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Kalendarz historyczny na rok 2017  
świetnym pomysłem  

na nietuzinkowy prezent 

                                INFORMATOR MUZEUM SATURN W CZELADZI                ISSN 2299-2251  

W stronę  
Scheiblerów  
Czytaj str. 4 

Podsumowanie 
projektu  
„Saturn-
poprzemysłowe 
dziedzictwo 
Czeladzi” 
Czytaj str. 7 

Podsumowanie 
roku 2016  
Czytaj str. 2-3 

 

Z  przyjemnością informujemy,  
że wzorem lat ubiegłych Muzeum  

Saturn opracowało, na podstawie naj-
nowszej publikacji autorstwa  

prof. Dariusza Nawrota, a następnie 
wydało kalendarz ścienny na rok 2017 
w całości poświęcony polskiemu po-
wstaniu, jakie miało miejsce w 1806  
i 1807 r. na terenach dzisiejszego Zagłę-
bia Dąbrowskiego, nazywanych wów-
czas Nowym Śląskiem. Wydrukowany  
w formacie A-3 na papierze kredowym 
zawiera 14 kart (tytułową, wstępną  
z krótkim wprowadzeniem w wydarze-
nia rozgrywające się przed 210 laty oraz 
12 kart miesięcznych) ozdobionych ar-
tystycznymi fotografiami wykonanymi 
przez Romana Kowenię i stanowiącymi 
dokumentalny zapis pierwszej w dzie-
jach Czeladzi inscenizacji historycznej 
zorganizowanej na pamiątkę zwycięsko 
zakooczonych działao wojskowych wy-
mierzonych przeciwko Prusakom.  
Wydawnictwo do nabycia w siedzibie 
Muzeum Saturn w cenie 15,00 zł. 

 

Imponująca  
rekonstrukcja 
wydarzeń  
powstańczych  
z przełomu  

1806-1807 
Czytaj str. 3 

Jest sobie most  
i kładka  
dla pieszych  
Czytaj str. 5-6 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku  

pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia.  

Aby Rok 2017 przyniósł wiele satysfakcji,  

sukcesów, owocnych wyborów oraz upłynął  

w atmosferze optymizmu i radości. 

 

Szczęśliwego Nowego Roku  

w imieniu społeczności Muzeum Saturn  

życzy  

Dyrektor Iwona Szaleniec 

Historie 

zapamiętane 
Czytaj str. 8-9 
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Podsumowanie roku 2016 

D 
obiega końca 2016 rok, 

który czeladzkiemu Mu-

zeum przyniósł zmiany, 

zwiększone obowiązki, ale także 

pomyślną realizację wielu przedsię-

wzięć i satysfakcję. Wspomniana 

zmiana to oczywiście połączenie 

Galerii Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” i Muzeum w jeden 

organizm. Wprawdzie od niemal 

dwóch lat Elektrownia była związa-

na z Saturnem, ale jedynie w obsza-

rze działalności kulturalnej, admi-

nistracyjnie pozostawała w struktu-

rach Zakładu Budynków Komunal-

nych. Połączenie, miało więc na 

celu prawną normalizację całościo-

wego funkcjonowania Elektrowni 

jako instytucji kultury. Fuzja, która 

oficjalnie nastąpiła 1 września nało-

żyła na Muzeum dodatkowe  po-

winności zwłaszcza, iż przejęty 

obiekt, wpisany na Szlak Zabytków 

Techniki zobowiązuje instytucję do 

spełnienia wielu wymogów, a jed-

nocześnie koniecznością jest prze-

strzeganie innych, wynikających  

z trwałości projektu w okresie któ-

rego odnowiony budynek elek-

trowni nadal się znajduje. 

W zakresie działalności meryto-

rycznej, w mijającym roku  czeladz-

ki Saturn zrealizował kilka waż-

nych projektów. W maju sfinalizo-

wane zostało ogromne przedsię-

wzięcie pilotowane przez pracow-

ników naukowych Uniwersytetu 

Śląskiego: Małgorzatę Krakowiak  

i Aleksandrę Dębską-Kossakowską. 

Ukazała się publikacja Reprezenta-

tywna mikroskala?..., nad którą pra-

cowało kilkunastu autorów przez 

niemal dwa lata, a której punktem 

wyjścia były opracowane w cze-

ladzkim Muzeum biogramy czela-

dzian, w 1944 roku walczących pod 

Monte Cassino. Kolejne zadanie, 

którego zakończenie nastąpiło  

w ostatnich dwóch miesiącach ro-

ku, był niejako kontynuacją projek-

tu ubiegłorocznego, poświęconego 

osiedlu patronackiemu i piaskow-

skiej Kopalni „Czeladź”. W tego-

rocznym, realizowanym również 

we współpracy z ToPo, historycy 

wzięli na warsztat drugi, działający 

w mieście zakład wydobywczy—

Kopalnię Saturn i tereny do niej 

przynależne czyli Starą i Nową  

Kolonię (szczegóły str.7). 

Trzeci projekt, powstały i realizo-

wany z prof. historii Dariuszem 

Nawrotem, dotyczył nieznanych,  

wydarzeń rozgrywających się na 

terenach dzisiejszego Zagłębia Dą-

browskiego w epoce napoleońskiej. 

Powstanie z lat 1806 – 1807 na tzw. 

Nowym Śląsku – ziemiach zachod-

niej Małopolski, znajdujących  się 

pod zaborem pruskim, zostały za-

pomniane, a co gorsza wyparte  

z pamięci lokalnej społeczności. 

Efekt końcowy projektu, odwiedza-

jący Muzeum mogli obserwować, 

uczestnicząc w cyklu wydarzeń 

opatrzonych wspólnym tytułem 

Jesień z Napoleonem, na który zło-

żyły się: wykład prof. Nawrota, 

wystawa planszowa, publikacja i jej 

promocja oraz rekonstrukcja histo-

ryczna na czeladzkim Rynku.  

Z kolei na podstawie tekstu publi-

kacji i z wykorzystaniem zdjęć wy-

konanych podczas inscenizacji po-

wstał kolejny, już piąty Kalendarz 

Historyczny. Te trzy projekty to 

zdecydowanie największe, najbar-

dziej pracochłonne i czasochłonne  

przedsięwzięcia czeladzkiego Sa-

turna w mijającym roku, ale nie 

jedyne. Korzystający z oferty Satur-

na mogli obejrzeć wystawę poświę-

coną Dąbrowie Górniczej, ekspozy-

cję o Wilhelmie Kidawie, fotografi-

ku, który uwiecznił Czeladź z po-

czątku XX wieku, Dzieje papieru i 

papiernictwa, towarzyszącą tego-

rocznej Nocy Muzeów wspaniałą 

wystawę wypożyczoną z Muzeum 

w Dusznikach Zdroju, uzupełnioną 

kolekcją sukien historycznych  

z papieru, zbiór prac młodej artyst-

ki Karoliny Lizurej oraz przygoto-

waną i dedykowaną pielgrzymom 

przybyłym na Światowe Dni Mło-

dzieży wystawę: A to Czeladź wła-

śnie! Stali bywalcy mogli wziąć 

udział w Wieczorach Historycz-

nych na Saturnie, m.in. we wrze-

śniu z okazji 110. rocznicy powsta-

nia czeladzkiego Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, w spo-

tkaniu z udziałem Damiana Małec-

kiego, prezesa odtworzonego Soko-

ła na Dolnym Śląsku, jednocześnie 

autora monografii o tym wielce 

zasłużonym stowarzyszeniu. W 

ramach tego cieszącego się popular-

nością cyklu, odbyły się dwa spo-

tkania: Wieczór Włoski i Wieczór 

Francuski. Spośród wielu naszych 

działań trudno nie wspomnieć o 

Akademii Seniora, zajęciach dedy-

kowanych osobom starszym, a tak-

że o Klubie Juniora, zajęciach edu-

kacyjnych dla najmłodszych.  Nie 

można pominąć atrakcyjną jak co 

roku Noc Muzeów oraz ekscytujące 

zmagania w ramach Konkursu 

Wiedzy o Czeladzi, no i oczywiście 

Muzyczne Piątki, koncerty, na któ-

rych  z reguły sala pęka w szwach.  
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P 
ierwsza w dziejach  

Czeladzi niepowtarzalna 

inscenizacja, kto ra odbyła 

się 15 paz dziernika  

na płycie Rynku została zorganizo-

wana na pamiątkę zakon czonych 

zwycięsko działan  wojskowych wy-

mierzonych przeciw Prusakom  

na obszarze tzw. Nowego Ś ląska,  

w skład kto rego od 1795 r. wchodzi-

ła takz e Czeladz . 

Na inaugurację tego niezwykłego 

widowiska batalistycznego stawili 

się prawdziwi pasjonaci czaso w na-

poleon skich, a zarazem gło wni akto-

rzy: z ołnierze piechoty pruskiej wy-

stawieni przez Kozielskie Stowa-

rzyszenie Rekonstrukcji Histo-

rycznej oraz grenadierzy z Legii 

Polsko-Włoskiej zrzeszeni w Towa-

rzystwie Przyjaciół Fortyfikacji 

Twierdza Nysa. A poniewaz  szcze-

go lną była ta okolicznos c , z e po-

wstanie antypruskie rozpoczęto bez 

obecnos ci wojsk francuskich, spon-

tanicznie i z duz ym zaangaz owa-

niem społecznym na inscenizacji nie 

mogło zabraknąc  ro wniez  czela-

dzian. W role naszych antenato w 

sugestywnie wcielili się pracownicy 

Muzeum Śaturn. 

W trakcie wydarzenia zaprezento-

wane zostały w kolejnos ci chronolo-

gicznej następujące epizo-

dy:  rozbrajanie stacjonujących  

w mies cie z ołnierzy pruskich, wkro-

czenie oddziału polskich insurgen-

to w, pobo r do powstania, pokaz 

musztry wojskowej, najazd Prusa-

ko w na Czeladz , starcie zbrojne,  

wiwaty na czes c  zwycięskich po-

wstan co w, defilada. 

Ż ywy plan wywoływał wprawdzie 

zainteresowanie widzo w jeszcze 

przed oficjalnym rozpoczęciem im-

prezy, ale kulminację osiągnął pod-

czas bezpos redniej potyczki. Drama-

tyczny przebieg akcji nie pozostawił 

nikogo obojętnym. Potęz ny huk wy-

strzało w z broni palnej, głos ne ko-

mendy w językach polskim  

i niemieckim wydawane przez do-

wo dco w, dz więk werbli, s cielące się 

trupy, jęki rannych opatrywanych 

przez markietanki w pełni oddawały 

atmosferę minionej rzeczywistos ci. 

Całos c  zakon czyła się uroczystą de-

filadą wojskową us wietnioną hono-

rową salwą. Dopiero wo wczas pu-

blicznos c  miała okazję do bezpo-

s redniego kontaktu z odtwo rcami 

sylwetek z ołnierzy, w tym tez  ofice-

ro w zachwycając się tak umunduro-

waniem - zdecydowanie najpiękniej-

szym kolorystycznie i najmilszym 

dla oka, jak i uzbrojeniem oraz wy-

posaz eniem. 

Plenerowe widowisko komentowa-

ne było na biez ąco przez wybitnego 

znawcę epoki napoleon skiej prof. 

Dariusza Nawrota, autora najnow-

szej publikacji wydanej przez  

Muzeum Śaturn i zatytułowanej 

"Powstanie na Nowym Śląsku  

w 1806 i 1807 r. U źródeł Zagłę-

bia Dąbrowskiego". Opisującą sze-

roko okres burzliwych zawirowan  

politycznych z początku wieku  

XIX wraz z wątkami odtwarzanymi 

podczas rekonstrukcji publikację, 

moz na nabyc  w Muzeum Śaturn  

za jedyne 19,00 zł.  

                                   Anna Binek-Żajda 

 

Imponująca rekonstrukcja wydarzeń  
powstańczych z przełomu 1806-07 

Wzorem roku 2015 Muzeum  

Saturn jest jednym z głównych  

współorganizatorów  czeladzkiej 

kwesty na rzecz odnowy czeladz-

kich, zabytkowych nagrobków.  

W ramach Komitetu Pro Memoria  

Saturn koordynuje wszystkie spra-

wy organizacyjne samej zbiórki  

a następnie prace związane z reno-

wacją remontowanego obiektu. 

Nie sposób w krótkim podsumo-

wującym rok artykule wymienić 

wszystkie własne przedsięwzięcia  

i wszystkie zadania w których  

Saturn współuczestniczy. Niewąt-

pliwie w środowisku muzealnym 

jesteśmy postrzegani jako instytu-

cja prężnie działająca i  realizująca 

ciekawe pomysły. Dostrzegana jest 

nasza aktywność wydawnicza oraz  

Oficyna Saturnowska, ukazująca się 

systematycznie od 5 lat. Niedowie-

rzanie budzi fakt, że od kilku lat  

z niegasnącym entuzjazmem czela-

dzianie i mieszkańcy ościennych 

miast przybywają do Saturna, aby 

śpiewać pieśni patriotyczne  

i legionowe w przeddzień Święta 

Niepodległości. Muzeum Saturn to 

coraz bardziej rozpoznawalna mar-

ka,  nie tylko w Zagłębiu. I tylko 

przykro, że są osoby w Czeladzi, 

pytające: To w Czeladzi jest Mu-

zeum? Jest, i to naprawdę niezłe.  

Mamy nadzieję, że  przyszły  

rok zarówno dla czeladzkiego  

Muzeum, jak i odwiedzających  

go gości będzie równie dobry i sa-

tysfakcjonujący jak ten mijający.  

Ze swojej strony dołożymy wszel-

kich starań, aby w bogatej ofercie 

Muzeum, każdy z czeladzian zna-

lazł coś interesującego dla siebie. 

                                 Iwona Szaleniec 
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N ie bez powodu 

główna tematyka 

podjętych w 2016 

roku prac badaw-

czych oscylowała wokół przemy-

słu węglowego, niegdyś najważ-

niejszego czynnika miastotwórcze-

go kształtującego charakter i roz-

wój Czeladzi. Przypadająca w mi-

jającym roku symboliczna 20. rocz-

nica likwidacji Kopalni Węgla Ka-

miennego „Saturn” stała się pre-

tekstem do skupienia uwagi na 

najlepszym okresie działalności 

czeladzkiego zakładu wydobyw-

czego, kiedy to pozostawał pod 

zarządem Towarzystwa Górniczo-

Przemysłowego „Saturn”. Obok 

opracowanej przez historyków 

naszego muzeum publikacji pre-

zentującej obraz szerokiego spec-

trum działalności spółki, warta 

odnotowania jest ponadto książka 

zatytułowana O Scheiblerach jeszcze 

więcej ogłoszona drukiem przez 

łódzkie wydawnictwo Hamal An-

drzej Machejek, na kartach której 

kopalnia „Saturn” zaistniała szero-

ko także w świadomości łodzian. 

Stanowi ona w istocie zapis wy-

branych, najbardziej interesują-

cych treści dotykających rozmai-

tych form działalności  

rodziny Scheiblerów udostępnio-

nych publicznie podczas Spotkań  

z Scheiblerami – cyklicznych wyda-

rzeń organizowanych od 2012  

roku przez Muzeum Kinemato-

grafii, których pomysłodawczynią 

była pani Ewa M. Bladowska. Wy-

mownym zatem wspólnym cze-

ladzko-łódzkim akcentem minio-

nych czasów jest pamięć o Karolu 

von Scheiblerze, potężnym poten-

tacie włókienniczym, jednym  

z głównych założycieli Towarzy-

stwa „Saturn”, w skład majątkowy 

którego wchodziła kopalnia 

„Saturn”. Po raz pierwszy krótka 

informacja o inwestycjach fabry-

kanckiej rodziny w branży górni-

czej Królestwa Polskiego, zobrazo-

wana archiwalnymi fotografiami 

pochodzącymi ze zbiorów Mu-

zeum Saturn, ujrzała światło 

dzienne w jubileuszowym wy-

dawnictwie Filmowy pałac ziemi 

obiecanej dokumentującym 25 lat 

działalności Muzeum Kinemato-

grafii, stając się tym samym zaczy-

nem bardzo dobrze układającej się 

po dziś dzień współpracy.  

Jej wymiernym, teraźniejszym 

efektem jest przywołanie naszego 

muzeum w rzeczonej pozycji. 

Scheiblerowskie odniesienia ro-

dem z Czeladzi odnajdziemy  

w szkicu pióra Anny Binek-Zajdy 

noszącym, jakże znamienny tytuł 

Czeladzki mit ziemi obiecanej. Poru-

szony, a właściwie raptem zasy-

gnalizowany z uwagi na ograni-

czenia objętościowe aspekt gospo-

darczej aktywności rodziny Karola 

von Scheiblera na terenie Zagłębia 

Dąbrowskiego wywołał duże  

zainteresowanie podczas spotka-

nia promującego najnowsze  

wydawnictwo pokazujące 

„budowniczych Łodzi” z wielu 

różnych perspektyw, odbytego  

w Muzeum Kinematografii w dniu 

4 grudnia. Instytucja ta, wchodząc 

w 1986 roku do poscheiblerow-

skiego obiektu, od samego począt-

ku podejmuje zarówno pomyślne 

działania służące zachowaniu jego 

świetności, jak i przypomnieniu 

roli pokoleń Scheiblerów dla for-

tunnego rozkwitu samej rodziny 

oraz dawnej przeszłości Łodzi.  

A ponieważ i dokonania naszego 

muzeum w dziele odkrywania 

wpływu, jak i znaczenia łódzkich 

rodów fabrykanckich w rozwój 

przemysłowy Zagłębia Dąbrow-

skiego są niemałe, do wspólnej 

inicjatywy musiało po prostu 

dojść. Choć pozornie mogłoby  

się wydawać, że oba miasta bar-

dzo się różnią, w rzeczywistości 

posiadają wiele interesujących 

punktów stycznych. Wątek cze-

ladzki uwypuklający prawdziwe-

go „Lodzermenscha” dopisującego 

się również do historii grodu nad 

Brynicą stanowi doskonałe podło-

że dla podjęcia propozycji dalsze-

go pielęgnowania pozostawionego 

przekazu. Przychylność i ogromne 

zaciekawienie, z jakimi go przyjęto 

w Łodzi czyni tę ideę nad wyraz 

możliwą do urzeczywistnienia  

i ze szczęśliwymi perspektywami 

na przyszłość.  

                          Iwona Szaleniec 

      W stronę Scheiblerów 
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R odzaj przeprawy  

w postaci budowli inży-

nierskiej, której konstruk-

cja pozwala na pokonanie 

przeszkody wodnej lub lądowej skon-

struowanej w taki sposób, że pod nią 

pozostaje wolna przestrzeń. W tej 

pozornie skomplikowanej defini-

cji ukrywa się istota doskonale 

wszystkim nam znanego elemen-

tu architektonicznego – mostu. 

Od najdawniejszych czasów czło-

wiek spotykał się z koniecznością 

sprostania praktycznym wymo-

gom życia, wśród których niepo-

ślednią rolę pełniła potrzeba prze-

kraczania rzeki. Zapewne już  

w paleolicie ludzie nauczyli się 

przeprawiać przez ich koryta. Nie-

znana jest historia i okoliczność 

powstania pierwszego mostu  

w dziejach ludzkości. Prawdopo-

dobne jest to, że zaistniał w sposób 

po trosze nieświadomy, kiedy to 

ktoś przez przypadek przerzucił 

kawałek drewna przez niewielką, 

wolno płynącą rzekę. Jeśli więc 

mowa o historycznych mostach 

rozmiłowanym w historii Czeladzi 

od razu przychodzi na myśl most 

Gawła usytuowany na rzece Bry-

nicy, którą przecinała główna dro-

ga krakowsko-wrocławska. I słusz-

nie, bowiem ten podstawowy trakt 

komunikacyjny wespół z punktem 

przeprawowym niegdyś zadecy-

dowały o rozwoju naszego miasta. 

Bohaterkami jednak aktualnych 

rozważań będą dwie konstrukcje 

wrosłe z powodzeniem w czeladz-

ki krajobraz, których wygląd  

został ukształtowany 40 lat temu.  

W 1976 roku rozpoczęto  

prace przy przebudowie czeladz-

kiego odcinka trasy E-22 

(międzynarodowej drogi przebie-

gającej przez miasto, prowadzącej 

od przejścia granicznego w Olszy-

nie w byłej NRD do przejścia gra-

nicznego w Medyce z dawnym 

ZSRR). Efektem zakrojonej na sze-

roką skalę modernizacji układu 

drogowego była rekonstrukcja 

urbanistyczna starej części Czela-

dzi. Rok później oddano do użyt-

ku drugie pasmo jezdni na obecnej 

ul. Stanisława Staszica oraz wyre-

montowany most o konstrukcji 

płytowej monolitycznej przezna-

czony dla ruchu kołowego wraz  

z wydzielonymi pasami ruchu dla 

pieszych. Pierwotna jego forma 

składająca się tylko z jednej nitki 

uległa znaczącym przeobrażeniom 

w zakresie ustroju nośnego.  

W pierwszym bowiem rzędzie 

nadlano warstwą betonu skrajne 

podpory, czyli przyczółki. Podsta-

wowe zadanie polegające na mak-

symalnym odciążeniu konstrukcji 

zostało wykonane przy użyciu 

bardzo nowoczesnej i stosunkowo 

drogiej wówczas metody betonu 

sprężonego (tzw. kablobeton) cha-

rakteryzującej się celowym wpro-

wadzeniem sił wewnętrznych – 

cięgien sprężających - po częścio-

wym lub całkowitym stwardnie-

niu mieszanki betonowej, a na-

stępnie ich przekazaniem na kon-

strukcję głównie przez docisk  

za pomocą specjalnych systemów 

zakotwień. W rezultacie przebudo-

wy zwiększono nośność mostu 

oraz szerokość poprzez dobudo-

wanie drugiej, nowej nitki, na któ-

rej wytyczono ruch motorowy 

w stronę Siemianowic Śląskich.  

Nieopodal tej budowli znajdu-

je się kładka dla pieszych 

umożliwiająca przejście przez 

Brynicę pomiędzy terenem 

parku im. Tadeusza Kościuszki  

a obiektami sportowymi i dalej 

w kierunku ulicy Sportowej. 

Zdecydowanie wyróżniająca się 

walorem estetycznym przeprawa 

skończyła dokładnie 40 lat. Zbudo-

wano ją ze stali, a krańcowe beto-

nowe podpory zostały wzmocnio-

ne prętami stalowymi. Prace przy 

jej wznoszeniu prowadziło Woje-

wódzkie Przedsiębiorstwo Robót 

Mostowych w Katowicach. Nad 

całością budowy pieczę sprawo-

wał jej kierownik pan Waldemar 

Sus, pochodzący z Dąbrowy  

Górniczej. Ciekawostką jest fakt, 

że osobą nadzorującą bezpośred-

nio czynności robotników oraz 

koordynującą wszystkie roboty był 

pan Wiesław Krosta zajmujący 

wówczas stanowisko majstra.  

Z urodzenia sosnowiczanin, lecz  

z wyboru losu i …serca czeladzia-

nin. Od 1972 roku szczęśliwie oże-

niony z naszą krajanką panią Bar-

barą Pietras chwali sobie i miejsce 

zamieszkania, i okolicę, i ludzi.  

Jak sam wspominał w przyjaznej 

rozmowie Jestem emocjonalnie zwią-

zany z tą budową. Uważam ją wręcz 

za swoją, swój mały wkład  

Jest sobie most i kładka dla pieszych  
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w przestrzeń Czeladzi. Budowa kładki 

rozpoczęła się wiosną 1976 r. i po kil-

ku miesiącach obiekt był gotowy.  

Do chwili obecnej nie kryję specjalne-

go sentymentu do „mojej” kładki. 

Jednakże w obiegowej opinii bu-

dowla ta występuje pod pojęciem 

mostu, pomimo że jej wymiary nie 

pozwalają na klasyfikację do tego 

typu konstrukcji. Weryfikując  

naszą wiedzę warto wiedzieć,  

że ze względu na rodzaj prowa-

dzonej drogi wyodrębniamy kilka 

rodzajów mostów – kolejowe, dro-

gowe, wiadukty i kładki dla pie-

szych. W którym więc miejscu 

kończy się most a zaczyna kładka? 

Dwa główne parametry kładek dla 

pieszych wyróżniające je spośród 

innych obiektów mostowych  

to stosunkowo niewielkie obciąże-

nia użytkowe w porównaniu  

z obciążeniami obiektów dla ruchu 

drogowego bądź kolejowego i ma-

ła szerokość użytkowa pomostu 

(1,5-4,0 m). Cechy te stwarzają 

możliwość stawiania efektownych 

konstrukcji o wyszukanych for-

mach architektonicznych zapew-

niających przy tym komfort użyt-

kowania. Jakimi zatem wskaźnika-

mi odznacza się wspomniana, cze-

ladzka kładka dla pieszych? Pomi-

jając ustalenie w tym miejscu ob-

ciążeń użytkowych, pozostały pa-

rametr uzyskany drogą tradycyj-

nych pomiarów przedstawia się 

następująco (dopuszczalne odchy-

lenia odczytów): szerokość  

w świetle poręczy 2,86 metra.  

Po zbadaniu tematu empirycznie, 

wyniki nie pozostawiają złudzeń 

co do konieczności nazywania rze-

czonego obiektu li tylko kładką dla 

pieszych. Spośród wszystkich kła-

dek w naszym mieście (których 

jest więcej niż mostów drogo-

wych), ta kontrastuje rozwiąza-

niem konstrukcyjnym. Wprawdzie 

w tym przypadku mamy do czy-

nienia ze stosowanym od lat kla-

sycznym systemem konstrukcyj-

nym ustrojów nośnych, czyli łuko-

wym bez wątpienia nadaje  

on kładce indywidualny wyraz 

wywołując u obserwatora przy-

jemne wrażenie. 

Są takie mosty, które miały szczę-

ście zostać utrwalone w poezji, 

prozie, piosenkach, malarstwie czy 

filmie. Zyskały sławę, bo są pięk-

ne, przyciągają turystów, rozpalają 

emocje, z jednej strony fascynują,  

a z drugiej przerażają. Wystarczy 

przywołać praski Most Karola, 

Most Świętego Benedykta, zwany 

Awiniońskim w Awinionie,  

Brookliński w Nowym Jorku, lon-

dyński Tower Bridge, z polskich 

natomiast warszawskie Mosty 

Świętokrzyski, Siekierkowski,  

Poniatowskiego czy wrocławskie 

Mosty Tumski i Grunwaldzki. Czy 

przyszedł już czas na mosty cze-

ladzkie? Zacznijmy od opisywanej 

kładki dla pieszych wprost prede-

stynującej ją do kreacji iście ro-

mantycznych scenerii.  

  Anna Binek-Zajda 

 

Składam podziękowania panu 

Wiesławowi Kroście za podziele-

nie się zawodowymi wspomnie-

niami oraz interesującą wiedzą  

w zakresie budowy mostów. 

Jest sobie most i kładka dla pieszych cd. 

Kultura dostępna dla Seniorów 

W 
 2016 roku Muzeum 

Saturn przystąpiło  

do realizacji projektu 

Śląskie dla Seniora - Śląska Karta 

Seniora koordynowanego przez 

Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Śląskiego. Inicjatywa  

ta mająca na celu stworzenie pod-

staw do pełnego uczestnictwa 

osób starszych w życiu publicz-

nym poprzez wspieranie ich dostę-

pu do różnorodnych dóbr i usług 

przyniosła znakomite rezultaty. 

Powołana w oparciu o rzeczony 

projekt Muzealna Akademia  

Seniora z powodzeniem dołączyła 

do tych lokalnych obszarów  

aktywizacji społecznej, w których 
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Podsumowanie projektu „Saturn-poprzemysłowe dziedzictwo Czeladzi” 

W 
 2016 roku po raz ko-

lejny mieliśmy okazję 

realizować wspólnie  

z Towarzystwem Powszechnym 

„Czeladź” projekt naukowy popu-

laryzujący niezwykłą historię na-

szego miasta. Tym razem przyszła 

pora na kompleksowe opracowa-

nie osiedla robotniczego i kopalni 

„Saturn”. Celem jak najszerszego 

upowszechniania tematyki w ra-

mach projektu zrealizowaliśmy 

trzy zadania, przeznaczone dla 

różnych grup odbiorców. Pierw-

szym z nich był spacer architekto-

niczny po terenach osiedla 

„Saturn”, który odbył się 21 czerw-

ca. 

 Jesienią, w listopadzie, udostępni-

liśmy zwiedzającym wystawę 

współczesnych fotografii osiedla i 

kopalni – w tym obiektów dzisiaj 

już niedostępnych z uwagi na ich 

stan – wykonanych przez młodego 

artystę, Krystiana Niedbała. Ostat-

nim punktem była publikacja 

książki „Kopalnia i osiedle robot-

nicze Saturn. Historia, architektu-

ra, ludzie” autorstwa pracowni-

ków naukowych naszego Muzeum 

– Anny Binek-Zajdy, Stefanii Lazar 

i Iwony Szaleniec. Prace nad książ-

ką – najbardziej pracochłonnym  

z zadań – trwały cały rok i polega-

ły między innymi na kwerendach 

w Archiwum Państwowym  

w Katowicach oraz w zasobach 

naszego Muzeum jak i innych in-

stytucji naukowych.  

W wydawnictwie, którego promo-

cja miała miejsce 2 grudnia bieżą-

cego roku, znalazło się mnóstwo 

ciekawych, dotąd niepublikowa-

nych archiwalnych fotografii  

oraz projektów architektonicz-

nych. Warto dodać, że w trakcie 

promocji książka była rozdawana 

nieodpłatnie wszystkim uczestni-

kom. Zadanie publiczne „Saturn. 

Poprzemysłowe dziedzictwo  

Czeladzi” zostało dofinansowane 

ze środków Miasta Czeladź. 

Cieszymy się, że dzięki owocnej 

współpracy z Towarzystwem  

Powszechnym „Czeladź” po raz 

kolejny mogliśmy pozostawić 

trwały ślad naszej działalności ba-

dawczej. 

Stefania Lazar  

czeladzcy seniorzy nie tylko mogą 

zdobywać i aktualizować swoją 

wiedzę oraz poszerzać umiejętno-

ści, ale przede wszystkim wykazy-

wać się kreatywnością na gruncie 

tworzenia kultury. Po pierwszym 

roku jej działalności śmiało można 

powiedzieć, że Akademia stała się 

wręcz familiarną przystanią  

dla osób o humanistycznych zain-

teresowaniach. Na sukces tej no-

watorskiej idei złożyły się w rów-

nym stopniu specjalna oferta oraz 

uczestnicy – lecz nie jedynie senio-

rzy czy babcie i dziadkowie,  

ale przede wszystkim osoby  

z praktyką życiową, osiągnięciami 

i talentami, współpraca z którymi 

stanowi nad wyraz inspirujące 

doświadczenie. 

Dziękujemy wszystkim Współu-

czestnikom projektu  za wspólne  

emocje i zaangażowanie! 

Jedno wielkie dziękujemy! 

K 
oniec roku to tradycyjnie 

czas różnego rodzaju 

podsumowań. Na tę oko-

liczność Muzeum Saturn pragnie 

wyrazić najlepsze słowa uznania i 

serdeczne podziękowania wszyst-

kim życzliwym osobom, które w 

przeciągu ostatnich dwunastu 

miesięcy przekazały cenne pamiąt-

ki osobiste oraz zabytkowe przed-

mioty, przyczyniając się tym sa-

mym do wzbogacenia gromadzo-

nych zbiorów muzealnych. 

Oto nasi Darczyńcy: Państwo Wło-

dzimierz Bijak, Jerzy Deres, Elż-

bieta Dmitruk, Andrzej Juszczyk, 

Hanna Olszewska, Dorota Rącza-

szek, Marian Sączewski, Zofia 

Włodarczyk, Jerzy Zawada, Boże-

na Żołowicz. 

Ogromnie dziękujemy także Pań-

stwu: Małgorzacie Kozłowskiej, 

Barbarze Kruczkowskiej i Edwar-

dowi Niedźwiedziowi za udo-

stępnienie w celach reprograficz-

nych rodzinnych archiwaliów. 

Niezmiernie zobowiązani jesteśmy 

ponadto Paniom: Bognie Maj-

chrzak, Marzenie Puszczewicz-

Bloch, Dorocie Rączaszek oraz 

Panom Andrzejowi Rączaszkowi i 

Rafałowi Kasprzykowi. Powierze-

nie nam przez Państwa, tego co 

najważniejsze - okruchów pamięci 

historii swoich bliskich stanowi 

wyraz wielkiego zaufania.  

Za wspieranie działalności cze-

ladzkiego Muzeum ślemy z serca 

płynące wyrazy wdzięczności. 

Dziękujemy również osobom pry-

watnym i instytucjom na co dzień 

z nami współpracującymi i wspie-

rającymi działalność Muzeum. 
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P 
oznawanie przeszłości 

nie musi wiązać się  

z wykonywaniem spe-

cjalnych czynności. 

Żeby stać się jej badaczem wystar-

czy wyjść na spotkanie drugiego 

człowieka. Często jest ono nie lada 

wyzwaniem, zwłaszcza gdy doty-

czy tragicznego w skutkach obra-

zu doświadczeń jednostki, której 

życie toczy się w związku z wielką 

historią, nawet jeśli nie w jej cen-

trum tylko na wąskich margine-

sach. Wpisane w każdą taką poje-

dynczą biografię wydarzenia  

i związane z nimi emocje stanowią 

świadectwo czasu, który choć bez-

powrotnie minął wciąż żyje  

we wspomnieniach. Tak jak pa-

mięć o Franciszku Czechu, Fran-

ciszku i Wandzie Nowakowskich,  

Stanisławie Boguckim, Witoldzie  

i Wiesławie Skopach, Tadeuszu 

Kruczkowskim, Marii Parce i wie-

lu, wielu innych przekazywana 

przez kolejne pokolenia, w sposób 

symboliczny spajająca wszystkich 

członków rodziny i zajmująca 

szczególne miejsca w ich sercach. 

Po upublicznieniu apelu Muzeum 

Saturn dotyczącego dzielenia się 

informacjami na temat nazwisk 

bliskich i ich wojennych losów 

celem opracowania w miarę do-

kładnej listy czeladzian – ofiar hi-

tlerowskiej okupacji, do naszej 

placówki zaczęły zgłaszać się oso-

by będące depozytariuszami pa-

mięci swoich rodów. Przez takie 

wspólne działania realizowany 

projekt dokumentacyjny nie tylko 

pozwoli przybliżyć liczbę zamor-

dowanych, zmarłych z chorób, 

głodu i działań wojennych, zaka-

towanych, pokrzywdzonych, lecz 

przede wszystkim zmniejszyć ich 

anonimowość. Na łamach Oficyny 

Saturnowskiej sukcesywnie będzie-

my zamieszczać historie miesz-

kańców naszego miasta, którym 

przyszło wieść swój żywot w wy-

jątkowych czasach przełomów, 

zagrożeń i rozstrzygnięć. Pamięć  

o czeladzianach będących niegdyś 

uczestnikami  wielkich zmian poli-

tycznych i społecznych  nie może 

zostać zatarta piętnem  czasu. 

Rozpoczynamy dziejami Fran-

ciszka Czecha udostępnionymi 

przez jego prawnuczkę panią  

Bognę Majchrzak, której składa-

my serdeczne podziękowania. 

 

Franciszek Czech – urodził się  

7 września 1884 roku w Woli  

Libertowskiej gminie Żarnowiec, 

powiecie miechowskim (obecnie 

woj. śląskie) jako syn Wojciecha  

i Katarzyny z domu Waligóra.  

W 1910 roku 26-letni Franciszek 

poślubił Antoninę Kłys. Już jako 

małżeństwo przeprowadzili się  

do Czeladzi i zamieszkali w domu 

należącym do Rabsztynów usytu-

owanym naprzeciwko nieistnieją-

cej dzisiaj synagogi. W nim  

przyszły na świat ich dzieci  

Mieczysław, Helena (babcia pani 

Bogny) i Edward, który zmarł  

w wieku niemowlęcym. Franci-

szek Czech zarabiał na życie pra-

cując jako cieśla w kopalni 

„Saturn”. W 1930 roku małżonko-

wie zakupili działkę budowlaną 

znajdującą się przy jednej z naj-

starszych ulic – Niwa (aktualnie 

ul. S. Boguckiego) i wybudowali 

niewielki dom. Rodzina utrzymy-

wała się także z uprawy roli, toteż 

nieformalną, lecz ważną częścią 

rodziny Czechów była klacz  

Siwek. To spokojne i pracowite 

zwierzę odegrało znaczącą rolę  

w przetrwaniu ciężkich czasów 

niechybnie mających nadejść. 

Tymczasem życie familii toczyło 

się dalej swoim rytmem, dzieci 

dorastały i zakładały swoje gniaz-

da. W dniu 15 sierpnia 1937 roku 

Helena Czech wyszła za mąż  

za Józefa Kozieła, wykonującego 

zawód kominiarza. Dokładnie 14 

miesięcy później na świat przy-

szedł potomek pary – syn Zyg-

munt. Wybuch II wojny światowej 

wstrząsnął spokojnym dotąd  

życiem Czechów i Koziełów.  

W ramach świadczeń na rzecz 

obrony kraju we wrześniu 1939 r. 

Franciszek Czech stawił się  

do punktu mobilizacyjnego i wraz 

ze swoim wozem z uprzężą oraz 

Siwkiem zostali przydzieleni  

do 55. Dywizji Piechoty Armii 

Kraków dowodzonej przez puł-

kownika Stanisława Kalabińskiego 

rodem z Sosnowca. On też 6 wrze-

śnia podzielił zgrupowanie  

na dwie kolumny, z których połu-

dniowa w składzie 204. Pułk  

Piechoty, Batalion Obrony Naro-

dowej „Rybnik”, 3. Kompania Ba-

talionu Obrony Narodowej 

„Oświęcim” z 203. Pułku Piechoty, 

1. Dywizjon 65. Pułku Artylerii 

Lekkiej i liczne tabory miały prze-

mieścić się przez Proszowice,  

Klimontów i Kamieńczyce do Ka-

zimierzy Wielkiej. Wojska wyru-

szyły z rejonu Posądzy pod osłoną 

nocy. Gdy w ciemnościach polska 

piechota weszła do Proszowic,  

Historie zapamiętane—Franciszek Czech 

 OFICYNA SATURNOWSKA     grudzień 

Historie zapamiętane cd.     
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została nagle ostrzelana z dział  

i karabinów maszynowych nie-

mieckich czołgów, które nadjecha-

ły od strony Słomnik. Dodatkowo 

tyły polskiej kolumny dostały się 

pod ogień niemieckich karabinów 

maszynowych usytuowanych  

na wzgórzu około 500 metrów na 

zachód od cmentarza przy wylo-

cie drogi do Krakowa. Wybuchło 

zamieszanie, ale szybko polscy 

żołnierze zaczęli się bronić. W do-

mach przy proszowickim Rynku 

ustawili ciężkie karabiny maszy-

nowe, z których prowadzili ogień 

do wroga. Batalion żołnierzy  

z Rybnika wyruszył, aby zająć 

cmentarz. Obsadziła go pszczyń-

ska kompania, inne oddziały usa-

dowiły się na wzgórzu nad drogą 

ze Słomnik, a artylerzyści  

z 65. Pułku Artylerii Lekkiej roz-

stawili swoje działa i ostrzeliwali 

rejon, gdzie pojawiły się niemiec-

kie czołgi. Póki panowała ciem-

ność trwała głównie intensywna 

wymiana ognia, ale nad ranem  

7 września niemieckie czołgi zaat-

akowały.  

Ich uderzenie rozbiło oddziały  

z Pszczyny, które straciły 60 zabi-

tych i 82 rannych. Duże straty po-

niosła kompania z batalionu  

z Oświęcimia - 30 zabitych i 53 

rannych. 204. Pułk stracił 19 zabi-

tych i 34 rannych, a artylerzyści, 

walczący wraz z piechurami, 

oprócz 3 dział z jaszczami i przod-

kami (pojazdami do przewożenia 

amunicji artyleryjskiej) oraz kilku-

nastu koni, stracili 19 zabitych i 32 

rannych. Wielu polskich żołnierzy 

dostało się do niewoli. Zwycięzcy 

Niemcy nie podjęli pościgu  

za polskimi oddziałami, które 

omijały lub opuszczały Proszowi-

ce. Być może dlatego, że część nie-

mieckich oddziałów pod Klimon-

towem, które podeszły tam rów-

nolegle z tymi, które pojawiły się 

pod Proszowicami, została zaata-

kowana przez polskie jednostki  

z drugiej części kolumny marszo-

wej 55. Dywizji. Polskie uderzenie 

odrzuciło Niemców z Klimontowa 

i zniszczyło im pięć czołgów.  

W bitwie proszowickiej zginęli 

także cywile, jednym z nich był 

Franciszek Czech. Wszystkie ofia-

ry pochowano w zbiorowej mogile 

na cmentarzu parafialnym  

w Proszowicach. Wiadomość  

o śmierci męża i ojca dotarła  

do rodziny wiele dni później. Do-

kument poświadczający jego tra-

giczną śmierć został sporządzany  

na kartce papieru 19 września 

przez sołtysa gromady Szklana 

gminy Koniusza. Nazwiska pole-

głych żołnierzy umieszczone zo-

stały na tablicy nagrobnej, nie ma 

niestety danych osobowych pole-

głych cywili. Pamięć o Franciszku 

Czechu, okolicznościach jego 

śmierci i miejscu pochówku prze-

kazywana jest natomiast w rodzi-

nie Koziełów z pokolenia na poko-

lenie. 

Historia ta ma jednak swój dalszy 

ciąg, ponieważ w starciu ocalała 

klacz. Zaopiekował się nią ówcze-

sny proboszcz parafii pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Proszowicach ks. Stanisław 

Bomba, za sprawą którego Siwek 

powróciła do rodzinnego „domu”.  

        Rodzina Franciszka Czecha 

 

Józef Kozieł, zięć Franciszka poje-

chał na rowerze do miasteczka i po  

licznych perypetiach powrócił tak 

z klaczą, jak i z furmanką. Od tego 

momentu zwierzę stało się głów-

nym żywicielem rodu. Józef Kozieł 

porzucił kominiarstwo i zarabiał 

na życie trudniąc się transportem 

konnym. Razem z Siwkiem prze-

wozili mieszkańców Czeladzi na 

różne świąteczne uroczystości 

oraz pielgrzymki do Częstochowy, 

rozwozili węgiel kamienny, praco-

wali także w polu. Klacz dożyła 

sędziwego wieku. Zakończyła 

swój byt w 1968 roku w wieku lat 

30. 

M. Drożdż, Potyczka (bitwa) pod Pro-

szowicami, 2012, http://

www.24ikp.pl/skarby/felietony/

wydarze-

nia/20120906bitwa_prosz/art.php, 

03.01.2017.   

  Anna Binek-Zajda 
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Historie zapamiętane cd.     

http://www.24ikp.pl/skarby/felietony/wydarzenia/20120906bitwa_prosz/art.php
http://www.24ikp.pl/skarby/felietony/wydarzenia/20120906bitwa_prosz/art.php
http://www.24ikp.pl/skarby/felietony/wydarzenia/20120906bitwa_prosz/art.php
http://www.24ikp.pl/skarby/felietony/wydarzenia/20120906bitwa_prosz/art.php


10 

 OFICYNA SATURNOWSKA     grudzień 

Lektury Pana Hieronima: „Architektura Będzina  

1918-1939. Budynki użyteczności publicznej ”  

A 
utorka Stefania Lazar – 

historyk i historyk sztuki, 

kustosz Muzeum Śaturn,  

w sposo b niezwykle wnikliwy, jak  

i zarazem przystępny dokonała ana-

lizy stylistycznej architektury waz -

nych obiekto w uz ytecznos ci  

publicznej, przybliz yła genezę ich 

powstania, odkrywając nieznane 

fakty z historii Będzina i ukazując 

zmagania jego władz w walce  

o utrzymanie prymatu ws ro d zagłę-

biowskich miast w okresie między-

wojennym. 

Ksiąz ka stanowi efekt pasji Autorki 

oraz ponad czterech lat badan   

w obszarze międzywojennej archi-

tektury i modernizmu. Opracowanie 

publikacji poprzedziły drobiazgowe 

kwerendy materiało w z ro dłowych 

zgromadzonych w szeregu instytu-

cji, w tym w Archiwach Pan stwo-

wych w Katowicach, a takz e w Kiel-

cach. Publikacja jest pierwszym 

tego typu naukowym wydawnic-

twem dotyczącym architektury mia-

sta z terenu Żagłębia Dąbrowskiego. 

Wzbogacone niepublikowanym ni-

gdy dotąd materiałami archiwalny-

mi – planami, rzutami, projektami 

budynko w, a takz e wspo łczesnymi 

fotografiami wykonanymi przez 

Krystiana Niedbała - stoi w ro wnym 

rzędzie tak najciekawszych,  

jak i najbardziej wartos ciowych 

ksiąz ek odnoszących się do bogatej 

przeszłos ci naszego regionu. 

Wydawnictwo do nabycia w  siedzi-

bie Towarzystwa Przyjacio ł Będzina 

(MiPBP im. Ś. Ż eromskiego w Będzi-

nie przy ul. Piłsudskiego 39) w ce-

nie 35,00 zł. 

                                                   Hieronim 

Żaro wno w paz dzierniku jak  

i listopadzie w niedzielne po-

południa 23.10. oraz 27.11. 

kontynuowalis my cykl Muze-

alnej Akademii Juniora,  

w trakcie kto rej dzieci mają 

okazję rozwijac  swoją krea-

tywnos c , poprawiac  zdolnos ci 

manualne i zgłębiac  wiedzę  

z zakresu lokalnej historii, 

sztuki oraz tradycji.  Warsztaty 

opracowała i przeprowadziła 

edukatorka Monika Ostrowska

-Cichy.                                   

                                                  Ś.L. 

KONCERTY 

Działo się w Muzeum 
 

„Muzyczny Piątek”  

21 października. upłynął 

pod znakiem ballad  

Bułata Okudżawy i Wło-

dzimierza Wysockiego  

w wykonaniu niezastą-

pionego duetu Domini-

ki Żukowskiej i An-

drzeja Koryckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatni piątek listopa-

da melomani mieli oka-

zję wysłuchac  koncertu  

muzyki jazzowej w aran-

z acji elektryzującej for-

macji Enerjazzer.  

 

Ostatni w tym roku 

„Muzyczny Piątek” 

przypadł na dzien  przed 

Śylwestrem, stąd i at-

mosfera tego wydarze-

nia była szampan ska. 

Śam tytuł koncertu był 

wymowny: „Śladami 

Jana Kiepury i Marty 

Eggerth”. Na program 

złoz yły się najpiękniej-

sze arie oraz duety  

z oper i operetek, pies ni 

włoskie i neapolitan skie, 

a takz e piosenki filmowe 

z repertuaru słynnej 

pary s piewako w w wy-

konaniu Beaty Witkow-

skiej-Glik i Jarosława  

Wewióry.                   Ś.L. 
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Działo się w Muzeum 

Ostatni kwartał 2016 roku obfitował w wydarzenia 

kulturalne.  4.10. w Muzeum gos cilis my czeladzkich 

Śenioro w  podczas  pierwszej edycji wielkiej miejskiej 

imprezy - Senioraliów. Uczestnicy spotkania zwie-

dzali wystawę „Z Napoleonem i przeciw Niemu”  

i zgłębiali wiedzę z zakresu sztuki i mody epoki napo-

leon skiej.  

14.10. odbyła się promocja najnowszej publikacji 

prof. Dariusza Nawrota pt. „Powstanie na Nowym 

Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia  

Dąbrowskiego” – bestsellera z zakresu historii regio-

nalnej. Dzien  po z niej na czeladzkim rynku odbyło się 

wielkie i barwne widowisko – rekonstrukcja histo-

ryczna wydarzen , kto re miały miejsce w Czeladzi  

w 1806 roku. Widzowie mogli obserwowac  insceniza-

cję najazdu pruskiej komendy Andreasa Witowskiego 

na Czeladz  i obronę miasta przez ochotniko w  

powstan czych. Burzliwe fakty z pełnym rozmachem 

odtworzyli członkowie grup rekonstrukcyjnych  

z Kędzierzyna-Koz la oraz Nysy.  

18.10. w ramach Muzealnej Akademii Śeniora odbyło 

się spotkanie pt. „Czeladzkie historie mo wione”.     Ś.L.                                                                        

PAŹDZIERNIK 

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 

30.10. i 1.11. podobnie jak i w zeszłym roku, wolon-

tariusze, włodarze miasta, radni, społecznicy, osoby 

zaangaz owane w z ycie miasta, kwestowali na czeladz-

kich cmentarzach na rzecz odnowy zabytkowych na-

grobko w na nekropolii przy ul. Nowopogon skiej.  

W tym roku kwesta została rozszerzona i kwestują-

cych moz na było spotkac  takz e na cmentarzu komu-

nalnym. W wyniku zbio rki, organizowanej przez  

Śpołeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobko w 

PRO MEMORIA, udało się zgromadzic  8 850,00 zł, 

czyli o ponad 1.500 zł więcej niz  w zeszłym roku.       

                                                                                                 Ś.L.  

10.11., tradycyjnie juz , s piewalis my patriotyczne pie-

s ni w ramach naszej cyklicznej imprezy „Dla Ciebie 

śpiewam, Polsko!”. Wspo lne muzykowanie od  

początku cieszy się niezmiennym zainteresowaniem  

czeladzian, kto rzy z wielką ochotą uczestniczą  

w tym podniosłym wydarzeniu. O oprawę wokalno-

muzyczną zadbali: Anna Piech oraz Tobiasz  

Nykamowicz.  

 

15.11. uczestnicy Muzealnej Akademii Śeniora pozna-

wali tajniki renesansowego portretu, odbywając po-

dro z  po XVI-wiecznej Anglii.  

18.11. zainaugurowalis my kolejną wystawę czasową 

„Saturn-poprzemysłowe dziedzictwo Czeladzi”. 

Tym razem na ekspozycji pojawiły się przepiękne, 

wspo łczesne zdjęcia kopalni „Śaturn” oraz sąsiadujące-

go z nią, ponad 100-letniego osiedla patronackiego. 

Autorem kadro w jest Krystian Niedbał.                 Ś.L. 

LISTOPAD 

GRUDZIEŃ 

Kalendarz „Wieczorów Historycznych na Saturnie” 

zakon czylis my promocją (2.12.) najnowszej publika-

cji naukowej autorstwa – Anny Binek-Żajdy, Śtefanii 

Lazar i Iwony Śzaleniec pt. „Kopalnia i osiedle  

robotnicze Saturn. Historia, architektura, ludzie”. 

Ksiąz ka została wydana staraniem Towarzystwa  

Powszechnego „Czeladz ” przy wspo łudziale naszego 

Muzeum i podsumowała roczny projekt, polegający 

na propagowaniu industrialnego dziedzictwa naszego 

miasta, jakim był i jest kompleks kopalni i osiedla 

„Śaturn”.  

9.12. nasi bywalcy spotkali się na kolejnym wspo l-

nym kolędowaniu. Wieczo r zatytułowany „Cała  

Czeladź śpiewa kolędy” pozwolił wszystkim uczest-

nikom wprowadzic  się w magiczny s wiąteczny  

nastro j i lepiej przygotowac  do nadchodzących s wią-

tecznych celebracji.  

12.12. uczniowie Śzkoły Pod-

stawowej nr 1 wzięli dział  

w zorganizowanych przez 

Muzeum „Spotkaniach z Tra-

dycją”, wykonując pod okiem 

Lucyny Mroczek-Śzyman skiej 

wyjątkowe ozdoby s wiąteczne.  

We wtorek, 20.12., odbyło się kolejne spotkanie  

z cyklu Muzealnej Akademii Śeniora. Uczestnicy kon-

tynuowali debatę na temat „Czeladzkich historii 

mówionych”.                                                                   Ś.L. 
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             I KWARTAŁ 2017 ROKU W MUZEUM 

Dział  

Organizacyjno - Administracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

e-mail: muzeumczeladz@gmail.com 

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 
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13 stycznia (piątek) o godzinie 

17.00. zapraszamy na wernisaz   

wystawy pos więconej sylwetce  

Michała Elwiro Andriollego, ry-

sownika, ilustratora i malarza, kto ry 

za sprawą swojej podro z y po Żagłę-

biu, w tym takz e po Czeladzi, pozo-

stawił po sobie nieocenione ikono-

graficzne z ro dła historyczne. Dzięki 

jego pracom moz emy bliz ej poznac  

realia z ycia w Czeladzi u schyłku  

XIX wieku. Wernisaz owi towarzy-

szyc  będzie wykład p. Roberta  

Lewandowskiego. załoz yciela Bio-

graficznego Muzeum Michała Elwiro 

Andriollego w Jo zefowie.      

 

Na interesujący wykład dr hab. 

prof. UŚ Dariusza Nawrota pt. 

„Zagłębie Dąbrowskie i Czeladź  

w powstaniu styczniowym” zapra-

szamy 20 stycznia o godz. 17.00.  

W takcie „Wieczoru Historycznego 

na Śaturnie” prelegent przybliz y wy-

darzenia 1863 roku oraz przebieg 

działan  powstan czych w Żagłębiu 

Dąbrowskim. 

W drugą niedzielę lutego zaprasza-

my dzieci na spotkanie w ramach 

Muzealnego Klubu Juniora.  

W trakcie zajęc  uczestnicy poznają 

tradycje karnawałowe i samodziel-

nie wykonają maskę karnawałową. 

Na zainteresowanych czekamy  

12 lutego o godzinie 11.30.       Ś.L. 

STYCZEŃ / LUTY 

KONCERTY 

 

 

W marcu zaplanowano  wystawę  

uz yczoną przez Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej w Warsza-

wie zatytułowaną „Naczelnik Pań-

stwa i Marszałek Polski Józef Pił-

sudski (1869-1935)”. Ekspozycja 

ukazuje sylwetkę polskiego działa-

cza niepodległos ciowego, z ołnierza, 

polityka i męz a stanu. 17 marca  

o godz. 17.00 zapraszamy wszyst-

kich do wspo lnego  s więtowania 

imienin Marszałka.                       D.Ś-G. 

 
STYCZEŃ  

LUTY  

Podczas lutowego koncertu 

ceniony pianista Grzegorz 

Niemczuk zaprezentuje utwo-

ry Śchuberta, Mozarta oraz 

Beethovena. Na recital tego 

utalentowanego muzyka mło-

dego pokolenia zapraszamy  

24 lutego o godz. 18.00. 

STYCZEŃ  LUTY  

17 stycznia o godzinie 10:00 tematem 

spotkania będą bale, maskarady, kuligi  

i zabawy. O istocie karnawału i zwycza-

jach z nim związanych opowie Dobrawa 

Skonieczna-Gawlik. 

27 stycznia o godz. 18.00 

zapraszamy na koncert pt. „Jak 

za dawnych lat” w wykonaniu 

Trio Appassionata. Tym ra-

zem przypomnimy Pan stwu 

popularne piosenki z lat mię-

dzywojennych. Utwory zostaną 

dopełnione interesującymi 

opowies ciami z z ycia gwiazd 

lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. 

Kolejna odsłona odbędzie się 21 lutego. 

Anna Binek-Zajda zdradzi gos ciom  

co łączy Czeladz  z Łodzią. Interesujący 

wykład pt. „Czeladź – Łódź. Tak daleko, 

tak blisko” rozpocznie się o godz. 10:00. 

MARZEC 

KONCERT  

24 marca o godz.18.00 zaprezentuje-

my Pan stwu muzykę, kto ra przywoła  

wspomnienia i us miech. Ż recitalem 

wystąpi Ewa Kopczyńska w nies mier-

telnym repertuarze piosenek Kabaretu 

Śtarszych Pano w. Żapraszamy.      D.Ś-G. 

MUZEALNA AKADEMIA SENIORA  

W trzeci wtorek marca ponownie zapra-

szamy wszystkich senioro w na prelek-

cję. Tym razem w ramach Muzealnej 

Akademii Śeniora będzie moz na wysłu-

chac  wykładu dotyczącego tradycji 

s wiąt wielkanocnych w Żagłębiu  

Dąbrowskim. O tym, z e Wielkanoc to nie 

tylko pisanki i s więconka dowiemy się 

15 marca o godzinie 10.00.          D.Ś-G. 

MARZEC  

 
MARZEC  


