęconego ofiarom 
niemieckich więzień i obozów 
koncentracyjnych usytuowane-
go przy ul. Katowickiej. Z kolei 
we współpracy z Komitetem 
Społecznym Pro Memoria 
i wolontariuszami Muzeum 
po raz ósmy przeprowadzi-
ło kwestę na rzecz odnowy 
zabytkowych, zaniedbanych 
nagrobków. Na koniec warto 
dodać, ż ta aktywna działal-
ność Muzeum, której celem 
naczelnym jest odtwarzanie 
i przypominanie przeszłości 
naszego miasta odbywała się 
przy jednoczesnym, stałym 
zaangażowaniu niemal całego 
zespołu pracowników w pra-
ce związane z powstawaniem 
projektu wykonawczego wy-
stawy stałej, która ma w przy-
szłości zaistnieć w budynku 
cechowni. 

Tak wszechstronną aktyw-
ność wraz z dziesiątkami wy-
magających naszej obecności 
innymi przedsięwzięciami 
Muzeum mogło prowadzić 
tylko dzięki świetnemu ze-
społowi pracowników jakim 
dysponuje; osób niezwykle 
rzetelnych, odpowiedzialnych, 
zaangażowanych i identyfiku-
jących się ze swoją instytucją. 
Za ten codzienny trud, wieczny 
wyścig z czasem, dobre pomy-
sły, niegasnący entuzjazm oraz 
konsekwencję w mozolnym 
tworzeniu historii Muzeum 
Saturn składam serdeczne po-
dziękowania.

Dziękuję również wszyst-
kim odwiedzającym czeladzki 
Saturn. To Wasza aprobata, 
uśmiech i zadowolenie dają 
nam poczucie sensu i wartości 
tego co robimy, a także mobili-
zują do dalszej pracy. To szcze-
gólnie istotne w „ciekawych” 
czasach, w jakich przyszło 
na żyć. Cieszę się, że wciąż je-
steście z nami. Dziękuję.

 Iwona Szaleniec
Dyrektor Muzeum Saturn

Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia
będą jednymi z piękniejszych.

Niech magiczna atmosfera Wigilijnej nocy, 
zapach choinki, wyczekiwana pierwsza gwiazdka

i cichutko płynące dźwięki najpiękniejszych
polskich kolęd, przyniosą chwile zadumy, wzruszenia,
ale też radości wynikającej z obecności najbliższych.

A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie 
zdrowie, pomyślność i same szczęśliwe chwile.

W imieniu całej społeczności

Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi
Iwona Szaleniec

Żegnaj Stary Roku!
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Słowem wstępu…

Mijający rok upłynął w Czeladzi pod 
znakiem jednej szczególnej dla jej 

historii rocznicy. W 2022 roku obchodzi-
liśmy 760. rocznicę lokacji miasta, której 
momentem kulminacyjnym były uroczy-
stości wrześniowe. Jak w przypadku wielu 
innych nadań praw lokacyjnych w owym 
okresie historycznym jest to rocznica zwią-
zana z datą umowną. Nie wiemy, kiedy do-
kładnie lokacja Czeladzi została przepro-
wadzona. Na pewno nie stało się to przed 
1262 rokiem, ale nastąpiła ona prawdopo-
dobnie nie później niż przed 1281 rokiem. 
Na kartach tego artykułu domykając ten 
jubileuszowy rok usystematyzuje fakty 
i hipotezy podnoszone przez naukę, które 
związane są z tą rocznicą.

W sąsiedztwie…
W drugiej połowie XIII i w począt-

kach XIV wieku we wschodniej części 
księstwa opolskiego kształtuję się sieć 
miejska. Jako pierwsza odnotowana zo-
stała w źródłach lokacja na prawie nie-
mieckim miasta Bytomia. W 1254 ro-
ku książę opolski Władysław zezwolił 
na takową Henrykowi. W latach 70. XIII 
wieku funkcjonowało miasto lokacyjne 
w Kętach. Ten sam książę zatwierdził 
w 1277 roku kupno miejscowego wój-
tostwa przez braci Szymona, Arnolda, 
Rudigera i Piotra. Z innych źródeł z tam-
tego czasu dowiedzieć możemy się także 
o istnieniu w tej okolicy miast. Sprzedaż 
wsi Sobieszowice przez komesa Piotra 
potwierdza istnienie miasta Gliwice. 
W 1293 roku biskup wrocławski Jan 
Romka przekazał dziesięciny plebanowi 
kościoła w mieście Koźlu. W 1304 roku 
w dokumencie księcia opolskiego Ka-
zimierza wzmiankowany jest młyn nad 
Przemszą koło miasta Siewierz, a w 1309 
roku na innym dokumencie świadkował 
wójt z Toszka Fryderyk.

 
Zdaniem badaczy…

Z drugiej połowy XIII i z początku 
XIV wieku brak jest natomiast jakich-
kolwiek wzmianek źródłowych, które 

świadczyć by mogły o fakcie lokacji 
miasta Czeladź w tym okresie czasowym. 
Teorie dotyczące tego wydarzenia wy-
snuli badacze na podstawie subiektywnej 
interpretacji przesłanek opartych na źró-
dłach i wydarzeniach związanych z inny-
mi miastami lokowanymi w sąsiedztwie. 
Pierwszą tego typu tezę o lokacji miasta 
krótko po 1260 roku przedstawił w 1954 
roku Walter Kuhn. Teoria ta oparta by-
ła na interpretacji celu przejęcia przez 
opolskiego Władysława trzech wsi Kęt, 
Niemodlina i Czeladzi i przekształce-
niu ich w miasta lokacyjne. Swoją tezę 
oparł on na fakcie wysokiego dochodu 
czeladzkiej parafii w 1325 roku co mia-
ło świadczyć, że była już miastem loka-
cyjnym. Co ciekawe przy okazji innej 
publikacji w 1973 roku ten sam badacz 
przy okazji wywodu o lokacji Siewierza, 
pominął wyżej opisaną teorię o Czeladzi. 
Tezę o lokacji miasta w 1262 roku wy-
snuł także w swojej pracy w 1973 roku 
Ludwik Musioł. Teoria Waltera Kuhna 
stała się natomiast podstawą dla innej 
hipotezy, którą rozważali Feliks Kiryk 
oraz Jerzy Rajman. Wedle niej na lokację 
w drugiej połowie XIII wieku wskazu-
ją przede wszystkim dwie kwestie. Wójt 
Czeladzi otrzymywał takie same uposa-
żenie majątkowe co jego odpowiednik 
w Siewierzu – miasta lokowanego przed 
1303 rokiem. Drugim argument na który 
powoływali się badacze był fakt przeję-
cia w 1260 roku przez księcia opolskiego 
Władysława od klasztoru benedyktynek 
w Staniątkach Czeladzi, Niemodlina oraz 
Kęt przy czym dwa ostatnie jeszcze przed 
końcem wieku na pewno uzyskały prawa 
miejskie. Zdarzało się również, że pro-
blem lokacji naszego miasta pomijany był 
przez historyków. Zrobili tak w swoich 
pracach na temat Górnego Śląska cho-
ciażby Peter Johannek w 1995 oraz Jerzy 
Horwat w 1996 roku.

Przesłanki źródłowe…
Wymagające interpretacji przesłanki 

źródłowe o miejskim charakterze Czela-
dzi w drugiej połowie XIII i XIV wieku 

nadają teorią dotyczącym lokacji cech 
hipotez. Kluczową rolę w tym przypad-
ku odgrywa zależność między uposaże-
niem majątkowym kościoła św. Stanisła-
wa w Czeladzi a miastem lokacyjnym. 
Z interpretacji źródeł wynika, że czynsz 
z łanów mieszczańskich przysługiwał 
plebanowi tegoż kościoła w końcu XVI 
wieku, a samo oczynszowanie musiało 
zostać nałożone w czasie lokacji miasta. 
Według najsłynniejszego polskiego kro-
nikarza Jana Długosza Czeladź posiada-
ła 3 wolne od czynszu łany, jeden wójta 
oraz dwa Prelaysky, interpretowane jako 
„Przełajskie” lub „Przełajskiego” - na-
zwane tak najprawdopodobniej w nawią-
zaniu do wsi Przełajka. Pleban czeladzki 
posiadać miał role i łąki pod miastem. 
Z innego źródła z 1598 roku wynika, 
że posiadał także dwa place w mieście. 
Takie uposażenie jest elementem charak-
terystycznym dla momentu lokacji mia-
sta. W tym przypadku o takowe zadbać 
miał fundator czeladzkiego kościoła św. 
Stanisława – książę opolski Władysław. 
Analogicznie jak w przypadku Siewie-
rza, wójt czeladzki posiadać miał 2 łany 
wolne od czynszu. Kwestia liczby łanów 
mieszczańskich poza zabudową miej-
ską również przedstawia się podobnie. 
W przypadku Siewierza źródła wspomi-
nają o 30, a w przypadku Czeladzi od 29 
do 30 w zależności od przekazu. Trzeba 
tu jednak podkreślić, że źródła te pocho-
dzą z XVI–XVII wieku, czyli okresu 
późniejszego niż zakładany czas loka-
cji naszego miasta. Przynajmniej cztery 
źródła pochodzące z tych lat, przy oka-
zji zatwierdzenia majątku wójtowskiego 
powołują się na zaginiony obecnie do-
kument z 1399 roku w którym to książę 
cieszyński Wacław wystawił przywilej 
dla wójta Czeladzi. Jest to jednak na tyle 
problematyczna kwestia, że nie wiadomo 
czy skrybowie powołujący się na takową 
zapiskę odwoływali się do oryginału, je-
go kopi, czy też do fałszerstwa. Wiele 
wskazuje na to iż dokument z 1399 roku 
mógł faktycznie być falsyfikatem. Po-
twierdzać to może zbytnio rozbudowany 
opis uposażenia wójta, gdzie praktyką 
były zwięzłe klauzule oraz nade wszyst-
ko wspomniany w nim książę, którego 
nie było nawet w owym czasie na świe-
cie. Poddając znaną z różnych źródeł 
treść tego zaginionego dokumentu od-
powiedniej analizie, stwierdzić można 

O początkach Czeladzi słów kilka

Lokacja miasta
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natomiast co między innymi wchodziło 
w skład średniowiecznego uposażenia 
wójta, jakie były jego dochody oraz jakie 
nałożono na niego obowiązki. Do dóbr 
wójta Czeladzi miały według tego nale-
żeć: dom w mieście przy drodze do ko-
ścioła, dwa łany roli, cztery zagrody oraz 
sadzawka rybna. Posiadał on również 
prawo do połowu ryb w Brynicy, a tak-
że do polowań w okolicznych lasach. 
Przyjmuje się, że jeden z łanów znajdo-
wał się niedaleko starego młyna, staw 
określano jako niższy, a dom mieścił się 
przy rynku. Wójt sprawował też sądow-
nictwo nad mieszczanami co przynosiło 
mu zysk wysokości jednej trzeciej kar 
sądowych., a od miejscowych rzeźników 
raz do roku otrzymywać miał po jednym 
kamieniu łoju. Do jego obowiązków na-
leżała natomiast służba konno w wojsku 
księcia, zwolniony był jednak z obo-
wiązku pracy na rzecz zamku. 

Biorąc pod uwagę przesłanki przyj-
muje się, że mało prawdopodobny jest 
fakt lokacji miasta Czeladzi po 1337 
roku, czyli w okresie w którym nadzór 
nad tymi ziemiami sprawowało Księ-
stwo Cieszyńskie. Był to już bowiem 
czas w którym sam proces lokacji moc-
no zahamował, a władze zwierzchnie 

dość słabo interesowały się rozwojem 
ziemi siewierskiej. Znacznie bardziej 
adekwatne w tym przypadku wydaje się 
zestawienie wyżej opisanych przywile-
jów wójta Czeladzi z prerogatywami je-
go odpowiedników z okolicznych miast 
lokowanych na przełomie XIII/XIV 
wieku. Przy takim porównaniu widocz-
ne staje się ich podobieństwo zwłaszcza 
z wójtem Siewierza. Prawdopodobne 
jest zatem iż obydwa te miasta lokowa-
ne były według zbliżonego przywileju 
wójtowskiego. Podobnie jak w innych 
pobliskich miastach, Czeladź posiadała 
browar. Niejasna jest natomiast tu spra-
wa ustanowienia targów i jarmarków.

Obarczony pewnym marginesem 
błędu rachunek dotyczący zaludnie-
nia Czeladzi z lat 1325–1327 powstały 
w oparciu o dochód pochodzący z taksy 
świętopietrza, a zaproponowany przez 
Waltera Kuhna przyrównany do analo-
gicznych przykładów z przełomu XIII/
XIV wieku może być kolejnym czyn-
nikiem potwierdzającym lokację Cze-
ladzi w drugiej połowie XIII wieku. 
Wartość wpływu z tego kościelnego 
podatku jawi się tu w stosunku do są-
siednich miast dość wysoko. Oszaco-
wany został na 12 grzywien co daje 

podstawy aby określić parafię Czela-
dzi jako dość bogatą oraz ludną, a taki 
status osiągany musiał być przez lata. 

Pozostałości 
archeologiczne…

Znacząca w kwestii datacji lokacji mia-
sta jest również analiza historyczno-urba-
nistyczna dokonana przez Zbigniewa Biał-
kiewicza, który przypisuje do XIII wieku 
charakterystyczny układ planistyczny 
Czeladzi. Na ten przykład kościół św. Sta-
nisława nie stał przy rynku, ale w bloku 
przyrynkowym tak jak chociażby w Kę-
tach. W obrębie Starego Miasta w Cze-
ladzi przy ul. Kaczej natrafiono również 
na fragment ceramiki datowanej na dru-
gą połowę XIII wieku, co zdaje się być 
istotne dla próby datowania układu urba-
nistycznego. Do miasta otoczonego fosą, 
wałem ziemnym i palisadą, prowadziły 
dwie bramy – wschodnia „Będzińska” 
i zachodnia „Bytomska”. Niejasną zagad-
ką wymagającą dalszych badań pozostaje 
z kolei kwestia murów miejskich. Co cie-
kawe na skarpie przy południowo-zachod-
niej stronie dzisiejszego kościoła odkryto 
45-metrowy fragment muru, który to jest 
prawdopodobnie pozostałością po bliżej 
niezidentyfikowanej budowli obronnej 

Rekonstrukcja układu przestrzennego miasta lokacyjnego. Rys. Rafał Malik

C.d. na str. 6 >
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powstałej na przełomie XIII/XIV wieku. 
Pewną wskazówką może być tu wizeru-
nek wieży otoczonej murem znany po raz 
pierwszy z pieczęci rady miejskiej Czela-
dzi z 1792 roku, a obecnie znajdujący się 
w jej herbie.

Słowem końca…
Zagadnienie lokacji miasta Czeladzi 

nie jest prostym. Problem ten przeplata 
w sobie badawcze wątki oparte na anali-
zie niebezpośrednich dokumentów źró-

dłowych oraz materialne zabytki natu-
ry archeologicznej. Obecny stan badań 
w oparciu o pracę historyków i arche-
ologów pozwala na umowne datowanie 
tego wydarzenia na lata 1262–1281. 
Ze względu na brak bezpośrednich źró-
deł pisanych wydaje się, że faktyczny 
postęp w rozwikłaniu tej zagadki mo-
że poczynić druga z tych nauk. Wyma-
ga to z pewnością wzmożonych badań 
i czasu. Nawet jednak biorąc pod uwagę 
umowność daty 1262 roku, fakt iż Cze-

ladź to miasto z wielowiekową miejską 
tradycją sięgającą czasów średniowiecza 
jest niezaprzeczalny.

 Adam Stachera 

Źródła: J. Rajman, Czeladź do końca XVI wieku 
[w:] Historia Czeladzi. Tom 1, red. J. Drabina, Cze-
ladź 2012, s. 120-137.
Miejskie powietrze czyniło człowieka wolnym [w:] 
Echo Czeladzi, nr 9/239, red. W. Konopelska, Cze-
ladź 2012, s. 4-6.

Za nami publiczna zbiór-
ka pieniężna na rzecz 

ratowania bezcennych pamią-
tek sztuki rzeźbiarskiej zor-
ganizowana przez Społeczny 
Komitet Odnowy Czeladzkich 
Nagrobków PRO MEMORIA. 
We wtorek 1 listopada w ob-
rębie nekropolii przy ulicach 
Nowopogońskiej i Wojkowic-
kiej, jak również po raz dru-
gi na cmentarzu parafii pw. 
Matki Bożej Bolesnej przy 
ul. Szybikowej można było 
spotkać potrząsających pusz-
kami-skarbonkami, gorąco 
zachęcających do wsparcia tej 
jakże pożytecznej inicjatywy 
kwestujących – burmistrza 
miasta Zbigniewa Szaleńca, 
wiceburmistrz do spraw spo-
łecznych Beatę Zawiłę, prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Będzińskiego Jana Powałkę, 
przewodniczącą Rady Miej-
skiej Jolantę Moćko, dyrek-
tor Muzeum Saturn Iwonę 
Szaleniec, radnych miejskich, 
działaczy społecznych, harce-
rzy, zuchów, wolontariuszy. 
Podobnie jak w ubiegłych la-
tach i ta kwesta mimo rocz-
nej przerwy przed dwoma 
laty spowodowanej pandemią 
koronawirusa została bar-
dzo życzliwie przyjęta przez 
wszystkich odwiedzających 
miejsca wiecznego spoczyn-
ku swych bliskich, krewnych 
i przyjaciół wykazujących 

tym samym poparcie dla tego 
rodzaju społecznych działań. 
Po otwarciu puszek, a następ-
nie komisyjnym przeliczeniu 
pieniędzy okazało się, że uda-
ło się zebrać 10 100,00 zł.

Społeczny Komitet Odno-
wy Czeladzkich Nagrobków 
PRO MEMORIA serdecznie 
dziękuje za każdą, choćby 
najmniejszą, darowiznę będą-
cą wyrazem 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 bę-
dzie pamiętał.

Tegoroczna kwesta 
na czeladzkich cmentarzach 

podsumowana

dok. str. 5 „O początkach Czeladzi słów kilka... ”
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Doktor Trznadel. Niezwykła postać 
łącząca medyczny profesjonalizm 

ze społecznikowskim zapałem. Dla młod-
szego pokolenia mieszkańców Piasków 
to tylko patron ulicy. Ale dla starszych 
pozostaje cichym bohaterem. Ówczesny 
doktor Judym – społecznik o najwyż-
szych kwalifikacjach moralnych, ale 
i wysublimowanej idei służby społecz-
nej oraz szeroko pojętego humanizmu. 
Została po nim wdzięczna pamięć tych, 
którzy mieli okazję w trudnych szczegól-
nie momentach – chorobie, słabościach 
czy też kryzysach życiowych zetknąć się 
z nim. Znamiennym jest, że gdy w 1990 r. 
Rada Miejska Czeladzi dokonywała 
zmian nazw ulic wynikających z trans-
formacji ustroju Polski wysunięta wtedy 
propozycja nazwiska Doktora na patro-
na ulicy noszącej dotąd miano Związku 
Młodzieży Socjalistycznej nie spotkała 
się z ani jednym głosem sprzeciwu. Lecz 
czy w świadomości mieszkańców nasze-
go miasta zachowała się również wiedza 
na temat Funduszu Stypendialnego będą-
cego wypełnieniem ostatniej woli dokto-
rostwa Stanisława i Marii Trznadlów?

Fundusz Stypendialny utworzony zo-
stał w 1981 r. przy Zarządzie Głównym 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w Warszawie jako jego agenda z zamia-
rem stworzenia wyróżniającym się mło-
dym lekarzom możliwości podnoszenia 
poziomu naukowego oraz kwalifikacji 
zawodowych w wybranym przez siebie 
ośrodku pod opieką wybitnego przed-
stawiciela danej specjalizacji. Zabez-
pieczeniem Funduszu PTL była suma 

w wysokości 960 000 zł będąca darem 
Stanisława i Marii małżonków Trzna-
dlów ulokowana na rachunku oszczęd-
nościowo-rozliczeniowym PKO. Fundusz 
PTL stanowiły kwoty odsetek od sumy 
będącej jego zabezpieczeniem, a także 
wpłaty wnoszone przez Zarząd Główny 
PTL, Zarząd Oddziałów Wojewódzkich 
PTL, Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego oraz inne osoby prawne 
lub fizyczne wspierające Fundusz PTL. 
Naruszenie zabezpieczenia Funduszu 
PTL poprzez wypłatę z jego sumy kwot 
wyższych niż wartość odsetek wymagała 
każdorazowej zgody Krajowego Zjazdu 
Delegatów Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego. Dla dysponowania Funduszem 
PTL powołany został Zarząd Funduszu 
Stypendialnego PTL liczący 7-8 osób, 
w skład którego wchodzili: z urzędu – 
prezes Zarządu Głównego PTL i dyrektor 
(rektor) Centrum Medycznego Kształce-
nia Podyplomowanego, jak również po-
wołani przez Plenum Zarządu Główne-
go PTL – sekretarz generalny Funduszu 
oraz czterech – pięciu członków Zarządu 
Funduszu. Każdy z członków Zarządu 
mógł być reprezentowany na posiedzeniu 
Zarządu przez swojego przedstawiciela. 
Kadencja Zarządu Funduszu Stypendial-
nego PTL trwała cztery lata. Fundusz 

Stypendialny PTL był organizatorem 
otwartego konkursu, w którym uczest-
niczyć mogli wszyscy lekarze w trakcie 
specjalizowania się w jednej z podsta-
wowych dyscyplin klinicznych: interny, 
ginekologii, chirurgii, pediatrii. Przystą-
pienie do konkursu następowało w dniu 
wysłania na adres sekretariatu Funduszu 
najpóźniej ostatniego dnia roku wypeł-
nionego zgłoszenia oraz streszczenia 
przedstawionego do konkursu referatu, 
którego czas wygłoszenia nie mógł prze-
kroczyć 20 minut, zaś jego streszczenie 
10 stron maszynopisu. Wymogiem było 
także, by prezentowane opracowania te-
matyczne, doniesienia kazuistyczne, pra-
ce badawcze przedstawiały tezy mające 
aspekt praktyczny dla lekarzy bezpo-

Pan Doktor 
z Piasków

Perspektywa ulicy Trznadla w kierunku północnym. Fotopolska.eu

C.d. na str. 8 >
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średnio stykających się z cho-
rym. W pierwszym etapie 
konkursu komisja konkurso-
wa na podstawie przesłanych 
streszczeń oraz danych za-
wartych w formularzu zgło-
szenia wyłaniała uczestników 
następnego finałowego etapu, 
który odbywał się w Warsza-
wie w formie sesji naukowej. 
Nagrodę wręczaną uroczy-
ście na posiedzeniu Zarządu 
Głównego PTL w pierwszym 

kwartale każdego roku stano-
wiło przejęcie przez Polskie 
Towarzystwo Lekarskie patro-
natu nad przebiegiem specja-
lizacji i rozwojem naukowym 
laureata oraz wypłacenie 
sumy stypendium w wyso-
kości 5 000,00 zł miesięcz-
nie przyznawanej na okres 
roku, półrocza lub kwartału 
wynosząc odpowiednio łącz-
nie 60 000 zł, 30,00 zł lub 
15 000 zł. Przyznawane sty-

pendia o charakterze nagrody 
były bezzwrotne i nie wiązały 
się z żadnymi zobowiązania-
mi ze strony laureata. Zarząd 
Funduszu PTL mógł przyzna-
wać także stypendia specjalne 
w oparciu o odrębne warunki 
konkursowe uwzględniają-
ce zastrzeżenia fundatora. 
Nagrodzone prace publiko-
wane były w czasopismach: 
„Wiadomości Lekarskie”, 
„Polski Tygodnik Lekarski”, 
„Przegląd Lekarski”. Fundusz 
Stypendialny zaprzestał swej 
działalności w 1989 r. bowiem 
na skutek hiperinflacji kwota 
stanowiąca jego zabezpiecze-
nie nie pozwalała już na ogła-
szanie konkursów.

Doktor Stanisław Trznadel 
zmarł 21 maja 1970 r. Jego 
żona przeżyła go o niespełna 
pięć lat. Ich doczesne szcząt-
ki spoczywają we wspólnej 
mogile na cmentarzu para-
fialnym na Piaskach przy ul. 
Szybikowej. W lutym 1969 r. 
małżonkowie nie mając praw-
nych spadkobierców – dzieci, 
rodzeństwa, rodziców – spo-
rządzili testament, którego 
wykonawcami zostali ustano-
wieni ich przyjaciele: dr Ka-
zimierz Fritz z Chorzowa, dr 
Wanda Bartnicka-Jabłkowska 
z Piasków oraz inż. Antoni 
Wiśniowski. Wolą spadko-
dawców gromadzone przez 
lata obrazy, a także porcela-

nowe serwisy do kawy i her-
baty pochodzące z czeskich 
oraz austriackich manufaktur, 
co więcej legendarnej marki 
Rosenthal trafiły do Muzeum 
Narodowego w Krakowie. 
Dzieła sztuki sygnowane na-
zwiskami takich twórców jak 
Władysław Dietrich, Jerzy 
Kossak, Wojciech Kossak, 
Feliks Wygrzywalski, Teo-
dor Axentowicz, Stefan Filip-
kiewicz obecnie składają się 
na kolekcję Nowoczesnego 
Polskiego Malarstwa i Rzeź-
by, jak również zbiór Rycin, 
Rysunków i Akwarel. Zgod-
nie z zapisem testamentowym 
narzędzia chirurgiczne i za-
biegowe oraz specjalistyczne 
książki lekarskie powierzone 
zostały do dyspozycji szpi-
tala miejskiego w Czeladzi, 
pozostałe zaś wydawnictwa 
zasiliły biblioteki szkół pia-
skowskich, wszystkie sprzę-
ty i wyposażenie mieszkania 
przekazano na rzecz Domu 
Dziecka, natomiast pienią-
dze, a także złoto oraz kosz-
towna biżuteria po zamianie 
na gotówkę posłużyły w god-
nym celu społecznym jako 
zabezpieczenie powołanego 
Funduszu Stypendialnego 
im. małżonków dra Stanisła-
wa i Marii Trznadlów.

 Anna Binek-Zajda

Uwaga kolekcjonerzy! 
Muzeum Saturn serdecznie zaprasza wszystkich, którzy gromadzą wszelkiego rodzaju przedmioty do zaprezentowania swoich 

prywatnych kolekcji szerszemu gronu odbiorców na wystawie poświęconej pasjom oraz talentom mieszkańców naszego miasta, 
jak również regionu.Chcemy nie tylko propagować ideę prywatnego kolekcjonerstwa leżącą u podstaw działalności placówek muze-
alnych, lecz zwłaszcza promować osoby zajmujące się hobbystycznym zbieraniem zabytkowych obiektów z różnych dziedzin. 

Od 2012 roku Muzeum Saturn z powodzeniem realizuje cykl „Pasje i kolekcje Zagłębiaków” zrodzony z potrzeby poznania 
ludzi niezwykłych, intrygujących, czarujących swoją osobowością oraz wiedzą i w dodatku mieszkających w Czeladzi bądź po są-
siedzku. Swoje fascynujące zbiory zaprezentowali dotychczas między innymi Zbigniew Niedbała – kolekcjoner fantastycznych 
ręcznych młynków do pieprzu i kawy, Andrzej Żurecki – zbieracz piwnych pamiątek: kufli, szklanek, podkładek, otwieraczy, 
a także Maria Golanka – posiadaczka przeuroczych dzwonków i dzwoneczków. Zainteresowanych popularyzacją swych kolekcji 
prosimy o kontakt: 32 265 42 98, e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl

dok. str. 7 „Pan Doktor z Piasków”
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Ważne rocznice często przyćmiewają 
pomniejsze jubileusze, ważne po-

staci i inne wydarzenia. Spośród wszyst-
kich pozostałych w cieniu 760-lecia loka-
cji Miasta Czeladź warto przywołać osobę 
Henryka Segno, od urodzin którego minę-
ło 140 lat. Przypomnijmy sylwetkę Hen-
ryka Segno, osoby absolutnie nietuzin-
kowej, prekursora lotnictwa na ziemiach 
polskich, pierwszego lotnika Imperium 
Rosyjskiego, oblatywacza samolotowego, 
prezesa Czeladzkiego Klubu Sportowego, 
poligloty biegle władającego kilkoma ję-
zykami, któremu w pewnym okresie do-
datkowo przypisano włoską babkę oraz 
francuskiego dziadka służącego w armii 
napoleońskiej. Jest pewne, że szczodrze 
obdarzony talentami, barwną osobo-
wością, ciekawym życiem i interesują-
cymi krewnymi Henryk nie potrzebuje 
sztucznego podnoszenia atrakcyjności 
zwłaszcza informacjami niemającymi 
udokumentowania i niepotwierdzonymi 
osobiście przez naszego bohatera w spi-
sanej autobiografii. Henryk Stanisław 
Segno urodzony 22 stycznia 1882 roku 
syn Stanisława i Zofii z domu Wambach, 
przyszedł na świat w Petersburgu, gdzie 
jego ojciec stały mieszkaniec Warszawy, 
prowadził biuro celno – ekspedycyjne. 
W mieście nad Newą ukończył Technicz-
ną Szkołę Realną i zdał egzamin dojrza-
łości, a po pomyślnym zaliczeniu egza-
minu konkursowego rozpoczął studia 
na Wydziale Mechanicznym prestiżowe-
go Instytutu Technologicznego w Peters-
burgu. Przez rok studiował, doskonaląc 
swą wiedzę na Politechnice w Liège. 
Jeszcze podczas studiów zainteresował 
się lotnictwem. Jego wyobraźnię rozpa-
lały dochodzące z Europy zachodniej 
informacje o pierwszych próbach lotów 
i konstrukcjach samolotów braci Vosin 
i Farsan. Kiedy więc w ręce Henryka tra-
fiła niewielka broszura Mikołaja Delo-
ne’a, w której autor obok praktycznych 
wskazówek dotyczących pilotażu zamie-
ścił szczegółowy opis budowy szybowca 
trudno dziwić się, że niemal natychmiast 
przystąpił do jego konstrukcji. Wraz 
ze swoimi przyjaciółmi, dwoma braćmi 
– Antonim i Stefanem Knap, zbudował 
zgodnie z zamieszczoną w podręczniku 

instrukcją tzw. balansjer – skrzydłowiec 
bez sterów, który stanął na podwórzu wy-
najmowanego na letni wypoczynek domu 
w małej miejscowości Dibuny na granicy 
fińskiej. Niewiele później na okolicznych 
wydmach piaskowych przeprowadzo-
ne zostały próby lotów własnoręcznie 
skonstruowanego szybowca. Pomimo, 
że tak przy montażu jak i przy próbach 
wzlotu, młodym pasjonatom lotnictwa 
pomagali żołnierze rosyjscy z pobliskiej 
twierdzy kronsztadzkiej, ostatecznie 
dowódca twierdzy zakazał dalszych lo-
tów, a co gorsza wydał rozkaz rozebrania 
balansjera. Wydarzenie to nie zniechę-
ciło Henryka Segno, który już połknął 
bakcyla lotniczego. Jeszcze tego samego 
roku wstąpił do cesarskiego Aeroklubu 
Wszechrosyjskiego, a kilka miesięcy 
później w charakterze mechanika pilota 
Aleksandra Lebiediewa został wysłany 
do Francji z zadaniem zakupu dla Aero-
klubu Rosji dwupłatowca typu „Farman”. 
Zagraniczny wyjazd Segno wykorzystał 
na zwiedzanie fabryk sprzętu lotnicze-
go, odbycie kursu dla mechaników lot-
niczych oraz na razie w roli pasażera… 
latanie samolotem, sterowanego przez 
licencjonowanego pilota. Po powrocie 
do Rosji rozpoczął specjalistyczny kurs 
pilotażu, a zarząd Klubu wyraził zgodę, 
aby po wpłaceniu kaucji w wysokości 
500 rubli jako zabezpieczenia ewentual-

nych napraw Segno wystartował do lotu 
egzaminacyjnego na owym francuskim 
„farmanie”. Egzamin przebiegł pomyśl-
nie i tym samym Henryk Segno w maju 
1910 roku stał się pierwszym lotnikiem 
w Imperium Rosyjskim. 31 sierpnia tego 
samego roku została wręczona mu legity-
macja pilota Aeroklubu Wszechrosji z nu-
merem 1. Dokument oprawiony w safian, 
opatrzony fotografią oraz napisami w ję-
zyku rosyjskim i francuskim podpisany 
przez samego cara dawał uprawnienia 
lotów i udziału w pokazach lotniczych. 
Otrzymanie „Brevet de Pilote – Aviateur” 
nie odbyło się bez dodatkowych trudności 
bowiem władze Aeroklubu zamierzały 
ten „historyczny” dokument zarezerwo-
wać dla „rdzennego” Rosjanina a Segno 
takich wymogów nie spełniał. Wczesną 
jesienią, już jako licencjonowany pilot 
Segno systematycznie uczestniczył w cie-
szących się dużym zainteresowaniem 
pokazach lotniczych. Doceniając jego 
kwalifikacje Aeoroklub rosyjski skiero-
wał Henryka do pracy w specjalnie po-
wołanej komisji, mającej ustalić przyczy-
ny katastrofy lotniczej Lwa Maciewicza. 
Podczas przymusowej przerwy w lotach 
spowodowanej kontuzją ręki w niegroź-
nym wypadku Segno za pośrednictwem 
dziennikarza Kuriera Warszawskiego 
zawarł znajomość z księciem Stanisła-
wem Lubomirskim, założycielem i wła-
ścicielem Warszawskiego Towarzystwa 
Lotniczego Aviata, powstałego zaledwie 
pół roku wcześniej. Stanisław Lubomir-
ski był wielkim fanem lotnictwa. Dzięki 
jego staraniom została założona również 
pierwsza na ziemiach polskich cywilna 
szkoła pilotów i fabryka produkująca sa-
moloty. Znajomość z księciem przyniosła 
Henrykowi pracę w warszawskiej Aviacie 
na lotnisku mokotowskim. Pełnił funkcję 
szefa pilotażu, ale do jego obowiązków 
należało również szkolenie pilotów, za-
kupy samolotów i rzecz jasna, udział 
w pokazach lotniczych organizowanych 
w całej Polsce. W listopadzie 1910 roku 
jego umiejętności mieli okazję podziwiać 
mieszkańcy Zagłębia na popisach lotni-
czych odbywających się staraniem Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Sosnowcu.

Niezwykłe przypadki Henryka Segno
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Wiosną 1911 został oddelegowany 
do Wiener Neustadt z misją przetestowa-
nia i zakupu nowego samolotu produko-
wanego w tamtejszych zakładach Taube. 
To również Segno reprezentował Aviatę 
podczas drugiej wystawy lotniczej w Pe-
tersburgu, gdzie osobiście przedstawiła 
carowi Mikołajowi II, wystawiony przez 
WTL samolot Etrich. Możliwości lotnicze 
samolotu Segno prezentował również pod-
czas pokazów w Kołomagi czym zdobył 
uznanie emira Buchary i co zrobiło duże 
wrażenie na zebranych. Rok później Mu-
hammad Alin Chana – odznaczył Henryka 
srebrną gwiazdą III stopnia emira Buchary. 
Po zakończeniu kontraktu z Aviatą i krót-
kim pobycie turystycznym we Francji Se-
gno wrócił do Petersburga, gdzie zajmował 
się nadal propagowaniem lotnictwa i lotami 
pokazowymi. Nie omijały go wypadki a na-
wet poważne katastrofy, z których jednak 
szczęśliwie wychodził by znowu wrócić 
za stery samolotu. Definitywny kres jego 
karierze pilota położył wypadek na Farma-
nie w 1913 roku. Podczas I wojny światowej 
pracował w Tallinie jako sekretarz dyrekcji 
Rosyjskiego Budowlanego Towarzystwa 
Akcyjnego. W czerwcu 1919 roku powró-
cił do Polski, do Warszawy. Był członkiem 
Ligi Narodów m.in. brał udział w negocja-
cjach pomiędzy Polską a ZSRR po wojnie 
bolszewickiej. W latach dwudziestych za-
mieszkał w Czeladzi (przy ul. Elektrycz-
nej) oraz podjął pracę w Towarzystwie 
Górniczo – Przemysłowym „Saturn” pia-
stując w kolejnych latach różne stanowiska 

w sektorze górniczym. Z Czeladzią na dłu-
gie lata związał swoje życie, gdzie oprócz 
pracy w kopalni, zaangażował się w życie 
społeczne miasta m.in organizował życie 
sportowe. W latach trzydziestych piasto-
wał funkcję prezesa Czeladzkiego Klubu 
Sportowego, w którym jego córka odnosiła 
sukcesy jako lekkoatletka.

W latach niemieckiej okupacji przeby-
wał w Czeladzi, a następnie w Jeziornie pod 
Warszawą. Po wojnie wrócił do Zagłębia, 
a do czasu przejścia na emeryturę w 1951 
roku pracował w instytucjach państwo-
wych. Przebywając na zasłużonym wypo-
czynku również nie próżnował, wykorzy-
stując biegłą znajomość języków obcych, 
został tłumaczem przysięgłym rosyjskiego, 
niemieckiego, francuskiego i angielskiego.

Prywatnie był mężem Olgi Dukszta – 
Dukszyńskiej, z którą wziął ślub w 1913 roku 
jeszcze w Petersburgu. Małżeństwo Segno 
doczekało się trojga dzieci: syna Krzysztofa 
zmarłego w dzieciństwie, córki Ireny, wspo-
mnianej sportsmenki oraz syna Ludwika, 
który po ojcu przejął tradycje lotnicze. 

Irena Segno absolwentka liceum 
im. E. Plater w Sosnowcu i studentka Uni-
wersytetu Warszawskiego, w młodości 
uprawiała lekkoatletykę świętując tryum-
fy na stadionach w kraju i za granicą. Była 
wicemistrzynią Polski w skoku w dal, ale 
osiągała doskonałe wyniki również w bie-
ganiu. Razem z Walasiewiczówną i pozo-
stałymi zawodniczkami reprezentującymi 
Polskę na akademickich mistrzostwach 
świata w Budapeszcie zdobyła srebrny me-

dal. Podczas II wojny światowej mieszkała 
w Warszawie, gdzie w 1943 roku poślubiła 
Mirosława Czarnomskiego bratanka Zdzi-
sława, twórcy czeladzkiego harcerstwa. 
Warszawę opuściła z kilkutygodniowym 
synkiem (Michałem), ostatnim pociągiem, 
który wyjechał ze stolicy przed godziną 
W rozpoczynającą powstanie warszawskie. 
Po wojnie razem z mężem i synem wróci-
ła do Czeladzi. Brat Ireny Ludwik Segno 
przed okupacją niemiecką student Politech-
niki Warszawskiej tuż przed wkroczeniem 
wojsk niemieckich do Polski został wcie-
lony do artylerii. Po kapitulacji przedarł 
się do Belgradu, gdzie mieszkał jego wuj 
(brat matki), który pomógł mu przedostać 
się do Anglii. Na wyspach podjął szkole-
nie dla cichociemnych, a następnie został 
przyjęty do RAF-u, w szeregach którego 
latał na bombowcach w dywizjonach bry-
tyjskich i kanadyjskich. Odbył 63 loty bo-
jowe, co było wielkim wyczynem. Wojnę 
zakończył stopniem wojskowym „wing 
commander” (podpułkownik). W RAF-ie 
służył jeszcze dwa lata po zakończeniu woj-
ny. Do Polski nie wrócił nigdy pozostając 
na emigracji w Anglii. Do śmierci piasto-
wał prestiżową funkcję prezesa lotników 
okręgu Londyn. Zmarł bezpotomnie.

Ostatni okres życia Henryk Segno 
spędził w Katowicach, gdzie zamieszkał 
z rodziną córki Ireny. Zmarł w 1964 roku 
i został pochowany na cmentarzu w Ka-
towicach przy ul. Sienkiewicza.

 Iwona Szaleniec

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

W 2023 r. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich obchodzić będzie piękny 
Jubileusz 100 -lecia istnienia. Wśród wielu roczników Absolwentów niemałą grupę stanowią czeladzianie, szczególnie 

okres międzywojenny jest licznie reprezentowany przez młodzież z naszego miasta. Zbliżająca się zatem radosna rocznica 
stanowić będzie zarazem święto tych rodzin czeladzkich, które posyłały swe dzieci do siemianowickiego jeszcze wówczas 
Państwowego Gimnazjum, aby dać im możliwość wszechstronnego rozwoju i wyjścia w świat. Muzeum Saturn jako de-
pozytariusz pamięci zbiorowej mieszkańców Czeladzi włącza się w działania przygotowawcze do głównych uroczystości 
jubileuszowych tej szacownej placówki oświatowej. Apelujemy do czeladzian – Absolwentów I LO im. Jana Śniadeckiego 
w Siemianowicach Śląskich o podzielenie się swoimi wspomnieniami, fotografiami, pamiątkami, być może zachowanymi 
zeszytami - innymi słowy o powierzenie następnym generacjom dorobku, wartości i tradycji szkolnych minionych pokoleń 
wychowanków. U progu tak dostojnego święta przed wszystkimi Absolwentami „Śniadka” stoi dziś ważne zadanie – rozgła-
szanie dobrego imienia tej Szkoły, dla której historia i tradycja stanowią niezmiennie trwały fundament dobrej przyszłości. 
Udostępnione archiwalne materiały zostaną wykorzystane do opracowania wystawy ukazującej wyimek historii naszego 
miasta w kontekście kształcenia ówczesnych nastoletnich czeladzian udowadniającej ponadto tym samym tezę, iż Brynica 
to nie granica. Zapraszamy do kontaktu: historia.muzeumsaturn@op.pl oraz 32 265 42 98. 

dok. str. 9 „Niezwykłe przypadki Henryka Segno”
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Ireneusz Wikarek przyszedł 
na świat w Czeladzi-Pia-

skach w dniu 14 lipca 1933 
roku jako syn Tadeusza i Al-
fredy Wójcik. Rodzina szybko 
dostrzegła jego nieprzeciętny 
talent muzyczny. Swoją przy-
godę z fortepianem rozpoczął 
już w wieku przedszkolnym. 
Następnie kształcił się w pro-
fesjonalnych placówkach arty-
stycznych – Szkole Muzycznej 
w Będzinie, Państwowym 
Liceum Muzycznym w Kato-
wicach oraz Państwowej Wyż-
szej Szkole Muzycznej w Ka-
towicach najpierw na Wydziale 
Pedagogicznym, a później In-
strumentalnym w klasie trąb-
ki. Poza klasyką pasjonował 
się również jazzem i muzyką 
rozrywkową. Podczas studiów 
założył dixielandowy zespół 
„Koliber”, który na I Ogól-
nopolskim Festiwalu Muzyki 
Jazzowej w Sopocie zdobył 
II miejsce. Po uzyskaniu dy-
plomu podjął pierwszą stabilną 
pracę zawodową w charakterze 
pedagoga w będzińskiej Szko-
le Muzycznej. Od 1958 roku 
Ireneusz Wikarek związał się 

na długie lata z katowickim 
ośrodkiem regionalnym TVP. 
Był autorem i współautorem 
wielu audycji muzycznych, 
kierownikiem artystycznym 
cyklicznych programów takich 
jak „Przy sobocie po robocie”, 
„Uśmiech na pięciolinii”, ale 
przede wszystkim najdłużej 
emitowanego pasma „Gra Or-
kiestra Telewizji Katowice pod 
dyrekcją Ireneusza Wikarka” 
stając się prawdziwym spiritus 
movens całego przedsięwzię-
cia. W latach 1968-1974 słyn-
ny na całą Polskę katowicki Big 
Band akompaniował wspólnie 
z Orkiestrą Rozrywkową Pol-

skiego Radia i Telewizji w Ło-
dzi prowadzoną przez Henryka 
Debicha artystom występują-
cym na Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki w Sopocie. 
Na swoim koncie Ireneusz Wi-
karek miał ponadto współpracę 
z wieloma wybitnymi reżyse-
rami teatralnymi, jak też filmo-
wymi, nader często angażował 
się w realizację rozmaitych 
projektów dotyczących opra-
wy dźwiękowo – muzycznej 
do spektakli teatralnych oraz 
musicali. Pod koniec życia 
pełnił funkcję dyrektora arty-
stycznego Konkursu Piosenki 
Czeskiej i Słowackiej w Ustro-

niu rokrocznie gromadzącego 
w miejscowym amfiteatrze 
tłumy melomanów.

Był osobą o wszechstronnych 
zainteresowaniach. W młodości 
uprawiał sport: szermierkę, ko-
larstwo, malował, rzeźbił, zaj-
mował się architekturą wnętrz, 
przepadał za literaturą piękną. 
Od dziecka przejawiał też za-
miłowanie do sztuki fotografii 
wyniesione z domu rodzinnego. 
Wychowywany w artystycznej 
atmosferze, od najmłodszych 
lat obserwował fotograficzne 
zmagania rodziców, którzy 
przez niemal cztery dekady 
prowadzili w Czeladzi cieszące 
się uznaniem atelier. Ostatnią 
fascynacją Ireneusza Wikar-
ka było pszczelarstwo. Zmarł 
22 maja 1984 r.

Warto dodać, iż wydarzeniu, 
które miało miejsce 30 września 
towarzyszyła także prezenta-
cja wystawy składającej się 
z archiwalnych zdjęć, głównie 
rodzinnych przedstawiającej 
sylwetkę człowieka-orkiestry 
rodem z Czeladzi i przygoto-
wanej przez Muzeum Saturn.

 Anna Binek-Zajda

W dowód uznania i pamięci 
Ireneusza Wikarka

Pamiątkową tablicą umieszczoną w siedzibie Ośrod-
ka Kultury w Sarnowie z inicjatywy wójta gminy 
Psary oraz radnych Sarnowa uhonorowano arty-
stę, kompozytora, dyrygenta, osobowość medialną 
w świecie muzycznym, mieszkańca Sarnowa w la-

tach 1967-1984 Ireneusza Wikarka.
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W dniu 17 października z inicja-
tywy dyrektor Muzeum Saturn 

Iwony Szaleniec odbył się po raz drugi 
w naszym mieście Bieg ku pamięci Orląt 
Lwowskich im. Jurka Bitschana. Współ-
organizatorem wydarzenia była Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej, ponieważ jego uczestnikami 
byli uczniowie kl. III a tejże placówki. 
Celem biegu nie była bynajmniej rywa-
lizacja, lecz uświadomienie dzieciom 
znaczenia walki młodych ludzi ze Lwo-
wa o wolność i niepodległość naszej 
ojczyzny. Bitwa o Lwów 1918-1919, 
w polskiej historiografii określana ja-
ko 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 opa-
nowania pierwszego dnia listopada przez 
żołnierzy austro-węgierskich pochodze-

nia ukraińskiego większości gmachów 
publicznych 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 dziewięciolat-
kowie jako wyraz hołdu wobec najmłod-
szej ofiary walk – Janka Kukawskiego 
w chwili śmierci liczącego właśnie dzie-
więć lat,
 – można w nim wziąć udział jedynie raz 
w życiu.

Zanim dzieci stanęły na starcie poma-
szerowały z opiekunami pod pomnik bę-
dący częścią powstającego ogólnopolskiego 
Szlaku Orląt Lwowskich i upamiętniające-
go Jurka Bitschana urodzonego w Czeladzi-
Piaskach, bohatera obrony Lwowa, poległe-
go dnia 21 listopada 1918 r. na Cmentarzu 
Łyczakowskim zaledwie kilkanaście go-
dzin przed wycofaniem się Ukraińców 
z miasta i kilka dni przed swoimi 14 urodzi-
nami. W drugiej części wydarzenia mają-
cej miejsce na boisku szkolnym uczniowie 
wysłuchali krótkiej prelekcji wygłoszonej 
przez dyrektor Muzeum Saturn dotyczącej 
okoliczności historycznych zdarzeń roz-
grywających się przed 104 laty, po czym 
przystąpili do biegu, który przybrał formę 
sztafety. Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy zostali uhonorowani dyplomami oraz 
okolicznościowymi medalami i tabliczka-
mi pamiątkowymi. 

 Anna Binek-Zajda

II Bieg 
ku pamięci 

Orląt Lwowskich
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Właśnie ukazał się najnowszy Histo-
ryczny Kalendarz Muzealny na rok 

2023! Dziesiąta jego edycja jest publika-
cją obowiązkową w dorobku naszej insty-
tucji. Kalendarz ten na trwale zadomowił 
się w planach wydawniczych Muzeum 
Saturn. Publikację tę od początku jej 
wydawania cechują elegancka szata gra-
ficzna, z czeladzkim motywem, wzboga-
conym archiwalnymi lub współczesnymi 
fotografiami, rycinami i grafikami oraz 
zaopatrzonym w krótkie teksty. 

W przypadku tego najnowszego Ka-
lendarza zarówno stali jak i nowi odbiorcy 
spodziewać się mogą utrzymania pozio-
mu jakości artystycznej oraz merytorycz-
nej. Przygotowany został on z niezwykłą 
pieczołowitością i dbałością o szczegóły. 
Jak zawsze motyw przewodni Kalendarza 
związany jest z historią miasta Czeladź. 
Tym razem spoglądając na poszczególne 
jego karty zachwycać się można pracami 
mistrza Jana Powałki. Wydawnictwo to zo-
stało opatrzone powstałymi w 1997 roku 
akwarelami wspomnianego artysty, które 
to zainspirowane zostały archiwalnymi fo-
tografiami Czeladzi z początku XX wieku 
przedstawiającymi najbardziej rozpozna-
walne budowle i obiekty miasta, nierzadko 
dzisiaj już nieistniejące. Delikatne muśnię-

cia pędzla oraz pastelowe barwy akwareli 
dodają uchwyconemu wizerunkowi miasta 
uroku i sielskości. Na dwunastu kartach ka-
lendarza podziwiać można: Widok z Ka-
mionki na Starą Czeladź; Kościółek „pod 
lipami” pw. św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika; Rynek. Widok na Ratusz od stro-
ny zachodniej; Rynek. Widok na karczmę; 
Widok na nowy kościół pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika; Widok na ul. By-

tomską; Panorama kopalni „Saturn”; Biuro 
Główne Towarzystwa Górniczo-Przemy-
słowego „Saturn” SA; Wille naczelnego 
dyrektora Towarzystwa Górniczo-Przemy-
słowego Saturn” SA. Obecnie siedziba Mu-
zeum Saturn; Budynek Zakładowej Straży 
Pożarnej kopalni „Saturn”; Dom Ludowy 
na Saturnie; Cechownia Kopalni Saturn. 
Dodatkowo na ostatniej stronie zachwycać 
się można pracami Mistrza przedstawiają-
cymi tak charakterystyczne dla Czeladzi 
ulice: Pieńkowskiego, Rynkową, Katowic-
ką, Bytomską, Kościelną oraz Podwalną.

Autorką oprawy graficznej tegorocz-
nego wydawnictwa, tak jak wszystkich 
dotychczas wydanych kalendarzy satur-
nowskich, pozostaje niezmiennie od de-
kady artystka Teresa Strojniak. Niosący 
walory estetyczne czeladzki kalendarz 
tradycyjnie zawiera również elementy in-
formacyjne – obok kalendarium z zazna-
czonymi świętami oraz ważnymi roczni-
cami z historii Polski i Czeladzi mieści 
w sobie krótkie teksty opisujące obrazy 
zamieszczone na kolejnych, przypisanych 
do każdego miesiąca, kartach.

 Hieronim

Jedno wielkie – Dziękujemy!
Koniec roku to tradycyjnie czas różnego rodzaju podsumowań. Na tę okoliczność Muzeum Saturn pragnie wyrazić najlepsze 

słowa uznania i serdeczne podziękowania wszystkim życzliwym osobom, które w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy prze-
kazały cenne pamiątki rodzinne oraz zabytkowe przedmioty przyczyniając się tym samym do wzbogacenia zasobów muzealnych. 

Oto nasi Darczyńcy – Karolina Głowicka, Barbara Jamróz, Rafał Kasprzyk, Jolanta Malinowska, Monika Słowińska, Zbigniew 
Szaleniec, Ewa Szostak, Irena Barbara Wesołowska-Piątek, Wanda Wieczorek, Zofia Włodarczyk, Andrzej Wójcik, Maria Wyrzy-
kowska, Anna Zarębska, Grzegorz Zarębski. 

Ogromnie dziękujemy także paniom Barbarze Ganszczyk, Jolancie Karasek, Annie Krusiec, Małgorzacie Plucińskiej, Izabeli 
Rojewskiej-Wojtiuk oraz panu Pawłowi Tajchmanowi, którzy zechcieli powierzyć nam to co najważniejsze – okruchy rodzinnej 
pamięci czyniąc nas przez to swoistymi jej depozytariuszami.

Za wspieranie działalności czeladzkiego Muzeum pozwalającej poznawać i rozumieć przeszłość naszego miasta, ale przede 
wszystkim zachowywać 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, 
Teresa Strojniak, Harcerski Krąg Seniorów, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Instytut Pamięci Na-
rodowej Oddział w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Muzeum Miejskie w Siemianowicach 
Śląskich, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Zagłębia w Bę-
dzinie, parafie pw. Matki Bożej Bolesnej oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika, placówki szkolne wszystkich szczebli, Radio 
Katowice, Radio Kielce, Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków PRO MEMORIA, Sosnowieckie Centrum Sztuki 
– Zamek Sielecki, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Towarzystwo Przy-
jaciół Będzina, Urząd Miasta Czeladź, Urząd Stanu Cywilnego w Czeladzi, Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne, Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Czeladź.

Lektury Pana Hieronima
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W Polsce niemal po-
wszechne jest prze-

konanie, że do prawdziwego 
szczęścia człowiek potrzebuje 
rodziny. Większość z nas po-
nadto uważa siebie za osoby 
rodzinne, czyli lubiące naj-
chętniej spędzać czas z człon-
kami rodziny. Lecz rodzinność 
ma oczywiście także szer-
sze znaczenie, gdyż wyraża 
przede wszystkim wspólnoto-
wość – bycie razem, połącze-
nie więzią osobistą, tradycją, 
podzielanym odbiorem wyda-
rzeń i innych ludzi. Odnosze-

Pamięć lokalna 
z perspektywy rodziny

nie się do przeszłości własnej 
grupy prowadzi więc do budo-
wy społeczności oraz sprawia, 
że wytwarza się w niej poczu-
cie „My”. Z naszej czeladzkiej 
rodziny wynosimy bagaż do-
świadczeń, pewne dziedzic-
two społeczne, wzory, które 
w okresie późniejszym mo-

żemy powielać, modyfikować 
albo też odrzucać. W sposób 
mniej lub bardziej świado-
my odwołujemy się do relacji 
i umiejętności jakie pierwotnie 
nas kształtowały. Nasza wiel-
ka czeladzka rodzina odgrywa 
ważną rolę w procesie formo-
wania młodego pokolenia, 

wspierania swoich członków 
w przekazie wartości i norm 
społecznych, obrazu życia ro-
dzinnego i postaw wobec sty-
lu życia, przeżywania wielkiej 
i małej historii. 

Najczęściej przechowy-
wanymi w naszych domach 
pamiątkami rodzinnymi są fo-
tografie lokujące bliższych 
i dalszych przodków w miej-
scowym otoczeniu. Te zatem 
niecałkowicie „prywatne” 
pamiątki łączą losy określonej 
rodziny z dziejami społeczno-
ści lokalnej i regionu. Co wię-
cej, nader często wiążą się też 
z wydarzeniami ważnymi dla 
historii narodowej czy dla istot-
nego jej fragmentu dziejowego 
stanowiąc przy tym znaczący 
składnik tożsamości rozumia-
nej w tym kontekście jako by-
cie obywatelem miejscowym.

W zbiorach Muzeum Sa-
turn z woli pani Anny Zaręb-
skiej znajduje się kilkadzie-
siąt negatywów wykonanych 
w technice żelatynowo-sre-
browej na podłożu szklanym 
autorstwa jej ojca - Wilhelma 
Kidawy chętnie uwieczniają-
cego czeladzkie rodziny. Taka 
chwila nostalgii za tym co było, 
za czeladzianami, którzy żyli 
pełnią życia, a dziś już ich nie 
ma. Jakie były ich namiętności 
i nadzieje, radości i smutki? 
Co pozostało po nich? Cóż po-
zostanie po nas?

 Anna Binek-Zajda
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Od 8 grudnia można oglądać ekspozycję zatytułowaną „Totum 
pro parte. Sztuka Wydziału Sztuki”, na którą składają się doko-
nania artystów – pedagogów oraz ich studentów związanych z Wy-
działem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jej walor artystyczny i wizualny 
stanowi dyscyplinarna różnorodność – zobaczymy prace z różnych 
dziedzin sztuki obrazujące działalność artystyczną czterech kierun-
ków radomskiej uczelni, jakimi są Sztuka Mediów i Edukacja Wizual-
na, Grafika, Architektura Wnętrz, Wzornictwo Ubioru i Akcesoriów 
Mody. Wystawa potrwa do 25 stycznia 2023 r.

Od 2 lutego 2023 r. czynna będzie wystawa „O zawierciańskim 
szkle słów kilka...”. Złożą się na nią obiekty zakupione przez Miasto 
Zawiercie od Syndyka Masy Upadłościowej Huty Szkła Gospodar-
czego „Zawiercie”. Zawierciańska kolekcja znajduje się na stałej eks-
pozycji w Galerii Stara Łaźnia będącej emblematycznym miejscem 
dla szkła zawierciańskiego. Na wystawie zaprezentowane zostaną 
eksponaty z drugiej połowy XX w. – czasu największego rozkwitu 
huty. Pokazane zostaną projekty uznanych twórców m.in. Józefa 
Podlaska czy Marii Słaboń. Będą to szkła unikatowe, produkowane 
w pojedynczych zestawach lub w niewielkich ilościach, zazwyczaj 
projektowane z przeznaczeniem na targi designu lub przekazywa-
ne na rynki międzynarodowe. Zobaczmy też szkła klasyczne, „bez-
imienne”, ale takie, które dobrze znamy z… babcinych kredensów. 
Ekspozycję będzie można obejrzeć do 26 marca 2023 r.

Z dniem 9 lutego rozpocznie się prezentacja malarstwa Ewy 
Hoppe-Nowickiej pt. „Poezja przemysłowa” ukazującego nie-
oczywiste piękno krajobrazu okaleczonego przez przemysł współ-
cześnie stanowiącego przestrzeń romantyczną i tajemniczą zarazem 
z odrealnionymi sylwetkami nieczynnych już hut i fabryk uwodzące-
go subtelną oraz nostalgiczną aurą. Wystawa będzie dostępna dla 
zwiedzających do 20 marca.

30 marca w GSW „Elektrownia” otwarta zostanie ekspozycja 
malarstwa Lecha Kołodziejczyka – absolwenta katowickiego wy-
działu grafiki krakowskiej ASP i profesora Uniwersytetu Śląskiego. 
Swe prace wystawiał na ponad 100 pokazach indywidualnych w kra-
ju i za granicą, brał też udział w przeszło stu wystawach zbiorowych. 
Nagradzany wielokrotnie za malarstwo, w 1997 r. otrzymał Nagrodę 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność artystyczną i dydak-
tyczną. W latach 2002-2007 wyróżniony stypendium naukowym Rek-
tora UŚ za twórczość naukowo-artystyczną. W roku 2010 otrzymał 
prestiżową Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia. Jego 
dorobek tworzy kilkaset obrazów, w których zgłębia i rozwija unikal-
ny, bardzo osobisty język malarski wynikający z bardzo osobistych 
i prywatnych doświadczeń. Wystawa, która potrwa do 7 maja 2023 r. 
stanowić będzie kontynuację rozpoczętej w 2004 r. współpracy ar-
tysty z galeriami dysponującymi postindustrialną i zrewitalizowaną 
nowoczesną przestrzenią wystawienniczą.

Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zaprasza

 Agnieszka Termińska
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Wystawa 4 XI 2022–15 I 2023:
Do 15 stycznia 2023 roku w Muzeum Saturn 
prezentowana będzie wystawa pt. „Marsza-
łek Józef Piłsudski w Czeladzi. Wspomnie-
nie wizyty sprzed 100 lat”. Złożona z dwóch 
części. Część biograficzna przygotowana 
przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Część 
związana z historią Czeladzi przygotowana 
przez Muzeum Saturn.

Prelekcja 5 I 2023:

W dniu 5 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00 
zapraszamy na prelekcję rozmiłowanej w hi-
storii i kulturze włoskiej Olgi Lubeckiej zaty-
tułowaną „Gdzie czarownica przynosi pre-
zenty, czyli jak obchodzi się święta Bożego 
Narodzenia we Włoszech”.

Spotkanie autorskie 13 I 2023:

O godzinie 17.00 w piątek 13 stycznia 2023 ro-
ku odbędzie się spotkanie autorskie z Barbarą 
Gruszką-Zych, którego tematem przewodnim 
będzie najnowsza książka czeladzkiej poetki 
i dziennikarki „Moi ważni. Portrety własne”.

Wystawa 20 I–26 II 2023:

Od 20 stycznia do niemalże końca lutego 
przyszłego roku w Muzeum Saturn prezen-
towana będzie wypożyczona z  Muzeum 
Niepodległości w  Warszawie wystawa pt. 
„Gorzka chwała – powstanie 1863 roku”. 
Chronologicznie ukazuje ona wydarzenia 
z  lat 1855-1864 ze szczególnym uwzględ-
nieniem jednego z największych polskich 
zrywów narodowych jakim było Powstanie 
Styczniowe w 1863 roku.

Wernisaż wystawy 20 I 2023:

O godzinie 17.00 dnia 20 stycznia 2023 roku 
w Muzeum Saturn będzie mieć miejsce wer-
nisaż wystawy pt. „Gorzka chwała – powsta-
nie 1863 roku” wypożyczonej z  Muzeum 
Niepodległości w  Warszawie. Wydarzenie 
uświetni gościnny wykład prof. Dariusza 
Nawrota.

Wystawa 4 III–koniec III 2023:

Wraz z początkiem marca w Muzeum Saturn 
zagości wystawa o słynnym poruczniku Ar-
mii Krajowej Janie Rodowiczu pseudonim 
„Anoda” przygotowana przez Biuro Eduka-
cji Narodowej IPN. Prezentowana będzie 
do końca miesiąca.

Muzyczne Piątki I–III 2023:
W ostatnie piątki stycznia, lutego oraz marca 
od godziny 18.00 w Muzeum Saturn odby-
wać się będą koncerty z cyklu „Muzyczne 
Piątki”. Szczegóły wkrótce.

Kalendarium wydarzeń w Muzeum Saturn

Ważny komunikat!
W miesiącach styczeń–marzec 2023 ro-
ku z przyczyn niezależnych od Muzeum 
Saturn informacje o  innych okoliczno-
ściowych i  cyklicznych wydarzeniach 
będą ukazywać się na bieżąco na stronie 
internetowej, plakatach oraz mediach 
społecznościowych Muzeum. Zachęca-
my do ich aktywnego śledzenia.


