
MARIA NOGAJOWA (1899-1983) 
– dedomo Stachurka, urodziła się w Skronio-
wie koło Jędrzejowa. W 1901 roku z najbliższą 
rodziną zamieszkała w Sosnowcu. Ukończyła 
5-klasowe gimnazjum. Od 1921 roku była 
retuszerką w Zakładzie Portretowym Lazar w 
Sosnowcu. Rok później jej mężem został Józef 
Nogaj i wówczas rodzina przeniosła się do Cze-
ladzi. W latach 1928-1939 prowadziła bibliotekę 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Po wybuchu II wojny 
światowej udzielała się w pracy konspiracyjnej, 
wysyłając książki Polakom będącym na przy-

musowych robotach w Niemczech. Od lutego 1945 do końca 1948 prowadziła bibliotekę 
Samopomocy Chłopskiej. Przez całe zawodowe życie związana była z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Czeladzi, którą kierowała w latach 1949-1965. Była członkiem m.in. Towa-
rzystwa Artystyczno-Literackiego w Sosnowcu, Zawodowego Związku Artystów Plasty-
ków i Grupy Zagłębie w Sosnowcu, Ligi Kobiet, a także Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej, Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego w Będzinie, Towarzystwa 
Miłośników Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Należała 
do grona współzałożycieli PCK w Czeladzi. Została także członkiem Komisji Kulturalno
– Oświatowej czeladzkiej Miejskiej Rady Narodowej. Organizatorka i uczestniczka lic-
znych wystaw plastycznych.

 „Móc całą wiedzę zawartą w książkach przekazywać w pogadankach, 
referatach, odczytach! Być potrzebnym w społeczeństwie! To jest prawdziwe 
życie!” – zapisała Maria Nogajowa w swoich pamiętniku z 1963 roku. Żyła 
dla ludzi, zwłaszcza dzieci otaczała wielką troską, wprowadzając je w świat 
piękna zawartego w książkach i rysunkach, które sama tworzyła. Biblioteka od 
najwcześniejszych lat młodości była jej drugim domem. W trudnych latach powo-
jennych zaangażowała się w akcję zwalczania powszechnego analfabetyzmu, by 
i dorośli potrafili docenić wartość słowa. Drugą połowę jej osobowości wypełniało 
umiłowanie sztuki. Karierę artystyczną – jak byśmy dziś powiedzieli - rozpoczęła 
w chwili, kiedy została retuszerką w sosnowieckim Zakładzie Portretowym Lazar. 
Odtąd jej nieodłącznym towarzyszem stał się szkicownik pełen pomysłów i go-
towych obrazów tego, co najbardziej ją interesowało: zanikająca, dawna architek-
tura Czeladzi i wielu innych miast Zagłębia. Wiedzę o sztuce uzupełniała należąc 
do - zarówno przed, jak i powojennych - towarzystw i związków artystycznych, w 
tym do słynnej Grupy Zagłębie. Dzięki temu miała również możliwość prezetacji 
swoich prac podczas profesjonalnych wystaw. Ukończyła też studia malarstwa 
i rysunku podczas dwuletniego kursu prowadzonego przez prof. F. Kwintę z kra- 
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych Trudno zatem zaliczyć Marię Nogajową do 
grona artystów nieprofesjonalnych, jak często zwykło się ją postrzegać. 
 Mimo upływu 120 lat od jej urodzin i prawie czterdziestu od chwili 
śmierci, patronując Miejskiej Bibliotece Publicznej pozostaje wciąż kimś bliskim, 
a także twórcą, którego spuścizna artystyczna jest niezastąpionym źródłem nie 
tylko wrażeń estetycznych, ale i wiedzy o Czeladzi, której w zasadzie już nie ma. 
 Aktywne życie Marii Nogajowej, zapoczątkowane w latach 20. minio-
nego stulecia w bibliotece Polskiej Macierzy Szkolnej, jej oddanie pasjom, które z 
powodzeniom można nazwać górnolotnie nazwać służbą drugiemu człowiekowi, 
a także umiłowanie swojego miejsca na ziemi – Czeladzi to cechy, dzięki którym 
nigdy nie została zapomniana. Przemijają pokolenia, a Maria Nogajowa trwa 
zarówno w rozlicznych fotografiach, wspomnieniach, jak i w swoich dziełach. 
I chociaż jej życie nie zawsze było piękne, mawiała: „Jak siadam do sztalugi 
przeobrażam się całkowicie – przenoszę się w świat umiłowanej sztuki, w świat 
piękna. Zapominam o tym, co złe i co boli...” – taka była jej recepta na szczęście 
i dobre życie.
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