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N 
ie, to nie jest kolejna odsłona rekla-

my marketingowej sklepo w znanej, 

francuskiej marki. Tym razem jest 

to zapowiedz  tematu przewodniego jesien-

nych wydarzen  historyczno-kulturalnych 

czeladzkiego Saturna. 

Juz  w połowie wrzes nia zaprosimy zwiedza-

jących na wystawę zatytułowaną „Z Napoleo-

nem i przeciwko niemu. Śląsk w latach 

1806-1815”, przygotowaną przez Dom S lą-

ski w Ko nigswinter i Muzeum Archeologiczno

-Historyczne w Głogowie. Wbrew pozorom to 

ro wniez  nasza zagłębiowska historia, warto 

bowiem przypomniec , z e po trzecim rozbio-

rze Czeladz  wraz z terenami dzisiejszego Za-

głębia Dąbrowskiego znalazły się pod zabo-

rem pruskim jako nowo utworzona prowin-

cja Nowy S ląsk (Neuschlesien). Wernisaz owi 

wystawy towarzyszyc  będzie wykład znawcy 

epoki napoleon skiej a takz e historii ziemi 

zagłębiowskiej prof. Dariusza Nawrota.  

Ekspozycja o małym kapralu będzie prezen-

towana do połowy listopada, stanowiąc  

jednoczes nie tło kilku kolejnych wydarzen  

muzealnych. 

Bo tez  juz  23 wrzes nia zaprosimy na inaugu-

rujący jesienną odsłonę Wieczoro w Histo-

rycznych na Saturnie, Wieczo r Francuski.  

Z kolei w paz dzierniku będzie miało miejsce 

waz ne i długo oczekiwane wydarzenie wy-

dawnicze – promocja najnowszej publikacji 

Muzeum Saturn „Powstanie na Nowym  

Śląsku 1806 – 1807. U źródeł Zagłębia  

Dąbrowskiego” autorstwa juz  wspomniane-

go prof. Dariusza Nawrota. Planowana  

od kilku lat ksiąz ka opowiada o nieznanych,  

a dokładniej dawno zapomnianych faktach  

mających miejsce w początkach XIX wieku  

na zachodnich rubiez ach Małopolski (tereny 

dzisiejszego Zagłębia). Przybliz a wiedzę  

o czynach chwalebnych, o kto rych nalez y  

pamiętac , o wydarzeniach stojących u z ro deł 

naszej, zagłębiowskiej toz samos ci. To zupeł-

na nowos c  na rynku historycznym  

i wydawniczym.                                        Cd.str.2 
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D 
nia 14 maja br. czeladzkie 

muzeum juz  po raz szo sty 

włączyło się w Europejską 

Noc Muzeo w. Tematem przewodnim 

tegorocznego s więta Muzeo w w na-

szym mies cie był papier, jego dzieje 

od czaso w powstania do wspo łcze-

snos ci oraz rola jaką odegrał  

na przestrzeni wieko w w rozwoju 

sztuki pisania i drukowania. W uzna-

niu zasług tego zdawałoby się deli-

katnego i nietrwałego materiału  

pis mienniczego, znaczenie kto rego  

w upowszechnianiu kultury, wiedzy  

i czytelnictwa trudno przecenic ,  

czeladzka Noc Muzeo w 2016  

nosiła znamienny tytuł: „Jego Eksce-

lencja Papier”. 

Kanwą, na kto rej misternie utkany 

został program wieczoru stała się 

wystawa wypoz yczona z Muzeum 

Papieru i Papiernictwa w Duszni-

kach Zdroju – instytucji, będącej naj-

większym, krajowym ekspertem  

w tematyce papieru i wszystkim  

co się z nim wiąz e. Bogato ilustrowa-

na częs c  planszowa prezentuje za-

ro wno karty z historii papieru i pa-

piernictwa, zmieniające na prze-

strzeni wieko w sposoby i urządzenia 

wytwarzania papieru, jego rodzaje, 

gatunki i włas ciwos ci. Drugą częs c  

wystawy stanowią urządzenia po-

zwalające przeprowadzic  zajęcia 

praktyczne dla zwiedzających.  

Zaaranz owano dwa stanowiska. 

Pierwsze z kadziami, prasą, wielkimi 

sitami, drewnianymi konstrukcjami 

do suszenia kartek, przeznaczone 

zostało do prezentacji sposobu  

wytwarzania papieru czerpanego; 

drugie wyposaz one w precyzyjne 

mierniki, wagi, wskaz niki pełniło 

rolę laboratorium papieru, gdzie 

moz na papier zmierzyc , zwaz yc , 

okres lic  jego gęstos c , wytrzymałos c   

i sprawdzic  jeszcze inne interesujące 

nas parametry. 

Wraz z ekspozycją z ziemi kłodzkiej 

przyjechali do Saturna pracownicy 

merytoryczni dusznickiego muzeum, 

o papierze wiedzący niemal wszyst-

ko, kto rzy czeladzkich muzealniko w 

wprowadzili w s wiat wiedzy nie-

zbędnej do prowadzenia praktycz-

nych zajęc  z warsztato w czerpania 

papieru i laboratorium papieru.  

Jednak historia papieru i papiernic-

twa nie była jedyną wystawą, kto ra 

zagos ciła w Saturnie podczas Nocy 

Muzeo w. Wspaniałym uzupełnie-

niem tej z Dusznik Zdroju, przysło-

wiową wisienką na torcie, stała się 

wzbudzająca ogromne zainteresowa-

nie i szczery zachwyt ekspozycja 

sukien historycznych wykonanych  

z papieru przez studento w Wyz szej 

Szkoły Technicznej w Katowicach 

pod kierunkiem mgr Dominiki  

Bułaczyn skiej. (Nagła s mierc  młodej 

projektantki zdecydowała o podjęciu 

wspo lnej decyzji przez Wyz szą  

Szkołę Techniczną i Muzeum Saturn 

organizacji w dniu 30 czerwca finisa-

z u tej częs ci wystawy). 

Tegorocznej Nocy Muzeo w tradycyj-

nie towarzyszyły prowadzone przez 

Lucynę Mroczek-Szyman ską warsz-

taty plastyczne dla dzieci. Udany 

wieczo r dopełnił występ kabaretu 

muzycznego Czesław Jakubiec  

Comedy, kto ry zgromadzonych  

widzo w rozbawił do łez.  

Dziękujemy wszystkim, kto rzy tego-

roczna Noc Muzeo w spędzili z nami. 

Na przyszłą zapraszamy za rok. 

                                       Iwona Szaleniec 

Napoleon w Czeladzi cd. 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 

6. czeladzka Noc Muzeów 

Na koniec uchylając rąbka tajemnicy, 

pragnę poinformowac , z e trwają ne-

gocjacje w sprawie ewentualnej  

organizacji w Czeladzi rekonstrukcji 

historycznej z udziałem z ołnierzy 

armii napoleon skiej i oddziało w  

ks. Jo zefa Poniatowskiego z czaso w 

Księstwa Warszawskiego. Jez eli roz-

mowy zakon czą się sukcesem wido-

wisko będzie fantastycznym i barw-

nym dopełnieniem wspomnienia 

historii naszego regionu sprzed  

ponad 200 lat i wydarzen  kultural-

nych z Francją w roli gło wnej, wpisu-

jących się w miejski kalendarz Roku 

Francuskiego.  

                                     Iwona Szaleniec 

O Industriadzie raz jeszcze 

O 
 tegorocznej Industriadzie, 

wydarzeniu jak na czeladz-

kie realia wielkim, waz -

nym i bezprecedensowym napisano 

juz  wiele. Impreza była bowiem 

szeroko reklamowana, wielokrot-

nie opisywana i podsumowywana. 

Na łamach Oficyny więc kro tko  

i w nieco odmiennym konteks cie.  

Gło wnym organizatorem tegorocz-

nej edycji czerwcowego s więta 

Szlaku Zabytko w Techniki było 
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O Industriadzie raz jeszcze cd. 
Miasto Czeladz  a z jego ramienia 

Muzeum Saturn wzmocniony 

wszystkimi pracownikami Galerii 

Elektrownia. Mająca miejsce w na-

szym mies cie wojewo dzka inaugu-

racja Industriady ze spektakular-

nym występem niemieckiego  

Teatru Titanick, kto rego kaz dorazo-

we pojawienie się przyciąga tysiące 

widzo w, to trudne do realizacji 

przedsięwzięcie pod względem fi-

nansowym ale przede wszystkim 

organizacyjnym. Inauguracyjny 

Rozruch Maszyn – impreza masowa 

przewidziana na 2 – 3 tysiące oso b, 

wymagająca zupełnej ciemnos ci, 

mimo to zapewniająca wszystkie 

wymogi bezpieczen stwa uczestni-

ko w i jednoczes nie spełniająca 

oczekiwania artysto w – to nie lada 

wyzwanie. To zadanie dla tak nie-

wielkiej instytucji jakim jest cze-

ladzkie Muzeum, byłoby niemal 

niewykonalne bez wsparcia pozo-

stałych instytucji miejskich, jak 

ro wniez  zaangaz owania wielu oso b 

prywatnych. Efekt kon cowy osią-

gnięty 10 i 11 czerwca to wynik 

doskonałej wspo łpracy wielu oso b  

i podmioto w, za co kaz demu z osob-

na nalez ą się wyrazy wdzięcznos ci.  

Dziękuję więc wszystkim, kto rzy 

uczestniczyli w trwających wiele 

tygodni pracach przygotowawczych 

a następnie przyczynili się  

do sprawnego, bezpiecznego i zgod-

nego z programem przebiegu im-

prezy. Szczego lne podziękowania 

kieruję na ręce pracowniko w  

Wydziału Promocji oraz Straży 

Miejskiej Urzędu Miejskiego, pra-

cowniko w Zakładu Budynków 

Komunalnych z panią dyr. Ewą 

Kiedrzyn , Miejskiego Zakładu  

Gospodarki Komunalnej z panią 

dyr. Izabelą Penszko, Zakładu  

Inżynierii Komunalnej z prez.  

Sławomirem S więchem, strażaków 

Powiatowej oraz Czeladzkiej 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

a takz e wolontariuszy reprezentu-

jących instytucje miejskie, placo wki 

os wiatowe lub będących osobami 

prywatnymi. Bez ich ofiarnos ci  

nie byłby moz liwy sukces jakim 

zakon czyła się czeladzka  

Industriada na Saturnie. Bo to,  

z e odnies lis my sukces dzis  juz  nie 

ulega wątpliwos ci, s wiadczy o tym 

wysoka frekwencja oraz przyznana 

Miastu Czeladz  nagroda dla Samo-

rządu najbardziej zaangaz owanego 

w realizację Industriady 2016.  

Cieszy ro wniez  wyro z nienie, kto re 

trafiło do rąk gło wnego koordyna-

tora tegorocznej i organizatora  

poprzednich edycji Industriady  

w naszym mies cie – Jana Powałki. 

Dziękuję serdecznie wszystkim 

                                      Iwona Szaleniec 

Prace konserwatorskie rozpoczęte! 

M iło nam poinformo-

wac , z e w czerwcu 

rozpoczęto prace 

renowacyjne przy 

jednym z najstarszych, ale i najbar-

dziej wartos ciowych nagrobko w  

na cmentarzu parafialnym przy  

ul. Nowopogon skiej. Chodzi o gro b 

księdza Ludwika Sataleckiego, dok-

tora teologii i proboszcza parafii 

s w. Stanisława w latach 1865-1908. 

Przy wyborze pomnika do renowa-

cji opro cz waloro w artystycznych 

zadecydował jego stan, ale takz e 

jego wartos c  historyczna i społecz-

na – pomnik został ufundowany 

przez mieszkan co w Czeladzi,  

z wdzięcznos ci za pełną pos więce-

nia posługę kapłan ską zmarłego. 

Pokaz nych rozmiaro w nagrobek, 

zwien czony rzez bą ukrzyz owanego 

Chrystusa, wykonano z piaskowca 

szydłowieckiego, kto ry wobec typo-

wych dla tego materiału włas ciwo-

s ci, juz  od wielu lat pokryty był sze-

regiem nawarstwien , nadających 

mu czarną barwę. Obiekt wymagał 

profesjonalnych zabiego w renowa-

cyjnych, kto rych podjęła się pani 

konserwator Sylwia Namys lak, po-

siadająca bogate dos wiadczenie  

w zakresie renowacji i rekonstruk-

cji zabytko w architektury i rzez by.  

Renowacja nagrobka jest moz liwa 

dzięki ofiarnos ci darczyn co w, kto -

rzy wsparli pierwszą czeladzką  

kwestę, przeprowadzoną 1 i 2 listo-

pada 2015 roku na wspomnianym 

cmentarzu. W ramach zbio rki, zor-

ganizowanej przez Społeczny Komi-

tet Ratowania Czeladzkich Nagrob-

ko w „Pro Memoria”, Muzeum  

Saturn oraz Czeladzką Inicjatywę 

Samorządową, udało się zebrac  po-

nad 7 tysięcy złotych! Dzięki tym 

s rodkom i dzięki Pan stwu – ofiaro-

dawcom i wolontariuszom, nagro-

bek księdza Sataleckiego odzyska 

dawny blask.  Efekt prac przy na-

grobku księdza Sataleckiego będzie 

moz na podziwiac  juz  w czasie tego-

rocznego S więta Zmarłych! 

                                    Stefania Lazar 
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Mistrzowie wiedzy o Czeladzi wyłonieni 

D nia 27 kwietnia  

w siedzibie Muzeum 

Saturn odbył się finał 

Konkursu Wiedzy  

o Czeladzi, nad kto rym honorowy 

patronat tradycyjnie roztoczył Bur-

mistrz Miasta Czeladz . Po elimina-

cjach szkolnych, kto re objęły piąto-

klasisto w i ucznio w gimnazjalnych 

klas II, przyszedł czas na rozgrywki 

pomiędzy najlepszymi z najlep-

szych. Ten pierwszy, wewnątrz-

szkolny etap wyłonił 8 laureato w  

w kategorii szko ł podstawowych i 6 

najprzedniejszych znawco w historii 

naszego miasta pomiędzy gimnazja-

listami. I włas nie to oni stanęli  

w szranki z ywo dopingowani przez 

zastępy swoich kibico w. Tegorocz-

na edycja konkursu, kto rej gło w-

nym organizatorem było Muzeum 

Saturn przy wspo łudziale Stowa-

rzyszenia Miłos niko w Czeladzi,  

a takz e Urzędu Miasta Czeladz , zbu-

dowana została woko ł hasła prze-

wodniego „Czeladz  – znam swoje 

miasto” i obejmowała zagadnienia 

związane z historią miasta, jego 

symbolami oraz zabytkami. Całos c  

profesjonalnie poprowadził Jakub 

Kuz dz ał, zas  ubarwił przygotowany 

pod kierownictwem nauczycielki 

muzyki Katarzyny Przesmyckiej-

Dudek występ artystycznie utalen-

towanych ucznio w Gimnazjum nr 3. 

Nad poprawnos cią przebiegu kon-

kursu pieczę sprawowało jury  

w składzie: Iwona Szaleniec –

dyrektor Muzeum Saturn, Antoni 

Krawczyk – wiceprzewodniczący 

Stowarzyszenia Miłos niko w Czela-

dzi oraz Beata Marcinkowska – 

kierownik czytelni naukowej cze-

ladzkiej MBP.  

Kim był Sedlaczek? Czyje imię nosi 

najstarszy park miejski? Jaką nazwą 

czeladzianie okres lali zakręty i pę-

tle tworzone przez Brynicę? Z jakim 

wydarzeniem w dziejach miasta 

łączy się rok 1915? Gdzie jest zloka-

lizowany pomnik pamięci Dzieci 

Potulic? - z takimi między innymi 

pytaniami musieli zmierzyc  się fina-

lis ci. Uczestnicy konkursu przyzwy-

czaili juz  jury oraz widownię  

do znakomitych występo w i tym 

razem nie było inaczej. 

Szczego lnie emocjonujący przebieg 

miał kon cowy odcinek odbywający 

się w ramach szko ł podstawowych. 

Po 20 pytaniach, na kto re nalez ało 

odpowiedziec  w częs ci gło wnej,  

na czoło stawki wyszli Jan Podgo r-

ski i Karolina Borak. Od początku 

rywalizacja między nimi była bar-

dzo wyro wnana. Po kolejnych 10 

pytaniach zadanych w rundzie do-

datkowej na tablicy wyniko w wciąz  

widniał remis. Losy turnieju waz yły 

się do samego kon ca. Ostatecznie 

po wspaniałym finiszu zwycięz ył 

Jan Podgórski ze Szkoły Podsta-

wowej 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 Karolina 

Borak - SP nr 7 (opiekun: Ewa 

Tarno wka), natomiast trzecią lo-

katę ex aequo zdobyli: Marcelina 

Ufel – SP nr 1, Piotr Sączewski – 

SP nr 2 i Julia Biłek – SP nr 7, kto -

rzy przyswajali wiedzę pod kierun-

kiem odpowiednio: Anny Kusztal, 

Ewy Kozieł, Ewy Tarno wki.  

W kategorii szko ł gimnazjalnych 

największą wiedzę o mies cie posia-

dała Weronika Kwiatkowska –  

G nr 2. Szeroki zaso b wiadomos ci, 

znakomicie opanowany pod okiem 

Danuty Kurowskiej, pozwolił jej  

na zdobycie lauru zwycięz czyni 

oraz nagrody w postaci dofinanso-

wania do wakacyjnego wypoczynku  

we Francji w ramach wymiany mło-

dziez y z partnerskim miastem  

Auby. Na drugim miejscu uplasowa-

ła się Karolina Wójcik – G nr 3 

(opiekun Małgorzata Strycharczyk), 

zas  trzecie zajęła Marika Słabosz - 

G nr 1 (nauczyciel prowadzący  

Michał Jastrzębski). Wszyscy 

uczestnicy konkursu zostali wyro z -

nieni pamiątkowymi dyplomami, 

atrakcyjnymi wydawnictwami 

ufundowanymi przez Muzeum Sa-

turn i Stowarzyszenie Miłos niko w 

Czeladzi, a takz e miejskimi gadz eta-

mi promocyjnymi. Serdeczne gratu-

lacje laureatom, jak ro wniez  po-

dziękowania dla nauczycieli przy-

gotowujących ucznio w do tego tur-

nieju złoz yła z-ca burmistrza  

do spraw społecznych p. Beata Za-

wiła.  

Biez ąca odsłona Konkursu Wiedzy 

o Czeladzi zakon czyła się miłym 

akcentem - wspo lną fotografią.      

          Anna Binek-Zajda 
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Saturnowskie duplikaty 

W 
ybrawszy się na 

spacer po Nowej 

Kolonii przy ulicy 

Legiono w w Cze-

ladzi, odwiedzając uprzednio kolo-

nię robotniczą w Wojkowicach roz-

łoz oną po obu stronach ulicy  

Morcinka w sąsiedztwie tamtejszej 

kopalni „Jowisz”, moz na doznac  

swego rodzaju deja-vu. Nie tylko 

dlatego, z e w obu przypadkach spa-

cerujemy po industrialnym terenie, 

pełnym komino w i wiez  szybowych 

w tle. Nie tylko dlatego, z e podobne 

jest tez  ukształtowanie terenu –  

w obu przypadkach zakład wydo-

bywczy znajduje się na wniesieniu, 

zamykając os  widokową. Ale przede 

wszystkim dlatego, z e niezmienne 

jest w obu miejscach otaczająca nas 

architektura mieszkaniowa przed-

wojennych wielorodzinnych do-

mo w. Identyczne obiekty, zbudo-

wane w latach 1922-23, wpisały się 

na stałe w krajobraz zaro wno  

Czeladzi jak i Wojkowic. Stało się to 

za sprawą inwestora - Towarzy-

stwa Go rniczo-Przemysłowego 

„Saturn”, włas ciciela zaro wno woj-

kowickiej jak i czeladzkiej kopalni  

i  co za tym idzie, przylegających  

do nich osiedli robotniczych. 

Kiedy u progu niepodległos ci sprzy-

jająca koniunktura pozwoliła  

na powiększenie bazy socjalnej pra-

cowniko w, Towarzystwo poleciło 

Antoniemu Luftowi, architektowi 

wspo łpracującemu od dawna  

ze spo łką, włas cicielowi firmy  

Budowlanej „Luft i S-ka” z Sosnow-

ca, zaprojektowanie domo w  

dla robotniko w. Projekt zakładał 

wykonanie piętrowych obiekto w 

mieszczących powtarzalny układ 

dwupokojowych mieszkan  na kaz -

dym piętrze. Architekt wykonał 

projekt w trzech, podobnych  

do siebie wariantach. Dekoracja 

domo w opierała się na repertuarze 

ceglanych lizen tworzących podzia-

ły pionowe, blend, tro jkątnych na-

czo łko w, wysokich dacho w oraz 

naroz nych ryzalito w i odwoływała 

się do tendencji narodowych popu-

larnych w architekturze dwudzie-

stolecia międzywojennego. Mocno 

uproszczone formy klasycyzujące 

były parafrazą stylu dworkowego, 

uwaz anego za typowo polski i ma-

nifestującego  w odrodzonej Rzecz-

pospolitej polski dorobek kulturo-

wy. Powto rne wykorzystanie tego  

samego projektu nie było niczym 

nowym, zdarzało się bowiem, z e raz 

wykonane projekty bywały od-

sprzedawane pomiędzy zakładami 

przemysłowymi. Wznoszone jed-

nak na terenie Zagłębia Dąbrow-

skiego osiedla były na ogo ł silnie 

zindywidualizowane i powielanie 

koncepcji zdarzało niezwykle się 

rzadko. Tu, w przypadku Czeladzi, 

miano na uwadze zapewne względy 

czysto pragmatyczne – zastosowa-

nie tego samego wzorca obniz ało 

koszty przedsięwzięcia, za jeden 

projekt zapłacono bowiem tylko 

raz. Byc  moz e inwestycji przys wie-

cały takz e przesłanki ideowe – uni-

fikacja architektury w obrębie osie-

dli nalez ących do tego samego wła-

s ciciela, potwierdzająca ich toz sa-

mos c . 

 Polonizacja form, zastosowana  

w architekturze wznoszonej przez 

Towarzystwo i polegająca na zasto-

sowaniu odwołan  do stylu dworko-

wego, miała zapewne słuz yc  umac-

nianiu tu, na peryferiach II Rzecz-

pospolitej, poczucia przynalez nos ci 

do nowo odradzającego się pan -

stwa i podkres laniu ciągłos ci kultu-

rowej w zakresie polskiego dorob-

ku kulturowego. Pięknie pisał  

na ten temat Marian Kantor-Mirski, 

pionier w zakresie badania historii 

Zagłębia, w wydanej w latach trzy-

dziestych pracy „Z przeszłos ci  

Zagłębia Dąbrowskiego”, podając 

Nową Kolonię przy ulicy Legiono w 

za wzorzec polskos ci:  

„Tu, wszędzie, w każdym kącie  

i zakamarku jest inaczej - tu  

w odgłosie bruku, w poszumie 

drzew, w szumie rzeki, ba! Nawet w 

postęku machin i zgrzycie dźwigów 

słyszysz poszept, że to prawdziwie 

polskie i dlatego takie piękne, takie 

potężne, takie w każdym calu wzoro-

we – i dlatego jest naszą chlubą – 

naszą dumą narodową, której nam 

zazdrości nawet zagranica…” 

Bibliografia: 

846 Towarzystwo Go rniczo-
Przemysłowe „Saturn” Spo łka 
Akcyjna w Czeladzi 

851 Towarzystwo Go rniczo - 
Przemysłowe „Saturn” Spo łka 
Akcyjna Kopalnia JOWISZ 
w Wojkowicach Komornych 

Kantor-Mirski M., Z przeszłos ci 
Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy, 
Sosnowiec 1931, s. 187-188. 

M. i S. Łabuz, Czeladz . Kolonia 
Saturn, cz.2, Czeladz  2001. 

                                    Stefania Lazar 
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U 
śpiona Czeladź tonęła 

w ciemnościach. Na 

ulicy nie było widać 

ani jednego prze-

chodnia, a gdzieniegdzie tylko błysz-

czało jeszcze nikłe światełko. Ciszę 

pięknej majowej nocy przerywał 

tylko krzyk nawołujących się stró-

żów nocnych. Była to jedna, z tak 

bardzo do siebie podobnych, wiosen-

nych nocy r. 1906, kiedy to wierni 

synowie Ojczyzny próbowali 

w walkach rewolucyjnych zerwać 

pęta półtorawiekowej niewoli cara-

tu. Prócz stróżów czuwał jeszcze 

ktoś... Ciemna postać bez ruchu, 

przylepiona jakby do jednego  

z trzech filarów podcienia domu  

p. Makowskiego, przy ul. Kościelnej, 

pilnie wypatrywała w ciemnościach, 

łowiąc każdy szmer. Prawa ręka 

spoczywała w kieszeni z palcem  

na cynglu, gotowego do strzału  

rewolweru. Był to postawiony  

na czatach spiskowiec. 

Sąd partyjny 

Wewnątrz, w jasno oświetlonej sali 

zamkniętej okiennicami, siedziało 

kilkunastu różnych wiekiem, lecz 

równie poważnych mężczyzn, zebra-

nych na sąd partyjny. Po przemó-

wieniu „Czarnego Janka”, rozpoczęło 

się głosowanie. 

Wyrok śmierci 

- Śmierć! - padło pierwsze słowo, 

budząc groźne echo. 

- Śmierć!, śmierć!, śmierć!... - pa-

dały ciężkie jak ołów, straszne słowa 

powtórzone.  

Los żandarma rosyjskiego i prowo-

katora, największego wroga i gnę-

biciela ruchu wolnościowego, był 

przesądzony. Wołkow musiał 

umrzeć. Wyrok miał być wykonany 

przy najbliższej sposobności,  

a egzekucji podjął się „Czarny  

Janek”. 

Zamach na Wołkowa 

8 maja. Odpust. Rynek czeladzki na-

bity kramami i ludem z całej okolicy, 

którego zebrało się kilka tysięcy 

osób. Panuje niesłychany szum  

i rozgwar. Przed jednym z krami-

ków, na szeroko rozstawionych no-

gach, stał duży, barczysty mężczy-

zna w pelerynie i kapeluszu i rozma-

wiając z przekupką, popijał kwas. 

Był to właśnie Wołkow, który w tem 

przebraniu przybył z Piasków  

na odpust węsząc za spiskowcami. 

W chwili, gdy przytknął szklankę  

do ust, zbliżył się do niego „Czarny 

Janek” i przystawiwszy mu lufę  

rewolweru do skroni, dwoma strza-

łami powalił go na ziemię. 

Kozacy! 

Huk strzałów rewolwerowych spo-

wodował na Rynku istną rewolucję. 

Ktoś krzyknął: Kozacy!, co dopełniło 

miarę przerażenia. Ludzie w dzikim 

popłochu uciekając, poczęli prze-

wracać i tratować wszystko. 

„Czarny Janek” wpadł do fryzjera  

p. Makowskiego i w przebraniu 

szybko wycofał się w stronę  

Milowic. Kiedy wkrótce potem  

na Rynek wjechała sotnia drago-

nów, „Czarny Janek” był już pod  

Milowicami bezpieczny.  

W mieście zapanował istny sądny 

dzień. Rozżarci moskale chcieli 

strzelać do ludzi na ulicy, od czego 

z trudem powstrzymał ich w zastęp-

stwie sołtysa W. Wajgla, podsołtys 

p. M. Rączaszek. 

Z narażeniem własnego życia  

wyszedł on do moskali, zawiesiwszy  

na szyi gruby łańcuch - oznakę  

władzy. 

Aresztowania 

Rozpoczęło się polowanie na spi-

skowców. Kto nie zdążył ukryć się, 

ten dostał się do więzienia, które 

zapełnione były bojowcami. Specjal-

nie dokładnej rewizji poddano fry-

zjernię p. Makowskiego i mieszkanie 

p. Leszczyńskiego, w domu W. Nora-

ka, przy ul. Milowickiej, kasjera par-

tyjnego. W ostatniej chwili zdołał  

on uratować księgi partyjne i broń, 

ukrywając je w otworze piecowym 

w kominie. Aresztowano wtedy: 

Teodora Makowskiego, Emila  

Rączaszka, Józefa Stelmacha,  

Jana Krauzego, Stefana Opotka,  

Władysława Dzidowskiego, Stan. 

Matyska, Antoniego Kozła,  

Podsiadłę, Jana Mroza, Romana 

Serafina i wielu innych, których  

nie sposób pamiętać. Część z nich 

potem wypuszczono na wolność,  

a część zesłano w głąb Rosji.  

W tajgach Sybiru 

Na bezbrzeźnych tajgach Sybiru, 

pokrytych przez wielką część roku 

śniegiem i lodem, posuwa się mała 

karawana. Kilkadziesiąt żywych 

szkieletów ludzkich z trudem wle-

cze swe nogi. Co chwilę słychać dzi-

kie wrzaski sołdatów i świst  

nahajek. Biała pustynia znaczona 

jest krwawemi śladami męczenni-

ków - bohaterów, którzy poświęcili 

życie dla odzyskania utraconej  

wolności. Ofiara ich nie poszła  

na marne... 

Jak wykonano wyrok śmierci na Wołkowie.  

Z niedawnej przeszłości Czeladzi  
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Rozpoczęcie konfliktu zbrojnego 

między Rosją a Japonią w 1904 r. 

stało się bezpos rednim powodem 

wybuchu rewolucji w Rosji przy-

czyniając się takz e do wzrostu na-

strojo w rewolucyjnych w Kro le-

stwie Polskim. Przywo dca Polskiej 

Partii Socjalistycznej Jo zef Piłsudski 

zamierzał wykorzystac  wojenne 

osłabienie Rosji i wywołac  powsta-

nie zbrojne, dla kto rego kadry mia-

ła tworzyc  Organizacja Bojowa PPS 

stanowiąca zbrojne ramię partii. 

Członkowie OB koncentrowali się 

przede wszystkim na ochranianiu 

strajko w, wieco w i demonstracji 

ulicznych organizowanych przez 

PPS, przeprowadzali zamachy na 

przedstawicieli władz rosyjskich, 

jak ro wniez  wykonywali wyroki  

na prowokatorach i szpiclach. 

W latach 1904 – 1907 organizacja 

przeprowadziła około 2,5 tysiąca 

akcji bojowych. Jeden z takich ata-

ko w miał miejsce w Czeladzi w dniu 

8 maja 1906 r., podczas kto rego 

s mierc  ponio sł znienawidzony  

i siejący powszechny postrach  

rosyjski z andarm o nazwisku  

Wołkow. Egzekucję wykonał 

„Czarny Janek”, dusza czeladzkich 

spiskowco w. Pod tym pseudoni-

mem ukrywał się Bronisław Dorob-

czyn ski. Wtedy nawet nie przypusz-

czał, z e los złączy go jeszcze raz  

z Czeladzią. A stało się to w lutym 

1935 r., kiedy to przyjął funkcję 

burmistrza miasta, kto rą pełnił 

przez po łtora roku.  

                  Anna Binek-Zajda 

Z ro dło: 

Fabularyzowana opowies c  o majo-
wym zamachu w Czeladzi sprzed 
110 lat pochodzi z gazety „Siedem 
groszy” 1934, nr 6. 

 

Zdjęcie: Historyczny dom przy  

ul. Kościelnej (wł. p Makowskiego), 

w którym zbierali się spiskowcy  

i gdzie zapadł wyrok śmierci  

na Wołkowa. 

Jak wykonano wyrok śmierci na Wołkowie.  

Z niedawnej przeszłości Czeladzi cd. 

 Zbieraj Znaczki Turystyczne! 

W 
arto miec  pasję  

i warto cos  zbierac , 

dlatego Muzeum  

Saturn zachęca wszystkich do przy-

łączenia się do grona kolekcjone-

ro w Znaczko w Turystycznych.  

Znaczek Turystyczny to okrągły, 

drewniany krąz ek o s rednicy  

60 mm oraz grubos ci 8-10 mm  

posiadający metalowe oczko do 

zawieszenia. Awers i rewers prze-

waz nie są takie same. Ta szczego l-

na odznaka składa się z trzech ele-

mento w: samego znaczka, karteczki 

i naklejki służącej do usystematy-

zowania kolekcji (można ją wkleić 

np. do dziennika kolekcjonerskie-

go). Jest to swego rodzaju bonus, 

który czyni ZT atrakcyjniejszym  

i zachęca turystów do rozpoczęcia 

systematycznego  zbierania pozo-

stałych. Grafika natomiast nosząca 

znamiona dzieła sztuki, wypalana 

jest w wysokiej temperaturze przy 

pomocy metalowej, grawerowanej 

matrycy. Poprzez silny nacisk opa-

truje ona drewno plastycznym, lecz 

trwałym wizerunkiem odczuwal-

nym takz e przy dotyku. Znaczek 

będący zatem prawdziwie nieba-

nalną pamiątką jest zarazem po-

twierdzeniem pobytu w danym 

miejscu, poniewaz  kaz dy posiada 

swo j numer identyfikujący, a po-

nadto gdzie indziej nie sposo b  

go zakupic . Na tym swoistym szlaku 

atrakcyjnych turystycznie tereno w 

znalazła się ro wniez  Galeria Sztuki 

Wspo łczesnej „Elektrownia” w Cze-

ladzi, kto rej został przypisany  

numer 605. 

Pomysł promocji wyjątkowych 

obiekto w, a przy tym swego rodza-

ju gry dla kolekcjonero w zrodził się  

u naszych południowych sąsia-

do w—w Czechach. Obecnie system 

ten funkcjonuje w 20 pan stwach  

i obejmuje prawie 5 000 miejsc. 

Znaczek z wypalonym wizerunkiem 

czeladzkiego zabytku moz na zaku-

pic  w Muzeum Saturn w cenie 7,00 

zł. 
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W  biez ącym roku 

nasze Muzeum 

podjęło kolejne 

wyzwanie ba-

dawcze, istotne z punktu widzenia 

burzliwych dziejo w Czeladzi w XX 

stuleciu. Tym razem podjęlis my się 

zweryfikowania bardzo trudnego 

tematu, jakim jest zebranie rozpro-

szonych informacji o liczbie ofiar  

II wojny s wiatowej. Wydaje się, z e 

po upływie ponad siedemdziesięciu 

lat od czasu zakon czenia konfliktu 

rozmiar niemieckich represji i bi-

lans nieodwracalnych strat osobo-

wych ws ro d obywateli polskich jest 

juz  dokładnie opisany i ustalony. 

Tak jednak nie jest. Polskie, a co za 

tym idzie takz e czeladzkie ofiary, 

pozostają do dzis  anonimo-

we. Pojęcie ofiary jest tutaj bardzo 

szerokie i obejmuje sumę strat  

osobowych ludzi urodzonych  

w Czeladzi lub zamieszkałych  

w niej do 1945 roku, zabitych  

w wyniku działan  wojennych – za-

ro wno na frontach, jak i na miejscu 

– w Czeladzi, w Zagłębiu Dąbrow-

skim, zamordowanych w obozach 

koncentracyjnych, więzieniach, 

straconych w ulicznych egzeku-

cjach, w czasie robo t przymuso-

wych, gettoizacji, wysiedlen .  

Ale to nie wszystko. Chcąc uzyskac  

pełen obraz konfliktu, jakim była  

I wojna s wiatowa i spustoszen  wy-

rządzonych przez nią w strukturze 

społecznej Czeladzi, staramy się 

takz e skompletowac  listę oso b, kto -

re w jakikolwiek sposo b dotknęły 

przes ladowania ze strony okupan-

ta. W obszarze naszych poszukiwan  

są zatem osoby represjonowane - 

więzione, umieszczone w obozach 

koncentracyjnych, wywiezione  

na roboty przymusowe oraz wysie-

dlone ze swojego miejsca zamiesz-

kania.  

W ramach zadania od lutego tego 

roku prowadzimy kwerendy w Ar-

chiwum Pan stwowy w Katowicach, 

ale takz e w zasobach muzeo w  

i miejsc pamięci powstałych  

w miejscach zagłady. Przydatne 

okazują się takz e opracowania hi-

storyczne, zawierające zebrane 

przez fachowco w informacje i listy 

pomordowanych. Szczego lnie istot-

ne są tez  bazy danych, prowadzone 

przez instytucje naukowe, takie jak 

Instytut Pamięci Męczenników i Bo-

haterów Holocaustu Yad Vashem, 

czy Z ydowski Instytut Historyczny. 

Do tej pory udało się ustalic  nazwi-

ska 153 czeladzian, kto ry stracili 

z ycie w badanym okresie. Więk-

szos c  spos ro d nich zginęła w obo-

zach koncentracyjnych w Os więci-

miu, Dachau, Mauthausen, została 

rozstrzelana bądz  zgilotynowana  

w gestapowskich więzieniach  

w Katowicach, Mysłowicach lub we 

Wrocławiu. Niekto re z ofiar straciły 

z ycie w trakcie prac przymuso-

wych. Ponad 150 kolejnych oso b, 

według naszych danych, dotknęły 

ro z nego rodzaju represje, takie jak 

wywo zki, brutalne przesłuchania  

i przetrzymywanie w więzieniach, 

odosobnienie w obozach koncen-

tracyjnych czy obozach jenieckich. 

Wyjątkowo pesymistyczne wyniki 

dała kwerenda w bazie Instytut  

Pamięci Męczenników i Bohaterów 

Holocaustu Yad Vashem, gromadzą-

cym informacje o z ydowskich ofia-

rach Holocaustu. W jej wyniku po-

znalis my nazwiska 693 ofiar wy-

znania mojz eszowego, zamieszka-

łych lub urodzonych w naszym 

mies cie, kto re straciły z ycie w wy-

niku planowej akcji ludobo jstwa 

dokonanego przez Niemco w.  

Zdajemy sobie sprawę, z e nasze 

zakrojone na tak szeroką skalę po-

szukiwania będą bardzo trudne  

i czasochłonne, a ostateczne opra-

cowanie pełnego wykazu moz e 

trwac  nawet kilka lat. Mamy takz e 

na uwadze, z e zgromadzone dane 

nigdy nie będą kompletne a lista 

ostatecznie zamknięta, z uwagi  

na luki w materiałach z ro dłowych, 

rozproszenie informacji, jak i nie-

znany los częs ci poszkodowanych. 

Niemniej jednak wzmiankowane 

wyz ej liczby mo wią same za siebie, 

a to dopiero początek z mudnych 

poszukiwan .  

Dlatego zwracamy się do wszyst-

kich Czytelniko w, kto rym bliskie  

są losy naszej Małej Ojczyzny, z go-

rącą pros bą o pomoc w naszym 

projekcie. Pomoc, kto ra przyczyni 

się do jeszcze lepszego poznania 

dziejo w naszego miasta i oddania 

honoru tym, kto rzy stracili z ycie  

w czasie II wojny s wiatowej. Jes li 

posiadają Pan stwo informacje  

o członkach swojej najbliz szej ro-

dziny, krewnych czy znajomych, 

kto rzy zginęli w wyniku wojny, po-

dzielcie się z nami tymi wiadomo-

s ciami. Kaz de nazwisko zostanie 

wpisane do opracowywanej przez 

nas bazy danych, kto ra posłuz y dal-

szym badaniom naukowym, ale 

takz e będzie dostępna do wglądu 

dla wszystkich zainteresowanych 

tematem, w tym takz e osobom zaj-

mującym się badaniami genealo-

gicznymi i szukającym s lado w swo-

ich przodko w. Z kaz dą wskazo wkę 

będziemy niezmiernie wdzięczni. 

                                Stefania Lazar 

Projekt „Ofiary II wojny światowej w Czeladzi” 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 
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Piaski pierwsze w eliminacjach do turnieju miast 

T o dopiero było wydarze-

nie! Starsi mieszkan cy 

naszego miasta z pew-

nos cią pamiętają jeszcze 

turniej zagłębiowskich miast, kto ry 

odbył się 45 lat temu, w 1971 r. Do 

rywalizacji sportowo-kulturalnej 

stanęły Czeladz , Będzin, Sosnowiec 

i Dąbrowa Go rnicza. Choc  zmagania 

nie były transmitowane przez pu-

bliczne anteny - jak w przypadku 

cieszącego się niebywałą popular-

nos cią telewizyjnego widowiska 

emitowanego w TV w latach 60-80. 

ubiegłego wieku - te swoiste bitwy 

zyskały ro wnie wielką popularnos c . 

Zresztą gło wna idea obu turniejo w 

była rzecz jasna taka sama - roz-

rywka, ale tez  pozostałe ich kompo-

nenty jak wspo łzawodnictwo, zaan-

gaz owanie, entuzjazm i w kon cu 

słodki smak zwycięstwa oraz go-

rycz poraz ki stanowiły wspo lny 

mianownik tych niecodziennych 

imprez. 

Najpierw, od 22 maja odbywały się 

rozgrywki eliminacyjne. Organiza-

torzy: Wydział Kultury Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w Bę-

dzinie oraz Zarząd Powiatowy 

Związku Młodziez y Socjalistycznej 

stworzyli w ten sposo b moz liwos c  

wyłonienia najlepszych do repre-

zentacji powiatu będzin skiego.  

W poszczego lnych miastach zas  

ułoz eniem planu zmagan  zajmowa-

ły się Zarządy Zakładowe ZMS. Kon-

kurencje objęły wo wczas Czeladz , 

Wojkowice i Grodziec. Dla dokona-

nia lepszego przeglądu zawodni-

ko w miasto Czeladz  podzielono na 

dwa rejony, tj. Piaski i Czeladz . 

Pierwszy z czterech turniejo w miał 

miejsce w Grodz cu. Wys cig bez tru-

du wygrała druz yna z Piasko w, po-

konując rywali choc by w takich 

konkurencjach jak: picie oranz ady  

z butelki przez smoczek czy goni-

twa na rowerach przy załoz eniu,  

z e ostatni wygrywa. 

W dniu 23 maja rozgrywki przenio-

sły się na teren Czeladzi. Po raz dru-

gi najlepsi z konkurujących miast 

zebrali się, tym razem  na Grabku, 

by w sportowej rywalizacji dąz yc  

do kon cowego zwycięstwa, kto re 

przypadło mieszkan com Grodz ca. 

Drugie miejsce zajęli piaszczanie, 

kolejne reprezentanci Wojkowic 

oraz Czeladzi. Zawodnicy z Piasko w 

triumfowali w czterech konkuren-

cjach. Najbardziej jednak efektowny 

sukces odnio sł w tym dniu go rnik 

kopalni „Czeladz ” Jan Kołek, kto ry 

zdeklasował rywali w podnoszeniu 

cięz arka 17,5 kg. 

Trzeci turniej zorganizowany przez 

Zarząd Zakładowy ZMS kop. 

"Jowisz" w Wojkowicach odbył się 

w Rogoz niku. Zgromadzonym wi-

dzom dostarczono wiele emocji 

poprzez takie zawody jak m.in. 

przeciąganie liny, bieg na szczu-

dłach, bieg w workach, dmuchanie 

balonika, cerowanie skarpetek  

w konkurencji pano w. Druz yna 

piaszczan wywalczyła tam po raz 

drugi I miejsce i umocniła swą prze-

wagę punktową nad pozostałymi 

miastami. 

Punkt kulminacyjny potyczek na-

stąpił w dniu 6 czerwca w ostatnim 

dniu turnieju na stadionie sporto-

wym KS „Go rnik” Piaski. Licznie 

zebranej publicznos ci przygrywała 

orkiestra dęta kop. „Czeladz ”  

i zespo l instrumentalno-wokalny 

Zakładowego Domu Kultury. 

Dobrze przygotowana druz yna Pia-

sko w nie dała sobie odebrac  pierw-

szen stwa, zwycięz ając pewnie cały 

turniej i uzyskując ostatecznie 161 

punkto w. Drugą lokatę zdobyły 

Wojkowice - 132 punkty, trzecie 

Grodziec - 120 punkto w i ostatnie 

Czeladz  - 115 punkto w. 

Zwycięska druz yna zdobyła nagro-

dę w kwocie 3000 zł, a takz e puchar 

ufundowany przez ZP ZMS w Będzi-

nie. 

                                Anna Binek-Zajda 

Z ro dło: 

Piaski pierwsze w turnieju miast. 

„Go rniczy Stan” 1971, nr 6, s.1. 

Muzealny Klub Juniora 

Z 
ajęcia w ramach cyklu Muze-

alny Klub Juniora, zainau-

gurowanego w maju br., ma-

ją charakter warsztato w plastycz-

nych, przeznaczonych dla dzieci  

w wieku 4-10 lat. Celem ich jest roz-

wijanie umiejętnos ci manualnych 

ws ro d najmłodszych. Zajęcia odby-

wają się raz w miesiącu – w niedzie-

lę o godzinie 15:00. Zapiso w  

na warsztaty dokonuje się pod  

nr telefonu 32 265 42 93 lub osobi-

s cie w siedzibie Muzeum. Do tej po-

ry cieszące się duz ym zainteresowa-

niem zajęcia przeprowadziła Monika 

Ostrowska-Cichy, edukatorka i arte-

teraputka, na co dzien  zajmująca się 

tego typu warsztatami.  

Na kolejne zajęcia zapraszamy juz  

we wrzes niu.  
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Lektury Pana Hieronima: „Reprezentatywna Mikrolskala?  

Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji  

udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino”  

Małgorzaty Krakowiak i Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej. 

G 
ło wne pytanie badawcze 

zawarte w tytule stanowi 

zarazem kluczową hipotezę 

ukierunkowującą czytelnika na hi-

storię 16 konkretnych z ołnierzy – 

uczestniko w bitwy pod Monte  

Cassino pochodzących z Czeladzi,  

a kto rej początko w nalez y doszuki-

wac  się w prowadzonych od wielu 

lat przez Muzeum Saturn badaniach 

na temat uczestnictwa naszych kra-

jano w w walkach o słynne wzgo rze 

klasztorne. Wpisana w losy kilkuna-

stu czeladzian pierwsza – i dodajmy 

niezwykle udana – pro ba okres lenia 

społecznej toz samos ci podjęta 

przez Małgorzatę Krakowiak  

oraz Aleksandrę Dębską-

Kossakowską jawi się jako wyda-

rzenie bez precedensu. 

Redaktorki monografii zaprosiły  

do wspo łpracy Beatę Gontarz,  

Adriana Jaworka, Wiesławę  

Konopelską, Pawła Matyszkiewi-

cza, Martę Rusek-Cabaj, Iwonę 

Szaleniec, Antoninę Szybowską, 

Kamillę Termińską, Jana Walcza-

ka, Monikę Wiszniewską oraz 

Stefana Zabierowskiego.  

Powstała praca nie jest jednak tylko 

dziełem wspomnianych oso b.  

Jej narodziny poprzedziły dziesiątki 

rozmo w, jak tez  wywiado w prze-

prowadzonych z wybranymi miesz-

kan cami naszego miasta, kto rzy 

tym samym stali się niepisanymi 

wspo łautorami ksiąz ki. 

Interdyscyplinarny charakter za-

gadnienia, kto rego zasadniczym 

celem było uchwycenie tak zmian, 

jak i ciągłos ci w mentalnos ci spo-

łecznos ci czeladzkiej, stanowi ro w-

niez  doskonały punkt wyjs cia  

dla poszukiwan  powiązan  między 

dos wiadczeniem zbiorowym i oso-

bistym. Na dodatkową wartos c  mo-

nografii składa się zamierzone 

sprowokowanie czytelnika do re-

fleksji, a w rezultacie powro t  

do fundamentalnego pytania: kim 

jestem? 

Precyzyjna struktura wydawnictwa 

ułatwia rozumienie narracji popro-

wadzonej w taki sposo b, by snuc  

opowies c  tak o nas i o zdarzeniach 

rozgrywających się niegdys  u nas,  

a będących z ywym s wiadectwem 

zapomnianej (?) przeszłos ci. 

Ogromną zaletą tej pozycji wydaw-

niczej jest bogata szata graficzna. 

Liczne fotografie i ilustracje, mapy, 

reminiscencje, materiały dodatko-

we w postaci fragmento w teksto w 

z ro dłowych sprawiają, z e ksiąz kę 

się nie tylko czyta, ale takz e ogląda 

z zainteresowaniem. Nalez y  

ona ponadto do skromnej grupy 

prac, kto re o kwestiach powaz nych 

mo wią przystępnie dla kaz dego. 

Publikacja dostępna w siedzibie 

Muzeum w cenie 40,00 zł. 

              

                                               Hieronim 

K 

O 

N 

C 

E 

R 

T 

KWIECIEŃ 

22 kwietnia czeladzcy melomani zostali  

porwani w wir muzyki klasycznej za sprawą 

niezwykle utalentowanego pianisty młodego 

pokolenia - Grzegorza Niemczuka w recitalu 

norweskiego wirtuoza pochodzenia szkockie-

go - Edwarda Griega (ur. 15.06.1843 — zm. 

4.09.1907).                                                     S.L.  

Działo się w Muzeum 

MAJ 

Tegoroczną Noc Muzeów us wietniło niezwykłe trio,  

w skład kto rego weszli: Czesław Jakubiec, Tomasz S li-

win ski i Karolina Zasada. W programie zatytułowanym 

„Muzyka żartem śpiewana” Czesław Jakubiec Comedy 

zaprezentował m.in.. arie operetkowe,  pies ni Stanisława 

Moniuszki, etiudy Chopina czy utwory Mieczysława 

Fogga, wszystkie oczywis cie z przymruz eniem oka.                 

B.K. 
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Działo się w Muzeum 

Od 1 kwietnia moz na było zwiedzac  ekspozycję  

„Z atelier Wilhelma Kidawy” prezentującą unikato-

we fotografie Czeladzi i czeladzian.  

13 kwietnia, w ramach Wieczorów Historycznych 

na Saturnie, gos cilis my w Muzeum dr hab. Bożenę 

Czwojdrak, mediewistę, z Instytutu Historii Uniwer-

sytetu S ląskiego z wykładem „Tereny Zagłębia  

Dąbrowskiego w średniowieczu”, przybliz ającym 

nam dzieje naszego regionu w wiekach s rednich.  

19 kwietnia słuchacze mogli wziąc  udział w spotka-

niu z cyklu Muzealnej Akademii Seniora zatytuło-

wanym „Czeladź w retroobiektywie”, pos więco-

nym dawnemu obrazowi miasta uwiecznionemu  

na fotografii. 

Koniec kwietnia przynio sł takz e finał cieszącego się 

wieloletnią tradycją Konkursu Wiedzy o Czeladzi,  

w kto rym wyłoniono zwycięzco w na poziomie szko-

ły podstawowej i gimnazjum.                               S.L. 

10 maja w Muzeum odbyła się promocja ksiązki 

„Reprezentatywna mikroskala? Rozważania  

o tożsamości lokalnej mieszkańców, Czeladzi  

z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie  

o Monte Cassino” pod redakcją Małgorzaty Krako-

wiak i Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej. Muzeum 

było, wraz z Uniwersytetem S ląskim, wspo łwydawcą 

publikacji, będącej pokłosiem zrealizowanego przez 

naszą placo wkę w 2014 roku projektu „Czeladzianie 

pod Monte Cassino”.  

W sobotę, 14 maja, odbyła się w Pałacu pod Filarami 

kolejna Noc Muzeów – tym razem lajtmotivem był pa-

pier. W trakcie Nocy Muzeo w, odbył się uroczysty wer-

nisaz  wystawy „Dzieje papieru i papiernictwa” wypo-

z yczonej z Muzeum w Dusznikach-Zdroju, przedstawia-

jącej historię tego niezwykle wszechstronnego materia-

łu. 

17 maja Seniorzy mieli okazję wziąc  udział w kolej-

nym spotkaniu pt. „Kod mistrzów, czyli historia 

sztuki dla koneserów”, analizując tym razem dzieła 

z epoki renesansu.  

18 maja wnętrza Muzeum stały się scenerią dla wy-

stępo w młodych artysto w, biorących udział  

w Konkursie Piosenki Francuskiej w języku polskim 

„FRANCEMUSIC”, organizowanym przez Gimnazjum 

nr 3.  

Dzien  po z niej, 19 maja, zagos ciła u nas ponownie 

muzyka w najlepszym wydaniu – tym razem klasycz-

na. Występ Anny Kutkowskiej-Kass zainaugurował 

XVII Festiwal Ave Maria. 

22 maja, w niedzielę, rozpoczęlis my nowy cykl zajęc  

dla dzieci „Muzealny Klub Juniora”. Tematem zajęc  

była papierowa kolekcja mody.                  S.L. 

MAJ 

KWIECIEŃ 

CZERWIEC 

5 czerwca z okazji Dnia Dziecka, milusin scy mogli 

obejrzec  wzruszające i niezwykle emocjonujące 

przedstawienie pt. „Tymoteusz i Psiuńcio” w wyko-

naniu Teatru Balbina.  

Przez cały miesiąc, zaro wno dla grup zorganizowa-

nych jak i oso b prywatnych, odbywały się dla naj-

młodszych warsztaty czerpania papieru na specjalnie 

przygotowanym stoisku czerpalniczym i zajęcia prak-

tyczne w laboratorium papieru.  

10 i 11 czerwca na terenie Galerii Sztuki Wspo łcze-

snej odbyło się S więto Szlaku Zabytko w Techniki 

czyli Industriada 2016, wspo łorganizowane przez 

nasze Muzeum.  

19 czerwca, w niedzielę, dzieci mogły zatracic   

się w s wiecie sztuki w ramach kolejnych zajęc  Muze-

alnego Klubu Juniora, poprowadzonych przez  

edukatorkę i arteterapeutę Monikę Ostrowską-

Cichy.                                                                               S.L. 
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             III KWARTAŁ 2016 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: histo-

ria.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  

 

 OFICYNA SATURNOWSKA     czerwiec 
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Jeszcze do 10 lipca gos cic  będzie 

wystawa „Dzieje papieru i papier-

nictwa” wypoz yczona z Muzeum 

Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. 

Od 13 lipca zapraszamy na wystawę 

„A to Czeladź właśnie!”, organizo-

waną z okazji odbywających się  

w tym roku w Polsce Światowych 

Dni Młodzieży.     

 Wystawa dostępna do  kon ca  

miesiąca.                                             S.L. 

 

LIPIEC 

POZOSTAŁE WYDARZENIA 

KONCERTY 

 

Od 3 sierpnia w ramach wystawy 

„Kwiatki, bratki i młode panny” 

sale muzealne wypełnią niezwykłe 

dzieła malarskie na pło tnie, autor-

stwa Karoliny Lizurej. Finisaz   

wystawy odbędzie się 2  września  

o godzinie 17.00.                          S.L. 

 
 

SIERPIEŃ 

Od 13 września w Muzeum zagos ci 

wystawa „Z Napoleonem i przeciw 

niemu”, opracowana przez Haus 

Schlesien w Ko nigswinter w Niem-

czech. Ekspozycja będzie częs cią 

większego projektu, dotyczącego 

tereno w dzisiejszego Zagłębia  

w epoce napoleon skiej.  

19 września, wyjątkowo w ponie-

działek, o 17:00 odbędzie się werni-

saz  niniejszej wystawy połączony  

z wykładem prof. Dariusza Nawrota  

z Uniwersytetu S ląskiego.            S.L. 

 

WRZESIEŃ 

WRZESIEŃ 

9 września o godz. 17:00 zaprasza-

my na Wieczór Historyczny na Sa-

turnie, przybliz ający historię Towa-

rzystwa Gimnastycznego „Soko ł”, kto -

rego 100-lecie obchodzimy w tym 

roku w naszym mies cie. W trakcie 

wieczoru wykład wygłosi p. Damian 

Małecki, autor monografii „Sokoła”.  

 

17 września Muzeum kolejny raz 

włączy się w Europejskie Dni  

Dziedzictwa. Tym razem zachęcamy 

do zwiedzania kos cioła farnego  

s w. Stanisława Biskupa i Męczennika.  

Zbio rka przed wejs ciem gło wnym  

do kos cioła o godz. 18:30. 

 

23 września o 17:00  zapraszamy na 

kolejny Wieczo r Historyczny na Satur-

nie. Tym razem przygotowujemy dla 

Pan stwa wielkie s więto historii i kul-

tury francuskiej – „Wieczór Francu-

ski” organizowany w ramach obcho-

dzonego w tym roku w Czeladzi Roku 

Francuskiego.                           S.L. 

 

30 września rozpoczynamy no-

wy sezon Muzycznych Piątków. 

Tym razem wystąpią Ryczące 

Dwudziestki, zespo ł wykonujące 

utwory nalez ące do gatunko w 

muzyki folk oraz szant.          S.L. 

Koncert — 30  września 

(piątek) o godz. 18.00. 

WRZESIEŃ 

NASTĘPNY NUMER  

OFICYNY  

WE WRZEŚNIU 


