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N ajwiększy projekt edukacyjny  

w tym roku juz  za nami.  

W dniach 21-23 czerwca  

w Czeladzi gos ciło „Muzeum 

na kółkach” –  mobilna wystawa edukacyj-

na z Muzeum Historii Ż ydo w Polskich  

POLIN w Warszawie. Pawilon ekspozycyjny 

stanął na czeladzkim rynku i był dostępny 

dla wszystkich zainteresowanych. Wystawa 

w syntetyczny sposo b przybliz ała ponad 

1000 letnią obecnos c  ludnos ci z ydowskiej 

w Polsce, ich kulturę, tradycję i obyczajo-

wos c . W pawilonie znalazła się takz e inte-

raktywna mapa Czeladzi przybliz ająca hi-

storię czeladzkich Ż ydo w oraz makieta ob-

razująca typowy polski sztetl - małe mia-

steczko zamieszkiwane przez ludnos c  pol-

ską i z ydowską z jego charakterystycznymi 

obiektami - kos ciołem, ratuszem, synagogą, 

mykwą, kramami handlowymi, chederem. 

Ekspozycja spotkała 

się z ogromnym za-

interesowaniem,  

a w pawilonie, po 

kto rym oprowadza-

ły edukatorki z Mu-

zeum POLIN nieu-

stannie znajdowali 

się zwiedzający.  

Niedziela 

Inauguracji „Muzeum na ko łkach” towarzy-

szył Festiwal Kultury Ż ydowskiej „Szalom 

na Rynku”. „Szalom” otworzył występ ze-

społu Muzyczne Trio, kto ry fenomenalnie 

zaprezentował na scenie instrumentalne 

wykonanie z ydowskich pies ni i tradycyj-

nych melodii. Kro tko potem wystąpił do-

brze znany czeladzkiej publicznos ci 

„Negev” z Krakowa, kto ry dla odmiany za-

serwował wokalną interpretację popular-

nych ale i mniej znanych z ydowskich utwo-

ro w. Wielką niespodzianką był występ kil-

kunastoosobowego Żespołu Tan ca Ż ydow-

skiego „Klezmer” z Cieszyna, kto ry nie tylko 

ujął publicznos c  tradycyjnymi strojami  

i wykonaniem tanecznym, ale przede 

wszystkim – inscenizacją z ydowskiego we-

sela. Barwny i z ywiołowy spektakl zrobił 

ogromne wraz enie. Na koniec wystąpił ze-

spo ł „Magda Brudzin ska Klezmer Trio”, 

odwiedzający liczne festiwale klezmerskie 

w kraju i Europie – ikona muzyki klezmer-

skiej w Polsce. Artys ci zaserwowali publicz-

nos ci niezwykłą atmosferę i moc wraz en  

gło wnie dzięki utworom Ż ydo w aszkena-

zyjskich, zas piewanym w jidysz galicyj-

skim.  

                                                                 Cd.str.2. 
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Duchowe wraz enia zostały dopeł-

nione efektami kulinarnymi a po-

znawac  kulturę z ydowską moz na 

było takz e „od kuchni” - organizato-

rzy zrobili publicznos ci ogromną 

niespodziankę, proponując przy-

smaki kuchni z ydowskiej - czulent, 

holiszki, nales niki z serem i rodzyn-

kami oraz ciasto jabłkowo-

cynamonowe.  

Poniedziałek i wtorek 

Ale to nie wszystko. Wizycie 

„Muzeum na ko łkach” w Czeladzi 

towarzyszył szereg działan  lokal-

nych o charakterze edukacyjnym, 

popularyzujących historię tutej-

szych Ż ydo w oraz kulturę ludnos ci 

wyznania mojz eszowego. Program 

warsztato w, zajęc  i wykłado w skie-

rowany był do ro z nych grup wieko-

wych. W zajęciach „Budujemy 

sztetl” zorganizowanych przez edu-

katorki z POLIN, warsztatach pro-

wadzonych przez Karolinę Jako-

wen ko z Fundacji Brama Cukerma-

na oraz plastyka Lucynę Mroczek-

Szyman ską udział wzięły dzieci  

i młodziez  z czeladzkich szko ł pod-

stawowych i gimnazjo w. W space-

rze po Czeladzi s ladami Ż ydo w, po-

prowadzonym przez historyka  

Annę Binek-Żajdę, oprowadzaniu 

po kirkucie pod przewodnictwem 

Stefanii Lazar i warsztatach 

„Kobiety z ydowskie”, opartych  na 

scenariuszu z Muzeum POLIN, 

udział wzięli uczniowie ze szko ł 

s rednich w Czeladzi i Będzinie. Ogo -

łem w szes ciu zajęciach edukacyj-

nych udział wzięło ponad 150 dzie-

ci i młodziez y. Ponadto w zajęciach 

plenerowych uczestniczyli wszyscy 

zainteresowani historią i kulturą 

doros li. 22 i 23 czerwca w Muzeum 

Saturn odbyły się takz e wykłady 

dotyczące kalendarza z ydowskiego 

i regulowanych przez niego s wiąt 

oraz z ycia politycznego i społeczne-

go zagłębiowskich Ż ydo w wygło-

szone przez dr hab. Leszka Hon do  

z Uniwersytetu Jagiellon skiego oraz 

dr Aleksandrę Namysło z katowic-

kiego IPN. Ż duz ym zainteresowa-

niem spotkała się zaproponowana 

przez czeladzkie Muzeum projekcja 

oscarowego  filmu „Ida” w rez yserii 

Pawła Pawlikowskiego. Najbardziej 

reprezentacyjne sale Pałacu pod 

Filarami zamieniły się w ten ponie-

działkowy, deszczowy wieczo r  

w kameralne i pełne niezwykłego 

uroku kino. Publicznos c  była pod 

wielkim wraz eniem.  

Wystawie mobilnej „Muzeum na 

ko łkach” towarzyszyła w tym roku 

wystawa „Z narażeniem życia – Po-

lacy ratujący Żydów podczas Zagła-

dy”, dostępna w Galerii Sztuki 

Wspo łczesnej „Elektrownia” przez 

wszystkie trzy dni.  Wystawa zreali-

zowana została w partnerstwie 

z Ministerstwem Spraw Żagranicz-

nych, a jej wernisaz  miał miejsce 

w siedzibie UNESCO w Paryz u. Eks-

pozycja była jak dotąd prezentowa-

na w Paryz u, Essen, Tallinie, Wilnie 

i Madrycie. 

Projekt „Muzeum na ko łkach” reali-

zowany jest w ramach programu 

Żydowskie dziedzictwo kulturowe, 

dzięki wsparciu udzielonemu  

z funduszy norweskich i EOG 

przez Islandię, Liechtenstein  

i Norwegię. Patronat nad wizytą 

„Muzeum na ko łkach” w Czeladzi 

objęła Telewizja Katowice.             
 

                                                          Koordynatorzy Projektu  

    Stefania Lazar i Beata Krzemin ska 

Muzeum na kółkach odwiedziło Czeladź cd. 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec  
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  Saturnowska Noc Muzeów 2015 z modą historyczną  

W 
prawdzie od tegorocz-

nej Nocy Muzeo w mi-

nął juz  ponad miesiąc, 

ale jej wydarzenia z pewnos cią 

jeszcze na długo pozostaną w pa-

mięci aktywnie uczestniczących  

w nich gos ci. Historia ubioru, obo-

wiązujące trendy mody w dawnych 

wiekach, ewolucja stroju - tematy 

będące motywem przewodnim 

majowego s więta w czeladzkim 

muzeum, wzbudziły ogromne zain-

teresowanie licznie przybyłej pu-

blicznos ci. Wnętrza neoklasycy-

stycznej  willi dyrektora  nieistnie-

jącej Kopalni „Saturn”, wypełniły 

się eleganckimi krynolinami, mę-

skimi kontuszami, płaszczami, pe-

lerynami i nakryciami głowy 

wszelkiego kroju oraz przeznacze-

nia. Wszystkie kostiumy przyjecha-

ły do Czeladzi z Pracowni Arty-

stycznej „Anna” w Ogrodzieńcu, 

kto rej załoz ycielką, i włas cicielką 

jest pasjonatka mody historycznej- 

pani Anna Musialska. Widok 

barwnych strojo w historycznych, 

zrekonstruowanych z pieczołowi-

tos cią i precyzją przez panią Annę, 

rozs wietlały nie tylko sale wysta-

wowe, ale ro wniez  twarze zebra-

nych, oczom obecnych dodając 

autentycznego blasku. 

Niewątpliwą atrakcją obok ekspo-

zycji prezentowanej na maneki-

nach były przechadzające się po-

s ro d publicznos ci modelki odziane 

w kostiumy charakterystyczne dla 

dawnych epok. Nota bene, z moz li-

wos ci załoz enia na siebie tych  uro-

kliwych i nietuzinkowych ubioro w 

skrzętnie skorzystali pracownicy 

muzeum,  na co dzien  obcujący  

z historią i jak chyba z adna inna 

grupa zawodowa nierozerwanie  

z przeszłos cią związani. Dla nich 

mistycznym przez yciem stało się 

niemal namacalne poczucie epoki, 

w kręgu kto rej nieoczekiwanie 

znalez li się wraz ze zmianą stroju  

i fryzury. 

Inaugurujący imprezę wykład  

Anny Musialskiej pozwolił gos ciom 

dotknąc  obszernej wiedzy z zakre-

su kostiumologii i zmieniającej się 

mody. Prelegentka przybliz yła za-

sady, jakimi rządziła się dawna 

moda, wymogi jakie musiała speł-

niac , znaczenie koloro w i sposoby 

uzyskiwania barwniko w. Słowną 

podro z  po minionych wiekach s re-

dniowiecza, renesansu i baroku 

dopełniło kuratorskie oprowadza-

nie po ekspozycji, podczas kto rego  

kaz dy eksponat moz na było  

obejrzec  z bliska, a nawet wziąc   

do ręki. 

Pokaz tan co w dworskich w wyko-

naniu grupy tanecznej, trenującej 

ro wniez  pod opieką i kierownic-

twem Anny Musialskiej, stanowił 

kolejną ciekawostkę wieczoru. Jed-

nak największe emocje i zaintere-

sowanie gos ci wzbudziło, zaaran-

z owane na tę jedną noc atelier fo-

tograficzne, w kto rym kaz dy chęt-

ny mo gł przebrac  się w wybrany 

stro j historyczny oraz zapozowac  

do zdjęcia w tym specjalnie wycza-

rowanym wnętrzu  lub w dowol-

nym miejscu stylowej siedziby  

Muzeum Saturn. W kro tkim czasie 

ustawiła się długa kolejka oso b 

pragnących sfotografowac  się  

w niepowtarzalnej scenerii, na 

szczęs cie fotograf zdołał uwiecznic  

wszystkich do godziny 19.00.  O tej 

bowiem porze rozpoczynała się 

„Gala z Księz niczką Czardasza … 

i nie tylko”, ostatni punkt progra-

mu tegorocznej Nocy Muzeo w  

w Saturnie, niecierpliwie oczeki-

wany zwłaszcza przez czeladzkich  

melomano w.  Pałac pod Filarami 

wypełnił się muzyką, a soliści Te-

atru Muzycznego Arte Creatura 

uraczyli słuchaczy najpiękniejszy-

mi ariami i duetami operetkowymi. 

Ponad 2 godzinny spektakl dosko-

nałej zabawy, wspo lnego s piewu  

i radosnego aplauzu ze strony wi-

dzo w zakon czył majowy wieczo r 

przy ulicy Dehnelo w. 

Warto wspomniec , z e po staropol-

sku gos cie zostali podjęci smacz-

nym jadłem i przednim trunkiem. 

A kto  nie był, niech z ałuje!  

Następna okazja, choc  zupełnie 

odmienna dopiero za rok.   

 

Dyrektor 

Iwona Szaleniec 
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Wprowadzenie  

Animozje s ląsko—dąbrowskie to 

problem, kto ry objawia się na wielu 

płaszczyznach z ycia społecznego. 

Stereotypowe postrzeganie 

„hanyso w” i „goroli” stanowi natu-

ralny element krajobrazu dzisiej-

szego wojewo dztwa s ląskiego. Mi-

mo pozornej i sztucznie wykreowa-

nej po II wojnie s wiatowej jednos ci 

administracyjnej obszaru woje-

wo dztwa, w s wiadomos ci społecz-

nej mieszkan co w zauwaz alne jest 

silne poczucie regionalnej odrębno-

s ci i wzajemnych antagonizmo w. 

Przestrzenna granica przebiegająca 

wzdłuz  rzeki Brynicy i Czarnej  

Przemszy, obok geograficznego ro z -

nicowania obszaro w stanowi ro w-

niez  granicę społeczną czy tez  men-

talną dwo ch s wiato w – S ląska 

i Żagłębia. Genezy tego typu podzia-

ło w doszukiwac  się nalez y  

w skomplikowanej i nieraz drama-

tycznej historii tego miejsca, jego 

podziało w oraz dziejach politycz-

nych. 

Problem napięc  pomiędzy miesz-

kan cami obu brzego w granicznych 

rzek ma swoją długą historię. Maria 

Wanda Wanatowicz trafnie podkre-

s la, iz : 

(...) pamięc  społeczna, zwłaszcza  

ta podbudowana stereotypami, jest 

bardzo silna, moz e przetrwac  całe 

dziesięciolecia, a nawet wieki, 

szczego lnie gdy istnieją przesłanki, 

z kto rych czerpie ona „energię”,  

a tak jest w przypadku derywatu 

s ląsko-zagłębiowskiego. 

Powszechnie uznaje się, z e z ro deł 

konfliktu nalez y dopatrywac  się  

w XIX wieku, kiedy to w pełni 

ukształtowało się pojęcie narodu  

w dzisiejszym rozumieniu tego sło-

wa. Wo wczas to masy ludowe zy-

skały ten rodzaj s wiadomos ci, po-

przez kto ry zaczęły dostrzegac  swo-

ją odrębnos c  oraz rozumiec  innos c  

grup sąsiednich. 

Badacze s ląsko-zagłębiowskich an-

tagonizmo w zwracają uwagę na 

fakt, iz  problem nabrał no-

wej dynamiki i dyskurso w na sku-

tek wydarzen  bezpos rednio związa-

nych z II wojną s wiatową i kilkulet-

nim okresem, kto ry nastąpił po jej 

zakon czeniu. Ż jednej strony do-

s wiadczenia Żagłębiako w wiąz ące 

się z okupacją hitlerowską wpłynęły 

na ich postrzeganie S lązako w,  

z drugiej strony bezpos rednie lata 

powojenne, kto re boles nie dos wiad-

czyły s ląską społecznos c , wzmocni-

ły jej uprzedzenia wobec mieszkan -

co w Żagłębia. Kolejny wymiar spo-

ru ukształtował się w po z niejszych 

latach tzw. realnego socjalizmu, 

kto rego skutki i objawy odczuwalne 

są po dzien  dzisiejszy. Jak zauwaz a 

Żbigniew Kapała: 

(...) ostros c  interesującego nas anta-

gonizmu bierze się nie tyle z przy-

granicznego dawniej charakteru 

obu regiono w, nalez ących w prze-

szłos ci do ro z nych organizmo w 

pan stwowych, i stąd wynikających 

ro z nic kulturowych, ale przede 

wszystkim z pamięci krzywd wza-

jemnie od siebie doznanych w cza-

sach totalitarnych. 

Analiza dziejo w pogranicza siemia-

nowicko-czeladzkiego pokazuje,  

z e wzajemne doznawanie krzywd to 

zjawisko, kto rego początki były 

znacznie wczes niejsze niz  dwudzie-

stowieczne totalitaryzmy. Spory 

graniczne, związane z obszarem 

dawnej wsi Jakubowice, ilustrują 

antagonizm s ląsko-dąbrowski jako 

fenomen osadzony w historii struk-

turalnej, historii „długiego trwania”, 

kto ry trwa nieprzerwanie od XVI 

wieku do dnia dzisiejszego. 

Dzieje wsi Jakubowice 

Nieistniejąca juz  dzisiaj wies  Jaku-

bowice usytuowana była na granicy 

wspo łczesnych miast: Czeladzi  

i Siemianowic S ląskich. Początki 

osady sięgają okresu s redniowiecza. 

Dostępne z ro dła pisane nie pozwa-

lają na ustalenie dokładnej daty 

załoz enia Jakubowic. Odniesienia 

do mitycznego pierwszego włas ci-

ciela wsi, odnalez c  moz na 

w miejscowym folklorze narracyj-

nym, w postaci podania o trzech 

braciach załoz ycielach okolicznych 

grodo w: Siemianie, Michale i Jaku-

bie. Historyczny realizm postaci 

owego Jakuba jest jednak trudny do 

ustalenia i stanowi raczej fikcyjny 

elementem tutejszego folkloru. 

Pierwsze udokumentowane wspo-

mnienie o Jakubowicach datuje ist-

nienie wsi na 1379 rok, kiedy  

to miał dokonac  się braterski po-

dział ich obszaru, zgodnie z kto rym: 

1. Droga z Siemianowic do Milowic 

zaznacza granicę między Ban go-

wem a Jakubowicami według cedu-

ły podziału z roku 1379. 

2. Obniz enie CHECHTA albo KRŻI-

WIDOLLE wytycza granicę brater-

skich podziało w grunto w jakubo-

wickich według ceduły podziału  

z roku 1379. 

Nie udało się jednak dotychczas 

ustalic  kim byli bracia, kto rzy doko-

nali wspomnianego rozdziału  

 Jakubowice-  Marcin Wądołowski: 
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 jako miejsce siemianowicko-czeladzkich  
sporów granicznych na przestrzeni dziejów cd. 

grunto w jakubowickich. Pierwszy-

mi znanymi włas cicielami osady 

była familia Mieroszewskich.  

Żdzisław Janeczek podaje, iz  weszli 

oni w posiadanie wsi około 1498 

roku, kiedy to po zas lubinach Miko-

łaja Baran ca z Jadwigą ze Smolic 

Smolską, małz onkowie osiadli  

w Jakubowicach, rozpoczynając 

tym samym s ląską gałąz  rodziny 

Mieroszewskich. Jakubowice naj-

prawdopodobniej stanowiły dona-

cję ksiąz ęcą ze strony piasto w 

opolskich i miały byc  rekompensa-

tą za oddane im usługi. 

Ro d Mieroszewskich na przestrze-

ni XVI wieku wszedł w posiadanie 

innych okolicznych wsi tworzących 

dzisiejsze Siemianowice – Siemia-

nowic, Ban gowa i Michałkowic. 

Dobra te wchodziły w skład ziemi 

bytomskiej, znajdującej się w gra-

nicach S ląska, będącego w owym 

czasie pod władzą Habsburgo w. 

Były to jednoczes nie tereny przy-

graniczne - Jakubowice bezpos red-

nio sąsiadowały z miastem Czeladz , 

kto re wchodziło w skład księstwa 

siewierskiego, będącego wo wczas 

pod panowaniem biskupo w kra-

kowskich. Nie było to łatwe są-

siedztwo, co dodatkowo wzmacniał 

fakt, iz  Mieroszewscy słynęli 

z krewkiego temperamentu. Nie-

przypadkowo Mikołaj Baraniec 

zyskał sobie przydomek „Szatan”. 

Najprawdopodobniej juz  w XVI 

wieku dochodziło do pierwszych 

zatargo w granicznych z mieszcza-

nami czeladzkimi. Jak wspomina 

Stanisław Mieroszewski, XIX-

wieczny potomek rodu: 

Przy tak burzliwym usposobieniu 

przemieniał się kaz dy proces gra-

niczny (...) w nieprzerwane pasmo 

wzajemnych gwałto w, zaoran , zz ę-

cia, skoszenia, grabienia i odbijania 

koni, wozo w, bydła, owiec, a nawet 

rabunko w i palenia. 

Nalez y przy tym zaznaczyc , z e  

w o wczesnych realiach zjawiska 

krwawych sporo w granicznych nie 

były niczym szczego lnym. Drobna 

szlachta z tego okresu nieustannie 

uwikłana była w liczne procesy 

sądowe, kto re często ciągnęły się 

latami. Niejednokrotnie dochodziło 

przy tym do palenia całych wsi  

i wyz ynania w pien  jego mieszkan -

co w, czego boles nie dos wiadczyły 

ro wniez  Jakubowice. 

Powszechnie przyjmuje się, z e do 

spustoszenia Jakubowic doszło  

w okresie zmagan  o tron polski po 

s mierci kro la Stefana Batorego, 

kto ra nastąpiła 12 grudnia 1586 

roku. O polską koronę rywalizowa-

ły wo wczas dwa obozy: stronnic-

two Żborowskich popierające arcy-

księcia Maksymiliana Habsburga 

oraz stronnictwo hetmana wielkie-

go koronnego Jana Żamoyskiego, 

kto re forsowało szwedzkiego kro -

lewicza Żygmunta Wazę. Kulmina-

cyjnym momentem sporu była bi-

twa pod Byczyną, do kto rej doszło 

24 stycznia 1588 roku i kto rą po-

przedzic  miało spalenie Jakubowic. 

Spustoszenia wsi dokonac  miał 

rotmistrz kozacki Gabriel Hołubek, 

stronnik hetmana Żamoyskiego, 

kto ry po z niej poległ w bitwie by-

czyn skiej. Taki przebieg zdarzen  

przedstawił w 1863 roku Franz 

Gramer, zas  po z niejsi badacze bez-

krytycznie powielali jego ustalenia. 

Powyz sza wersja odnos nie spusto-

szenia Jakubowic wydaje się wielce 

prawdopodobna, brak jest jednak 

konkretnych z ro deł, kto re by  

ją potwierdzały. Nalez y przy tym 

zaznaczyc , z e w pobliz u Byczyny do 

dzisiaj istnieje wies  Jakubowice, 

kto rej początki sięgają XIII wieku. 

Niewykluczone zatem, z e w owym 

okresie spalono włas nie podby-

czyn ską osadę. Jak podaje autor 

monografii bitwy byczyn skiej  

Żygmunt Boras: 

Trzeba dodac , z e zwyczajem tam-

tych czaso w wojsko w kraju nie-

przyjacielskim paliło i rabowało 

woko ł, zwłaszcza oddziały tatar-

skie i kozackie. Dlatego kronikarz 

o wczesny podaje, „z e między 26 

stycznia, albo między wtorkiem  

a s rodą, łuna s wieciła im do mil 

czterech, z e jak w biały dzien  albo 

kiedy miesiąc s wieci widno było. 

Wszystkie wsi popalono az  do 

c wierc  mili pod Namysłowem. 

Moz liwym jest ro wniez  scenariusz, 

w kto rym obie wsie jakubowickie 

uległy wo wczas spaleniu na skutek 

osobistej niechęci rotmistrza  

Hołubka wobec bliz ej nieznanego 

dzisiaj Jakuba. Ż racji braku z ro deł 

pozostają to jedynie domysły.  

Spotkac  się jednak moz na 

z alternatywną wersją spustosze-

nia Jakubowic, kto rą podaje XIX-

wieczny s ląski folklorysta Jo zef 

Lompa. W 1860 roku pisał: 

Kiedym roku 1836 przez wies   

Siemianowice nad granicą za Byto-

miem, w pobliz u miasta Czeladz  

przechodził, widziałem za wioską 

ku Mysłowicom w gęstym lesie 

s lady zagono w polnych. Powiadano 

mi, z e tam niegdys  wies  była, lecz 

w trzydziestoletniej wojnie do 

szczętu zniszczona, odbudowana 
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nie została. 

W s wietle powyz szej relacji opar-

tej na miejscowej ustnej tradycji 

Jakubowice miały zostac  spusto-

szone w okresie wojny trzydzie-

stoletniej. W owym czasie, 12 

grudnia 1623 roku oddział lisow-

czyko w spustoszył sąsiednią  

Czeladz ,  co Marian Kantor-Mirski 

opisał w barwnych słowach: 

Poniewaz  oddziały te były zbierani-

ną rozmaitego gatunku obiez ys wia-

to w, urwiso w i trzęsimiecho w, 

więc tez  nic dziwnego, z e po kilku-

dniowym ich pobycie, miasto wy-

glądało tak, jakby przezen  przeszła 

straszna burza. Domy, stodoły  

i inne zabudowania gospodarcze 

stały bez dacho w, nikt nie mo gł się 

doliczyc  prosiako w, kro w, koni  

i drobiu. Sklepy stały pustkami,  

w odwiecznej karczmie, co stała  

w rynku, nawet na lekarstwo 

nie dostałby kropli gorzałki, piwa 

lub miodu. 

Klimat o wczesnych czaso w sprzyjał 

zatem grabiez om i podpaleniom 

całych wsi. Sferę domysło w odno-

s nie spustoszenia Jakubowic kon -

czy jednak 12 paz dziernika 1623 

roku, kiedy to Żofia Mieroszewska 

sprzedała swoje dobra krewnemu 

Wojciechowi Mieroszewskiemu, 

a w dokumencie potwierdzającym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to wydarzenie zapisano: 

Żofia Mieroszowska sprzedaje wies  

Michałkowice z folwarkiem.  

Siemianowice z folwarkiem, z 

„Jakubowską dziedziną pustą”,  

z Ban gowem (...) za sumę 24 000 

złotych polskich. 

 A zatem w 1623 roku Jakubowice 

były juz  wsią opustoszałą, okres la-

ną w dokumentach jako „wu st  

Jakubowitz”. Taki stan rzeczy nie 

uległ juz  zmianie, wies  nie została 

ponownie zaludniona i odbudowa-

na, na tym jednak nie kon czy się 

historia tego obszaru. Przez kolejne 

stulecia tereny po dawnych Jakubo-

wicach były przedmiotem licznych 

siemianowicko-czeladzkich sporo w 

granicznych. 

W kolejnym numerze pojawi się 

druga czes c  artykułu, napisanego 

przez doktoranta kulturoznawstwa 

Marcina Wądołowskiego z Aka-

demii Ignatianum w Krakowie. 

 

Mapa Moor'a z 1764 r. przedstawia-

jąca bańgowskie i jakubowickie nie-

ruchomości gruntowe - posiadłości 

należące  do rodu  Henckel von  

Donnersmarck - i użytkowane przez 

czeladzkich mieszczan.  

 Jakubowice jako miejsce siemianowicko-czeladzkich 
sporów granicznych na przestrzeni dziejów cd. 

Ż takim apelem Muzeum Saturn 

zwraca się do dawnych i  obecnych 

mieszkan co w Czeladzi oraz do 

wszystkich oso b związanych z  na-

szym miastem nicią sentymentu czy 

losami przodko w z gorącą pros bą o 

włączenie się w  realizację muzeal-

nego projektu mającego na celu do-

kumentację przeszłos ci Czeladzi. 

Apelujemy zatem o podzielenie się 

swoimi pamiątkami. Udostępnione 

muzeum - w formie daru, oferty za-

kupu, czy choc by czasowego uz ycze-

nia w celu wykonania kopii - będą 

niezwykle przydatne w  odtwarza-

niu obrazu naszej przeszłos ci. Inte-

resują nas przedmioty codziennego 

uz ytku, fotografie, dokumenty, 

wspomnienia, rysunki. Pamiętajmy, 

z e historię naszego miasta tworzą 

jego mieszkan cy, ich losy, przez ycia  

i osobiste dos wiadczenia – po prostu 

wspo lna historia wielu pokolen . 

Chętnych do podarowania pamiątek, 

uz yczenia zdjęc  i podzielenia się 

informacją o nich prosimy o kontakt 

z Działem Historii Miasta i Go rnic-

twa Żagłębia Dąbrowskiego –  

nr telefonu: 32 265 42 98. 

 

Podziel się swoją historią 
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Mistrzowie wiedzy o Czeladzi wyłonieni 
28 kwietnia w siedzibie Muzeum 

Saturn odbył się finał Konkursu 

Wiedzy o Czeladzi, nad kto rym 

honorowy patronat tradycyjnie 

roztoczył Burmistrz Miasta Cze-

ladz . Po eliminacjach szkolnych, 

kto re objęły piątoklasisto w  

i ucznio w gimnazjalnych klas II, 

przyszedł czas na rozgrywki po-

między najlepszymi z najlepszych. 

Ten pierwszy, wewnątrzszkolny 

etap wyłonił 8 laureato w w katego-

rii szko ł podstawowych i 6 naj-

przedniejszych znawco w historii 

naszego miasta pomiędzy gimna-

zjalistami. I włas nie to oni odwaz -

nie stanęli w szranki z ywo dopin-

gowani przez zastępy swoich kibi-

co w. Tegoroczna edycja konkursu, 

kto rej gło wnym organizatorem 

było Muzeum Saturn przy wspo łu-

dziale Stowarzyszenia Miłos niko w 

Czeladzi i Urzędu Miasta Czeladz , 

zbudowana została woko ł motywu 

przewodniego związanego 

z obchodzoną w roku biez ącym 

100. rocznicą przywro cenia Czela-

dzi praw miejskich. Całos c  profe-

sjonalnie poprowadził Jakub  

Kuz dz ał, zas  ubarwił występ ucz-

niowskich zespoło w wokalnych: 

„Mini-Babki”, „Pod Kluczem” oraz 

„Bell Canto” działających przy Miej-

skim Żespole Szko ł w Czeladzi pod 

artystycznym kierownictwem Anny 

Piech. Wszystkie trzy grupy mu-

zyczne z powodzeniem dopełniły 

towarzyszącą konkursowi przyja-

cielską atmosferę. Nad poprawno-

s cią przebiegu konkursu pieczę 

sprawowało jury w składzie:  

Iwona Szaleniec – dyrektor Mu-

zeum Saturn, Antoni Krawczyk – 

przewodniczący Stowarzyszenia 

Miłos niko w Czeladzi oraz Beata 

Marcinkowska – kierownik czytel-

ni naukowej czeladzkiej MBP.  

Wydarzenie oficjalnie otworzyła 

dyrektor Muzeum Saturn, kto ra  

w mowie powitalnej nawiązała  

do długiej tradycji konkursu zaini-

cjowanego w latach 80. ubiegłego 

wieku przez Stowarzyszenie Miło-

s niko w Czeladzi, dzisiaj pieczołowi-

cie pielęgnowanej i kontynuowanej 

przez czeladzką placo wkę muzeal-

ną. Dzięki liczącej 6 lat wspo łpracy 

Muzeum Saturn ze Stowarzysze-

niem Miłos niko w Czeladzi oraz 

Urzędem Miasta Czeladz  rokrocz-

nie udaje się zrealizowac  przedsię-

wzięcie będące pasjonującą wręcz 

przygodą intelektualną rozbudzają-

cą naturalną ciekawos c  – jak to  

u nas drzewiej bywało - lecz takz e 

wzmacniającą poczucie dumy 

i s wiadomos ci bycia czeladziani-

nem. Nie inaczej było podczas tej 

edycji.  

Jakie dwie gło wne funkcje pełniła 

karczma wo jtowska? W kto rym 

roku Czeladz  straciła status miasta? 

Jaką nazwę nosi nagroda przyzna-

wana przez burmistrza Czeladzi za 

promowanie miasta? Kto był inicja-

torem budowy czeladzkiego szpita-

la? - z takimi między innymi pyta-

niami musieli zmierzyc  się finalis ci. 

Spos ro d ucznio w reprezentujących 

poszczego lne szkoły podstawowe 

najlepszy okazał się Maciej  

Kawecki (SP nr 1, przygotowany 

do konkursu przez Annę Kusztal)  

i w to jego ręce trafiła nagroda 

gło wna – bon o wartos ci 500,00 zł. 

Drugie miejsce zajęła Katarzyna 

Korus - SP nr 7 (opiekun: Ewa  

Tarno wka), natomiast trzecie miej-

sca ex aequo zdobyli: Alicja Mazur 

– SP nr 2, Filip Nocoń – SP nr 7  

i Patryk Owczarek – SP nr 1, kto -

rzy przyswajali wiedzę pod kierun-

kiem odpowiednio: Ewy Kozieł, 

Ewy Tarno wki, Anny Kusztal.  

W kategorii szko ł gimnazjalnych 

największą wiedzę o mies cie posia-

dał Łukasz Jurczyńki – G nr 2. Sze-

roki zaso b wiadomos ci, znakomicie 

opanowany pod okiem Danuty  

Kurowskiej, pozwolił mu na zdoby-

cie lauru zwycięzcy oraz nagrody  

w postaci dofinansowania do waka-

cyjnego wypoczynku we Francji  

w ramach wymiany młodziez y  

z partnerskiego miasta Auby. War-

to dodac , iz  Łukasz Jurczyn ski 

triumfował takz e w 2012 r. jako 

piątoklasista. Jak dotąd zatem, jest 

jedynym uczniem, kto ry sięgnął po 

najwyz szą nagrodę konkursową w 

obydwu kategoriach wiekowych. 

Na drugim miejscu uplasowała się 

Julia Cichoń – G nr 1 (opiekun Mi-

chał Jastrzębski), zas  trzecie miej-

sca na ro wni zajęli: Daria Oczkie-

wicz - G nr 1 (nauczyciel prowa-

dzący Michał Jastrzębski), Paulina 

Gawlas - G nr 2 (przygotowywana 

przez Danutę Kurowską) oraz  

Michalina Jurga - G nr 3 (opiekun 

Małgorzata Strycharczyk). Wszyscy 

uczestnicy konkursu zostali wyro z -

nieni pamiątkowymi dyplomami 

oraz atrakcyjnymi wydawnictwami 

ufundowanymi przez Muzeum Sa-

turn i Stowarzyszenie Miłos niko w 

Czeladzi. Serdeczne gratulacje lau-

reatom, jak ro wniez  podziękowania 

dla nauczycieli przygotowujących 

ucznio w do tego turnieju złoz yła z-

ca burmistrza do spraw społecz-

nych p. Beata Zawiła. Kolejna od-

słona Konkursu Wiedzy o Czeladzi 

zakon czyła się miłym akcentem -  

wspo lną fotografią. 

                                  Anna Binek-Żajda 
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J o zef Pomian-Pomianowski uro-

dził się w 15 czerwca 1864 roku 

w parafii Wysokienice w powie-

cie rawskim (obecnie powiat skier-

niewicki). Po ukon czeniu Szkoły 

Realnej w Łowiczu rozpoczął studia 

w petersburskim Instytucie Inz y-

niero w Cywilnych. Studia zakon -

czył w 1889 r. a na przyszłe miejsce 

pracy wybrał Żagłębie Dąbrowskie. 

Nie wiemy, co wpłynęło na taką 

decyzję. Najprawdopodobniej dy-

namicznie rozwijający się za spra-

wą przemysłu region dawał per-

spektywę stabilnej pracy a brako-

wało tu wykwalifikowanych bu-

downiczych. Pomianowski otrzy-

mał posadę architekta powiatu bę-

dzin skiego, a od 1906 r. pracował 

jako architekt miejski Sosnowca.  

W trakcie 28 lat pracy zaprojekto-

wał dziesiątki budynko w stanowią-

cych do dnia dzisiejszego tkankę 

miejską Będzina, Sosnowca, Czela-

dzi i Dąbrowy.  

Pierwszym znaczącym projektem 

młodego Jo zefa Pomianowskiego 

była budowa kos cioła s w. Jana 

Chrzciciela w Niwce.  Budowę s wią-

tyni rozpoczęto około 1897 roku  

i trwała ona do 1907 r. Kos cio ł 

otrzymał formę niewielkiej, lecz 

proporcjonalnej i harmonijnej 

pseudohali, ozdobionej licznymi 

szczytami schodkowymi, fialami  

i sterczynami. Żaproponowane tu 

zestawienie materiało w i barw – 

czerwieni cegły z bielą piaskowca  

i tynkowanych blend, będzie cechą 

charakterystyczną kos cioło w Po-

miana. Projekt s wiątyni zyskał 

uznanie o czym informowała lokal-

na prasa: „Kościół niwecki jest jed-

nem z pierwszych dzieł p. Pomia-

nowskiego, rokującego tak piękną 

przyszłość w zakresie budownictwa 

kościelnego.” Jeszcze nim przystą-

piono do budowy kos cioła s w. Jana 

Chrzciciela, w 1893 r. Pomianowski 

podjął się przebudowy, a włas ciwie 

budowy nowego kos cioła w Żago -

rzu. Kos cio ł s w. Joachima został 

zbudowany z inicjatywy Jadwigi 

Mieroszewskiej w połowie XIX w., 

jednak szybko stał się zbyt mały dla 

gwałtownie wzrastającej społecz-

nos ci zago rzan. Jak chce tradycja - 

władze zaborcze nie wyraziły zgo-

dy na budowę nowej s wiątyni, co 

nie było zaskoczeniem w zaborze 

rosyjskim. Architekt wybrnął z tego 

bardzo sprytnie, dobudowując do 

istniejącego kos cio łka w zasadzie 

zupełnie nowy obiekt. Tym samym 

stary kos cio ł stał się kruchtą nowej 

ceglanej, neogotyckiej s wiątyni. 

Otrzymała ona formę pseudbazyliki 

z wielobocznie zamkniętym prezbi-

terium. Dekorację elewacji z ciem-

nej cegły tworzył fryz arkadowy  

i przypominające lizeny szkarpy. 

Fasadę urozmaicono dwiema smu-

kłymi wiez ami zakon czonymi 

ostrymi hełmami. Całos c  daje wra-

z enie statycznego i harmonijnego 

zespołu. W kon cu XIX w., dokład-

niej w 1898 r. rozpoczęto budowę 

kolejnego kos cioła projektu Pomia-

nowskiego - bazyliki Matki Boskiej 

Anielskiej w Dąbrowie Go rniczej. 

Tu historia poniekąd się powto rzy-

ła - wybudowany w 1877 r. według 

projektu Juliusza Polcera kos cio łek 

s w. Aleksandra bardzo szybko 

przestał wystarczac  mieszkan com 

Dąbrowy, jednak nie wyraz ono 

zgody na budowę nowej s wiątyni, 

jedynie na rozbudowę dotychcza-

sowego obiektu. Tymczasem  

Jo zef Pomian-Pomianowski zapro-

jektował pełną rozmachu, monu-

mentalną jak na lokalne warunki 

s wiątynię, z kto rą połączył stary 

kos cio łek, wpisując go w ramię jed-

nego z transepto w. Bazylika  

w Dąbrowie to niewątpliwie naj-

bardziej dekoracyjne dzieło Pomia-

na. Kos cio ł otrzymał neogotycki 

kostium, a jego elewację definiuje 

zestawienie czerwieni cegły i bieli 

szydłowieckiego piaskowca, kto re-

go uz yto do wykonania detali. Na 

wyraz artystyczny budynku miała 

wpływ obecnos c  duz ej ilos ci fial, 

wimperg, szczyto w, fryzo w i ma-

swerko w, nadających mu prawdzi-

wie gotyckiego wyrazu. Tro jnawo-

wa bazylika z dwoma transeptami 

otrzymała smukłą, ponad 80-

metrową wiez ę i dwie mniejsze 

flankujące ją wiez yczki. Ponad por-

talem wejs ciowym umieszczono 

okrągłą, az urową rozetę, wyraz nie 

inspirowaną stylem zakopian skim. 

Inspiracje czerpał Pomianowski  

od swojego znajomego, architekta, 

malarza i teoretyka sztuki, z kto -

rym spotykał się w Żakopanem –  

Stanisława Witkiewicza, two rcy 

„stylu zakopian skiego”, ojca słynne-

go Witkacego (Stanisława Ignacego 

Witkiewicza). Wnętrze kos cioła 

kunsztowną, secesyjną polichromią 

ozdobił malarz Piotr Nizin ski.  

W początku XX w. powstał projekt 

kolejnej s wiątyni-kos cioła Naj-

s więtszego Serca Pana Jezusa  

w Strzemieszycach. Żbudowano go 

w latach 1903-1910 i podobnie jak 

dąbrowski, powstał z cegły i kamie-

nia szydłowieckiego w opracowa-

niu detalu architektonicznego. Ko-

s cio ł pomys lano jako tro jnawową 

bazylikę z transeptem.  Że względu  

na trudnos ci finansowe nie 

Józef Pomian-Pomianowski, artysta niezwykły 
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zrealizowano pierwotnego projek-

tu fasady gło wnej, kto rą miały two-

rzyc  trzy wiez e, w tym s rodkowa 

znacząco wyz sza, dominująca nad 

całos cią. Wiez e zro wnano z  korpu-

sem kos cioła i „ucięto” ponad 

gzymsem. W 1904 r. przystąpiono  

z kolei do realizacji kos cioła s w. 

Tomasza na Pogoni. Podobnie jak 

pozostałe s wiątynie, otrzymał on 

formę neogotyckiej, tro jnawowej 

bazyliki z kaplicami na przedłuz e-

niu naw i pomieszczeniami pomoc-

niczymi takimi jak zachrystia, skar-

biec i kaplica chrzcielna. Dekoracja 

kos cioła, uzyskana poprzez zasto-

sowanie motywu rybiego pęcherza, 

kształtu łezki, czy ostrołukowych 

okien szczelinowych znacznie od-

biega tutaj od poprzednich obiek-

to w tego typu. Podobnie jak  

i w Strzemieszycach, trudnos ci fi-

nansowe przy realizacji obiektu 

spowodowały, z e nie ukon czono go 

w zamierzonej formie, rezygnując  

z budowy dwo ch wiez  w fasadzie. 

Dopiero sto lat po z niej, w latach 

2004-2008, zwien czono je kon-

strukcją złoz oną ze stali i szkła.  

Jo zef Pomian-Pomianowski miał 

takz e swo j udział w budowie ko-

s cioła s w. Stanisława BM w Czela-

dzi. Architekt wykonał plany funda-

mento w kos cioła najprawdopodob-

niej na podstawie wstępnego pro-

jektu Tomasz Pajzderskiego,  

po czym rezygnował ze sporządze-

nia szczego łowych rysunko w.  

W „Przeglądzie Technicznym”  

z 1913 r. znalazła się taka wzmian-

ka: „Obecny na posiedzeniu p. Kuder 

podaje, iż prowadzi on roboty przy 

budowie nowego kościoła na wyko-

nanych już fundamentach wg pro-

jektu p. Pomianowskiego, założo-

nych w ten sposób, że dotykają one 

prawie rogu starego kościoła, który 

był przeznaczony na zburzenie i nie 

posiada artystycznej wartości”. Po-

dobnie jak w przypadku dwo ch 

wczes niejszych obiekto w s wiątyn-

nych, wiez e w fasadzie kos cioła 

nigdy nie zostały wykon czone. 

Choc  Pomianowski z całą pewno-

s cią zasługuje na tytuł „architekta 

zagłębiowskich kościołów” to warto 

wiedziec , z e nie ograniczał się jedy-

nie do obiekto w sakralnych.  

W 1900 r. zaprojektował pełniący 

funkcję rezydencji gos cinnej, neo-

barokowy Pałac Wilhelma na so-

snowieckiej S roduli zlokalizowany 

bezpos rednio w sąsiedztwie pałacu 

Scho na. Wybitny architekt history-

zmu, utalentowany eklektyk zapro-

jektował takz e liczne kamienice 

czynszowe w Sosnowcu np. przy ul. 

Dekerta 6 oraz w Będzinie – na ro-

gu ul. Sączewskiego i Kołłątaja oraz 

Potockiego i Małachowskiego. Ta 

ostatnia to tak zwana kamienica 

Wienera, największy obiekt tego 

typu w mies cie, o pięknej dekoracji 

złoz onej z nadokiennych naczo ł-

ko w, wydatnych gzymso w i kutych 

balkono w (zniszczonych w okresie 

PRLu). W kamienicy przewidziano 

salę kinowo-teatralną, a włas ciciel 

Chil Wiener załoz ył w przyziemiu 

na podwo rku budynku słynny dzi-

siaj dom modlitwy z bogatą poli-

chromią. Klatki schodowe posiada-

ły freski na s cianach, a na podłodze 

ułoz ona była mozaika z monogra-

mem włas ciciela „Ch.W”. Jedną  

z ostatnich realizacji Pomianow-

skiego było Mauzoleum rodziny 

Dietlo w na cmentarzu „czterech 

wyznan ” przy ulicy Smutnej  

w Sosnowcu. Obiekt wybudowano 

w 1912 r. po s mierci Henryka  

Dietla, niemieckiego przemysłowca 

i włas ciciela przędzalni wełny cze-

sankowej w Sosnowcu. Obiekt, na-

wiązujący do architektury staroz yt-

nego Rzymu, wzniesiono na rzucie 

koła z potęz nych bloko w tufu wul-

kanicznego. Proporcjonalny i pełen 

smaku budynek urzeka bogactwem 

detalu architektonicznego i rzez -

biarskiego. Wnętrze rotundy po-

dzielone jest na dwa poziomy - 

częs c  go rna pełni obecnie rolę ka-

plicy cmentarnej. 

Poza wymienionymi obiektami Po-

mianowski był takz e autorem pro-

jekto w szeregu budynko w przemy-

słowych, powstających w błyska-

wicznym tempie na przełomie XIX  

i XX w. i będących odzwierciedle-

niem dynamicznego rozwoju tutej-

szego przemysłu. Ponadto, w ciągu 

niemal 28 lat pracy zaprojektował 

niezliczoną ilos c  budynko w kamie-

nicznych w zagłębiowskich mia-

stach. Jego zadaniem jako architekta 

miejskiego czy powiatowego, było 

jednak nie tylko projektowanie  

i wznoszenie domo w, kamienic, pa-

łaco w czy kos cioło w, ale takz e opra-

cowanie plano w tutejszych dro g, 

sieci elektrycznej, nadzorowanie 

budowy mosto w oraz wiele innych 

mniej wzniosłych lecz ro wnie waz -

nych zadan .  

Realizując się z powodzeniem  

w Żagłębiu architekt pro bował swo-

ich sił takz e na szerszym forum.  

W 1901 r. wziął udział w konkursie 

na projekt kos cioła Żbawiciela  

w Warszawie, składając koncepcję  

o nazwie „S więty Boz e”. Jego propo-

zycja spotkała się z ogromnym 

uznaniem, zdobywając „Żłoty Me-

dal” czyli pierwsze, najwyz sze wy-

ro z nienie jury konkursowego.  

 

Józef Pomian-Pomianowski, artysta niezwykły cd. 



10 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 

Józef Pomian-Pomianowski cd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choc  do realizacji wybrano projekt 

Jo zefa Piusa Dziekon skiego, Pomia-

nowski odnio sł ogromny sukces,  

o kto rym długo jeszcze wspomina-

no na łamach lokalnych czasopism. 

Jo zef Pomian-Pomianowski szybko 

zyskał szacunek i uznanie lokalnej 

społecznos ci, o czym s wiadczy cho-

ciaz by powierzanie projektowania 

miejscowych kos cioło w. Jednak 

schyłek jego kariery okazał się 

smutny, a przewrotny los nie szczę-

dził mu niesprawiedliwos ci. Wraz  

z nadejs ciem niemieckiej okupacji 

w czasie I wojny s wiatowej, archi-

tekt zaczął tracic  swoją pozycję.  

Ż akt zgromadzonych w Archiwum 

Pan stwowym w Katowicach dowia-

dujemy się, z e wynagrodzenie wy-

płacane Jo zefowi było bardzo ni-

skie i nie tylko nie wystarczało na 

podstawowe opłaty ale nie licowa-

ło tez  z prestiz em piastowanego 

urzędu i dorobkiem zawodowym. 

Jego praca wiązała się – rzecz jasna 

- z licznymi podro z ami słuz bowymi 

odbywanymi na terenie Sosnowca, 

Będzina oraz okolicznych gmin, co 

inz ynier musiał często pokrywac   

z własnej kieszeni. Skierowana na 

ręce niemieckiego komisarza mia-

sta pros ba o podwyz kę spotkała się 

z odmową. Pomianowski w jednym 

z pism wykazywał ponoszone 

przez siebie wydatki na doroz kę, 

materiały kres larskie i wynajem 

biura, po odliczeniu kto rych nie-

wiele pozostawało na z ycie. W od-

powiedzi, by zmniejszyc  rzeczone 

koszty, nakazano mu przenies c  się 

do pomieszczen  słuz bowych w ma-

gistracie – dotychczas Pomianow-

ski pracował bowiem w wynajmo-

wanym przez siebie lokalu w jednej 

z kamienic, łącząc pracę urzędniczą 

z prywatą praktyką architektonicz-

ną. Narastający konflikt z przełoz o-

nymi ciągnący się przez niemal 

dwa lata sprawił, z e 12 stycznia 

1917 r. Pomianowski złoz ył wypo-

wiedzenie i zwolnił się z pracy. 

Ostanie dwa lata spędził bez sta-

łych dochodo w urzędniczych, opie-

rając się najprawdopodobniej jedy-

nie na wpływach z prywatnych 

projekto w, kto re niewątpliwie były 

znikome, jako z e koniec wojny  

i początek II Rzeczpospolitej to 

okres kryzysu i zastoju budowlane-

go.  

Jo zef Pomian-Pomianowski zmarł 

21 wrzes nia 1919 r. w Sosnowcu,  

w wieku 55 lat. Żostał pochowany 

w miejscu jak najbardziej zasłuz o-

nym - na cmentarzu na warszaw-

skich Powązkach. Pozostawił z onę  

i dwo jkę dzieci. W nekrologu czyta-

my: „W niedzielę, 21 września, roz-

stał się z tym światem w 55 roku 

życia Stefan Pomian Pomianowski – 

Inżynier Architekt, Artysta Malarz, 

b. Inżynier miasta Sosnowca. nabo-

żeństwo żałobne odbędzie się we 

czwartek, 25 bm. o g. 10 rano w Ko-

ściele Parafialnym w Sosnowcu  

a następnie zaraz po nabożeństwie 

wyprowadzone na dworzec kolei 

warszawsko-wiedeńskiej, na które 

zapraszają krewnych, znajomych  

i przyjaciół pogrążeni w ciężkim 

smutku Żona, Córka i Syn”. 

Tak w wspomnieniu pozgonnym 

pisał o Pomianie inny, wybitny ar-

chitekt Stefan Szyller, za z ycia ry-

walizujący z Jo zefem: „Zajmując się 

jednocześnie praktyką prywatną, 

budował wiele w Zagłębiu Dąbrow-

skiem a wśród prac jego odznaczają 

się głównie kościoły, których tu za-

projektował i zbudował kilka, mia-

nowicie w Niwce, w Dąbrowie Górni-

czej, Strzemieszycach, w Pogoni. 

Kościoły te, budowane w ceglanym 

gotyku, odznaczają się okazałością, 

starannością opracowania, a nadto 

pewną swoistością form, które ś. p. 

Pomianowski do swych kompozycyi 

kościelnych wprowadził, a które są 

jego dorobkiem artystycznym w roz-

wijaniu polskiego gotyku ceglanego. 

O charakterze twórczości  

architektonicznej ś.p. Pomianow-

skiego, o niezaprzeczalnym wdzięku 

przez niego stosowanych form 

świadczą rysunki kościołów w Dą-

browie Górniczej i Pogoni (…). Gdy 

wskutek zastoju budowlanego wy-

wołanego przez wojnę nie mógł zaj-

mować się architekturą, poświęcił 

się wyłącznie malarstwu, które i 

przedtem uprawiał z zamiłowa-

niem, wystawiając swe obrazy w 

Krakowie i w Warszawie. Śmierć 

przedwcześnie przerwała pracowity 

i pożyteczny dla architektury naszej 

żywot tego inżyniera artysty. Cześć 

Jego pamięci!” 

 
Bibliografia: 

1. Archiwum Pan stwowe w Kato-
wicach, 776 Akta Miasta Sosnowca  

2. „Przegląd Techniczny”, nr 51  
z 1919 r., nr 23 z 1901 r. 

3. Przemysłowo-Handlowy  

Kurier Sosnowiecki 1901-1904 

4. I.Kontny, Kos cioły miast zagłę-
biowskich [w:] Architektura Żagłę-
bia, Sosnowiec 2011. 

  
                                     Stefania Lazar 
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Jak Piaski żegnały marszałka  

Józefa Piłsudskiego 
12 maja 1935 r. o godz. 20.45  

w Belwederze zmarł Jo zef Piłsudski. 

Jego zejs cie dotknęło całe społe-

czen stwo. O s miertelnej chorobie 

marszałka – rak wątroby – wiedzia-

ła tylko garstka oso b. Prezydent RP 

Ignacy Mos cicki ogłosił w kraju z a-

łobę narodową. Opuszczono flagi 

pan stwowe z przypiętym kirem, 

wydawano z ałobne numery gazet 

z nekrologami na pierwszej stronie. 

Ogromne rzesze oso b pragnących 

oddac  ostatni hołd marszałkowi 

zmierzały najpierw do Belwederu, 

a po z niej do katedry warszawskiej, 

gdzie wystawiono zwłoki. Wieloty-

sięczne tłumy zbierały się ro wniez  

przy trasie nocnego przejazdu 

pociągu z ałobnego, w kto rym 

trumna z ciałem Piłsudskiego 

umieszczona na lawecie armat-

niej była przewoz ona do Krako-

wa. W czasie uroczystos ci po-

grzebowych na Wawelu prezy-

dent I. Mos cicki mo wił: „Cieniom 

królewskim przybył towarzysz 

wiecznego snu. Skroń jego nie 

okala korona, a dłoń nie dzierży 

berła. A królem był serc i władcą doli 

naszej. Półwiekowym trudem swego 

życia brał we władanie serce po ser-

cu, duszę po duszy, aż pod purpurę 

królestwa swego ducha zagarnął 

niepodzielnie całą Polskę. Śmiałością 

swej myśli, odwagą zamierzeń, potę-

gą czynów z niewolnych rąk kajdany 

zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, 

granice nim wyrąbał, a sztandary 

naszych pułków sławą uwieńczył. 

Skażonych niewolą nauczył honoru 

bronić, wiarę we własne siły wskrze-

szać, dumne marzenia z orlich szla-

ków na ziemię sprowadzać i twardą 

rzeczywistość zmieniać. Dał Polsce 

wolność, granice, moc i szacunek”. 

O s mierci Jo zefa Piłsudskiego częs c  

mieszkan co w naszego miasta  

dowiedziała się zapewne 

z komunikato w radiowych juz   

w niedzielę po z nym wieczorem. 

Następnego dnia przystąpiono do 

organizacji smutnych uroczystos ci 

ku czci marszałka. Panującą wtedy 

atmosferę moz na odtworzyc  na 

podstawie zachowanych materia-

ło w archiwalnych. Przytoczony po-

niz ej opis wydarzen  stanowi wła-

s nie taką pro bę przybliz enia o wcze-

snych nastrojo w mieszkan co w  

Piasko w. 

W poniedziałek, 13 maja, o godz. 

12.00 na znak z ałoby w kopalni 

„Czeladz ” przerwano na 10 min. 

pracę, a wtedy głos syreny kopalnia-

nej obwies cił tę tragiczną nowinę. 

Na budynkach pojawiły się chorą-

gwie narodowe spowite krepą.  

Ponadto, w samo południe dyrektor 

handlowy kopalni „Czeladz ” Stani-

sław Grychowski odczytał urzędni-

kom okolicznos ciowe orędzie pre-

zydenta RP, zas  dwie godziny po z -

niej z jego tres cią zapoznał robotni-

ko w zastępca zawiadowcy Stani-

sław Dymecki. Ż inicjatywy miejsco-

wego Koła BBWR powołano  

do z ycia Obywatelski Komitet Ż ało-

by Narodowej. 17 maja odprawione 

zostało w piaskowskim kos ciele 

naboz en stwo z ałobne, po  

kto rym lokalne stowarzyszenia 

i organizacje kombatanckie przede-

filowały, a następnie złoz yły 

swoje sztandary przed sym-

bolicznym grobem s p. Jo zefa 

Piłsudskiego urządzonym  

w holu budynku szkolnego 

przy ul. T. Kos ciuszki wysił-

kiem terenowego Koła  

Ogo lnego Żwiązku Podofice-

ro w Rezerwy RP oraz Żwiąz-

ku Strzeleckiego. 

W sobotę, w dniu pogrzebu o godz. 

9.30 celebrowana została msza s w. 

w intencji s p. J. Piłsudskiego, nato-

miast wieczorem po ł godziny przed 

20.00 na placu sportowym przy  

ul. Mickiewicza zebrali się członko-

wie organizacji, jak ro wniez  pra-

cownicy instytucji mających siedzi-

bę na Piaskach, młodziez  szkolna, 

dyrekcja, urzędnicy i robotnicy ko-

palni „Czeladz ” oraz tłumy piasz-

czan, by oddac  hołd zmarłemu mar-

szałkowi.  

Uroczystos c  rozpoczęła się z ałob-

nym marszem Fryderyka Chopina 
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odegranym przez orkiestrę kopal-

nianą pod batutą Jo zefa Serafina. 

Następnie cho r szkoły powszechnej 

nr 5 pod kierunkiem nauczyciela 

Mieczysława Szerszenia ods piewał 

Pierwszą Brygadę oraz dwie inne 

pies ni legionowe. Przemo wienie 

wygłosił prezes Żwiązku Strzelec-

kiego Wacław Żielin ski, w kto rym 

przedstawił zmagania Żmarłego o 

uszlachetnienie duszy Narodu. Ża-

kon czył je s lubowaniem wiernego 

zachowania  

w sercach tych wartos ci moralnych, 

jakie wszczepił s p. J. Piłsudski przy-

kładem i pracą całego z ycia. Dalej 

rozległy się sygnały wojskowe - 

„Wszyscy”, „Bacznos c ” i „Hasło Woj-

ska Polskiego”. Flaga Rzeczpospoli-

tej Polskiej została podniesiona na 

maszt, by przy dz więkach hymnu 

pan stwowego zostac  następnie 

opuszczoną do jego połowy. Wo w-

czas zapłonął olbrzymi stos 

i zabrzmiały smutne akordy Pierw-

szej Brygady w interpretacji orkie-

stry go rniczej.  

Tak Piaski z egnały marszałka. 

 

Źródła: 

Archiwum Pan stwowe w Katowi-

cach, 845 Towarzystwo Bezimienne 

Kopaln  Węgla „Czeladz ”, sygn. 1020. 

                                 Anna Binek-Żajda 

Jak Piaski żegnały marszałka  

Józefa Piłsudskiego cd. 

Kolejny projekt przed nami! 

D 
opiero zamknęlis my 

ogromne organizacyjnie 

przedsięwzięcie jakim 

było „Muzeum na ko łkach”, a juz  

przygotowujemy się do realizacji 

następnego! Miło nam poinformo-

wac , z e Muzeum Saturn wraz  

z Towarzystwem Powszechnym 

„Czeladz ” realizuje w tym roku pro-

jekt zatytułowany „Piaski – post-

industrialna perła województwa 

śląskiego”, na kto ry otrzymało 

dofinansowanie z Urzędu Marszał-

kowskiego Woj. S ląskiego. 

Projekt składa się z kilku kompo-

nento w, a jego efekty będą mogli 

Pan stwo podziwiac  juz  jesienią. 

Pierwszym z nich będzie wystawa 

artystycznych fotografii wspo łcze-

snych Piasko w autorstwa Krystiana 

Niedbała, utalentowanego fotogra-

fa, utytułowanego w wielu presti-

z owych konkurach w kraju i za gra-

nicą. Kolejnym punktem naszego 

projektu będzie konferencja nauko-

wa „Niedoceniane dziedzictwo. 

Osiedla robotnicze województwa 

śląskiego” zorganizowana pod pa-

tronatem Żakładu Historii Sztuki 

Uniwersytetu S ląskiego, kto ra od-

będzie się w Muzeum Saturn  

29 września. Jako ostatni element 

przedsięwzięcia, będący uwien cze-

niem całego projektu, przewidzia-

no promocję ksiąz ki „Osiedle pa-

tronackie Piaski. Historia i archi-

tektura”. Wydawnictwo będzie 

zawierac  zbio r archiwalnych  

ale i wspo łczesnych, artystycznych 

fotografii niezwykłego załoz enia 

architektonicznego, jakim było 

osiedle Piaski. Projekt jest formą 

przypomnienia i uczczenia przypa-

dającej w tym roku 155. rocznicy 

załoz enia osady Piaski, ale takz e 

formą zaprezentowania czeladzkie-

go dziedzictwa materialnego  

na forum wojewo dzkim.  

Kaz dy z Pan stwa moz e przyczynic  

się takz e do powstawania ksiąz ki  

i zapisac  trwale na kartach historii. 

Poszukujemy oryginalnych fotogra-

fii dzielnicy, kto rych reprodukcje 

wzbogacą naszą publikację. 

Wszystkich Pan stwa zainteresowa-

nych wspo łpracą, posiadających  

w swoich domowych zbiorach cie-

kawe  i unikatowe zdjęcia, oryginal-

ne ujęcia zabytkowych zabudowan  

dzielnicy, w tym takz e obiekto w 

nieistniejących, zapraszamy do 

kontaktu z  Muzeum Saturn.  

                     

                                         Stefania Lazar 
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Działo się w Muzeum 

W

Y 

K 

Ł 

A 

D 

Y 

W ykłady zorganizowane przez czeladzki  

Saturn w drugim kwartale: 

- gawęda prof. dr hab. Us  Dariusza Nawrota z za-

kresu historii regionu zatytułowana „ Źródła toż-

samości Zagłębiaków. Dlaczego Małopolanie 

nie zostali Nowoślązakami” (kwiecien ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Katyń – dzieje zbrodni” to tytuł wykładu, to-

warzyszącego kwietniowemu wernisaz owi wysta-

wy „Żagłada polskich elit. Akcja AB – Katyn ”  wy-

głoszony przez pracownika Instytutu Pamięci Na-

rodowej w Katowicach Zbigniewa Gołasza, 

(kwiecien ). 

- prelekcja połączona z pokazem multimedialnym 

historyka Muzeum Saturn – Stefanii Lazar po-

s więcona osobie wybitnego architekta Jo zefa  

Pomian-Pomianowskiego, two rcy wielu obiekto w, 

dzisiaj symbolicznych dla naszego regionu. „Józef 

Pomian–Pomianowski – Artysta, wizjoner czy 

szarlatan”. (kwiecien ). 

- „Czeladzki mi ziemi obiecanej” – obszerna, 

wielowątkowa opowies c  z zakresu wybranych 

zagadnien  z bogatej historii Towarzystwa  

Go rniczo – Przemysłowego „Saturn” poprowa-

dzona przez historyka Muzeum Saturn  

– Annę Binek-Zajdę. (maj). 

- „Samochody jako dzieła sztuki. Dizajn dla 

zmotoryzowanych w wiekach XX i XXI” - wykład 

z zakresu sztuki uz ytkowej dr hab. Uś Irmy  

Koziny – historyka sztuki, urbanisty, znawcy  

z dziedziny architektury, wykładowcy uniwersy-

teckiego (czerwiec).                                                 I.Sz. 

N iniejsza ksiąz ka to pamiętnik 

napisany przez ks. Leona Sta-

sin skiego, wikariusza parafii s w. 

Tro jcy w Będzinie w latach 1936 - 

1939r. Ks. Stasin ski, pomocnik księ-

dza proboszcza M. Żawadzkiego 

odznaczonego kilkadziesiąt lat po z -

niej medalem „Sprawiedliwy ws ro d 

Narodo w S wiata”, z duz ą dozą 

szczego łowos ci opisuje tragiczne 

wydarzenia nocy z 9 na 10 wrze-

s nia - podpalenie będzin skiej syna-

gogi i kwartału zamieszkiwanego 

przez ludnos c  z ydowską rzetelnie 

oddając przebieg pogromu oraz 

jego konsekwencje. Ż jego wspo-

mnien  dowiadujemy się ro wniez  

jak wyglądało z ycie niemieckiego 

zakładnika, w jaki sposo b zmieniło 

się z ycie codzienne w parafii pod 

okupacją oraz jak miejscowa lud-

nos c  reagowała na niemiecki atak. 

Ukazują on takz e trudy posługi ka-

płan skiej w przełomowym i nie-

zwykle cięz kim dla narodu i wier-

nych czasie. W pierwszych dniach 

wojny wstrzymane zostały wydaw-

nictwa prasowe, co znacznie ogra-

nicza moz liwos c  poznania tego wy-

cinka dziejo w. Dlatego wspomnie-

nia ks. L. Stasin skiego, pisane na 

biez ąco w trakcie tamtych tragicz-

nych wydarzen , stanowią unikato-

we i nieocenione z ro dło historycz-

ne do poznania przebiegu pierw-

szych tygodni II wojny s wiatowej  

w Będzinie ale i Żagłębiu Dąbrow-

skim.                                      Hieronim 

Lektury Pana Hieronima: „Będzin. Pierwsze dni wojny 1939 r.” 
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 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 
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KWIECIEŃ 

Katarzyna Rzeszutek – pianistka, wykładowca 

Akademii Muzycznej w Katowicach oraz  

młodzi adepci sztuki wokalnej: Joanna  

Dobrzyńska, Sebastian Mach, Martin Pado  

i Leszek  Solarski – tegoroczni dyplomanci,  

26 maja wystąpili w czeladzkim Saturnie z koncer-

tem arii operowych, operetkowych dedykowanych 

wszystkim Matkom, Mamom i Mamusiom.         I.Sz. 

 

„Gala z Księżniczką Czardasza i nie tylko…”  

to fantastyczne przedstawienie muzyczne będące 

niewątpliwą gratką dla melomano w uhoronowało 

tegoroczną saturnowską Noc Muzeo w (16.V). Pory-

wająca muzyka, ukochane s wietnie znane arie  

i doskonali solis ci Teatru Muzycznego Arte Creatu-

ra dostarczyli widzom najwyz szych wzruszen  mu-

zycznych. S piewająco i z poczuciem humoru artys ci 

rozbawili czeladzką publicznos c .                             I.Sz. 

 

 

Działo się w Muzeum 

Wieczo r piosenek z repertuaru ikony piosenki fran-

cuskiej – Edith Piaf, w wykonaniu obdarzonej nie-

zwykłym głosem Ewy Kopczyńskiej – aktorki  

sosnowieckiego Teatru Żagłębia, zakon czył przed-

wakacyjną edycję muzealnych koncerto w z cyklu  

Muzyczne Piątki. Urzeczona publicznos c  gromkimi 

owacjami na stojąco nagrodziła wokalistkę i akom-

paniującą jej pianistkę – Ewę Zug.                           I.Sz. 

 

 

Ż okazji Dnia Dziecka—31 maja aktorzy Teatru  

Balbina w składzie: Jacek Mikołajczyk i Adam 

Kwapisz wystąpili na deskach symbolicznej sceny 

saturnowskiej w spektaklu Jana Wilkowskiego 

„Tymoteusz wśród ptaków”. Opowies c   o sympa-

tycznym Misiu Tymoteuszu, kto ry postanowił zao-

piekowac  się kukułczym jajem sprawił, z e rados ci  

i zabawy ws ro d najmłodszych było co niemiara.                                                                              

                                                                                          I.Sz. 

SPEKTAKL TEATRALNY 
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 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 
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Działo się w Muzeum 

Goszcząca od kon ca maja do połowy czerwca eks-

pozycja „Dzieje Straży Pożarnej w Polsce i na 

świecie”, pozyskana z Centralnego Muzeum Poz ar-

nictwa w Mysłowicach, uzupełniona atrakcyjną ko-

lekcją miniaturowych samochodo w straz ackich 

Marka Pisarka z Katowic wzbudziła zaintereso-

wanie tak widzo w dorosłych jak i najmłodszych. 

Żwiedzających, zwłaszcza rekrutujących się z cze-

ladzkich przedszkoli 

obok wozo w straz ackich 

najbardziej zafascyno-

wał sprzęt gas niczy.           

                                      I.Sz. 

„Czas przemian” to tytuł wystawy Grupy Niezalez -

nych Kuratoro w, zespołu tworzonego przez tego-

rocznych absolwento w studio w podyplomowych  

z zakresu Historii Sztuki na Uni-

wersytecie S ląskim. Dziesięciu 

Kuratoro w pod merytoryczną 

opieką  dr hab. Irmy Koziny 

zaprezentowało swoje prace: 

rzez bę, malarstwo, grafiki jak 

ro wniez  aranz ację wnętrza.   

Wystawę moz na zwiedzac   

do 26 lipca.                                                                        

                                                      I.Sz. 

MAJ 

Za sprawą wypoz yczonej 

z Muzeum Niepodległos ci 

w Warszawie wystawy 

„Znaki Państwa Polskie-

go: Herb–Barwy–Hymn”, 

na pierwsze 3 tygodnie 

maja sale wystawowe  

naszego czeladzkiego Mu-

zeum nabrały ods więtne-

go, wręcz narodowego 

charakteru. Barwne plan-

sze, będące kolejnymi etapami podro z y w czasie, 

przybliz yły historię symboli pan stwowos ci polskiej.                                             

                                                                                             I.Sz. 

 

Moda epoki s redniowiecza, renesansu i baroku sta-

ła się tematem przewodnim czeladzkiej Nocy Muze-

o w AD 2015. Kanwą, na kto rej misternie zbudowa-

no program tej jedynej w roku nocy posłuz yła ko-

lekcja strojo w historycznych z pieczołowitos cią zre-

konstruowanych przez załoz ycielkę i włas cicielkę 

Pracowni Artystycznej „Anna” w Ogrodzieńcu 

—Annę Musialską.                                                   I.Sz. 

 

75. rocznicę zbrodni katyn skiej Muzeum Saturn 

upamiętniło czasową ekspozycją wypoz yczoną  

z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Wy-

stawa zatytułowana „Zagłada polskich elit. Akcja 

AB-Katyń” przypomniała uwarunkowania, historię  

i wstrząsające fakty zaro wno sowieckiej zbrodni 

katyn skiej jak i drugiej, mniej nagłos niowej akcji 

ludobo jstwa, kto rej wobec ludnos ci polskiej dopu-

s cił się okupant niemiecki.                                        I.Sz. 

 

 

KWIECIEŃ 

CZERWIEC 
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 III KWARTAŁ 2015 ROKU W MUZEUM 

Dział  

Organizacyjno - Administracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl 

e-mail: dyrektor.saturn@muzeum-

saturn.czeladz.pl 

Dział  

Historii Miasta i Górnictwa  

Zagłębia Dąbrowskiego 

tel. (0-32) 265 42 98  

e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl 

 

Adres: 

ul. Dehnelów 10 

41-250 Czeladź 

 

 Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - nieczynne 

Wtorek, środa  - 9:00 - 15:30  

Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00  

Sobota - nieczynne 

Niedziela : 

Sezon letni: kwiecień - październik  

13:00 - 17:00 

Sezon zimowy: listopad— marzec  

11:00 - 15:00 

 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 
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Wernisaz em wystawy fotograficz-

nej Krystiana Niedbała „Piaski – 

niedoceniane dziedzictwo”,  

w dniu 18 września, Muzeum  

Saturn we wspo łpracy z Towarzy-

stwem Powszechnym „Czeladz ” 

oficjalnie rozpoczyna finalizację 

projektu pos więconego czeladzkim 

Piaskom, dzielnicy wybudowanej 

w stylu francuskim, a w roku bie-

z ącym obchodzącej 155-lecie po-

wstania. Proponowana wystawa  

to zaledwie jedna częs c  tegoz  pro-

jektu. Jego kontynuacją i częs cią 

drugą będzie konferencja nauko-

wa,  ogromne przedsięwzięcie,  

z udziałem kilkunastu prelegento w 

z całego regionu. Konferencja pt. 

„Niedocenione Dziedzictwo. 

Osiedla robotnicze wojewódz-

twa śląskiego” zorganizowana 

pod patronatem Żakładu Historii 

Sztuki Uniwersytetu S ląskiego  

zaplanowana została na 29 wrze-

śnia. 

Przewidziane na koniec paz dzierni-

ka zakon czenie projektu zbiegnie 

się z promocją włas nie powstającej 

publikacji „Osiedle patronackie 

Piaski. Historia i architektura”. 

W lipcu obok prezentowanej eks-

pozycji Grupy Niezależnych Ku-

ratorów, od połowy miesiąca 

przez kolejne 2 tygodnie, będzie 

okazja obejrzec  pokonkursową 

wystawę fotograficzną pt. „Kartka  

do producenta”.  

Posiadający juz  5-letnią tradycję 

konkurs ma za zadanie wyłonienie 

najciekawszych zdjęc , ukazujących 

takie walory naszego regionu, kto -

re potencjalnie mogą byc  interesu-

jącymi miejscami dla filmowco w. 

Wszystkich melomano w, informujemy, 

z e po wakacyjnej przerwie występem 

zespołu Need For Strings inauguruje-

my kolejny sezon koncertowy z cyklu 

Muzyczne Piątki. Pierwsze otwierające 

sezon niezwykle energetyczne muzycz-

ne spotkanie, z udziałem charyzmatycz-

nych wirtuozek smyczkowych: Marty 

Sitek i Donaty Mzyk odbędzie się  

w ostatni piątek 25 września o godz. 

18.00.  Żapraszamy 

LIPIEC  

POZOSTAŁE WYDARZENIA 
KONCERTY 

 

Następny numer 

Oficyny  

we wrześniu 

SIERPIEŃ 

Ż kolei przez cały sierpien  w salach 

wystawowych Saturna kro lowac  

będą artystyczne kompozycje  

z papieru wykonane przez Marię 

Matyję – Rozparę mieszkankę  

Sosnowca. Na spotkanie z artystką 

oraz wernisaz  oryginalnej ekspozy-

cji zatytułowanej „Tkanka świado-

mości” zapraszamy 31 lipca  

o godz. 17.00. 

WYKŁADY 

 

WRZESIEŃ 

Jesienią Muzeum Saturn  

w Czeladzi wznawia cykl 

wykłado w z zakresu historii 

regionu. Żapraszamy.  


