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Wstęp

Prezentowane opracowanie przybliża historię małych obiektów sakralnych znajdują-
cych się na terenie gminy Czeladź. Dotychczas ukazało się kilka rozproszonych tekstów 
poruszających to zagadnienie oraz zbiór pocztówek, jedna pozycja książkowa i karty 
ewidencyjne niektórych figur, krzyży i kapliczek. Jako autor dwóch publikacji książko-
wych o małej architekturze sakralnej znajdującej się w Będzinie i powiecie będzińskim, 
postanowiłem podjąć temat czeladzkich obiektów. 
 Starałem się pozyskać jak najwięcej informacji, rzetelnie je opracować oraz za-
prezentować w ciekawej formie. Dotarcie do niektórych źródeł nie było proste i przypo-
minało czasami pracę detektywa, który pyta, docieka i analizuje próbując zebrać okrusz-
ki wiadomości rozrzucone w wielu miejscach, by z czasem dotrzeć do jednej krótkiej 
lub szczątkowej informacji wzbogacającej dotychczasowe dane. Pytałem przypadkowych 
mieszkańców zagadywanych nieraz na ulicy lub w pobliżu kościoła, szukałem informa-
cji pośród członków czeladzkich stowarzyszeń katolickich i kulturalnych, radnych, du-
chownych i urzędników. Niejednokrotnie zostawiałem koło krzyża lub kapliczki kartkę 
z prośbą o informację na temat tych obiektów. Miejsca te są zadbane, zatem ktoś syste-
matycznie odwiedza je, dlatego istniała szansa, że przeczyta moją wiadomość i odpowie. 
Niestety, tylko raz ktoś skontaktował się ze mną…

śląskie
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 Ponadto swoją wiedzę pogłębiałem studiując bibliografię tematu, która jest dość 
skąpa i często zdarza się, że niektóre opracowania czerpią z jednego źródła, powiela-
jąc wciąż te same informacje (czasem błędne), te zaś należało zweryfikować. Jest to 
dość pracochłonne, ponieważ spora część opracowań nie podaje bibliografii na jakiej się 
opierała. Często brakuje również przypisów, które pozwoliłyby szybko odszukać anali-
zowany fragment tekstu, tak więc aby dotrzeć do krótkiej notki, musiałem zapoznać się 
ze wszystkimi podanymi przez autora publikacjami. 
 Niemały problem stanowił także brak miejskich i urzędowych dokumentów ar-
chiwalnych, tak w Czeladzi, jak i archiwach rejonowych1. Zapewne wiele bezcennych 
archiwaliów przepadło podczas najazdu szwedzkiego oraz w czasach znacznie później-
szych. Akta miejskie nagromadzone w starym ratuszu (dziś nieistniejącym), traktowane 
były w czasie zaboru rosyjskiego jak zbędna makulatura. Starzy czeladzianie pamiętają, że 
woźni magistraccy sprzedawali za grosze stare papiery sklepikarzom na „tytki”. Wszystko 
co pozostało, a także archiwum miejskie, przepadło w czasie hitlerowskiej okupacji2.

Ponadto Niemcy w czasie II wojny światowej, chcieli zarekwirować archiwum 
parafialne, jednak ksiądz Józef Sobczyński i Stanisława Konarzewska przepisali wszyst-
kie akta i dokumenty, aby zachować informacje bodaj w formie maszynopisu. Oku-
panci zabrali pierwszy tom oryginalnych dokumentów, jednak dzięki wykonanej pracy 
zachowały się odpisy, będące wielotomową pracą dokumentacyjną z licznymi rycina-
mi i  zdjęciami. Obecnie materiały te zgromadzone są w kancelarii parafialnej parafii 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi, ale dostęp do nich jest ograniczo-
ny. Oczywiście kronika nie daje odpowiedzi na wszystkie pytanie. Historia wielu krzyży 
i kapliczek nie jest znana, gdyż nikt jej wcześniej nie spisał. Nie wiemy zatem kto, kiedy 
i dlaczego dany obiekt ufundował, co oznaczają wyryte daty i jakie historie są z nimi 
związane. Wielu mieszkańców, odsyłających mnie w poszukiwaniu wiedzy „na parafię” 

1 Rejdak A., Miasto Czeladź w Księstwie Siewierskim (1444-1790), Czeladź 1996, s. 28.

2 Niemyska-Rączaszkowa Cz., Czeladź. Opowieść o mieście, Czeladź 1993, s. 19.

twierdziło, iż głównie tam należy szukać informacji. Niestety nie wszystkie prowadzą 
kroniki i mają wiedzę o obiektach stojących na ich terenie. Źródłem pewnych danych 
byli również niektórzy starsi mieszkańcy Czeladzi, którzy jednak nie zawsze związani 
byli z miastem od urodzenia, co przekładało się na jakość informacji.
 Mam nadzieję, że moja książka będzie zarówno zbiorem istniejących obiektów, 
jak i pewnym poszerzeniem wcześniejszych tekstów, przyczyniając się tym samym do 
poznania lokalnej historii i zachowania jej dla młodszego pokolenia. Dodam, że niniej-
sza publikacja została wydana w ramach projektu „EtnoŚląskie+”, realizowanego przez 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.
 Pragnę podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły mi 
podczas mojej pracy. Szczególne podziękowania składam pracownikom Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. M. Nagajowej w Czeladzi (Beacie Marcinkowskiej), Muzeum Saturn 
w Czeladzi (Iwonie Szaleniec i Annie Binek-Zajdzie), członkom Stowarzyszenia Miłośni-
ków Czeladzi (Ewie Ambroży i Antoniemu Krawczykowi), Rycerzom Kolumba, Ryszardo-
wi Dobiedze - Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Czeladzi oraz księżom czeladz-
kich parafii, a szczególnie śp. księdzu Mieczysławowi Osetowi oraz księdzu kanonikowi 
Tadeuszowi Stępniowi, księdzu Józefowi Handerkowi i księdzu Tomaszowi Zmarzłemu.
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Krzyż powstańczy?

Krzyż zwany powstańczym, stoi przy ulicy Nowopogońskiej. Jak pisze Magdalena Łabuz: 

„Został postawiony na początku XX wieku dla upamiętnienia powstania styczniowego, w którym 

brali udział czeladzianie: Stanisław Kipiński, Ogłódek, Łukasz Trząski, Wojciech Wróbel, Stani-

sław Wróbel, Jan Duloński, Dobrzyński, Wartek”3. 

Autorka karty ewidencyjnej, zawierającej te nazwiska, nie podaje jednak bibliografii, z któ-
rej korzystała, nie wiadomo zatem czy osoby wymienione, i w jakim stopniu, brały udział 
w powstaniu, czy działania te odbywały się w okolicy Czeladzi czy też w innym miejscu, 
oraz czy faktycznie krzyż związany jest z tymi wydarzeniami. Źródłem tych informacji 
była najprawdopodobniej publikacja Pamiętnik powstańca 1863, w której odnajdujemy 
niektóre nazwiska podane też w karcie ewidencyjnej: Wróbel Wojciech i Stanisław, Du-
liński Jan, Trząski Łukasz, Kipiński, Dobrzyński4, Wartak5. Nie ma jednak pewności czy 
tak było, ponieważ niektóre nazwiska zostały w karcie błędnie podane np. zamiast Wartak 
jest Wartek, zamiast Duliński jest Duloński. Z kolei na kartach pozycji Historia Czela-
dzi odnajdujemy dodatkowe nazwiska: Bielny, Dobrzyński, Duliński, Horzelski, Kipiński, 
Miodyński, Ogłódek, Wartak, Trząski Łukasz, Wróbel Stanisław i Wojciech6. Rzecz w tym, 
że niektórych nazwisk np. Bielny, Horzelski czy Miodyński nie znajdziemy na kartach Pa-
miętnika powstańca 1863, który nie posiada formy typowego pamiętnika (gdzie podaje się 
daty i ważne wydarzenia), lecz jest to krótka, spisana na zaledwie 30 stronach, opowieść 
w formie nowelki, stworzona bardziej ku pokrzepieniu serc niż dla zachowania ważnych 
wydarzeń. Na pierwszej stronie pamiętnika7 odnotowano datę 14 lutego 1863 oraz infor-

3 Łabuz M., Karty ewidencyjne krzyży i kapliczek w Czeladzi, Czeladź 1998.

4 Rączaszek A., Wróbel W., Pamiętnik powstańca 1863, Czeladź 1983, s. 10. Na stronie 31 podano nazwisko Dobrzański Hipolit.

5 Rączaszek A., Wróbel W., Pamiętnik powstańca 1863, Czeladź 1983, s. 10.

6 Historia Czeladzi, red. Drabina J., tom 1, Czeladź 2012, s. 402.

7 Rączaszek A., Wróbel W., Pamiętnik powstańca, s.1. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi wydało wspomnienia Wojciecha Wróbla spisane przez 
Rączaszka A. pod nowym tytułem, gdyż pierwotnie ukazały się pod tytułem Opowiadanie Powstańca. Może to wprowadzać pewne zamieszanie 
i sugerować, że istnieją dwie różne publikacje. Zob. Niemyska-Rączaszkowa Cz., Czeladź. Opowieść o mieście, s. 38.
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mację o werbunku ochotników do powstania, któ-
rego rzekomo miał dokonać porucznik Chmieliński 
wśród mieszkańców wychodzących z kościoła. Nie 
pada w tym miejscu nazwa kościoła lub miejsco-
wości, z opisu nie wynika zaś, że historia rozgrywa 
się w Czeladzi. Tymczasem autorzy opracowania 
Historii Czeladzi, powołując się na pamiętnik Woj-
ciecha Wróbla podają, iż dnia 14 lutego 1863 r. do 
Czeladzi przybył por. Chmieliński8. Nazwa miasta 
Czeladź pada dopiero na przedostatniej (29) stronie 
pamiętnika, kiedy to bohater wspomina, iż z Będzina do Czeladzi wracał do domu, po trzy-
dziestodwuletniej nieobecności. Dziwne i zastanawiające jest to, że Wojciech Wróbel nie 
opisuje szerzej swoich zapewne burzliwych losów podczas powstania, na zesłaniu, trudnego 
powrotu do domu oraz historii swego brata.
 Z kolei na stronie internetowej dotyczącej Czeladzi9, zamieszczona jest niewielka 
wzmianka o krzyżu i jego historii: 

Krzyż upamiętnia bohaterów Powstania Styczniowego z 1863 roku, a zwłaszcza walczących w pa-

miętnej bitwie o dworzec kolejowy w Sosnowcu. 

Autorzy tekstu nie podają jednak źródeł, na jakich opiera się ta informacja. Jeżeli krzyż 
rzeczywiście upamiętnia sosnowiecką bitwę, to dlaczego znajduje się na terenie Czela-
dzi, kilka kilometrów od miejsca wydarzenia? Wprawdzie miejsce, w którym stoi, na-
leżało niegdyś do Sosnowca, nie tłumaczy to jednak, dlaczego jest on, związany wedle 
przekazów z bitwą o dworzec sosnowiecki, stoi w tym miejscu. Przy krzyżu od kilku 
lat w dniu 22 stycznia składane są kwiaty m.in. przez przedstawicieli miasta, natomiast 

8 Historia Czeladzi, s. 402.

9 www.czeladz.org, dostęp w Internecie z 12.12.2015.

6  lutego odbywają się patriotyczne uroczystości 
przy dworcu kolejowym w Sosnowcu. Skoro krzyż 
nawiązuje rzekomo do tych wydarzeń, to dlaczego 
uroczystości nie odbywają się w tym samym cza-
sie, co w Sosnowcu? Ponadto jeśli krzyż postawio-
no na początku XX wieku, to zapewne miało to 
miejsce dopiero po 1914 roku, kiedy to do Kró-
lestwa Polskiego wkroczyły Legiony Polskie, gdyż 
wcześniej stacjonowali tu Rosjanie i postawienie 
krzyża upamiętniającego powstańców byłoby ra-
czej niemożliwe.
 Uważam, że przez lata historia krzyża i  tego 
miejsca obrosła legendą i dziś nie jesteśmy w stanie 
dotrzeć do prawdy i jednoznacznie wskazać, czy jego 
losy związane są z powstaniem styczniowym i miesz-
kańcami Czeladzi, którzy w nim uczestniczyli. Ma-
rian Kantor-Mirski uważał, że za udział licznych 
czeladzian w powstaniu styczniowym rząd rosyjski 
odebrał Czeladzi prawa miejskie i przyłączył ją do 

gminy Gzichów10. Prawa te jednak odebrano z powodu słabego uprzemysłowienia nieznacz-
nej liczby mieszkańców i niedostatecznych dochodów. Czeladzianie odebrali tę decyzję jako 
akt polityczny – formę represji ze trony władz carskich. Informacje o rzekomych lub mniej 
lub bardziej sprawdzonych epizodach związanych z powstaniem styczniowym odnajdujemy 
w licznych regionalnych publikacjach dotyczących np. Będzina11 czy Sosnowca12. Jasnym tego 

10 Kantor-Mirski M., Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 1939, s. 87.

11 Garstka R., Będziński pejzaż frasobliwy, Będzin 2006, s. 85-87.

12 Gajda I., Sobaszek J., Kapliczki i krzyże przydrożne Sosnowca, Sosnowiec 2003, s. 32.
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przykładem jest np. historia figury Matki Bożej stojącej przed dworcem 
kolejowym w Będzinie. Została zbudowana w 1937 roku w miejsce usu-
niętej w 1936 roku kapliczki13, która z kolei stanęła w miejscu drewnia-
nego krzyża upamiętniającego miejsce zbiorowego pochówku powstań-
ców zgładzonych przez Moskali. Przekazy wiążą to miejsce z powstaniem 
styczniowym, jednak tekst zamieszczony w czasopiśmie z  1934 roku 
mówi o zrywie powstańczym w 1831 roku (powstanie listopadowe)14! In-
formację o rzekomej potyczce powstańców z Moskalami stoczonej w tym 
miejscu 5 maja 1864 roku odnajdujemy jedynie na stronach publikacji 
Będzin15, lub opracowań późniejszych bazujących na tym źródle. Jaka jest 
zatem prawdziwa historia tego miejsca?
 Problem z ustaleniem faktów odnosi się również do czasów 
znacznie późniejszych. Chodzi o datę „1982”, która umieszczona była 
na trzonie krzyża drewnianego, a w 2013 roku znalazła się na pamiątko-
wej tablicy. Mimo dociekań nie udało się ustalić, co upamiętnia16. Pierwotnie krzyż drew-
niany. Na 1/3 jego wysokości zamocowane były wykonane z metalu daty: „1863” i „1982”. 
Krzyż otoczony był niewielkim, drewnianym płotkiem17. Na czeladzkich pocztówkach oraz 
na karcie ewidencyjnej obiektu18 podano daty: „1863” i „1987”. Jedna z dat (1982) zo-
stała źle odczytana i błędnie zapisana (1987). Potwierdza to zamocowana w 2013 roku 
marmurowa tablica na cokole obecnego krzyża, na której widnieją daty 1863, 1982 oraz 
2013. Wprawdzie ksiądz proboszcz pobliskiej parafii uważa, że na krzyżu była data 1987, 
upamiętniająca ostatnią renowację, jednak nie jest to zgodne z datą 1982, która widnieje 

13 Garstka R., Będziński pejzaż frasobliwy, s. 85-87.

14 W. K. Zwycięska walka o krzyż w Będzinie. Historja pamiątkowej kapliczki, [w] „Polonia” 1 lipca 1934,

15 Kantor-Mirski M., Będzin, s. 101-102.

16 O historię krzyża pytałem m. in. w pobliskiej parafii, SP nr 7 , czeladzkich jednostkach kultury, urzędzie miejskim oraz mieszkańców.

17 Krzyże i kapliczki w Czeladzi. Pocztówki wydane na zlecenie i ze środków budżetowych Wydziału Urbanistyki i Ochron Zabytków  Urzędu Miasta Czeladź, 2001.

18 Łabuz M., Karty ewidencyjne krzyży i kapliczek w Czeladzi, Czeladź 1998.

obecnie na tablicy pamiątkowej. Jeśli data 1982 jest błędna, to dlaczego ponownie znalazła 
się na cokole? Ponadto z informacji uzyskanych od państwa Agnieszki i Dariusza Zasa-
dzień, zebranych wśród najstarszych mieszkańców Czeladzi wynika, że na krzyżu powinna 
być data 1882! Podobno podczas przedostatniej renowacji krzyża popełniono błąd i zamiast 
daty 1882 wpisano 1982. Jeśli to prawda, to co w takim razie upamiętnia data 1882, sko-
ro krzyż, według krążących informacji, postawiono na pamiątkę powstania styczniowego, 
i dlaczego ten rzekomy błąd powielono, zapisując datę 1982 na pamiątkowej płycie podczas 
ostatniej renowacji?
 W 2012 roku ksiądz proboszcz zalecił wymianę krzyża na metalowy i wniesie-
nie murowanego cokołu, w którym osadzono krzyż i zamocowano tablicę pamiątkową. 
Widnieje na niej napis: „Bohaterom powstania styczniowego”, mimo iż nie ma dowo-
dów na to, że miejsce to związane jest z powstaniem styczniowym, a ponadto na po-
przednim krzyżu takiego napisu nie było.
 Niektórzy starsi mieszkańcy potwierdzają, iż krzyż stał w tym miejscu już pod-
czas II wojny światowej, inni pamiętają go z lat 50. XX wieku. Z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo przystanku autobusowego, o krzyżu stojącym w jego sąsiedztwie (nieco po-
niżej w stronę Sosnowca), mówiono „krzyż pod przystankiem”. Od kilku lat w rocznicę 
powstania styczniowego pod krzyżem odbywa się mała uroczystość patriotyczna19.

1911

Krzyż przydrożny stojący przy ulicy Mysłowickiej, został wykonany z żeliwa i ustawiony na co-
kole, składającym się z czterech zmniejszających się płyt, ułożonych jedna na drugiej. Na froncie, 
pierwszej od góry, wyryta była data 1911. W roku 2004 odnowiono krzyż i cokół, i zapewne przy 
tej okazji zniszczono płytę z wyrytą datą, w której zatopiony był trzpień krzyża. Zastąpiono ją no-
wym elementem, na którym w niewielkiej niszy umieszczono marmurową tabliczkę z napisem: 

19 M. J., 150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe, [w] „Echo Czeladzi”, nr 2/277, Czeladź 2016, s. 8.
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„Krzyż postawiony w roku 1911. Odnowiony w 2004 ze środków budżetu 

miasta Czeladź”.

 Pomimo przeszukiwania źródeł i rozpytywania osób miesz-
kających w pobliżu, nie udało się z całą pewnością ustalić, iż data 
upamiętnia wzniesienie krzyża. Nie jest znany również fundator 
oraz intencja jego postawienia. Data 1911 może upamiętniać za-
równo jego wzniesienie, jak i renowację lub inne ważne wydarzenie. 
Podobny przykład znajduje się w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy 
Laski, gdzie na drewnianym krzyżu wyryta była słabo widoczna 
data 1949. Po zmianie krzyża na nowy w 2015 roku, na pionowej 
belce umieszczono datę 2015, nie podając daty wcześniejszej. Tak 
więc po latach, a zapewne i współcześnie, wiele osób może uważać, 
iż rok 2015 wskazuje jednoznacznie jego wzniesienie.
 Metalowe, zbliżone kształtem krzyże znajdują się w Bę-
dzinie przy zbiegu ulic Sieleckiej i Zagórskiej oraz Promyka20.

Krzyż przy ul. Legionów

Wysoki metalowy krzyż z figurą Chrystusa. Opiekunowie krzyża 
mieszkający w pobliżu, utrzymuję, iż obecny krzyż postawiony w roku 
2010 roku, zastąpił dwa drewniane stojące wcześniej w tym miejscu. 
Pierwszy z nich stał już w 1972 roku i z uwagi na zły stan technicz-
ny, został wymieniony staraniem pani Kabat, w latach 90. XX wieku 
na inny. Jednak i on po kilku latach został zmieniony na obecny. 
Ufundowała go pani Wanda Kowalska. Krzyż wykonali i  postawili 

20 Garstka R., Będziński pejzaż frasobliwy…, s. 103 i 105.

panowie: Andrzej Kowalski, Marek Łukasik i Jacek Kowalczyk. Historia drewnianego krzyży 
nie jest znana, nie wiadomo kto, kiedy i dlaczego go postawił. Według relacji starszych miesz-
kańców krzyż stał w tym miejscu już przed drugą wojną światową i jest ponoć ujęty na ma-
pach-planach wojskowych. W miesiącu maju, przy krzyżu odbywa się nabożeństwo o urodzaje 
- poświecenie pól, odnoszące się do dawnej tradycji, obchodu pól przez wiernych. 
 Według relacji starszych mieszkańców Czeladzi, na końcu ulicy Legionów przy 
polnej drodze prowadzącej do Siemianowic Śląskich, również stał krzyż drewniany. Pod-
czas okupacji zniszczyli go Niemcy, podobnie jak krzyż, który znajdował się przy szkole 
górniczej „na Skałce” przy ul. Katowickiej.
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„Betlejemka”

Przy ulicy Będzińskiej w pobliżu ogródków działko-
wych i przystanku tramwajowego linii nr 22 wznosi 
się wysoki, drewniany krzyż. Bliskie sąsiedztwo z gra-
nicą miasta Będzin może sugerować, że jest on krzy-
żem granicznym określającym granice obu miast21 lub 
pól uprawnych, może być również krzyżem morowym 
chroniącym miasto od zarazy – moru. O krzyżach 
chroniących od zarazy, stawianych na wylotowych 
ulicach miast i wsi wspomina, m.in. Władysław Kwa-
śniak. Autor nie wskazuje jednak na konkretne czeladz-
kie krzyże. „Cóż, krzyże osikowe były nietrwałe, szybko 
spróchniały i obecnie trudno byłoby się ich doszu-
kać”22. Nie można zatem przyjąć, iż np. krzyże stojące 
przy ulicy Będzińskiej i Wojkowickiej pełniły taką rolę.
 Historia krzyża nie jest znana, nie wiadomo 
kto, kiedy i dlaczego go postawił23. Według relacji 
pana Mariana Kity – radnego Rady Miasta Czeladź, 
stoi na gruntach parafialnych i może mieć około 
100 lat. Pan Kita pamięta, że w dzieciństwie widział 
go niejednokrotnie w tym miejscu, ponieważ jego 
babcia, Aniela Kita, po II wojnie światowej dzierża-
wiła w pobliżu kawałek pola od księdza Józefa Sob-

21 Termiński J., Nasza Czeladź w XIX wieku, Czeladź 1997, s. 44.

22 Kwaśniak W., „Zeszyty Czeladzkie”, 5/98, s. 37.

23 Kilka razy przy krzyżu zostawiałem kartkę z zapytaniem do nieznanego mi opiekuna 
krzyża o jego historię. Kartki „znikały” zaś odpowiedzi nie było. 

czyńskiego. Miejsce to zwano „Księżym Polem”. Ponadto w pobliżu znajdował się przystanek 
tramwajowy zwany, z uwagi na swój skromny wygląd i położenie w pobliżu pól uprawnych, 
„Betlejemką”. Prawdopodobnie do tego krzyża odnosi się opis tradycji poświęcenia pól: 

„(…) Dalej pielgrzymi podążali wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych, aby dojść do drogi będzińskiej, 

gdzie znajduje się krzyż nazywany zwyczajowo »Betlejemnką«. Tutaj też następowała kolejna modlitwa 

i zakopanie trzeciej Ewangelii i pielgrzymka ruszała w dalszą drogę. Wiodła ona w kierunku wschodnim 

dochodząc do cmentarza żydowskiego (…)24”.

24 Żymirski W. M., w oparciu o materiały Gabrieli i Witolda Gruszków, „Święto poświęcenia pól”, [w] „Zeszyty Czeladzkie”, nr 16/2011, s. 30-31.
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Zapewne krzyż ten wzmiankowany jest również 
w zbiorze czeladzkich kapliczek-pocztówek: 

„Krzyż drewniany stał też przy torach tramwajowych w pobli-

żu ogródków działkowych”25.

 Prawdopodobnie o krzyżu, który stał 
w tym miejscu wspomina Wojciech Wróbel, opi-
sując swój powrót do domu: „(…) Z Będzina do 
Czeladzi szedłem pieszo. (…) Spotkałem krzyż, 
taki sam jak dawniej”26. Przypuszczam że nie chodzi o kamienny krzyż stojący również 
przy ul. Będzińskiej, bliżej Czeladzi, postawiony w 1898 roku, gdyż ten wzniesiono 
ponad trzydzieści lat po powstaniu styczniowym, zaś bohater wyraźnie mówi, że krzyż 
stał już dawniej, przed jego wyjazdem z Czeladzi. Krzyż ten mógł zatem być swego 
rodzaju drogowskazem i  punktem orientacyjnym przy drodze prowadzącej z Będzina 
do Czeladzi. Przez wiele lat był praktycznie niewidoczny (zasłonięty gęstymi krzewa-
mi), i  zapewne dlatego nieznany sprawca dopuścił się jego profanacji, ścinając krzyż 
w 2006 roku w połowie jego wysokości. Podobny akt wandalizmu miał miejsce w Ro-
goźniku w 2007 roku.27

 O sprawie tej pisałem m.in na łamach tygodniku „Wiadomości Zagłębia”28 Dzię-
ki m.in. tej interwencji został on ponownie postawiony, jednak nadal stał w zarośniętym 
i zaśmieconym miejscu. Dopiero 2015 roku wycięto część gęstych krzewów zasłaniają-
cych go oraz uporządkowano pobliski teren. W pierwszej połowie 2016 wycięto pozostałe 
krzewy, wyrównano i posprzątano teren oraz wysypano ścieżkę z kamieni. 27 czerwca te-
goż roku ścięto stary, zniszczony krzyż, spalono go, zaś w jego miejsce postawiono nowy. 

25 Krzyże i kapliczki w Czeladzi...

26 Rączaszek A., Wróbel W., Pamiętnik powstańca 1863, s. 29.

27 Sobierajski P., Zdewastowany krzyż powróci na swoje miejsce. Wandalizm?, [w] „Dziennik Zachodni”, 9 XI 2007, s. 2.

28 Garstka R., Krzyże na złom, [w:] „Wiadomości Zagłębia”, nr 4, 2006; Garstka R., Krzyże na złom!, [w]„PiSma Powiatowe”, nr 9, 2006, s. 13-14.

Wszystkie te prace wykonali Rycerze Kolumba Rady nr 15523 w Czeladzi. 30 czerwca 
2016 roku ksiądz biskup Grzegorz Kaszak poświęcił nowy krzyż. W uroczystości wzięli 
udział: ks. Przemysław Szot – kapelan ks. biskupa, ks. kanonik Jarosław Wolski, ks. Piotr 
Pilśniak, ks. Mirosław Wilk, ks. Krzysztof Wąsik, Rycerze Kolumba z Czeladzi, Sosnow-
ca i Dąbrowy Górniczej oraz ich rodziny i mieszańcy Czeladzi. Po poświęceniu wszyscy 
przeszli procesyjnie do kościoła pw. Św. Stanisława BM, gdzie odbyła się msza święta 
sprawowana przez ks. biskupa Grzegorza Kaszaka.

Krzyż na działkach

Krzyż metalowy, o przekroju okrągłym z niewielką figurą Chrystu-
sa, stoi przy ulicy Będzińskiej na terenie pobliskich ogródków dział-
kowych obok wejścia i w bliskim sąsiedztwie drewnianego krzyża 
(„Betlejemka”). 
 Według informacji uzyskanej od prezesa ROD „Miejski” 
krzyż ten postawił i wykonał w latach 70. XX w. Józef Pustuł 
pracujący w  zakładach mechanicznych kopalni „Siemianowice”. 
Intencja postawienia nie jest znana. Krótki opis tego krzyża znaj-
duje się w zbiorze czeladzkich kapliczek. 

„Obecny krzyż jest krzyżem metalowym. Poprzednio znajdował się tam krzyż 

drewniany lecz nie w  tym miejscu co obecny. Krzyż drewniany stał też przy 

torach tramwajowych w pobliżu ogródków działkowych. W czasie robót przy 

torach tramwajowych został przeniesiony i zastąpiony krzyżem metalowym”29.

 Z opisu wynika, że w pobliżu obecnego metalowego krzyża, stał też inny krzyż. 
Uważam, iż ta uwaga odnosi się do krzyża zwanego „Betlejemką”. 

29 Krzyże i kapliczki w Czeladzi...
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Krzyż u „szubienic”

Krzyż drewniany, ustawiony przy ulicy Wojkowickiej w pobliżu cmentarza komunalnego 
i granicy z Będzinem. Jego kształt i wysokość zbliżony jest do krzyża stojącego do 2016 roku 
przy ulicy Będzińskiej („Betlejemka”) w  pobliżu ogródków działkowych. Na krzyżu wisi 
drewniana figura Chrystusa, pomalowana metaliczną farbą. Wymaga pilnej renowacji.
 O jego historii wiadomo niewiele. Został postawiony na gruncie Pawła Curyło 
prawdopodobnie na początku XX wieku30. Przypuszczalnie wyznaczał granicę Czeladzi 

30 Łabuz M., Karty ewidencyjne krzyży i kapliczek w Czeladzi, Czeladź 1998.

lub gruntów rolnych, mógł również chronić mieszkańców od zarazy. Niewielką wzmian-
kę odnoszącą się prawdopodobnie do tego krzyża odnajdziemy w tekście opisującym 
tradycję poświęcenia pól: 

„Kolejny etap pielgrzymki wiódł w kierunku krzyża u Szubienic, w okolicy ul. Wojkowickiej, gdzie 

następowało zakopanie drugiej Ewangelii (…)”31.

Historię nazwy tego miejsca przybliża nam jedna z czeladzkich legend: 

„Z pośród wielu zabytków 

i pamiątek, dokoła których 

powstało cały szereg legend 

i podań, na uwagę zasłu-

gują kapliczki czeladzkie 

i piaszczyste pola położo-

ne nad Brynicą pomiędzy 

Czeladzią a  Wojkowicami 

Komornemi tak zwane 

»Szubienice«. Zwłaszcza 

szubienice czeladzkie mają 

ciekawą historię powstania i są dla miasta symbolem wielkiej ofiarności i głębokiego patriotyzmu dawnych 

czeladzian. Po upadku powstania listopadowego (1831 r.) rozbitki powstańców nie chcąc się poddać car-

skiemu najeźdźcy próbowały na każdym kroku przeciwstawiać się kozactwu i staczać z niemi zacięte boje. 

Najzręczniej było prowadzić walki partyzanckie, które wobec liczebnie zastępów wojsk nieprzyjacielskich 

kończyły się dla powstańców dość szczęśliwe. Z chwilą jednak gdy powstanie w całym kraju zostało niemal 

całkowicie stłumione, nad powstańcami zawisła groźba śmierci. Zdziesiątkowane szeregi niedobitków pod 

dowództwem generała Rybińskiego przekradając się przez pole pod tak zwanym »Przełajem« na Górny 

31 Żymirski W. M., w oparciu o materiały Gabrieli i Witolda Gruszków, Święto poświęcenia pól, [w:] „Zeszyty Czeladzkie”, nr 16/2011, s. 30.
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Śląsk, będący pod zaborem niemieckim, tuż nad samą granicą, na wzgórzu pokrytym laskiem sosnowym 

osaczeni zostali przez kozaków, a następnie częściowo rozniesieni szablami i wywieszani na sosnach. Cze-

ladź pokryła się czarną żałobą na znak śmierci kilkudziesięciu bohaterów. Od tego czasu miejsce straceń 

powstańców nazwano »szubienicami«. Z biegiem czasu sosny - szubienice zostały wycięte, pola poddano 

uprawie a ostatnio nawet wyrastają na nich domki mieszkalne”32.

 Czy krzyż postawiono na pamiątkę tamtych dramatycznych wydarzeń, czy też 
jego historia skrywa inne tajemnice? Zapewne dziś trudno doszukać się prawdy… Pew-
nym jest, iż na terenie Czeladzi nie prowadzono działań związanych z powstaniem listo-
padowym. Jeśli jednak omawiana lokalizacja była miejscem kaźni, to warto ją w jakiś 
sposób upamiętnić np. skromną tablicą pamiątkową. Według innych relacji, w pobliżu 
miejsca, w którym znajduje się obecnie krzyż, stała niegdyś miejska szubienica.

Krzyż graniczny

Wzniesiony pod koniec XIX wieku. Pierwotnie zlokalizowany był 50 metrów bliżej w kie-
runku centrum dzielnicy Piaski. W okresie II wojny światowej hitlerowcy wrzucili go do po-
bliskiego stawu, skąd został wydobyty przez Przybyłka [nie podano imienia] z Milowic (dziel-
nica Sosnowca) i postawiony na jego gruncie33. Historię tą potwierdza inne źródło: 

„Henryk Wach, który od lat opiekuje się krzyżem, pamięta słowa wypowiedziane przez Karola Przybyłka: 

»Skoro ten krzyż nie ma gdzie stać, niech stoi na moim polu i niech Pan Bóg chodzi po moim polu«”34. 

W  1987 roku krzyż został skrócony ze względu na przegnicie jego dolnych partii35. 
Obecnie stoi przy ulicy Szybikowej na terenie, który przynależy do Sosnowca. Pier-

32 Kwaśniak W., Czeladzkie legendy, Czeladź 2004, s. 36.

33 Łabuz M., Karty ewidencyjne krzyży i kapliczek w Czeladzi...

34 Gajda I., Sobaszek J., Kapliczki i krzyże przydrożne Sosnowca, Sosnowiec, 2003, s. 72.

35 Łabuz M., Karty ewidencyjne krzyży i kapliczek w Czeladzi...

wotnie ustawiony 
po przeciwnej stro-
nie ulicy36 i zapewne 
dlatego jego histo-
rię odnaleźć można 
w  publikacjach opi-
sujących czeladzkie 
i  sosnowieckie małe 
obiekty sakralne.

 Nie należy doszukiwać się w tym wypadku błędu, gdyż niegdysiejsza wieś Milo-
wice przez wiele lat należała do czeladzkiej parafii i dopiero w 1915 roku przyłączono 
ją do Sosnowca37. Można przyjąć, iż krzyż ten był już kilkukrotnie wymieniany – zastę-
powany nowym, tak więc krzyż prezentowany na zdjęciu w zbiorze czeladzkich kapli-
czek nie jest obiektem z XIX wieku lecz znacznie późniejszym.
 Na krzyżu umieszczona była niewielka, (inna niż obecnie)38 figura Chrystusa, 
zaś wokół niej znajdowała się metalowa obręcz z promieniami. U jego podstawy stał 
niewielki płotek ze skośnie ściętych sztachet. Krzyż ustawiony był na dwustopniowej, 
murowanej podmurówce. Przez wiele lat krzyżem opiekowała się osoba mieszkająca 
w  domu naprzeciw niego. Po jej śmierci rodzina zmarłej nie podjęła dalszej opieki. 
Od 2010 roku krzyżem opiekują się państwo Bielak z Milowic, którzy w miejsce sta-
rego, zniszczonego krzyża, ufundowali i zamówili u stolarza w Pilicy równie masywny, 
wykonany z dębowego drewna krzyż. Państwo Bielak są również inicjatorami odnowie-
nia w 2010 r. kapliczki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej stojącej przy ulicy Saturnow-
skiej. Przy krzyżu w pierwszą niedzielę maja odbywa się nabożeństwo majowe.

36 Gajda I., Sobaszek J., Kapliczki i krzyże przydrożne…, s. 72.

37 Tamże, s. 65.

38 Rok 2015
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Zapomniana kapliczka

Kapliczka została wybudowana ku czci Matki Bożej przez pana Seweryna Juszczaka, 
mieszkańca Czeladzi w latach 60. XX w., na terenie ogródka działkowego przy ulicy 
Przełajskiej. Poświęcona przez księdza Mieczysława Oseta. Pod kapliczką umiesz-
czono ziemię z różnych zakątków Polski – miejsc szczególnie bliskich fundatorowi 
kapliczki. Znajduje się tam ziemia z Cieszęcina – miejsca urodzenia fundatora, Jasnej 
Góry, z placu kościelnego najstarszego sosnowieckiego kościoła oraz placu kościelne-
go Łódzkiego Kościoła Wojskowego. 
 Według informacji uzyskanej od pana Juszczaka, jego ojciec służył w wojsku 
polskim w stopniu pułkownika i był w garnizonie 11 Pułku Kawalerii. Fundator ka-
pliczki w młodości pragnął zostać księdzem. Spędził nawet trzy lata w  seminarium 
duchowym w Środzie Śląskiej i miał za sobą pierwsze święcenia kapłańskie, został jed-
nak usunięty pod zarzutem nie posiadania sakramentu chrztu świętego. Dokumenty 
potwierdzające przyjęcie sakramentu zagubiły się w Wieruszowie podczas okupacji. Po 
czasie pokazało się, że zostały one przeniesione do Galowic, a następnie po zakończo-
nej wojnie z powrotem do urzędu gminy w Wieruszowie39.

 Kapliczka murowana, nakryta niewielkim daszkiem. Na nim niewysoki krzyż. 
Od frontu nisza z obrazem Matki Bożej. Obecnie40 teren opuszczony i zaniedbany, ka-
pliczka niszczeje. Można przypuszczać, że właściciel nie opiekuje się tym miejscem, na 
którym do niedawna trzymał kilka kur i psa. 

39 Z panem Juszczakiem rozmawiałem przy okazji moich badań terenowych w 2003 r.

40 Rok 2015.
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Boże Męki

W Czeladzi znajdują się dwa kamienne krzyże tzw. „Boże Męki” odbiegające swym 
kształtem od krzyży i kapliczek usytuowanych na terenie miast Zagłębia Dąbrowskiego: 
Będzina, Sosnowca czy Dąbrowy Górniczej. Ich styl typowy jest dla krzyży przydroż-
nych, jakie spotkać można np. w niektórych miastach Górnego Śląska: Katowic, Cho-
rzowa, Bytomia, czy Siemianowic Śląskich. Wprawdzie w Łagiszy przy ulicy Pokoju oraz 
w Grodźcu na szczycie wzgórza św. Doroty41 znajdują się zbliżone kształtem, kamienne 
krzyże, jednak odbiegają one znacznie od śląskiego wzorca42. 
 Kamienne krzyże przydrożne wznoszone w XIX i na początku XX wieku posia-
dają typową budowę. Składają się na nie podstawa, trzon najczęściej z niszą kaplicz-
kową, oraz krzyż właściwy z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Wykonywano je 
zazwyczaj z piaskowca oraz marmuru, późniejsze zaś z granitu. Potocznie krzyże te lud 
śląski nazywa „Bożymi Mękami”, ponieważ z każdego z nich spogląda Ukrzyżowany, 
a pod krzyżem na cokole załamuje boleśnie ręce Matka Boska zwana Bolesną.43 
 Nazwa „Boża Męka” powszechnie używana na Górnym Śląsku, jest bardzo stara 
i znana była również w innych częściach Polski, podobnie jak forma krzyża spotykana głów-
nie na Podkarpaciu, jednak nigdzie nie występują one tak powszechnie, dominując nad 
innymi obiektami małej architektury sakralnej, jak na Górnym Śląsku44. Zapewne z racji 
ciekawej i bogatej konstrukcji, krzyże te nazywane są czasem, choć niesłusznie, kapliczka-
mi45. Nie jest to jednak kapliczka, lecz krzyż stanowiący spójną, jednolitą całość z podstawą, 
trzonem i niszą, w której znajduje się figura Matki Bożej oraz tablica inskrypcyjna. Często 

41 Krzyż wykonany z piaskowca stojący na wzgórzu św. Doroty (Dorotce) został w 2008 roku roztrzaskany. Zob. Nowacka M., Oddajcie ludziom krzyż!, 
[w:] „Dziennik Zachodni”, nr 22 (28), 30.05.2008, s.1.

42 Garstka R., Będzińskie pejzaż frasobliwy,  s. 44 i 48.

43 Łapski A., Szopa R., Chorzowskie krzyże kapliczki rzeźby, Chorzów 2007, s. 5.

44 Lipok-Bierwiaczonek M., Tychy. Kapliczki i krzyże przydrożne, Tychy 1999, s. 23.

45 Krzyże i kapliczki w Czeladzi, Łyżwiński J. , Zarzecze, Czeladź 2006., s. 75, Andrzejewski A., Pietrzyk J. Wyniki badań archeologiczno architektonicznych 
7 kapliczek z terenu Czeladzi przeprowadzonych w grudniu 2000 roku. Kapliczka przy ul. Grodzieckiej, Łódź 2000.

jedynie dzięki takiej tablicy udaje się ustalić funda-
tora krzyża, intencję i rok fundowania oraz nazwisko 
kamieniarza, który dzieło wykonał. W obu omawia-
nych przypadkach autorem krzyży jest Eustachiusz 
Broniszewski46, którego zakład rzeźbiarko-kamie-
niarski, w latach przed I wojną światową znajdował 
się w Sosnowcu przy Alejach (obecnie Aleje Mirec-
kiego), przy przejeździe kolejowym na stację Pogoń. 
Ponadto był dostawcą płyt marmurowych do prze-

mysłu i handlu. Warto przypomnieć, że w zakładzie Broniszewskie-
go powstało wiele pomników nagrobnych, które obecnie odnaleźć 
możemy na licznych zagłębiowskich cmentarzach.

Krzyż przy ulicy Grodzieckiej

Stoi przy ulicy Grodzieckiej nr 106, zaś pierwotnie ustawiony 
przy tej samej ulicy obok domu Glimajstrów. W czasie okupacji 
został rozebrany i przechowywany w  pomieszczeniach kościoła. 
W latach 1948-1970 stał przy ulicy Bytomskiej (obecnie Staszica, 
róg Siemianowickiej). W miejscu, gdzie się obecnie znajduje, stał 
krzyż z postacią Chrystusa47. W kronice parafialnej odnajdujemy 
informację: 

„1968 16 lipca. Otrzymałem z kurii diecezjalnej zezwolenie na przeniesienie 

figury z ul. Bytomskiej na Grodziecką. Figurę tę przeniesiono na prośbę Prezydium Miejskiej Rady Na-

46 Przemsza-Zieliński J., Sosnowiecka Encyklopedia Historyczna, [w:] „Sygnały Biograficzno-Tematyczne”, zeszyt 1, Sosnowiec 1994, s. 49.

47 Krzyże i kapliczki w Czeladzi…
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rodowej. Miejsce na którym stała figura zajęto na poszerzenie ulicy. Prezydium 

przeniosło i pięknie odnowiło figurę. Postawiona została na miejsce krzyża”48.

Dzięki inskrypcji kamieniarskiej umieszczonej na cokole (E. Bro-
niszewski) znany jest autor krzyża oraz wiadomo, że w 1904 roku 
na chwałę Bożą, postawił go Paweł Grząba z Czeladzi. Prawdo-
podobnie informację o tym krzyżu odnajdujemy w opisie święta 
poświęcenia pól: 

„(…) Teraz trasa wiodła granicą między Czeladzią a Grodźcem, wzdłuż torów kolejowych, docie-

rając do następnej kapliczki przy ulicy Grodzieckiej. Tam też ksiądz po raz kolejny poświęcał pola, 

a następnie pielgrzymi udawali się granicą miasta w kierunku wschodnim do ulicy Będzińskiej”49.

W 2009 roku został odnowiony. Krzyż przed renowacją otoczony był płotkiem betono-
wym, obecnie drewnianym.

Krzyż przy ulicy Będzińskiej

Znajduje się przy drodze prowadzącej w kierunku Będzina, na niewielkim wznie-
sieniu w pobliżu Zakładu Inżynierii Komunalnej (ul.  Będzińska 64). Krzyż, na cześć 

48 Sobczyński J., Kronika parafialna św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi, t. VI, s. 848.

49 Żymirski W. M., w oparciu o materiały Gabrieli i Witolda Gruszków, Święto poświęcenia pól, „Zeszyty Czeladzkie” 
nr 16/2011, s. 30.

i chwałę Maryi Pannie, ufundowali obywatele Czeladzi w 1898 
roku. W 2008 roku dokonano jego konserwacji i przeniesienia 
na obecne miejsce, gdyż wcześniej stał po drugiej stronie ulicy 
obok linii tramwajowej. 
 W opracowaniu poświęconym czeladzkim i piaskowskim 
zabytkom oba krzyże nazywane są „figurami”50. W monografii 
Historia Czeladzi znajduje się zdjęcie tego krzyża oraz błędnie 
podana data jego powstania – 1888 r.51 Prawdopodobnie przy 
tym krzyżu lub krzyżu drewnianym, stojącym również przy uli-
cy Będzińskiej („Betlejemka”), formowała się procesja wiernych 
w dniu wizytacji biskupiej: 

„Kto żyw udawał się świątecznie ubrany na granicę gruntów miejskich 

w kierunku Będzina. Tu przy krzyżu formowała się procesja z feretro-

nami, ozdobnymi latarniami, świecami itp. wystrojem procesyjnym. 

Kapela grała pobożne pieśni. Następowało powitanie przez kapłanów 

czeladzkich”52.

50 Rejdak A., Czeladzkie i Piaskowskie zabytki, [w:] „Zeszyty Czeladzkie”, 6/1999, s. 23.

51 Historia Czeladzi, red.Drabina J., tom 1, Czeladź 2012, s. 510.

52 Termiński J., Nasza Czeladź w XIX wieku, Czeladź 1997, s. 88.
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Chrystus Frasobliwy

Kapliczka słupkowa, murowana, tynkowana, bielona. Stoi w roz-
widleniu ulic Przełajska i Łączkowa. Na daszku ażurowy krzyż, od 
frontu półokrągła nisza, zamknięta szklonymi drzwiczkami. We-
wnątrz niewielka, drewniana figura Chrystusa Frasobliwego, któ-
ra została umieszczona tam w 2006 roku staraniem  mieszkańców 
ulic Boguckiego i Łączkowej. Poświęcona 28 października tegoż 
roku, przez księdza Mieczysław Oseta. Autorem figury jest arty-
sta Jan Giejson z Barda Śląskiego53. Pierwotnie w niszy, na nie-
wielkim postumencie, znajdowała się drewniana figura Chrystu-
sa Frasobliwego, która została prawdopodobnie przeniesiona do 
kościoła pw. św. Stanisława BM, później zaś do kaplicy w Domu 
Katolickim, co potwierdza odręczny dopisek śp. ks. Mieczysława 
Oseta, sporządzony w wykazie zabytkowych przedmiotów parafii 
św. Stanisława z dnia 12 lutego 1980 roku. 
 Oczywiście na ma pewności, że to właśnie ta figura znaj-
dowała się w kapliczce, gdyż spis nic o  tym nie wspomina. Co 
ciekawe, wykaz ten wymienia dwie figury Chrystusa Frasobliwe-
go, jedną (omawianą) z I połowy XIX wieku, która miała znajdo-
wać się w Domu Katolickim (jednak obecnie54 jej tam nie ma), 
oraz drugą datowaną na XVIII wiek, która znajduje się obecnie 
w kościele, w niszy z prawej strony ołtarza górniczego55. 

53 Szaleniec I., Kapliczka jak nowa, [w:] „Echo Czeladzi” nr 11/173, listopad 2006, s. 7.

54 Obserwacja na czas 2016-2017 r. 

55 Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. 
Rejduch-Samkowa I., Samek J., tom VI, s. 9; 
Ryszka Cz., Czeladź. 750 lat parafii, s. 118, 
263, Ryszka Cz. Klejnot Czeladzi, s. 162.
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 Według notatki ks. Oseta wiadomo, iż XVIII-
-wieczna figura stoi przy ołtarzu górniczym od 2002 roku, 
zaś w 2004 roku została poddana konserwacji. Dwie fi-
gury Chrystusa Frasobliwego wskazuje również publika-
cja Klejnot Czeladzi, informując, iż należą one do skar-
bów świątyni56. Autor nie podaje jednak ich dokładnego 

56 Ryszka Cz., Klejnot Czeladzi, s. 162.

umiejscowienia, a fotografie pokazują jedynie tę z XVIII wieku. Inne 
źródło57 wskazuje, że oryginał figury znajduje się w kościelnym skarb-
cu. Możliwe, iż figura z XIX w. znajduje się w tym miejscu, o ile jest 
jeszcze w dobrym stanie technicznym. Wpis w karcie tego obiektu 
dokonany w latach 90. XX w. informuje, iż część figury jest mocno 

uszkodzona, a drewno zaatakował szkodnik – kołatek domowy.
 W kapliczce, w miejsce drewnianej, wstawiono inną rzeź-
bę. Miało to miejsce prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej, ponieważ ksiądz Sobczyński w kronice para-
fialnej wspomina, iż: 

„1941 r. 31 sierpnia. Potłuczono figurę Pana Jezusa Frasobliwego przy dro-

dze Przełajskiej i figurę św. Rozalii przy ulicy Bytomskiej”. 

Opis sugeruje, że był to materiał inny niż drewno, który można 
stłuc. Nie wiadomo, w którym roku w miejsce zniszczonej wsta-
wiono ponownie kolejną figurę. 
 Wiadomo jednak, że ceramiczna (gipsowa?) figura znajdowa-
ła się w kapliczce do 2003 roku, kiedy to została skradziona. Była ona 
przytwierdzona do niewysokiego cokolika, a ten do ściany kapliczki. 
Gdy złodziej wyrwał figurę, w niszy pozostały jedynie „stopy” przy-
mocowane do podłoża. W jej miejsce w 2006 roku wstawiono nie-
wielką, drewnianą rzeźbę, o której wspominałem na początku tekstu. 
Opracowanie58 poruszające temat kapliczki podaje, iż w niszy znajdu-
je się drewniana figura, jednak w chwili opracowywania tekstu (2000-
2001 r.) znajdowała się tam już figura ceramiczna.

57 Czeladzkie rody. Portret miasta. Księga pamiątkowa Klubu Rodów Czeladzkich, oprac. Walczak J. przy współudziale 
Walczak D., Czeladź 2012, s. 236

58 Krzyże i kapliczki w Czeladzi...

Z inicjatywy Rady Zarządzającej Towarzystwa Akcyj-
nego Górniczo-Przemysłowego „Saturn” w 1913 roku 
w sali Domu Zbornego kopalni „Saturn” został urzą-
dzony ołtarz przeznaczony dla pracowników . Po-
chodzi on z pracowni artystyczno-rzeźbiarskiej kiel-
czanina Leona Książyńskiego. Pole środkowe ołtarza 
wypełnia obraz, którego tło stanowił malowany pejzaż 
Jerozolimy. Natomiast pierwszy plan zajmowała pła-
skorzeźba przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa 
i stojące pod nim dwie niewiasty1. 
W pierwszej połowie lat 60. XX wieku kierownictwo 
kopalni funkcjonującej od 1950 roku pod nowym szyl-
dem „Czerwona Gwardia” w związku z naciskiem władz 
komunistycznych w przedmiocie likwidacji miejsc kul-
tu religijnego w zakładach pracy podjęło decyzję o usu-
nięciu ołtarza z cechowni. Został on przeniesiony do 
kościoła pw. św. Stanisława BM i umieszczony w za-
chodnim ramieniu transeptu. Wskutek nieszczęśliwego 
wypadku do jakiego doszło w sierpniu 2003 r. obraz 
całkowicie spłonął, zaś ołtarz został bardzo poważnie 
zniszczony. Jego drewnianą obudowę odtworzyli spe-
cjaliści z pracowni stolarskiej „U Salezjanów” w Oświę-
cimiu, zaś złocenia wykonali konserwatorzy dzieł sztu-
ki Barbara i Janusz Dorauowie z Siemianowic Śląskich. 
Patronką ołtarza została św. Barbara, której wizerunek 
autorstwa artysty plastyka Adama Kiełba wypełnił jego 
centralną część2. 4 grudnia 2004 roku zrekonstruowany 
ołtarz ustawiono w kościele3. W dniu 1 stycznia 2005 r. 
podczas mszy św. ks. bp Adam Śmigielski dokonał aktu 
uroczystego poświęcenia ołtarza.

1 Archiwum Państwowe w Katowicach, 846 Towarzystwo Górniczo-
Przemysłowe „Saturn”, sygn.. 1591.

2 Binek-Zajda A., S. Lazar, I. Szaleniec, Kopalnia i osiedle robotnicze „Saturn”. 
Historia, architektura, ludzie, Czeladź 2016.

3 Ryszka Cz., Klejnot Czeladzi, Kościół Stanisława Biskupa Męczennika, 
Bytom 1997, s. 264.
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 Pan Jerzy Zawada (mieszkający w pobliżu opiekun kapliczki), przygotowując w 2005 
roku niszę do ustawienia nowej (drewnianej) rzeźby, rozebrał stary, zbutwiały cokolik, na któ-
rym stała figura skradziona w 2003 roku. Pod tynkiem znalazł fragment wydawanej w Sosnowcu 
gazety „Iskra” z 1 września 1915 roku, co, jak przypuszcza, może wskazywać na okres powstania 
kapliczki: „(…) wybudowana obok mogiły w okresie rozbiorów Polski (…)”59. Na temat czasu 
jej powstania krąży wiele opowieści, które dziś pamiętają jedynie nieliczni mieszkańcy.
 Według przekazu pochodzącego z Czeladzi księdza Kazimierza Koniecznego60 dowiadujemy 
się, że kapliczkę wybudowała jego babka Marianna z domu Gołczyk około roku 1864, po śmierci 
swego męża Józefa Koniecznego, który zginął w powstaniu styczniowym. Inne źródło podaje, że 
inicjatorami jej budowy była rodzina Boguckich61 [Grząbów].62 Jerzy Zawada uważa, że fundatorem 
była Marianna z domu Gołczyk, żona Józefa Koniecznego (ur. w 1824 roku), który około 1863-
1864 roku został zabity przez patrol kozacki w miejscu, w którym obecnie znajduje się kapliczka. 
Józef Konieczny brał udział w powstaniu styczniowym, przemycając przez granicę broń do Prus. Na 
rzece Brynicy znajdowała się granica rozbiorowa prusko-rosyjska63. Inne materiały podają natomiast, 
iż kapliczkę wybudowano w połowie XIX wieku na miejscu pochówku uczestników polskiego ru-
chu niepodległościowego należących do Organizacji Orła Białego64, lub że pochowano tu rosyjskich 
żołnierzy poległych w trakcie I wojny światowej65. Wersji powstania obiektu jest kilka i zapewne nie 
wszystkie z nich są prawdziwe. Organizacja Orła Białego powstała w 1939 roku, tak więc kapliczka 

59 http://czeladz.org.pl/index.php?strony=sprawy&art=83, dostęp 22.03.2016.

60 Ksiądz Kazimierz Konieczny (1904-1981) był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Anny, w latach 1968-1980. Urodził się 3 marca 1904 r. w Czeladzi. 
Pochodził z wielodzietnej mieszczańskiej rodziny. 9 lutego 1981 r. zmarł na plebanii w Wilanowie. Prałat domowy Jego Świątobliwości, doktor prawa 
kanonicznego, były profesor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, były oficjał Sądu Arcybiskupiego w Gnieźnie, wiceoficjał Sądu 
metropolitalnego w Warszawie, a przy tym bardzo dobry znawca języka łacińskiego, miłośnik gór i przyrody, filatelista oraz znakomity fotografik. Ze swoich 
zbiorów przekazał do Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie około 20 000 fotogramów. Umarł w wieku 77 z dorobkiem 50 lat kapłaństwa.

61 Szaleniec I., Kapliczka jak nowa, [w:] „Echo Czeladzi” nr 11/173, listopad 2006, s. 7.

62 Według relacji Jerzego Zawady w artykule „Kapliczka jak nowa”, powinno widnieć nazwisko Grząba.

63 Zobacz także: Czeladzkie rody. Portret miasta. Księga pamiątkowa Klubu Rodów Czeladzkich, s.235-236.

64 Organizacja Orła Białego w Zagłębiu Dąbrowskim - organizacja zwana także „Orłem Białym” oraz Związkiem Orła Białego (ZOB), należy 
do pierwszych organizacji konspiracyjnych o charakterze cywilno-wojskowym, jak się powstały w okupowanym kraju. Utworzona została w Krakowie 
22 września 1939 r. Na jej czele stanął mjr rez. Kazimierz Kierzkowski. http://wikizaglebie.pl

65 Andrzejewski A., Pietrzyk J., Wyniki badań archeologiczno architektonicznych 7 kapliczek z terenu Czeladzi przeprowadzonych w grudniu 2000 roku. 
Kapliczka przy ul. Przełajskiej, Łódź 2000, s. 2.

nie mogła być postawiona na miejscu pochówku uczestników tej organizacji w XIX wieku, gdyż ta 
jeszcze nie istniała! Najbardziej prawdopodobna wersja jest ta dotycząca śmierci Józefa Koniecznego.
 W latach 50. XX w. podczas prac ziemnych związanych z ciągnięciem kabla wysokiego 
napięcia do szybu „Kondratowicz”, przy kapliczce natrafiono na ludzkie kości. Według relacji 
starszych mieszkańców w miejscu tym straszyło i ludzie obchodzili je naokoło z lękiem. Słyszano 
jakieś dziwne odgłosy, zaś w pobliżu widywano dużego psa z łańcuchem. Wszystko to ustało, 
gdy po odnalezieniu kości miejsce zostało poświęcone przez księdza z pobliskiego kościoła66.
 Niektóre źródła sugerują, iż kapliczka pochodzi z XVII-XVIII wieku67. Danych tych nie  
potwierdzają opracowania68, datujące ten obiekt na pierwszą połowę XIX wieku. Na ten sam 
okres wskazuje również Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce69, wymieniając trzy kapliczki znaj-
dujące się w Czeladzi, nie podając jednak dokładnej ich lokalizacji, tak więc nie wiadomo, czy 
zapis dotyczy również omawianej kapliczki. Należy jednak przypuszczać, że gdyby pochodziła ona 
z XVII lub XVIII wieku, to zapewne zostałoby to odnotowane w spisach obiektów zabytkowych.
 Warto nadmienić, że w rejestrze zabytków województwa śląskiego70 kapliczka ta nie figu-
ruje. Obiekt był świadkiem wielu religijnych praktyk, które zarzucono pod koniec XX wieku. Jed-
ną z nich był procesyjny obchód pól w dniu świętego Marka oraz święto poświęcenia pól, prak-
tykowane po Zielonych Świątkach. Obie wielokilometrowe, kilkugodzinne procesje obchodziły 
granice miasta, modląc się o urodzaj i oddalenie licznych plag i klęsk. Mieszkańcy byli odświętnie 
ubrani, zaś asysta niosła sztandary, proporce i feretrony. W niektórych wyznaczonych miejscach, 
najczęściej w pobliży krzyży lub kapliczek zakopywano spisany na kartce fragment Ewangelii. 

„Obrzęd ten polegał na wykopaniu w ziemi otworu, do  którego wkładano zrolowany, w formie laurki, 

fragment Ewangelii, a następnie przysypywano ziemią”71. 

66 Relacja Jerzego Zawady z Czeladzi; Czeladzkie Rody s. 236.

67 Łabuz M., Karty ewidencyjne krzyży i kapliczek w Czeladzi, 1998. Mrozowska M., Na rozstajach dróg, Urząd Miasta Czeladź 2005, s.11.

68 Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. Rejduch-Samkowa I., Samek J., tom VI województwo katowickie, zeszyt 1 powiat będziński i miasta wydzielone 
Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec…, s. 12.  

69 Pokropek M., Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa 1978, s. 68.

70 Rejestr dostępny w biurze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz na stronie http://www.wkz.katowice.pl/, dane na 2015 rok.

71 Żymirski W. M., w oparciu o materiały Gabrieli i Witolda Gruszków, Święto poświęcenia pól, [w] „Zeszyty Czeladzkie” nr 16/2011, s. 30.
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Obrzęd „zakopywania Ewangelii” polegał na umieszczeniu w ziemi, 
w  pobliżu przydrożnych kapliczek lub krzyży, które wyznaczały stacje 
procesji, kartek ze słowami Ewangelii. Miało to chronić pola oraz gwa-
rantować obfite plony. W niektórych rejonach Polski dokonywano tego 
w czasie procesji Bożego Ciała, a zapisane na kartkach zadania z Ewange-
lii odpowiadały fragmentom czytanym przy poszczególnych ołtarzach72.
 Z opisów wynika, iż trasy obu procesji różniły się, jednak niektó-
re punkty, np. kapliczki, były dla nich wspólne. Przy omawianej kapliczce, 
w dniu św. Marka zakopywano drugą „wanielię”73, „wanielję”74 natomiast 
podczas święta poświęcenia pól zakopywano pierwszą „ewangelię”75. War-
to zwrócić uwagę na różne nazewnictwo określające fragment Ewangelii.
 Zapewne przy kapliczce otoczonej krzewami bzu i położonej 
w spokojnej okolicy odbywały się również nabożeństwa majowe, jed-
nak obecnie wszystkie te tradycje są jedynie wspomnieniem dawnych 
lat, o których pamiętają najstarsi mieszkańcy. Zwyczaje te odeszły wraz 
z ludźmi, którzy je kultywowali i zanikiem rolnictwa na tych terenach…

Figura Serca Jezusowego

Stoi przy ulicy Cmentarnej w pobliżu Komisariatu Policji na wy-
sokim, wielostopniowym cokole. Dzięki zachowanemu napisowi, 
wyrytemu na cokole wiemy, że figurę w 1906 roku ufundowali 
parafianie czeladzcy, a jej twórcą był Piotr Haraczek, którego za-

72 Trąba M. Stosunki wyznaniowe [w] Historia Czeladzi tom 1., s, 493.

73 Mrozowska M. Na rozstajach dróg, s. 11.

74 Termiński J. Nasza Czeladź…,s. 121.

75 Żymirski W. M., w oparciu o materiały Gabrieli i Witolda Gruszków, „Święto poświęcenia pól”, s. 30.

kład kamieniarski mieścił się w Będzinie76. Pobliski cmentarz grzebalny znajdujący się na niewielkim 
wzniesieniu oraz miejsce, w którym stoi figura zwano „na Górnikach”77. Figura i cokół do czasu jej 
renowacji przeprowadzonej w 2005 roku pokryte były farbą.
 Na pocztówce opisującej ten obiekt78 błędnie podano część tekstu wyrytego na postumencie 
figury. Było to zapewne wynikiem wcześniejszego przemalowania (zatarcia?) niektórych cyfr i liter, 
skutkiem czego pierwotny tekst został błędnie odczytany. 
Napis z pocztówki: 

„PÓJDZCIE DO MNIE WSZYSCY KTÓRZY PRACUJECIE I JESTEŚCIE OBCIĄŻENI A JA WAS OCHŁODZĘ. 1908 r.

PARAFIANIE CZELADZCI. 

P. KAGACZEK BEDZINIE”. 

Napis z cokołu, zgodnie z oryginałem:

„POJDZICIE DO MNIE WSZYSCY KTÓRZY PRACUJECIE I JESTESCIE OBCIĄZENI A JA WAS OCHŁODZĘ. 

1906 R. PARAFIANAIE CZELADZCY. 

P. HARACZEK w BĘDZINIE”.

76 Będzin 1358-2008, t. III, Od rozbiorów do współczesności, Nita M., „Miasto powiatowe w królestwie polskim (1867-1914)”, Będzin 2008, s. 182. (W 1899 roku zakład 
kamieniarski w Będzinie założył Piotr Haraczek.)

77 Termiński J. Nasza Czeladź…, s. 45 i 113.

78 Krzyże i kapliczki w Czeladzi….
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Chrystus Zwycięzca (Salwator)

Znajduje się przy ulicy Wojkowickiej, na skręcie w ulicę Rolniczą. Kapliczka słup-
kowa, murowana, tynkowana, pomalowana. Od frontu trzy stopnie schodów. Dach 
dwuspadowy, w zwieńczeniu ażurowy krzyż. Wnęka kapliczki zabezpieczona metalo-
wymi drzwiczkami. Do niedawna (ok. 2008 r.) w pobliżu działał przejazd kolejowy 
i budka dróżnicza. Dokładny rok powstania, fundator i  intencja fundowania nie są 
znane. Liczne opracowania wzmiankujące kapliczkę podają różne daty jej powstania. 
Na pierwszą połowę XIX wieku wskazuje np. Katalog zabytków sztuki w Polsce79 oraz 

79 Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. Rejduch-Samkowa I., Samek J.

publikacja Mariana Po-
kropka80, w których wy-
mieniona jest kapliczka 
i  drewniana figura Chry-
stusa Salwatora stojąca nie-
gdyś w niszy. Również inni 
autorzy uważają, że figurę 
należy datować na początek 
XIX wieku81, jednak nie-
które źródła podają, że fi-
gura pochodzi z XVII wie-
ku82. Nie wiadomo na czym 
te ostanie opierają swoje 
informacje tym bardziej, że 

bibliografia użyta w opracowaniu tych tekstów nic o tym nie wspomina…

 Pierwotnie w kapliczce znajdowała się drewniana, polichromowana, ludowa fi-
gura Chrystusa Salwatora, przeniesiona na początku lat 90. XX w., z inicjatywy Komisji 
Historycznej przy burmistrzu miasta Czeladź i decyzją księdza proboszcza Mieczysława 
Oseta, do kościelnego skarbca, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego (2018  roku). 
Tam również znajduje się inna drewniana figura Chrystusa Zmartwychwstałego, dato-
wana na XIX wiek83. W jej miejsce wstawiono gipsową figurę Chrystusa Zmartwych-
wstałego, która jednak została zniszczona. Nie była to kopia oryginału, jak sugeruje 

80 Pokropek M., Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce….

81 Ryszka Cz., Klejnot Czeladzi. Kościół Stanisława Biskupa i Męczennika, Bytom 1997, s. 162.

82 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 12, Rejdak Artur, „Czeladzkie i Piaskowskie zabytki”, s. 23., Konopelska W. W parafialnym skarbcu, [w] „Echo 
Czeladzi”, marzec 2012, s. 20.

83 Karta obiektu znajduje się w biurze MKZ w Czeladzi
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tekst zamieszczony w „Echu Czeladzi”84. Następnie w to miejsce dano gipsową figurkę 
Matki Bożej85. Kapliczka wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem B/564/82 
z 13 IV 1982. W październiku 2018 roku wyremontowano kapliczkę, staraniem jed-
nego z sympatyków Rycerzy Kolumba – Cezarego Owczarka oraz czeladzkiej Rady 
Rycerzy Kolumba wraz z kapelanem księdzem Jarosławem Wolskim.

 Kapliczka stanowiła niegdyś trzecią z czterech symbolicznych granic miasta (tzw. 
druga niwa). Podczas procesji w dniu św.  Marka odprawiano w  tym miejscu krótkie 
nabożeństwo, święcono pola i zakopywano trzecią „wanielię”86.

84 Konopelska W. W parafialnym skarbcu, [w:] „Echo Czeladzi”, marzec 2012, s. 20.

85 Garstka R., Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego, styczeń 2008. W posiadaniu Powiatowego Konserwatora Zabytków w Będzinie.

86 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 12.

Chrystus na dachu

Figura znajduje się na dachu 
świątyni pw. św. Stanisława 
BM, między dwiema wieża-
mi. Krótką informację na te-
mat jej historii odnajdujemy 
w kronice parafialnej. 

5 września 1932 roku, za 900 

złotych, zamówiono figurę 

Serca Jezusowego w zakładzie 

kamieniarskim pana Jana Za-

górskiego w Sosnowcu, którą 

w  dniu 23 maja 1933 roku, 

ustawiono na szczycie kościo-

ła między wieżami87.

 Można przypuszczać, że figu-
ra została wykona z piaskowca 
z całą starannością dla kamie-
niarskiej sztuki, gdyż – na co 
wskazują daty – figura two-
rzona była blisko rok.

87 Sobczyński J. , Kronika parafialna św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika…
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Trzy Barbary

Świętą Barbarę jako patronkę dobrej śmierci czcili przede 
wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną byli naj-
bardziej narażeni: górnicy, hutnicy, marynarze, rybacy, żołnie-
rze, kamieniarze oraz więźniowie. Współcześnie święta Barbara 
uważana jest głównie za najważniejszą patronkę górników.

Kopalnia „Saturn”

Powstanie podziemnego miejsca kultu świętej przypa-
da na rok 1903 i nawiązuje do nieszczęśliwego wypadku 
z dnia 31 maja 1902 r., którego skutkiem był podziemny 
pożar. Zbudowana w miejscu będącym zaczątkiem pożogi 
stanowiła symboliczną formę podziękowania za ocalone 
życie górników i uratowanie stanowisk pracy88. Postawio-
no ją na mocy decyzji Rady Zarządzającej z dnia 21 stycz-
nia 1903 roku kosztem 1000 rubli, w miejscu w którym 
31 maja 1902 roku zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.89

 W pierwszej połowie lat 60. XX w. z uwagi na 
występujące na pierwszym poziomie wydobywczym za-
grożenie pożarowe kaplica pod osłoną nocy została zlikwi-
dowana, zaś figura św. Barbary przetransportowana na po-
wierzchnię, złożona do skrzyni i początkowo umieszczona 
w pomieszczeniu gospodarczym. Z powodu narastających 

88 Binek-Zajda A., Lazar S., Szaleniec I., Kopalnia i osiedle robotnicze „Saturn”. Historia, architektura, ludzie., Czeladź 2016, s. 29-30.

89 Kronika parafialna pw. św. Stanisława BM

żądań władz partyjnych zmierzających do całkowitej 
laicyzacji miejsc pracy, rzeźbę tę przed nieuchronnym 
zniszczeniem uratował inż. Jerzy Termiński, dyrektor 
kopalni w latach 1966-1975, który przechował ją 
w piwnicy swojego domu90. Dzięki staraniom człon-
ków NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwona 
Gwardia” figura św. Barbary powróciła do cechow-
ni z początkiem lat 80. Po zakończonym 31 grud-
nia 1996 roku procesie likwidacji zakładu, trafiła po 
pewnym czasie do budynku dawnej łaźni na Ruchu 
III (pierwotnie kopalnia „Czeladź”) i stanęła na nie-
wielkim ołtarzyku wykonanym przez Kazimierza Ol-
szewskiego. Przypuszczalnie wówczas pomalowano ją 
także na barwne kolory. Na początku grudnia 2010 
roku postać świętej znalazła nowe miejsce – w naro-
żu budynku administracyjnego Zakładu Centralny 
Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi-Piaskach 
stanowiącym oddział Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń SA w Bytomiu. Zewnętrzną niszę zaprojektował 
Tadeusz Markowski, wykonali natomiast pracowni-
cy Zakładu Czok – Krzysztof Ślusarczyk, Andrzej 
Kasprzyk, Zenon Kimla, Krzysztof Piotrowski, Jacek 
Żakiewicz, Emil Czugała i Dariusz Walkiewicz. 
Do czasów współczesnych zachował się również 
marmurowy napis „Ś Barbara” (Święta Barbara) 
pochodzący z podziemnego ołtarza. Przywrócony 

90 Jak informuje dr hab. Kamilla Termińska.
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do dawnej świetności obecnie znajduje się we wnętrzu Muzeum 
Saturn – Galeria Sztuki Współ-czesnej „Elektrownia”.

Kopalnia „Czeladź”

Do czasu wzniesienia kościoła na Piaskach, tj. do 1924 r. jedyne 
miejsce kultu religijnego stanowiła kaplica znajdująca się w przybu-
dówce Domu Zbornego kopalni „Czeladź” za ruchomą ścianą, urzą-
dzona w 1907 r. z inicjatywy Delegata Rady Administracyjnej Towa-
rzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź inż. Victora Viannaya. 
Umieszczono w niej ołtarz oraz figurę św. Barbary przywiezioną z Pa-
ryża. Kaplica ta służyła górnikom kłaniającym się swojej patronce 
przed zjazdem na dół, a także mieszkańcom Piasków uczestniczącym 
w nabożeństwach i mszach świętych. W okresie Polski Ludowej ołtarz 
najpierw został zasłonięty ciężką kotarą, lecz w la-tach 60. XX w. poja-
wiła się sposobność całkowitego jego usunięcia, a to w związku z prze-
budową zabytkowego Domu Zbornego. Wtedy to rzeźbę złożono do 
skrzyni i schowano w pomieszczeniach magazynowych. Odszukana na 
początku lat 80. XX wieku przez działaczy NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwona Gwar-
dia” została ustawiona na ołtarzyku w cechowni. Po likwidacji kopalni ostateczne swe miejsce 
znalazła w świątyni pw. św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała na osiedlu Dziekana.
Znajdującą się na dziedzińcu kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej grotę zdobi figura św. Bar-
bary przeniesiona z kaplicy podziemnej szybu „Juliusz” wykutej samorzutnie w pokładzie 
węgla przez górników pod kierunkiem nadsztygara Ludwika Ste-fana Młodzianowskiego. 
Ukończona w 1931 r. stanowiła prawdziwy ewenement, gdyż nie była niczym obudowa-
na91. Ostatnie nabożeństwo w tej kaplicy odbyło się 4 grudnia 1956 roku.

91 red. Topol A., Kopalnia „Czerwona Gwardia”, Katowice 1983, s. 46.

Kapliczka Serca Pana Jezusa

Znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Francuskiej w bliskim sąsiedztwie 
kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej. Usytuowana w narożniku wyznaczonym, niewy-
sokim betonowym ogrodzeniem. Murowana z cegły, nieotynkowana. Od frontu prze-
szklona nisza, w której znajduje się gipsowa figura Chrystusa. Obecna figurka została 
umieszczona w niszy w latach 90. XX wieku, a poprzednio tam stojące były według 
relacji ks. kanonika Tadeusza Stępnia niszczone lub wykradane, dlatego też wnęka za-
bezpieczona została metalową kratą. W 2004 roku kapliczka padła ofiarą wandali-
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-złomiarzy, którzy skradli metalowe ogrodzenie, pokrycie dachu 
i krzyż na jego szczycie.
 W styczniu 2005 roku postawiono nowe, betonowe ogro-
dzenie, natomiast w maju tegoż roku odnowiono dach i usunięto 
kratę z niszy, zastępując ją pleksją. Powyżej jej, w miejsce skradzio-
nego, zawieszono niewielki krzyż zakupiony w Częstochowie. Ini-
cjatorem tych działań był ksiądz Stępień92.
 Historia kapliczki ze względu na brak zachowanych do-
kumentów archiwalnych jest mało znana. Przypuszczać jednak 
należy, iż jest związana z budową kopalni „Czeladź” i osiedla ro-
botniczego z końca XIX wieku. Została wzniesiona z inicjatywy 
górników. Wedle jednego z dokumentów parafialnych, stanęła 
w bliskim sąsiedztwie budynku pierwotnie przeznaczonego dla 
urzędników kopalni. Z kolei W. Kwaśniak pisze, że budynek 
zbudowano w 1912 roku jako mieszkanie dla przybyłego wów-
czas na Piaski księdza Boratyńskiego93. Wewnątrz kapliczki znaj-
dowała się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 
 Ksiądz Stępień wspomina, iż będąc w latach 60. XX wieku 
wikarym w parafii na Piaskach, widział jak podczas Dni Krzyżowych 
(święto obchodzone corocznie 40 dni od Zmartwychwstania Pań-
skiego) przy kapliczce zatrzymywała się na krótką modlitwę procesja, 
w skład której wchodzili tylko mężczyźni-rolnicy, właściciele oko-
licznych pól. Po modlitwie ruszali dalej do dawnej granicy parafii 
pw. św. Stanisława graniczącej z Milowicami. Procesja, na czele której 
kroczył kapłan, wyruszała z kościoła św. Stanisława BM w Czeladzi, 

92 Garstka R., Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego, styczeń 2008. W posiadaniu Powiatowego Konserwatora 
Zabytków w Będzinie.

93 Lazar S., Binek-Zajda A., Osiedle patronackie Piaski. Historia i architektura, Czeladź 2015, s. 94.

przemieszczając się grani-
cami gruntów czeladzkich. 
W określonych czterech 
miejscach granicznych 
zakopywano „wanielje” – 
symboliczną Ewangelię. 
Ostatnie procesje prze-
mierzały okoliczne pola 
do lat 80. XX wieku, już 
bez udziału księży. Tra-
dycja upadła z chwilą 
zamierania rolnictwa na 
tym terenie94. O dawnych 
czasach przypominają roz-
siane w różnych częściach 
miasta ruiny stodół. Nie-
które ocalały, zmieniając 
swą funkcję na magazyn, 
warsztat lub garaż. Pro-
cesja przemierzająca pola 
po Zielonych Świątkach 
również przechodziła 
ulicą Kościuszki w po-
bliżu kapliczki95.

94 Garstka R., Karta ewidencyjna obiektu 
zabytkowego

95 Żymirski W. M., w oparciu o materiały 
Gabrieli i Witolda Gruszków, „Święto 
poświęcenia pól”, s. 31.
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Kapliczka pw. św. Anny/św. Rozalii

Historia tej kapliczki jest ciekawa, choć nieco zagmatwana i związana z historią zbu-
rzonej w  czasie okupacji kapliczki św. Rozalii. Datowana jest na początek XIX wie-
ku96. Niektóre źródła podają przełom XVII i  XVIII wieku97, z kolei wyniki badań z 
2000 roku wskazują: „(…) miejscowa tradycja utrzymuje, iż wznosi się ona na miejscu 
od dawna (tj. od 700 lat) użytkowanym w tym charakterze”98. Te same dane odnajduje-
my w „Echu Czeladzi”99.
 Jest to raczej błąd, który ma swój początek w tekście wyrytym na niewielkiej me-
talowej tabliczce, umieszczonej wewnątrz kapliczki po jej gruntownym remoncie przepro-
wadzonym w 1983 roku. Informacja odnosi się raczej do historii parafii św. Stanisława 
BM, która ma ponad 700 lat, sama zaś kapliczka znacznie mniej. Archiwalne fotografie 
zachowane w kronice parafialnej ukazują jej dawny i obecny wygląd. Pierwotnie nie miała 
na dachu sygnaturki i ogrodzona była płotkiem z drewnianych sztachet. Zdjęcie wykonane 
prawdopodobnie ok. 1983 roku po przeprowadzonym remoncie wykonanym przez pana 
Aleksandra Majcherczyka, przedstawia kapliczkę otoczoną metalowym ogrodzeniem wspar-
tym na betonowych słupach. Obecnie po ogrodzeniu nie ma najmniejszego śladu. Po kolej-
nym remoncie wykonanym prawdopodobnie po 2001 roku, kapliczka wzbogaciła się o 
sygnaturkę i dach z drewnianego gontu.
 Pierwotnie kapliczka pod wezwaniem św. Anny. W Czeladzi od 1651 roku ist-
niało Arcybractwo św. Anny i niewykluczone, że jej członkowie mogli być fundatorami 
kapliczki100. Po zburzeniu przez Niemców około 1940 roku kapliczki pw. św. Roza-
lii stojącej u zbiegu ulic Będzińskiej i Grodzieckiej, obraz świętej Rozalii z tejże ka-

96 Historia Czeladzi Tom 2, rozdział Urbanistyka i architektura - Głazek D., s. 484; Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. Rejduch-Samkowa I., Samek J. ,s. 12.

97 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 15.

98 Andrzejewski A., Pietrzyk J. Wyniki badań archeologiczno architektonicznych 7 kapliczek z terenu Czeladzi przeprowadzonych w grudniu 2000 roku. 
Kapliczka przy ul. Mysłowickiej. Łódź 2000, s. 2.

99 Liszczyk R., Czy kapliczka zostanie odbudowana, [w:], „Echo Czeladzi”, VII-VIII 2003r., s.15.

100 Ryszka Cz., Czeladź. 750 lat kościoła i parafii św. Stanisława BM, Czeladź 2010, s. 95-105.
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pliczki został przeniesiony do kapliczki przy ulicy Mysłowickiej gdzie znajdował się 
już obraz z wizerunkiem św. Anny101. Ten sam autor podaje, że obraz przeniesiono tam 
w 1942 roku102. Z chwilą przeniesienia obrazu kapliczkę pw. św. Anny zaczęto nazywać 
„Rozalką”103. Natomiast inne źródło wskazuje, iż dopiero po zakończeniu II wojny 
światowej przeniesiono wizerunek św. Anny i wota z kapliczki przy ul. Mysłowickiej 
do kościoła pw. św. Stanisława BM w Czeladzi, kapliczce zaś zmieniono patrona i po-
święcono ją św. Rozalii104. Autorka publikacji Na rozstajach dróg uważa, że: 

„Dzisiaj kapliczka św. Anny zmieniła patrona, i  jest pod wezwaniem św. Rozalii. Stało się to w roku 

1916, kiedy zlikwidowano kolumnę wraz z kapliczką przy bramie krakowskiej, a obrazy i wota przenie-

siono w nowe miejsce”105. 

Autorka nie podaje jednak co to za miejsce, ponadto wskazana data jest błędna, gdyż z przekazów 
starszych mieszkańców Czeladzi wiadomo,  że zniszczenie słupowej kapliczki św. Rozalii (a ta 
jest prawdopodobnie opisywana przez autorkę), miało miejsce podczas okupacji niemieckiej 

101 Rejdak A., „Czeladzkie i Piaskowskie zabytki”…, s. 23.

102 Rejdak A., „Echo Czeladzi”, nr 6, VI/1994, s. 6.

103 Tamże.

104 Dzienia A., Kapliczka św. Rozalii, [w:] „Zeszyty Czeladzkie”, nr 14/2009, s. 11.

105 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 14.

ok. 1940-1942 roku. Świadczą o tym również zachowane archiwalne zdjęcia. Warto zauważyć, 
że kapliczka posiadała kształt słupa (stąd nazwa kapliczka słupowa) i nie były to dwa oddzielne 
elementy, jak podaje autorka, tzn. słup i kapliczka, lecz jeden stanowiący zwartą całość. Całko-
wicie nieprawdziwe informacje znajdują się natomiast na stronie internetowej Polska Niezwykła: 

„Obecna kapliczka św. Rozalii przy ul. Mysłowickiej jest kopią kapliczki św. Anny wybudowanej w la-

tach 1892-1894, wówczas u zbiegu ulic Grodzieckiej i Będzińskiej - przypuszczalnie rozebranej jeszcze 

we wrześniu 1939 roku przez hitlerowców. W 1948 roku mieszkańcy Czeladzi postanowili wybudować 

kopię kapliczki św. Anny, ale zmieniając jej wezwanie na św. Rozalii, a zachowane wota wraz z wizerun-

kiem św. Anny z poprzedniej kapliczki przeniesiono do kościoła św. Stanisława106”.

Autor ewidentnie pomylił słupową kapliczkę św. Rozalii, która została zburzona podczas 
okupacji (ok. 1940-1942) nazywając ją kapliczką św. Anny, ze stojącą do dzisiaj domko-

106 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/40624,czeladz-kapliczka-sw-rozalii-z-ok-1948-roku.html, na dzień 09.12.2015 r.
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wą kapliczką św. Roza-
lii (pierwotnie św. Anny 
ul. Mysłowicka). Podaje, że 
obecna kapliczka jest kopią 
wybudowaną w 1948 roku, 
jednak żadne z dostępnych 
źródeł nie potwierdza tych 
informacji.  
 Obraz św. Anny 
Samotrzeć (z kapliczki 
przy ul. Mysłowickiej) 
znajduje się prawdopo-
dobnie w kościele pw. 
św. Stanisława BM Na-
tomiast obraz z wize-
runkiem św. Rozalii ze 
zburzonej kapliczki tra-
fił ponoć do kapliczki 
przy ul. Mysłowickiej, 
a następnie do kościoła 
pw.  św. Stanisława BM 
Na jednym z filarów 
eksponowany jest obraz 
z wizerunkiem św. Roza-
lii, nie ma jednak pew-
ności, iż jest to obraz ze 
zburzonej kapliczki. 

 Kaplica domkowa, murowana, od frontu 
drewniane drzwi zamykane na klucz. Na dachu 
niewielka sygnaturka. Wewnątrz brak cennego 
wyposażenia. W niewielkim ołtarzu obraz Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, z lewej strony duży 
obraz w ozdobnej ramie z wizerunkiem św. Roza-
lii, przemalowany na początku lat 80. XX wieku 
przez księdza Józefa Stanka107.
 W 2009 roku w niewielkiej niszy nad 
drzwiami wejściowymi umieszczono płaskorzeź-
bę z wizerunkiem św. Anny – dar pana Marka 
Mrozowskiego, byłego burmistrza Czeladzi. Pła-
skorzeźbę poświęcił ks. biskup Grzegorz Kaszak. 
Przez wiele lat opiekunem kapliczki byli Tadeusz 
Marchewka i Aleksander Majcherczyk, którego 
miałem przyjemność poznać.
 Kult św. Rozalii przetrwał w Czeladzi do 
dnia dzisiejszego. Corocznie w pierwszą niedzie-
lę wrześnie (4 września wspominamy św. Roza-
lię) wierni gromadzą się przed kapliczką na mszy 
polowej. Ponadto od kilku lat, w październiku, 
w dniu wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, na 
modlitewne spotkanie przybywają mieszkańcy 
wraz ze swoimi czworonożnymi pupilami. 

107 Andrzejewski A., Pietrzyk J. Wyniki badań archeologiczno architektonicznych 
7 kapliczek z terenu Czeladzi przeprowadzonych w grudniu 2000 roku. Kapliczka przy 
ul. Mysłowickiej. Łódź 2000, s. 2. [podano błędne imię świętej - Zuzanna]
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Kapliczka św. Rozalii czy Boża Męka?

Stoi przy ulicy Bytomskiej obok budynku nr 31. Ka-
pliczka słupkowa, murowana, tynkowana i pomalowa-
na, prawdopodobnie przebudowana. Osadzona na wy-
sokim cokole. Od frontu trzy wysokie stopnie. Powyżej 
nisza zamknięta drewnianymi, przeszklonymi drzwicz-
kami. Kryta daszkiem stożkowym, w zwieńczeniu ażu-
rowy krzyż. Poświęcona jest św. Rozalii, która chronić 
miała miasto przed zarazą. Nie wiadomo jednak czy 
kapliczka została postawiona w czasie trwania zarazy czy 
też po jej zakończeniu, pewnym jest jednak, iż epidemie 
kilkukrotnie nawiedzały Czeladź oraz okoliczne miasta.
 Nieliczne źródła są skąpe i niezgodne co do cza-
su powstania obiektu, datowanego na koniec XIX wie-
ku108. Również XIX wiek podaje Władysław Kwaśniak, 
który pisząc o epidemii cholery wymienia nieistniejącą 
już kapliczkę św. Rozalii, jednak nie wspomina o tej 
przy ulicy Bytomskiej109. Artur Rejdak, wskazując czte-
ry czeladzkie kapliczki przy ulicach: Bytomskiej, Prze-
łajskiej, Wojkowickiej i Mysłowickiej, sugeruje że powstały one podczas XIX-wiecznych epidemii, 
jakie nawiedzały mieszkańców Czeladzi. Powołuje się również na tekst Władysława Kwaśniaka, 
jednak ten w swoim tekście wymienia, (jak już wspomniałem powyżej) jedynie nieistniejącą ka-
pliczkę św. Rozalii110. Z kolei inne źródła sugerują, że obiekt powstał w XVII wieku111. Autorzy 

108 Andrzejewski A., Pietrzyk J. Wyniki badań archeologiczno architektonicznych 7 kapliczek z terenu Czeladzi przeprowadzonych w grudniu 2000 roku. 
Kapliczka przy ul. Bytomskiej. Łódź 2000, s. 2.

109 Kwaśniak W., „Zeszyty Czeladzkie”, 5/1998, s. 36.

110 Rejdak A., „Czeladzkie i Piaskowskie zabytki”…, s. 23.

111 Mrozowski M., Szaleniec I., Niedzielny Spacer, s. 24, Czeladź 2004; Mrozowska M., Na rozstajach dróg, Czladź 2005, s. 8.

nie podają bibliografii, na podstawie której snują swoje domysły, jednak 
mogą one opierać się o stare dokumenty parafialne. W publikacji przy-
bliżającej historię czeladzkiej parafii odnajdujemy również zapis doty-
czący majątku parafii św. Stanisława BM: 

„Jaki natomiast był majątek plebanii? Pierwszy obszerny zapis pochodzi 

dopiero z XVII wieku. Wynika z niego, że pola plebańskie rozciągały się 

od „murowanej Bożej Męki” na przedmieściu Czeladzkim, przy drodze do 

Bytomia, ćwierć mili wzdłuż Brynicy, aż do granicy z Milowicami”112. 

Również w publikacji Czeladź odnajdujemy opis tego obiektu 
i parafialnych dóbr: 

„Niegdyś parafia czeladzka była bardzo bogata. Role i grunta jej według Inwentarza 

z r. 1692 obejmowały obszar: Od murowaney Bozey Męki na Przedmieściu Cze-

ladzkim przy pobliczney drodze Bytomskiey na półudnie leżące nad Brunnice rzeki, 

wedle tey że rzeki ciągło sie na ćwierć mile Pola aż do granic wsi Milejowice (…)113”.

Dokument wizytacyjny z 1598 roku przekazuje m.in. informację o szpi-
talu, który znajdował się w niewielkim domu, przy drodze do Bytomia, 
w okolicy mostu na rzece Brynicy. Przed szpitalem stał drewniany krzyż 
z Panem Jezusem namalowanym na blasze114. Nie można jednak z całą 
pewnością dowieść, że stojąca obecnie kapliczka to ten sam obiekt lub 
postawiony w miejscu wspomnianej Bożej Męki (kapliczki, krzyża, ko-
lumny?). Wprawdzie publikacja Na rozstajach dróg podaje, iż kapliczka 
prawdopodobnie stoi w miejscu dawnej kolumny zwanej „Bożą męką”, 

112 Ryszka C., Czeladź. 750 lat kościoła…s. 87.

113 Kantor-Mirski M., Czeladź, Sosnowiec 1992, s. 182.

114 Ryszka Cz., Czeladź. 750 lat kościoła…, s. 84.
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którą wspomniano w pismach z 1228 roku115, jednak i tym razem nie dowiadujemy się, co to 
za pisma, kto je napisał i gdzie należy ich szukać, aby móc te informacje zweryfikować. Chodzi 
zapewne o dokument Kazimierza Opolskiego z 1228 roku, w którym po raz pierwszy została 
wymieniona osada Czeladź. Podano w nim jej granice oraz najważniejsze obiekty o charakterze 
gospodarczym – stawy, most na Brynicy oraz tabernę (karczmę)116. Uważam, że gdyby kapliczka 
pochodziła z XVII- XVIII w. lub wcześniejszego okresu, to zapewne odnotowałyby ten fakt pu-
blikacje naukowe np. Katalog zabytków sztuki w Polsce, czy Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce.
 W niszy znajdował się obraz w drewnianej ramie z wizerunkiem św. Rozalii. W jej zwieńcze-
niu trójkątny szczyt z inicjałami AMRS117. Na jednej z kart ewidencyjnych wykonanej w 1997 roku118 
zamieszczono zdjęcie tego obrazu, który prawdopodobnie do 1999 roku znajdował się jeszcze w ka-
pliczce, a następnie został przeniesiony do kościoła pw. św. Stanisława BM119. Nie wiadomo, kiedy 
dokładnie przeniesiono obraz, jednak w opracowaniu dotyczącym tej kapliczki z 2000 roku120 widać, 
iż w niszy jest tylko obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W 2006 roku do niszy wstawiono drew-
nianą figurkę św. Agaty121, której autorem jest będziński rzeźbiarz Andrzej Sielańczyk. Nieznane są 
również przesłanki ustanowienia figury św. Agaty w kapliczce poświęconej św. Rozalii.
 Przy okazji omawiania tej kapliczki i obrazu warto jeszcze raz przypomnieć zda-
rzenia dotyczące zniszczenia obrazu i figury św. Rozalii, przybliżone przez księdza Ma-
riusza Trąbę, które odnotował w kronice parafialnej ksiądz Józef Sobczyński:

„29 sierpnia 1941 r. jakiś zbrodniarz potłukł przy szosie do Wojkowic figurę P. Jezusa Frasobliwe-

go, a przy ulicy Bytomskiej podarł obraz św. Rozalii; prawdopodobnie zrobił to jakiś Niemiec albo 

115 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 8.

116 http://www.czeladz.pl/spacer/spacer.php, z dnia 28.12.2015r, Ryszka Cz., Czeladź. 750 lat kościoła…, s. 52.

117 Krzyże i kapliczki w Czeladzi….

118 Łabuz M., Karty ewidencyjne….

119 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 9.

120 Andrzejewski A., Pietrzyk J. Wyniki badań archeologiczno architektonicznych 7 kapliczek z terenu Czeladzi przeprowadzonych w grudniu 2000 roku. 
Kapliczka przy ul. Bytomskiej. Łódź 2000, s. 2.

121 W mojej publikacji …błędnie podpisałem figurę tej świętej podając imię Dorota. s…. Święta Agata której wspomnienie przypada 5 lutego, od wieków 
chroni domostwa podczas burzy, a wierni wzywają ją w niebezpieczeństwie pożaru, sztormu czy huraganowych wiatrów.

volksdeutsch, a to dlatego, że ludzie w nocy przy figurach palili lampki, gdy obowiązywało zaciem-

nienie. 1941 r. 31 sierpnia. Potłuczono figurę Pana Jezusa Frasobliwego przy drodze Przełajskiej 

i figurę św. Rozalii przy ulicy Bytomskiej122”.

Kapliczka św. Rozalii była pierwszym przystankiem na trasie kilkugodzinnego obchodu 
pól w dniu św. Marka123 oraz po Zielonych Świątkach124.
 Do ciekawostek należy również informacja odnotowana w parafialnej kronice: 

„1968 25 XI właściciel posesji przy kapliczce św. Rozalii przy ul. Bytomskiej, kopiąc rów kanaliza-

cyjny wykopał szczątki szkieletów ludzkich125”. 

Dziś trudno dociec, czyje to były szczątki oraz co się z nimi stało, czy też gdzie je przenie-
siono. Warto zwrócić uwagę, że szczątki ludzkie odnaleziono też przy kapliczce na ulicy 
Przełajskiej, a także nieopodal już nieistniejącej św. Rozalii z ulicy Grodzieckiej.

Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej

Inną prywatną kapliczką jest niewielka słupkowa kapliczka stojąca w przy-
domowym ogródku na podwórku budynku przy ulicy Grodzieckiej 9. Fi-
gurka Matki Boskiej Fatimskiej została zakupiona w  sanktuarium w Lo-
urdes przez Tadeusza Kitę w 2008 roku. W 2009 roku Kazimierz Patyna 
wykonał nieodpłatnie niewielką kapliczkę, do której wstawiono zakupioną 
figurkę. Kapliczka stanowi podziękowanie za zdrowie i pomyślny przebieg 
leczenia, a także miejsce pamięci zmarłych rodziców Kity.

122 Trąba M., Czeladź w latach II wojny światowej (1993-1945), Katowice 2011, s. 54 i 326.

123 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 8.

124 Żymirski W. M., w oparciu o materiały Gabrieli i Witolda Gruszków, „Święto poświęcenia pól”, s. 30.

125 Sobczyński J., Kronika parafialna, t. VI, s. 848.
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„1942 r. 6 września. Kopalnia „Saturn” przysłała statuę Mat-

ki Bożej, która stała w ogrodzie jordanowskim, do kościoła. 

Ksiądz proboszcz ustawił tę figurę na kolumnie stojącej mię-

dzy drzwiami wejściowymi do kościoła od ulicy Kościelnej126”. 

W innym miejscu, pod datą 23 maja 1942 r. na-
trafiamy na notatkę: 

„Usunięto figurę M. Boskiej z parku Jordanowskiego, 

a umieszczono ją w kościele127”. 

Informacje dotyczą tego samego zdarzenia lecz wskazują na różne miesiące. Zapewne dziś nie jeste-
śmy w stanie ustalić jak było faktycznie. Archiwalne zdjęcie tego miejsca, ukazuje nimb wykonany 
z żarówek, umieszczony nad głową Maryi. Obecnie figura znajduje się nad bocznym wejściem do 
świątyni od strony ul. Kościelnej, zaś cokół na którym spoczywała figura pozostał w parku. Po jego 
bokach rosną ozdobne krzewy. W roku 2017 wygrodzono fragment parku, w którym znajduje się 
cokół i utworzono w tym miejscu wybieg dla psów., Na pustym cokole ustawiono rzeźbę psa.

126 Trąba M., Czeladź w latach II wojny światowej (1993-1945), Katowice 2011, s. 62..

127 Tamże s. 326..

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem

Na obszarze parku utworzonego przez Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn” 
SA, w 1937 roku wydzielono przestrzeń i urządzono w nim ogród jordanowski dla dzie-
ci. Wśród ozdobnych krzewów, na kamiennym cokole ustawiono figurę Matki Bożej 
z Dzieciątkiem. Informację na jej temat odnajdujemy np. w kronice parafialnej: 
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Cmentarna figura Matki Boskiej

Datowana na początek XX wieku. Ufundowana przez Helenę Dziacz-
ko z Janotów128. Autorem rzeźby, wykonanej z piaskowca był Franci-
szek Fochtman129, na co wskazuje mocno zniszczona i mało czytelna 
sygnatura kamieniarska wyryta na jednym ze stopni podstawy figury: 

128 Łabuz M., Karty ewidencyjne….[Na karcie widnieje złe nazwisko fundatorki które winno brzmieć Dziaczko a nie Dziaćko!] Grób rodziny Dziaczko 
znajduje się na przy głównej alei, cmentarza parafialnego w Czeladzi. 

129 Franciszek Fochtman - rzeźbiarz i fabrykant. Ur. 15.12.1880 - zm. 12.1940 w Oświęcimiu. Przyjechał do Dąbrowy Górniczej w okresie prac przy 
budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Naukę rzeźby pobierał we Lwowie. Jego zakład mieścił się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Narutowicza 41 oraz 
w Miechowie. Źródło: Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

„F. FOCHTMAN W DĄBROWIE I MIECHOWIE”.

Stoi na wysokim cokole osadzonym na trzystopniowej 
podstawie, na zieleńcu od strony ulicy Bytomskiej, w 
miejscu gdzie kiedyś było wejście na przykościelny 
cmentarz130. Została przeniesiona w  latach 50. XX 
wieku131. z cmentarza przy ulicy Nowopogońskiej z 
grobowca Janotów132. Inne źródło podaje, iż figura 
znajdowała się na grobie rodziny Janota i Łakomni-
ków133. Poświęcona przez księdza Józefa Sobczyńskie-
go 5 maja 1957 roku134. Niewielką notatkę dotyczącą 
figury odnajdziemy w kronice parafialnej: 

„Na cmentarzu kościelnym rozpoczęto budowę figury 

Matki Bożej, którą przeniesiono z cmentarza grzebalne-

go z grobu rodziny Janotów. Grób uległ zniszczeniu135”.

Nie wiadomo, w jakim stopniu i dlaczego grób zna-
nej i zasłużonej rodziny czeladzkiej uległ zniszczeniu 
oraz dlaczego figura nie pozostała na cmentarzu.
Jeśli figura stała na grobowcu to dlaczego na cokole 

nie ma jakiejkolwiek informacji o osobach tam pochowanych (nazwiska i daty), lecz z czterech stron cokołu 
widnieją tablice inskrypcyjne odwołujące się do kultu Matki Bożej? Prawdopodobnie po przeniesieniu figury na 
obecne miejsce zmieniono treść napisów. Mogło to mieć miejsce w 1956 roku, który był Rokiem Maryjnym.

130 Mrozowski M., Szaleniec I., Niedzielny Spacer, s. 14.

131 Tamże s. 14.

132 Rejdak A., „Czeladzkie i Piaskowskie zabytki”, s. 20.

133 Krzyże i kapliczki w Czeladzi….

134 Tamże.

135 Sobczyński J., Kronika parafialna św. Stanisława Biskupa i Męczennika…, t. IV, s. 508.
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cierniowa oraz trzy gwoździe, następnie zaś napis INRI. Pier-
wotnie figura ustawiona była przy ulicy Bytomskiej obok magi-
stratu, jednak podczas okupacji została przeniesiona na obecne 
miejsce137, o czym informuje nas m.in. tekst w parafialnej kroni-
ce, udostępniony dzięki publikacji księdza Mariusza Trąby:

„1941 r. 23 kwietnia. Wezwano księdza proboszcza do wydziału bu-

dowlanego przy magistracie miasta Czeladzi, gdzie pan Strzyż, kierow-

nik tegoż, zapytał, czy ksiądz proboszcz zgodzi się na oddanie kawałka 

cmentarza kościelnego na rozszerzenie ulicy Bytomskiej. (…) Zapro-

ponował również budowniczy, aby kościół własnym sumptem usunął 

figurę św. Jana Nepomucena na rynku i Matki Boskiej Bolesnej przy 

ulicy Bytomskiej. Na tę propozycję odpowiedział ksiądz proboszcz: 

»Kościół nie ma pieniędzy ani ludzi, ani koni do przewiezienia tych 

figur. Magistrat ma możliwość i dlatego może to uczynić (…)«”138.

„1941 r. 20 czerwca. Ksiądz proboszcz wezwany przez pana burmi-

strza miasta Czeladzi stawił się w urzędzie z tłumaczem, panem Józe-

fem Gabrysiem. Omówiono przeniesienie figur św. Jana Nepomucena 

i Matki Boskiej Bolesnej, oddanie części cmentarza kościelnego pod 

rozszerzenie ulicy oraz zburzenie domu przy ulicy Bytomskiej 7. Figu-

ry magistrat przeniesie swoim kosztem tam, gdzie proboszcz wskaże, 

co do placu i domu sprawa musi iść do biskupa częstochowskiego139”.

„1942 r. 23 maja. Figurę św. Jana Nepomucena, stojącą na rynku, 

kosztem magistratu przeniesiono na cmentarz grzebalny i tam ją usta-

137 Rejdak A., „Czeladzkie i Piaskowskie zabytki”…s. 20.

138 Trąba M., Czeladź w latach II wojny światowej (1993-1945), Katowice 2011, s. 51.

139 Tamże s. 52.

Pieta

Grupa figuralna tzw. pieta lub figura Matki Bo-
skiej Bolesnej została wykonana w 1907 roku 
z  fundacji Walentego i Heleny Dziaczko. Warto 
zauważyć, że Helena Dziaczko (1840-1923) fun-
dowała również figurę Matki Boskiej stojącą przed 
kościołem pw. św. Stanisława BM Na frontowej 
ścianie cokołu wykuto napis: 

„MATKO BOLESNA MÓDL SIĘ ZA NAMI”, 

poniżej zaś 

„FUNDACJA WALENTEGO I HELENY DZIACZKO 1907 r.” 

Pierwotnie na tablicy był inny napis:

„MATKO BOLESNA MÓDL SIĘ ZA NAMI! 
FUNDACJA HELENY Z JANOTÓW DZIACZKO 

I Ś.P. WALENTEGO DZIACZKO STARANIEM KS: 
BOLESŁAWA PIEŃKOWSKIEGO”. 

W kronice parafialnej odnajdujemy informację 
o Walentym Dziaczko, z której wynika, iż 20 listo-
pada 1904 roku odbyło się zebranie członków ko-
mitetu budowy kościoła w Czeladzi. W zebraniu wzięli m.in. Walenty Dziaczko z kopalni 
„Wiktor” w Milowicach136.
 Nie wiadomo kiedy i dlaczego zmieniono treść napisu. Drobne zmiany dotyczą 
również cokołu, jego otoczenia i zwieńczenia krzyża, na którym pierwotnie była korona 

136 Sobczyński J., Kronika parafialna św. Stanisława Biskupa i Męczennika…, s. 228.
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wiono. Figurę Matki Boskiej Bolesnej, stojącą przy ulicy Bytomskiej, kosztem magistratu przenie-

siono i ustawiono na południowej stronie kościoła; ponieważ to miejsce niebyło wykończone140”.

Prawdopodobnie figura powstała w zakładzie Hugona Kudery141. Hugon Kuder – bu-
downiczy i architekt z Warszawy, prowadził od 1908 roku budowę kościoła pw. św. Sta-
nisława BM, zgodnie z projektem autorstwa Tadeusza Pajzderskiego. Informację o tym 
fakcie odnajdziemy również w kronice parafialnej142.
 Najprawdopodobniej kamieniarska inskrypcja wyryta jest na plecach cokołu, 
który ściśle przylega do ściany kościoła i dlatego jest niewidoczna. Obecnie możemy 
jedynie snuć przypuszczenia co do autora rzeźb

140 Tamże s. 60.

141 Łabuz M., Karty ewidencyjne...

142 Sobczyński J., Kronika parafialna św. Stanisława Biskupa i Męczennika…, s 233.

„Wędrujący” Nepomucen, Mater 
Dolorosa, zapomniany rzeźbiarz 

i tajemnicze drzewo wolności

Figura św. Jana Nepomucena datowana jest na 
XVIII wiek143. Ten sam okres, wskazując na baroko-
wą formę figury, sugeruje inne źródło, lecz nie odrzu-

143 Historia Czeladzi T.2, rozdział Urbanistyka i architektura - Głazek D., s. 484; Katalog 
zabytków sztuki w Polsce, red. Rejduch-Samkowa I., Samek J., s. 12; Kanon turystyczno-
krajoznawczy powiatu będzińskiego, Będzin 2014, s. 75.
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ca możliwości powstania figury na przełomie XIX i XX wieku144. 
Barokową formę145 figury wskazuje też publikacja Niedzielny spacer: 

„Kilka metrów na północ od Ratusza stał przez wieki posąg św. Jana Nepo-

mucena. (…) Poza tym św. Jan Nepomucen miał do spełnienia w Czeladzi 

bardzo ważne zadanie – uchronić miasto przed wylewami Brynicy. Szkoda 

zatem, że zaproszono go dopiero po wielkiej powodzi z roku 1736”146.

Niestety wszystkie te źródła nie wskazują na konkretne dokumenty 
lub bibliografię, na jakich miałyby się opierać te informacje. Kata-
strofalną powódź opisuje Marian Kantor Mirski147, jednak nic nie 
wspomina o postawieniu figury św. Jana Nepomucena, chyba że 
przyjmiemy iż stwierdzenie: „po wielkiej powodzi z roku 1736” nie 
odnosi się do roku lub dwóch po tym wydarzeniu lecz np. stu i wię-
cej lat po nim. Krótka historia figury zapisana na jednym z paneli 
informacyjnych148 ustawionym w pobliżu kościoła św. Stanisława 
B.M. wskazuje nawet XVII wiek jako czas jej powstania. Nie wia-
domo, na jakich źródłach opiera się ta informacja, jednak wyklucza 
ona podaną wcześniej historię sugerującą, jakoby figurę postawiono 
po 1736 roku. Również liczne artykuły zamieszczone na stronach 
internetowych wskazują XVIII wiek jako datę powstania figury. Nie-
stety nie wnoszą one niczego nowego do jej historii, a przeciwnie – 
jeszcze bardziej ją zaciemniają, powielając niewłaściwy wiek powsta-

144 Krzyże i kapliczki w Czeladzi….

145 Mrozowski M., Szaleniec I., Niedzielny Spacer, s. 14.

146 Tamże s. 10.

147 Kantor-Mirski M., Sosnowiec 1992, s. 163.

148 System oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo.

nia figury oraz przypisując jej autorstwo Antonio Corradiniemu149 
(1668-1752), znanemu weneckiemu rzeźbiarzowi późnego baroku:

„(…) W dolnej części na cokole znajduje się napis CORRADINI-BENDZIN. 

Jest to najprawdopodobniej podpis rzeźbiarza Corradiniego. I w tym miejscu 

pojawia się całe pole różnych interpretacji. Człowiek o takim nazwisku istniał 

i był weneckim rzeźbiarzem późnego baroku, żyjącym w latach 1668-1752 

twórcą wielu rzeźb rozrzuconych po całej Europie i wielu muzeach świata. Pro-

blem w tym co znany artysta robił w tym czasie w Czeladzi będącej ówcześnie 

częścią niewielkiego księstwa siewierskiego i dlaczego na cokole jest również 

napis Bendzin, który wtenczas do tego księstwa nie należał? Problem jest cieka-

wy, ale biorąc pod uwagę bardzo nikły stan zachowania dokumentów z czasów 

księstwa siewierskiego, pewnie nie uda się go wyjaśnić”150. 

Inne źródło podaje: 

„(…) Figura jest raczej XVIII-wieczna, wskazują zresztą na to daty urodzin 

i śmierci rzeźbiarza: 1668-1752. Tylko skąd na granicy Śląska i Małopolski 

wzięła się rzeźba padewsko-florenckiego twórcy? Jego prace znaleźć można 

w Dreźnie, w Luwrze a nawet na Korfu, więc może i w Czeladzi”151.

Oraz: 

„Według dostępnych źródeł, figura powstała w drugiej połowie XVIII wieku, 

jako twórcę wymienia się znakomitego włoskiego rzeźbiarza Corradiniego”152.  

149 http://utw-art.blogspot.com/2013/05/ antonio-corradini-w-marmurze-malowane.html z dnia 14.03.2016, 
Antonio Corradini (1668-1752), wenecki rzeźbiarz tworzący w stylu Rococo. Corradini urodził się we 
włoskim Este i pracował głównie w Wenecji. Pod koniec życia przeniósł się do Neapolu, gdzie kontynuował 
poważne zlecenie w Kaplicy księcia Sansevero.

150 http://klubzaglebiowski.pl/?p=363, dostęp 2.12.2015.

151 http://czeladz.org.pl/index.php?zabytki=nepomucen, dostęp 2.12.2015.

152 http://www.powiat.bedzin.pl/turystyka-menu/zab-art/192-info-o-powiecie-kat/zabytki-kat/zabytki-czeladz-
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Dowodem na poparcie tych teorii ma być kamieniarska sygnatura: 
„CORRADINI-BENDZIN”, wyryta na drugim stopniu, stano-
wiącym podstawę cokołu i figury. Uważam, że (błędna) informacja 
wzięła swój początek w dokumentacji konserwatorskiej153 figury 
św. Jana Nepomucena, kiedy to zapisano niepełną inskrypcję ka-
mieniarską nie podając litery ”H”, co jak się okazuje jest nie bez 
znaczenia i pociąga za sobą pewne następstwa, których efektem są 
niczym nie poparte hipotezy. W 2001 roku na jednej z kart cze-
ladzkich kapliczek154 powielono ten błąd, w późniejszym zaś czasie 
ktoś zamieścił te informacje w Internecie, po czym na zasadzie „ko-
piuj-wklej” jedna witryna pobierała niesprawdzone dane, powielała 
je i dodawała swoje interpretacje. Można przyjąć, że lokalne strony 
internetowe pobrały informację zamieszczoną na stronie poświę-
conej figurom i kapliczkom św. Jana Nepomucena, gdzie widnieje 
informacja o weneckim rodowodzie rzeźbiarza155, ta zaś bazowała 
na podanej wyżej dokumentacji konserwatorskiej. Mimo pewnego 
błędu w opisie konserwatorska dokumentacja wskazuje jednak, iż 
autorem figury jest rzeźbiarz z Będzina oraz, że mogła ona powstać 
pod koniec XIX lub z początkiem XX wieku: 

„Typowo barokowa forma figury świętego jak i puttów sugeruje ten okres po-

wstania rzeźby. Można też przyjąć, iż figura świętego powstała później, na prze-

łomie XIX i XX wieku i  jest wiernym powtórzeniem typu ikonograficznego 

wzorca, którym była figura św. Jana Nepomucena z praskiego mostu Karola”156. 

kat/1311-figura-sw-jana-nepomucena, dostęp 2.12.2015.

153 Dokumentacja konserwatorska pomnika św. Jana Nepomucena opracowana przez Dorau J, Suszczyk-Dorau B.. Czeladź 1999.

154 Krzyże i kapliczki w Czeladzi…. Autorzy tej publikacji bazowali m. in. na ww. opracowaniu konserwatorskim

155 http://www.nepomuki.hekko24.pl/nepomuk/malopolska.htm, z dnia 2.12.2015 r.

156 Tamże.

Wprawdzie publikacja Historia Czeladzi datuje figurę na XVIII wiek, 
jednak nie przypisuje jej obcego pochodzenia: 

„Na terenie miasta istnieje kilkanaście kapliczek i krzyży przydrożnych datowa-

nych od XVIII w., jak figura św. Jana Nepomucena (…) ale wszystkie reprezentują 

typowe dla czasów swego powstania cechy dzieł prowincjonalnych rzeźbiarzy”157. 

Inna regionalna publikacja, powołując się na dostępne źródła, również 
wskazuje wiek XVIII, jednak uważa, że autorem figury był słynny wło-
ski rzeźbiarz158.
 Nie sposób nie zgodzić się z częścią tych informacji, jednak na 
cokole widnieje napis: „H. CORRADINI – BENDZIN”, co tym sa-
mym rzuca nowe światło na rok powstania figury i jej autora, którym 
jest Humbert Corradini. Jego zakład mieścił się w Będzinie. „W roku 
1905 powstał też zakład artystyczno-rzeźbiarski Humberta Corradi-

niego. Zatrudniał 10 robotników, a  jego roczny obrót wynosił 3000 rbs”159. Z akt parafial-
nych wynika, iż ojcem rzeźbiarza był Włoch Franciszek Corradini, (1851-1906), który ożenił 
się z będzinianką Marianną z Zagrodzkich. Miał dwóch synów Teofila Leopolda oraz Roberta 
Umberta (25.12.1884-23.07.1953). Robert ożenił się ze Stanisławą Juszczyk. Prace sygnował 
imieniem Humberto.
 Humbert Corradini jest również autorem rzeźby Matki Bożej Bolesnej – Mater Do-
lorosa, która swego czasu była umieszczona w podziemnej, górniczej kaplicy, wykonanej 
samorzutnie w  1931 roku160 przez górników w pokładzie węgla pod kierunkiem inż. Ste-
fana Młodzianowskiego – ówczesnego nadsztygara, zasłużonego dla Kopalni „Czeladź”161. 

157 Historia Czeladzi, red. Głazek D., rozdział Urbanistyka i architektura, tom II, Czeladź 2012s. 484.

158 Kanon turystyczno-krajoznawczy powiatu będzińskiego, s. 75.

159 Nita M. Miasto powiatowe w Królestwie Polskim (1867-1914) [w] Będzin 1358-2008, red. nauk. dr hab. Glimas-Nagórska A., t. III, Będzin 2008, s. 182.

160 Kopalnia „Czerwona Gwardia”, red. Topol A., Katowice 1983, s. 47.

161 Kantor-Mirski M., Czeladź, Sosnowiec 1992, s. 7.
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ry, obok pozostałych zabytkowych i wspaniałych 
nagrobnych pomników168. Na nagrobku, wśród 
innych członków rodziny, widnieje również na-
zwisko Humberta Corradiniego. 
 Powróćmy zatem do figury Nepomuce-
na, która stała na czeladzkim rynku. 19 czerwca 
1941 roku ksiądz Józef Sobczyński otrzymał pismo 
od władz okupacyjnych z poleceniem usunięcia fi-
gury Jana Nepomucena, Matki Bożej Bolesnej (Pie-
ta) i oddanie części cmentarza przykościelnego pod 
poszerzaną ulicę Bytomską169. 23  maja 1942 roku 
figurę przeniesiono na cmentarz grzebalny: „1942 
r. 23 maja. Figurę św. Jana Nepomucena, stojącą na 
rynku, kosztem magistratu przeniesiono na cmen-
tarz grzebalny i tam ją ustawiono”170. Natomiast pu-
blikacja Niedzielny spacer podaje inną jej lokalizację: 
„Nieopodal, w miejscu dawnej plebani, zagościła w 
czasie ostatniej wojny, wspomniana już barkowa 
figura św. Jana Nepomucena171”. Na archiwalnym 

zdjęciu zamieszczonym w kronice parafialnej, ukazującym figurę stojącą na czeladzkim ryn-
ku widać wyraźnie, iż nad głową świętego znajdował się metalowy nimb z dziesięcioma 
gwiazdami, zaś na zdjęciu wykonanym po przeniesieniu figury na cmentarz parafialny już 
go nie dostrzegamy. Prawdopodobnie został ukradziony lub zniszczony podczas transportu. 

168 Garstka R., Będziński pejzaż frasobliwy, s. 24-25, Będzin 2006.

169 Węcki M. Miasto pod okupacją [w] Historia Czeladzi, tom 2, s. 212.

170 Trąba M., Czeladź w latach II wojny światowej (1993-1945), Katowice 2011, s. 60.

171 Mrozowski M., Szaleniec I., Niedzielny Spacer, s. 14.

Marian Kantor-Mirski podaje wprawdzie nazwi-
sko Korabini162 zamiast Corradini, jednak z całą 
pewnością chodzi o Humberta Corradiniego gdyż 
informację tą potwierdza znacznie późniejsze źró-
dło.163 Inna publikacja wzorująca się zapewne na 
tekście Mirskiego również opisuje podziemną 
kaplicę oraz rzeźbę wykonaną przez Korabiniego 
z Będzina164.
 Omawiana figura znajdowała się w wyko-
nanej z kamienia, przebudowanej w  1971  roku 
kaplicy przedpogrzebowej165, zwanej trupiarnią166. 
Obecnie (2018) stoi przed tym budynkiem. Moim 
zdaniem rzeźba wykonana z kamienia lub betono-
wego odlewu, choć Marian Kantor-Mirski utrzy-
mywał, iż jest z węgla. Zapewne jedynie kaplica 
wykonana była z węgla, a nie, jak utrzymuje Kan-
tor-Mirski, również figura: „(…) widzimy usytu-
owaną jeszcze na dole kopalni (…) piękną rzeźbę 
w węglu Mater Dolorosa”167.
 Grób rodziny Corradinich znajduje się na 
będzińskim cmentarzu pw. Świętej Trójcy, poniżej 
kościółka pw. św. Tomasza Becketa z Cantenbu-

162 Tamże, s. 7 i 215.

163 Czeladzka Mater Dolorosa. Kościół Matki Bożej Bolesnej w Piaskach, Czeladź. 
[publikacja nie posiada numeracji stron oraz roku jej wydania]

164 Kopalnia „Czerwona Gwardia”, s. 46. Zdjęcia na tej stronie są błędnie opisane!

165 Czeladzka Mater Dolorosa.

166 Kantor-Mirski M., Czeladź, Sosnowiec 1992, s.7.

167 Tamże s. 7.
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Niektóre źródła172 podają, iż nimb posiadał pięć  gwiazd, co jednak wyklucza przedstawio-
ne zdjęcie. Ponadto na archiwalnym zdjęciu wykonanym w 1942 roku widać, iż na froncie 
cokołu zamieszczona była latarenka, która została zapewne usunięta w tym samym okresie 
co metalowy nimb.
 Warto zauważyć, iż przez wiele lat obok figury rosło wysokie, potężne drzewo 
(prawdopodobnie lipa), które zostało ścięte przed 1917 rokiem. Na zdjęciu ukazującym 
uroczystość patriotyczną podczas której w 1917 roku173 posadzono obok figury Drze-
wo wolności nie widać już dorodnej lipy. Było to dokładnie w dniu 14 października 
1917 roku, podczas obchodów kościuszkowskich174. Lipy rosnące na czeladzkim rynku 
oraz kolorową figurę św. Nepomucena wymienia w swej publikacji J. Termiński.175 Au-
tor, pisząc o kolorowej figurze, opierał się zapewne na zdjęciu zamieszczonym w kronice 
parafialnej, na którym widać pomalowaną figurę i, podobnie jak inne czeladzkie krzyże 
i figury, ozdobioną wzorem imitującym marmur. Na jednym ze zdjęć przy krzyżu wi-
doczny jest śp. ksiądz Edward Przybylski (zm. 13.06.1946 r., pochowany na czeladzkim 
cmentarzu), który – jak wspomina kronika – odnawiał te obiekty. Można zatem przyjąć, 
iż krzyże i kapliczki pomalowano w ten sposób w latach 30 XX w., ponieważ na zdję-
ciach z roku 1942 nie dostrzegamy już śladów farby. Warto zwrócić uwagę na barwne 
fotografie będące w owym czasie rzadkością. Wykonano je za pomocą szklanych klisz 
barwnych fotochromów.
 Według relacji starszych mieszkańców Drzewo wolności zostało ścięte podczas 
okupacji, gdy burzono budynek ratusza miejskiego, lub w latach 50. XX wieku podczas 
przebudowy rynku. Niestety temat drzewa jest mało znany i nieopisany.
 Na jednej z grafik czeladzkiego artysty-malarza Józefa Szyller ukazującej po-

172 http://czeladz.org.pl/index.php?zabytki=nepomucen, dostęp 2.12.2015, Czeladzkie kapliczki…

173 Informacja z kroniki parafialnej. Obok zdjęcia adnotacja zapisana na maszynie informuje, że drzewo posadzono w 1916 roku, zaś odręczna notatka 
z tyłu zdjęcia podaje jesień 1917 roku.

174 Nawrot D., Tadeusz Kościuszko. W 100. rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017, Czeladź 2017, s.44-45; Nawrot D. Droga do 
Niepodległej. Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 2018, s. 30.

175 Termiński J., Nasza Czeladź w XIX wieku, s. 121.

stać bębnika176 widać również w tle niewielką figurę św. Nepomucena.  Ciekawostką 
jest fakt, iż w czasie wizytacji biskupa w Czeladzi na rynku obok figury św. Jana 
Nepomucena budowano potężną bramę wjazdową177, natomiast w dniu św. Jana Ne-
pomucena po nabożeństwie majowym wierni szli w procesji na rynek  pod figurę 
świętego, gdzie śpiewano pieśni178. Figura w latach 60. XX w. została przeniesiona z 
cmentarza na teren przykościelny, gdzie stoi do dzisiaj. W 1999 roku została podda-
na konserwacji. Były również plany, aby figurę świętego Jana Nepomucena przenieść 
w pobliże rynku Starego Miasta oraz wyeksponować częściową rekonstrukcję murów 
obronnych Czeladzi179. Czy te plany kiedyś się ziszczą?
Obecnie (rok 2018), po upływie zaledwie kilku lat od renowacji, figura świętego do-
maga się ponownej odnowy. Dostrzec można liczne ubytki i pęknięcia. 

Tajemnice św. Rozalii

W publikacji „Czeladź” odnajdujemy informa-
cję o odwiecznej kapliczce stojącej na wylocie uli-
cy Krzywej180. Autor wspomina kapliczkę św. Ro-
zalii, która nie stała w Czeladzi od wieków, lecz 
została zbudowana w latach 1892-1894181, choć 
inne źródło podaje 1842 rok182. Również XVIII 
wiek wymieniany jest jako czas powstania tego 

176 Tamże s. 76.

177 Tamże s. 38.

178 Trąba M. Stosunki wyznaniowe [w] Historia Czeladzi, t. I, s. 493.

179 Ryszka Cz., Czeladź. 750 lat…, s. 269.

180 Kantor-Mirski M., Czeladź, Sosnowiec 1992, s. 162.

181 Liszczyk R. Kapliczka św. Rozalii, [w] „Echo Czeladzi”, marzec 1997, 3/58, s. 11; Liszczyk R. Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w] „Echo Czeladzi”, 
7/8/133/134, VII-VIII 2003, s. 15.

182 Rejdak A. Kapliczka przy ulicy Grodzieckiej, „Echo Czeladzi”, nr 6, czerwiec 1994, s. 6.
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obiektu183. Na początek XIX wieku wskazuje na-
tomiast tekst zamieszczony w „Zeszytach Cze-
ladzkich”184. Za datą 1894 przemawia notatka 
zapisana w kronice parafialnej: „1894 r. w Czela-
dzi była cholera”185. Kapliczka miała chronić cze-
ladzian od chorób i epidemii cholery.186 Wynika 
z tego, że została wniesiona zapobiegawczo, choć 
Artur Rejdak uważał, że: „(…) kapliczka została 
prawdopodobnie zbudowana (…) podczas klęski 
masowej epidemii”187. Kapliczka znajdowała się u  zbiegu ulic 
Grodzieckiej i Będzińskiej, w pobliżu bramy miejskiej w Czela-
dzi, na posesji Mikołaja i Elżbiety, której spadkobiercą był syn 
Łukasz i Anna Zdebel z domu Machniewska188. Posesja otoczo-
na była kamiennym murem, zaś kapliczka posadowiona była na 
murowanym podwyższeniu189:

„Niedaleko kapliczki stał dom drewniany na fundamentach, w którym 

była ponoć karczma z dużym placem, a z prawej była posesja zbudowana 

przez Marię i Jana Zdeblów. Teren do 1938 r. otoczony był murem z ka-

mienia, a w 1938 r. władze miejskie poleciły właścicielowi zburzenie muru 

z kamienia od ul. Grodzieckiej i Będzińskiej aby zrobić chodnik190”.  

183 Czeladzka starówka w dawnej fotografii, Czeladź 2008.

184 Kwaśniak W., „Morowe powietrze czyli o epidemiach”, Zeszyty Czeladzkie 5/98, s. 36.

185 Sobczyński J. , Kronika parafialna św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi, t. I, s. 225. [Gdy przeglądałem kronikę w roku 2015, tej kartki nie było! 
Kartki w kronice są wpięte w segregator, tak więc któraś mogła zaginąć lub się zniszczyć.]

186 Liszczyk R. Kapliczka św. Rozalii, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 3/58, Czeladź 1997, s. 11; Liszczyk R. Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w:] „Echo 
Czeladzi”, nr 7/8/133/134, Czeladź 2003, s. 15.

187 Rejdak A. Kapliczka przy ulicy Grodzieckiej, [w:] „Echo  Czeladzi”, nr 6, Czeladź 1994, s. 6.

188 Liszczyk R. Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 7/8/133/134, Czeladź 2003, s. 15.

189 Rejdak A. Kapliczka przy ulicy Grodzieckiej, [w:] „Echo  Czeladzi”, nr 6, Czeladź 1994, s.6.

190 Liszczyk R. Kapliczka św. Rozalii, [w] „Echo Czeladzi”, nr 3/58, Czeladź 1997.

Podczas wyburzania muru natrafiono na płytko 
pochowany szkielet człowieka o wzroście przekra-
czającym dwa metry oraz inne kości ludzkie191: 

„Różne były wersje starszych czeladzian – że był to kie-

dyś cmentarz zamordowanych żołnierzy szwedzkich 

z czasów wojny polsko-szwedzkiej”192.

Odnalezienie szczątków ludzkich na terenie posesji 
Zdeblów relacjonuje też pani Czesława Romańska: 

„Tam w ogródku przed kapliczką wykopano szczątki ludzkie, jak również 

szable. Przypuszczalnie byli tam pochowani żołnierze, tylko nie wiadomo 

z którego roku”193. 

Z zamieszczonego tekstu nie wynika jednak, czy pani Romań-
ska relacjonuje wydarzenie, które związane jest z wyburzeniem 
muru, czy też z nieco późniejszym wyburzeniem kapliczki pod-
czas którego również natrafiono na ludzkie szczątki.
 Trudno ustalić dziś dokładną datę zburzenia kapliczki, 
którą zniszczyli Niemcy, prostując ulicę Bytomską i poszerzając 
dojazd do rynku194. Miało to miejsce przy okazji wyburzenia sta-
rego ratusza, który stał na rynku195. Osoby poruszające ten temat 
nie są zgodne, co do jednej konkretnej daty.

191 Tamże s. 11.

192 Tamże s. 11.

193 Liszczyk R. Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w] „Echo Czeladzi”, nr 7, Czeladź 2003 s. 15.

194 Tarnówka R. W sprawie kapliczki św. Rozalii, [w] „Echo Czeladzi”, nr 10/136,  X 2003, s. 16.

195 Węcki M. Miasto pod okupacją [w] Historia Czeladzi, red. Drabina J., tom 2, Czeladź 2012, s. 207 i 210.
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 Roman Liszczyk utrzymuje, że kapliczka została zburzona w 1940 roku196 lub w latach 1940-
1941197, Ryszard Tarnówka198 i Tadeusz Mikulski199 wskazują na 1941-1942 rok, Artur Rejdak uważa, 
że był to 1940200 lub 1942 rok201, z kolei Magdalena Mrozowska podaje datę 1916202. Ta ostatnia data 
jest raczej nieprawdopodobna, zważywszy np. na archiwalne fotografie kapliczki św. Rozalii, które zo-
stały zamieszczone w kilku publikacjach203, ukazując okres znacznie późniejszy. Ponadto w 2017 roku 
nabyłem archiwalne zdjęcie ukazujące przemarsz żołnierzy „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera, któ-
rzy przybyli do Czeladzi w marcu 1919 roku. W tle widoczna jest kapliczka św. Rozalii204.
Jak już wspomniałem, podczas wyburzania kapliczki natrafiono na ludzkie kości oraz na skrzynkę: 

„Burząc schody do kapliczki znaleziono skrzynkę, którą robotnicy przekazali prowadzącemu roboty. 

Nie wiadomo co zawierała”205. 

O tajemniczej kasetce informuje nas również inne źródło: 

„Do ciekawostek i niestety nie sprawdzonych wydarzeń należy opowiadanie, że po wyburzeniu 

kapliczki przez okupanta, odkryto pod nią 2 metrowej długości szkielet mężczyzny oraz metalową 

kasetkę. Przypuszcza się, że był to szkielet szwedzkiego żołnierza lub jakiegoś powstańca”206. 

Warto zwrócić uwagę, że opowieść o dwumetrowym szkielecie ludzkim pojawiła się przy 
opisie wyburzenia w 1938 r. kamiennego muru, który otaczał kapliczkę. Można zatem 
założyć, że takie zdarzenie miało miejsce, tylko dlaczego milczą o tym kroniki parafialne?

196 Liszczyk R., Kapliczka św. Rozalii, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 3/58, Czeladź 1997, s. 11.

197 Liszczyk R., Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 7/8/133/134, Czeladź 2003, s. 15.

198 Tarnówka R., W sprawie kapliczki św. Rozalii, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 10/136, Czeladź 2003.

199 Liszczyk R., Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 7/8/133/134, Czeladź 2003, s. 15.

200 Rejdak A., Czeladzkie i Piaskowskie zabytki, [w:] „Zeszyty Czeladzkie”, 6/1999, s. 23.

201 Rejdak A., Kapliczka przy ulicy Grodzieckiej, [w:] „Echo  Czeladzi”, nr 6, Czeladź 1994, s. 6.

202 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 12 i 14.

203 Garstka R., Przydrożni świadkowie wiary, Trąba M, Czeladź w latach II wojny światowej.

204 Garstka R., Historia jednej fotografii, [w]„Nowoczesna Czeladź” nr 1 (19) 2018, s. 14.

205 Liszczyk R., Kapliczka św. Rozalii, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 3/58, Czeladź 1997, s. 11.

206 Rejdak A., Kapliczka przy ulicy Grodzieckiej, [w:] „Echo  Czeladzi”, nr 6, Czeladź 1994, s. 6.

 Tak mieszkańcy Czeladzi relacjonują odkrycie w tym miejscu dużej ilości ludz-
kich kości. Tadeusz Mikulski: 

„Byłem jednym ze świadków, jak w roku 1940-1941 w miesiącach letnich, robotnicy pracujący przy wyburzeniu 

kapliczki św. Rozalii i niwelowaniu terenu ogródka, w którym kapliczka była ustawiona a znajdującym się przy 

zbiegu ulic Będzińskiej i Grodzieckiej, wydobywali ludzkie szkielety. Po godzinie 14:00, kiedy robotnicy opuszczali 

miejsce pracy, my jako młodzi ludzie oraz wielu dorosłych, chodziliśmy oglądać wydobyte kości. W tym czasie 

widziałem jedną pełną skrzynię zbitą z desek wypełnioną szczątkami oraz drugą wypełnioną tylko częściowo207”. 

207 Relacja Mikulski T., w Liszczyk R. Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 7/8/133/134, Czeladź 2003, s. 15.
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Ryszard Tarnówka: 

„W trakcie niwelacji tego terenu odkopano pogrzebane tam ludzkie kości. Kości te złożono 

do  drewnianych skrzyń i prawdopodobnie wywieziono na cmentarz. Według opowiadania jed-

nych, były cztery skrzynie. Ja, wtedy 10-letni chłopiec, widziałem dwie duże skrzynie załadowane 

na furmance zaprzężonej w jednego konia. Odjazdu tego ładunku nie widziałem, gdyż policjanci 

(szubo) rozpędzili zbiegowisko ciekawych. Wydarzenie było dyskutowane w środowisku czeladz-

kim. Przeważała opinia, że są to szczątki poległych najeźdźców szwedzkich oraz obrońców czeladz-

kich murów pogrzebanych obok bramy miejskiej. Jak wygląda prawda – trudno dzisiaj ustalić”208. 

Według raczej niesprawdzonych informacji miejsce to miało być cmentarzem pochów-
kowym z XV-XVI wieku209, lub usypanym kurhanem, w którym grzebano ciała grasan-
tów, czyli osób które napadały na mieszkańców miasta210.
 Szkoda, że ciekawe i do dziś nierozwiązane historie związane z odkryciem ludz-
kich szkieletów, szabli i tajemniczej skrzynki nie znalazły się w zbiorze Czeladzkich le-
gend211 lub nie doczekały się oddzielnego opracowania i badań. Dlaczego o wydarze-
niach tych milczą parafialne kroniki? I wreszcie, gdzie wywieziono ludzkie kości i, jeżeli 
prawdopodobnie przeniesiono je na cmentarz parafialny, to dlaczego nie oznaczono 
tego miejsca? Zagadek i pytań bez odpowiedzi jest zapewne więcej. W publikacji Hi-
storia Zagłębia Dąbrowskiego znajduje się zdjęcie kapliczki św. Rozalii z 1928 roku oraz 
informacja, że w niszy znajdowała się ludowa rzeźba Chrystusa Salwatora212! Niestety, 
po tylu latach nie jesteśmy w stanie dowieść, czy ta figura rzeczywiście tam była, choć 
niektórzy mieszkańcy Czeladzi pamiętają, iż wewnątrz był obraz świętej Rozalii, zaś fi-
gura Chrystusa Salwatora znajdowała się w kapliczce przy ulicy Wojkowickiej.

208 Tarnówka R. W sprawie kapliczki św. Rozalii, [w] „Echo Czeladzi”, X 2003r. , s. 16.

209 Liszczyk R., Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 7/8/133/134, Czeladź 2003, s. 15.

210 Mrozowska M., Na rozstajach dróg, s. 12.

211 Czeladzkie legendy….

212 Przemsza-Zieliński J., Historia Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec 2006, s. 163.

Przypomnę, że Artur Rejdak uważa, 
iż obraz św. Rozalii ze zburzonej kapliczki został 
w 1942 roku przeniesiony do kapliczki św. Anny 
przy ulicy Mysłowickiej. Rzecz w tym, że obecnie 
tego obrazu tam nie ma, zaś autor tej informacji 
nie podał jego dalszych losów. Obecnie w kaplicz-
ce św. Anny znajduje się duży obraz w złoconej ra-
mie z wizerunkiem klęczącej św. Rozalii. Zapewne 
nie wisiał on w zburzonej kapliczce gdyż nie zmie-
ściłby się w niewielkiej wnęce, a ponadto jest to 
najprawdopodobniej obraz współczesny, namalo-
wany w latach 80. XX wieku, przez księdza Józefa 
Stanka. 

Jak już wspomniałem (przy opisie kapliczki 
przy ulicy Mysłowickiej), na ślad obrazu św. Roza-
lii natknąłem się przeglądając kronikę parafialną 

prowadzoną za czasów śp.  ks. Mieczysława Oseta. Na jednej ze stron, pod zdjęciem 
obrazu, znajduje się odręczna notatka księdza, informująca, iż ten pochodzi z II połowy 
XIX wieku i jest przechowywany w kościelnym skarbcu.

Na czym jednak opiera się tak dokładne datowanie obrazu? Nie wydaje się, aby 
pochodził on z tego okresu lecz znacznie późniejszego, a ponadto jest bardzo podobny 
do obrazu znajdującego się w kapliczce przy ul. Mysłowickiej. Ramy obu obrazów rów-
nież są łudząco podobne. Odnoszę wrażenie, iż oba są dziełem jednego autora (ks. Józefa 
Stanka), a jeśli tak, to obraz wiszący w kościele jest kopią lub obrazem wykonanym pod 
koniec XX  wieku! Studiując oba malowidła widzę znaczne podobieństwa w kształcie 
oczu, brwi, wysmukłych palcach, a zwłaszcza w wydatnych paznokciach.

Potwierdzeniem, iż obraz św. Rozalii znajdował się w  skarbcu, jest też wykaz 



– 81 –– 80 –

skarbów świątyni wymieniony w publikacji Klejnot Czeladzi213. Autor opracowania, 
z którym kontaktowałem się w sprawie obrazu przyznaje jednak, że malowidła nie wi-
dział… Zasadnym wydaje się więc pytanie, czy jest to obraz, który niegdyś znajdował się 
w zburzonej kapliczce św. Rozalii? To jednak nie koniec niejasności i pytań dotyczących 
malowidła. Na zdjęciu, zamieszczonym w kronice parafialnej, widać obraz w złoconej 
ramie, będący w dobrym stanie technicznym, jednak czy mógł znajdować się w zburzo-
nej kapliczce, skoro Roman Liszczyk zamieścił w 2003 roku na łamach „Echa Czeladzi” 
informację, iż poszukuje obrazu, który wisiał w kapliczce św. Rozalii?! Czy jest możliwe, 
aby nie dotarła do niego informacja o odnalezieniu obrazu? Zapewne takie wydarzenie 
opisano by na łamach prasy lokalnej oraz w „Echu Czeladzi”, które niejednokrotnie 
podejmowało temat kapliczki św. Rozalii. Tymczasem fakt odnalezienia obrazu i zawie-
szenia go w kościele przeszedł bez echa. Dlaczego? Przecież odnalezienie po ponad pół 
wieku obrazu ze zburzonej kapliczki byłoby nie lada wydarzeniem. Publikacja poświęco-
na parafii św. Stanisława wydana w 2010 roku również nic nie wspomina o tym znale-
zisku. Wspomniany obraz wisi obecnie na jednym z filarów w pobliżu ołtarza bocznego 
w kościele pw. św. Stanisława BM. Poniżej w ramce krótki opis nieistniejącej kapliczki 
św. Rozalii (opracowany zapewne na podstawie dostępnych źródeł) oraz informacja, że 
obraz pochodzi ze zburzonej kapliczki, a ponadto, co jest najbardziej zastanawiające, 
że wisiał w kaplicy św. Anny! Na jakiej jednak podstawie podano tę informację? Notat-
ka księdza Oseta nic o tym wszakże nie mówi. Tak więc czy na pewno jest to obraz ze 
zburzonej kapliczki, datowany wedle notatki na XIX wiek? Roman Liszczyk powiedział 
mi (w 2014 roku), że wielokrotnie pytał księdza Oseta o obraz i prosił o wejście do ko-
ścielnego skarbca, gdzie jak przypuszczał należało go szukać. Obraz był ponoć ukryty za 
szafą. Pytany o to zdarzenie nie był w stanie jednak przypomnieć sobie w którym to było 
roku, oraz kiedy obraz zawisł w kościele. Pan Liszczyk utrzymuje, że to obraz ze zbu-
rzonej kapliczki, jednak czy po tylu latach może mieć całkowitą pewność, skoro nie pa-

213 Ryszka Cz., Klejnot Czeladzi. Kościół Stanisława Biskupa i Męczennika, Bytom 1997, s. 163.

mięta, kiedy odnaleziono i zawieszono obraz? Miało to miejsce zapewne po 2003 roku, 
a więc stosunkowo niedawno.

Ponadto, obraz ten nie jest wykazany w spisie cennych obiektów skarbca kościel-
nego z 1980 roku, nie posiada również karty obiektu zabytkowego w rejestrze Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Katowicach jak i Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Czeladzi. Taka karta musiał by powstać, gdyby było to XIX-wieczne malowidło. 

Warto dodać, iż Ryszard Liszczyk pozostaje wiernym orędownikiem odbudowy 
kapliczki względnie upamiętnienia miejsca w którym stała pamiątkową tablicą lub 
obeliskiem, o czym niejednokrotnie wspominał na łamach „Echa Czeladzi”214 oraz 
w listach do proboszcza i władz miasta. Jak na razie jego starania nie odniosły ocze-
kiwanego skutku…

Opis innego, równie cennego obrazu odnajdujemy w artykule z 2001 roku215, 
w którym ksiądz Oset opowiada o odnalezieniu w kościelnej wieży obrazu z przełomu 
XVII i XVIII wieku, z przedstawieniem św. Rozalii, Sebastiana i Rocha. Karta tego 
zabytku oraz podpis pod obrazem w kościele wskazują jednak wiek XIX! Niestety w ar-
tykule nie podano informacji, w którym roku obraz został odnaleziony oraz dlaczego 
został ukryty w kościelnej wieży. Zapewne miało to miejsce przed 1978 rokiem, ponie-
waż w tym roku została założona karta dla tego obrazu. Notatka widniejąca na karcie 
tego obiektu wykonana w 1978 roku, informuje iż obraz jest w katastrofalnym stanie 
i wymaga konserwacji, której doczekał się dopiero w 1995 roku. Prace konserwatorskie 
przeprowadzono w krakowskiej ASP. W 1997 roku obraz powrócił do świątyni.

214 Liszczyk R., Kapliczka św. Rozalii, [w:] „Echo Czeladzi”, nr 3/58, Czeladź 1997, s. 11.; Liszczyk R., Czy kapliczka zostanie odbudowana?, [w:] „Echo 
Czeladzi”, nr 7/8/133/134, Czeladź 2003, s. 15.

215 Chaberko A., Gdyby nie Stanisław… [w] „Tygodnik Nowe Zagłębie”, nr 41 (155) 11.10.2001, s.7.
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Kapliczki wnękowe

Na terenie Czeladzi istnieją również kapliczki wnękowe. Są to niewielkie i najczęściej 
niedostrzegane nisze z figurą lub obrazem świętego. Niektóre z nich są od dawna pu-
ste. Wszystkie one występują przeważnie na frontowej ścianie budynku, w widocznym 
miejscu, a ich historia jest ściśle z nim związana. Właściciel budując lub zlecając budowę 
domu od samego początku planował również miejsce w którym miał być eksponowa-

• Nisza w której niegdyś (przed remontem domu 
ok 2010 r.) znajdował się zniszczony obraz 
(prawdopodobnie oleodruk) z wizerunkiem 
św. Floriana, ul. Katowicka, 03.10.2011

• Nisza z krzyżem, ul. Ciasna, 03.10.2010
• Oszklona nisza z figurką Matki Bożej, 

ul. Pieńkowskiego, 15.04.2014 
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ny religijny symbol – obraz, 
figura lub krzyż – demon-
strując tym samym swoją 
pobożność i wierząc, iż wsta-
wiennictwo świętych patro-
nów, Chrystusa oraz Mat-
ki Bożej zapewni szczęście 
i  ochronę jego rodzinie, do-
mowi i gospodarstwu. 

Jerzy Termiński oma-
wiając dawną drewnianą za-
budowę Czeladzi wymienia 
również te elementy domu: 
„Bardzo często w szczycie 
umieszczano krzyż lub małą 
oszkloną gablotkę z figurką 
świątka”216. 

216 Termiński, s. 46.

• Figura św. Floriana, ul. Bytomska 21, 21.10.2015  
Zniszczona figura - liczne pęknięcia, brak głowy. Katalog czeladzkich 
zabytków, opisując budynek przy ul Bytomskiej 21 podaje: (…) w szczycie 
na konsoli figura męska (…). Zniszczenia figury były znaczne, skoro nie 
rozpoznano postaci św. Floriana, który zapewne został ustawiony w celu 
ochrony budynku przed pożarem. W kwietniu 2016 podczas prac związanych 
z remontem dachu, figurę zdjęto ze swojego miejsca, jednak do dziś (2018 r) 
nie wróciła na swe miejsce. Remont przeprowadzała firma KAMI z Czeladzi. 

• Brama nad którą ustawiona była figura św. Floriana, 
ul. Bytomska 21, 21.10.2015

• Nisza z figurą Matki Bożej, ul. Podwalna 18.10.2010
• Nisza z figurą Matki Bożej, ul. Kościuszki, 22.07.2015. 

Budynek wzniesiony w 1912 roku pełnił funkcję szkoły powszechnej 
i domu nauczyciela. Obecnie jest Domem Katolickim.

• Pusta nisza w szczycie budynku, ul. Staszica, 21.10.2015
• Krzyż z boku budynku ul. Cmentarna, 10.12.2015
• Niewielka nisza, w której znajduje się bardzo zniszczony obraz 

z wizerunkiem św. Floriana. Dziadek właściciela domu był 
współzałożycielem Straży Pożarnej w Czeladzi, ul. Niwa, 18.03.2016
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Figury 

• Figura Matki Bożej z 1956 r. Na placu kościoła 
pw. Matki Bożej Bolesnej. 03.11.2005

• Napis na cokole figury Matki Bożej, 03.11.2005
• Figura św. Wojciecha, postawiona w tysiąclecie Jego 

męczeńskiej śmierci, staraniem parafian. 23 kwietnia 
1997 r. Stoi na placu kościoła pw. św. Wojciecha BM

• Tablica wisząca na ścianie kościoła, obok figury 
św. Wojciecha, 30.09.2018

• Figura Matki Bożej, ustawiona na placu kościoła 
pw. św. Mateusza Apostoła, 30.09.2018

• Obecna figurka została postawiona ok. 2003-2004 roku 
za księdza Jana Błaszczyka. Wcześniej stała tam 
figura Matki Bożej, postawiona 26 maja 1991 roku, 
staraniem księdza Jana Gaika oraz dzieci 
komunijnych, która jednak uległa zniszczeniu.
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Krzyże misyjne 
stan na wrzesień 2018

• Plac kościoła pw. Matki Bożej 
Bolesnej 

• Plac kościoła pw. Świętych 
Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała 

• Teren należący do Kurii Diecezjalnej 
w Sosnowcu, Czeladź, ul Legionów.

• Plac kościoła pw. Św. Wojciecha BM
• Plac kościoła pw. Św. Mateusza Ap.
• Plac kościoła pw. Św. Stanisław BM
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Krzyże na cmentarzu, 
stan na wrzesień 2018

• Dwa krzyże przy ul. Szybikowej
• Krzyż ul. Cmentarna 
• Niewielki krzyż, ul. Wojkowicka
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Zdjęcia 
Robert Garstka

Fotografie archiwalne dzięki 
uprzejmości: 

Archiwum i zbiory Muzeum 
Saturn w Czeladzi

Archiwum cyfrowe 
Stowarzyszenia Miłośników 
Czeladzi

Kronika parafialna pw. 
św. Stanisława BM

Zdjęcia udostępnili: 

ks. Mieczysław Trąba, 

Jan Powałka, 

Paweł Mięsiak

Powstańczy 

• Krzyż zwany powstańczym, Czeladź-Piaski, 
03.11.2015

• Uroczystości przy krzyżu, Czeladź-Piaski, 
22.01.2016

• Tablica wisząca na budynku dworca PKP, 
Sosnowiec, 6.02.2016

• Uroczystości przy dworcu PKP, Sosnowiec, 
6.02.2016

• Tablica pamiątkowa, Czeladź-Piaski, 
22.01.2016

1911

• Krzyż przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, 
10.03.2015

• Krzyż przy ul. Laski w Dąbrowie Górniczej, 
15.07.2014

Krzyż ul. Legionów

• Krzyż przy ul. Legionów, 30.09.2018

Betlejemka

• Ścięty krzyż, 12.03.2006
• Krzyż w zaroślach, 1.05.2010
• Prześwit…, 12.04.2014
• Prace porządkowe przy krzyżu, 16.03.2015
• Uroczystość poświęcenie krzyża, 30.06.2016, 

foto Paweł Mięsiak 

Krzyż na działkach 

• Stan na 30.09.2018

Krzyż u szubienic 

• Krzyż na granicy z Będzinem, 02.10. 2018
• Krzyż i figura, 14.08.2015

Graniczny

• Krzyż, stan na 10.05.2014
• Data zamieszczona na belce krzyża, 28.09.2018

Zapomniana kapliczka

• Kapliczka, stan na 05.06.2014

Boże Męki
Krzyż ul. Grodziecka

• Krzyż, stan na 10.06.2014
• Krzyż, kronika parafialna pw. św. Stanisława BM
• Inskrypcja kamieniarska, 03.11.2015
• Tablica z napisem,  03.11.2015
• Zniszczony krzyż na wzgórzu św. Doroty 

w Grodźcu, 02.06.2006

Krzyż ul. Będzińska 

• Krzyż, kronika parafialna pw. św. Stanisława BM
• Krzyż, tablica oraz inskrypcja kamieniarska, 

12.07.2014

Chrystus Frasobliwy

• Ukradziona figurka Chrystusa Frasobliwego, 
2002, foto R. Garstka

• Kapliczka, 26.12.2007
• Kapliczka - archiwum cyfrowe Stowarzyszenia 

Miłośników Czeladzi
• Ołtarz górniczy w sali Domu Zbornego kopalni 

„Saturn”, foto Br. Altman, 1930. Fotografia 
ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi

• Nowy ołtarz górniczy, 14.10.2018 
• Figura Chrystusa Frasobliwego, stojąca obecnie 

przy ołtarzu górniczym, 09.05.2016
• Drewniana figurka wewnątrz kapliczki, 

09.06.2010

Figura Serca Jezusowego

• Figura Jezusa, kronika parafialna 
pw. św. Stanisława BM

• Figura, stan na 10.12.2015
• Figura, stan na 28.09.2018
• Tablice, stan na 28.09.2018

Chrystus Zwycięzca

• Kapliczka lata 80. XX w., foto Jerzy Żymirski, 
archiwum cyfrowe Stowarzyszenia Miłośników 
Czeladzi

• Figurka Chrystusa Zwycięzcy, znajdująca się 
w kościelnym skarbcu, 03.01.2008

• Zdjęcie figury Chrystusa Zwycięzcy z karty 
obiektu, znajdującej się w kościelnym skarbcu

• Kapliczka przy drodze do Wojkowic, archiwum 
cyfrowe Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

• Kapliczka, stan na 26.12.2007

Chrystus na dachu

• Figura na dachu świątyni, 09.05.2016
• Fragment tekstu z kroniki parafialnej 

pw. św. Stanisława BM

Trzy Barbary

• Kapliczka z figurą św. Barbary, Czeladź-Piaski, 
25.11.2015

• Składanie kwiatów przy figurze św. Barbary, 
podczas uroczystości Barbórkowych,  
Czeladź-Piaski 2015

• Kaplica podziemna ku czci św. Barbary 
wykuta w pokładzie węglowym Fanny kopalni 
„Czeladź”, foto Br. Altman, 1929. Pocztówka 
ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi.

• Figura św. Barbary w grocie, Czeladź-Piaski, 
3.11.2015
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• Kaplica dedykowana św. Barbarze urządzona 
na pierwszym poziomie wydobywczym w kopalni 
„Saturn”, foto Br. Altman, 1930. Fotografia 
ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi.

• Niewielki ołtarzyk wykonany przez Kazimierza 
Olszewskiego, Czeladź-Piaski, 19.04.2016 

• Zachowany napis z figury św. Barbary, foto Jan 
Powałka.

Kapliczka serca Pana Jezusa

• Przemarsz górniczej orkiestry podczas obchodów 
Barbórkowych, Czeladź-Piaski, 03.12.2015

• Kapliczka i nisza z figurą, Czeladź-Piaski 
26.12.2007

• Ruiny kamiennej stodoły, Czeladź, 02.11.2015
• Rolniczy krajobraz. Czeladź, 02.11.2015

Kapliczka św. Anny/Rozalii

• Kapliczka, 15.03.2014
• Pamiątkowa tabliczka wewnątrz kapliczki, 

17.06.2010
• Wieloletni opiekun kapliczki, pan Tadeusz 

Marchewka, 17.06.2010
• Burzenie muru wokół kapliczki pw. św. Rozalii. 

Udostępnił ks. Mieczysław Trąba
• Płaskorzeźba z wizerunkiem św. Anny, 

15.03.2014
• Obraz św. Rozalii, namalowany przez księdza 

Józefa Stanka, 17.06.2010
• Pan Aleksander Majcherczyk na tle kapliczki, 

którą remontował, kronika parafialna 
pw. św. Stanisława BM

• Kapliczka przed przebudową, kronika 
parafialna pw. św. Stanisława BM, 17.06.2010

• Msza polowa w dniu św. Rozalii, 04.09.2016

• Msza polowa w dniu wspomnienia 
św. Franciszka, 04.10.2015

• Parafianki przygotowujące polowy ołtarz, 
04.09.2016

Kapliczka św. Rozalii na Bytomskiej

• Obraz z wizerunkiem św. Rozalii, znajdujący 
się onegdaj w niszy kapliczki na ul. Bytomskiej

• Kapliczka przy ul. Bytomskiej, 08.06.2010
• Figura św. Agaty w niszy kapliczki przy 

ul. Bytomskiej, 08.06.2010

Kapliczka MB Fatimskiej

• Kapliczka, 02.11.2015

Figura MB z Dzieciątkiem

• Dzieci z opiekunami przy figurze, okres 
międzywojenny (?), kronika parafialna 
pw. św. Stanisława BM

• Figura Matki Bożej, znajdująca nad drzwiami 
do świątyni pw. św. Stanisława BM

• Cokół figury w parku, 03.11.2015
• Cookół z figurą psa, 28.09.2018

Cmentarna figura Matki Bożej

• Msza polowa prze kościołem pw. św. Stanisława BM, 
28.09.1958r .W tle figura Matki Bożej, 
kronika parafialna pw. św. Stanisława BM 

• Inskrypcja kamieniarska wyryta na podstawie 
figury, 8.10.2015

• Figura, 08.10.2015
• Figura, kronika parafialna pw. św. Stanisława BM
• Grobowiec Dziaczków, 17.03.2016

Pieta

• Pieta stojąca przy ul. Bytomskiej, kronika 
parafialna pw. św. Stanisława BM

• Pierwotny napis na cokole, kronika parafialna 
pw. św. Stanisława BM

• Inskrypcja kamieniarska wskazująca fundatorów 
figury, 23.04.2015

• Napis na nagrobku, znajdującym się 
na czeladzkim cmentarzu, jeden z nielicznych 
śladów kopalni „Wiktor”

• Pieta ustawiona przy ścianie świątyni. 
17.03.2016

• Pieta – detal, 23.04.2015

Wędrujący Nepomucen 

• Uroczystości upamiętniania stulecia śmierci 
Tadeusza Kościuszki w 1917 r. Archiwum 
cyfrowe Muzeum Saturn w Czeladzi

• Figura Nepomucena stojąca na rynku obok 
potężnego drzewa (lipy?). Archiwum cyfrowe 
Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

• Figura stojąca na cmentarzu parafialnym. 
Kronika parafialna pw. św. Stanisława BM

• Figura stojąca na cmentarzu parafialnym. 
Kronika parafialna pw. św. Stanisława BM

• Figura stojąca na rynku. Kronika parafialna 
pw. św. Stanisława BM

• Figura stojąca na rynku. Kronika parafialna 
pw. św. Stanisława BM

• Figura stojąca obecnie na placu kościelnym, 
28.10.2015

• Inskrypcja kamieniarska wskazująca na autora 
figury, 05.11.2014

• Pęknięcia i ubytki na figurze, 09.05.2016
• Rzeźbiarskie dzieło Corradiniego „Mater 

Dolorosa” w kaplicy podziemnej kopalni 
„Czeladź”, foto Br. Altman, 1929. Zdjęcie 
z zasobów cyfrowych Muzeum Saturn w Czeladzi.

• Figura w kaplicy przedpogrzebowej,  
Czeladź-Piaski, 11.03.2015

• Figura przed kaplicą przedpogrzebową,  
Czeladź-Piaski 05.10.2018

• Grobowiec rodziny Corradini, Będzin 
01.11.2011

• Tablica nagrobna Humberta Coradiniego, 
umieszczona na grobowcu rodziny Corradini, 
Będzin, 07.10.2015

Tajemnice św. Rozalii. 

• Kapliczka św. Rozalii. Kronika parafialna 
pw. św. Stanisława BM

• Widok na ulicę i kapliczkę pw. św. Rozalii, 
udostępnił ks. Mieczysław Trąba

• Kapliczka ogrodzona kamiennym murem. 
Forto Henryk Segno, 1937. Archiwum cyfrowe 
Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

• Burzenie muru wokół kapliczki pw. św. Rozalii, 
udostępnił ks. Mieczysław Trąba

• Burzenie muru wokół kapliczki pw. św. Rozalii. 
Udostępnił ks. Mieczysław Trąba

• Przemarsz żołnierzy generała Józefa Hallera, na 
tle kapliczki św. Rozalii, zbiory Robert Garstka

• Obraz z wizerunkiem św. Rozalii wiszący 
w kościele pw. św. Stanisława BM, 18.03.2016
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