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Mimo, że od tegorocznej 
Nocy Muzeów minął już 

miesiąc z okładem, to wspo-
mnienie o tym wydarzeniu 
wśród osób w nim uczestniczą-
cych jest wciąż żywe a opinie 
bardzo pochlebne. Przypo-
mnijmy więc jeszcze raz ów 
sobotni wieczór 13 maja, kiedy 
to nasi goście zostali zabra-
ni w podróż do XIX wiecznej 
Monarchii Austro-Węgierskiej 
cesarza Franciszka Józefa I. 
Barwną i bogatą w ciekawostki 
z życia Najjaśniejszego Pana, 
jego pięknej małżonki Elżbiety 
Bawarskiej (znanej jako Sisi), 
dobrego wojaka Szwejka i in-
nych postaci z epoki, uraczył 
publiczność przybyłą tłumnie 
do Muzeum, dziennikarz, autor 
popularnych publikacji i szwej-
kolog – Leszek Mazan. 
Fascynującą, niekończącą się 
opowieść Mazana, przerywa-
ną wybuchami śmiechu i rado-
ści widzów dopełniły pokazy 
strojów z II połowy XIX wie-
ku. Członkinie stowarzyszenia 
„Krynolina” zaprezentowa-
ły, obowiązujące 150 lat temu 
trendy w modzie damskiej: od 
skromnych sukien porannych, 
przez wspaniałe toalety wie-
czorowo-balowe po, ku uciesze 
publiczności, bieliznę – gorsety, 
halki i pantalony. 

Kolejnym punktem programu 
czeladzkiej Nocy była prezenta-
cja, wypożyczonej z Austriac-
kiego Forum Kultury w War-
szawie, wystawy biograficznej, 
poświęconej najwybitniejszemu 
przedstawicielowi malarstwa 
austriackiego, prekursorowi 
modernizmu i współtwórcy se-
cesji – Gustavowi Klimtowi. 
(Tydzień później 19 maja, za-
interesowani życiem i twórczo-
ścią tego artysty, mieli okazję 
wysłuchać znakomitego wy-
kładu krakowskiego historyka 

sztuki Piotra Zdybała).
Noc Muzeów 2017 w Saturnie 
zakończył porywający koncert 
muzyki rodziny Straussów, kró-
lującej w całej XIX wiecznej Eu-
ropie, granej w takt polki, marsza 
i walca przez zespół Orkiestry 
im. Telemanna z Bielska Białej. 
Program tegorocznej Nocy 
okraszony został dodatkowymi 
atrakcjami. W odtworzonym 
atelier fotograficznym z epoki 
każdy mógł sfotografować się 
w towarzystwie wytwornych 
dam ze stowarzyszenia „Kry-
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Muzeum Saturn gorąco zachęca do udziału w tegorocz-
nej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, której hasło 
przewodnie brzmi „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo 
krajobrazu”.

Temat ten ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na najbliższy 
krajobraz jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. 

Różne historie i tradycje, z których przez wieki był tkany nadał Czela-
dzi niepowtarzalne oblicze. Jak dziedzictwo może uczyć wrażliwości 
i empatii, czy może uczynić z nas lepszych ludzi? W jaki sposób 
„czytać” krajobraz? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi pod-
czas organizowanych we wrześniu wydarzeń promujących rodzimą 
kulturową spuściznę epoki przemysłowej.

Muzeum Saturn ul. Dehnelów 10 

15 września godz. 17.00 
Wykład dra hab. inż. arch. prof. Politechniki Łódzkiej Bartosza M. 
Walczaka – Saturn na orbicie łódzkiego Imperium Scheiblerów.
Przyczynek do porównania osiedli robotniczych w Łodzi i Czela-
dzi. W jakim zakresie na rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 
wpłynęły uwarunkowania lokalne, a w jakim uniwersalne koncepcje 
paternalistyczne? Na ile są do siebie podobne Księży Młyn w Łodzi 

i osiedle patronackie kopalni „Saturn”? Czy za sprawą rodu Sche-
iblerów można mówić o odrębnych, indywidualnych cechach obu 
zespołów na tle ówczesnych rozwiązań europejskich?

15 września godz. 9.00-19.00
Wystawa planszowa „Świadkowie przemysłowego pejzażu Czela-
dzi”. Ekspozycja prezentuje wybrane współczesne fotografie autor-
stwa Krystiana Niedbała obiektów administracyjnych, mieszkalnych 
i technicznych przynależnych niegdyś do kopalń węgla kamiennego 
„Saturn” i „Czeladź”. Będące charakterystycznymi komponenta-
mi przestrzeni Czeladzi nacechowane autentyzmem zespoły urba-
nistyczne znakomicie obrazują przeobrażenia naszego miasta jako 
zbiorowości.

Muzeum Saturn-Galeria Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia”, ul. Dehnelów 45

16 września godz. 12.00 i godz. 15.00
Tropem materialnego dziedzictwa Scheiblerów w Czeladzi.
Zwiedzanie w dwóch turach zabytkowego osiedla patronackiego przy 
kopalni „Saturn” – świadectwa tożsamości miasta. Spacer poprowadzi 
Anna Binek-Zajda. Zbiórka przed wejściem głównym do Muzeum Sa-
turn-Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, ul. Dehnelów 45.

Muzeum Saturn ul. Dehnelów 10

17 września godz. 13.00-17.00
Wystawa planszowa „Świadkowie przemysłowego pejzażu Czeladzi”.

Zapraszamy do uczestnictwa

nolina” lub… muzealniczek, 
które na ten wieczór tradycyjnie 
przywdziały historyczne (wy-
pożyczone z Opery w Bytomiu) 
stroje. Z kolei przygotowany po-
częstunek dla gości, dał możli-
wość degustacji tortu Sachera 
lub sernika wiedeńskiego, oczy-
wiście przy smacznej kawie po 
wiedeńsku, a za drobną opłatą 
można było kupić komiśniak – 
razowy chleb, będący od poko-
leń tradycyjną podstawą wyży-
wienia żołnierzy armii pruskiej 
i austriackiej. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom naszych 

stałych bywalców tegoroczna, 
już siódma, edycja czeladzkiej 
Nocy Muzeów odbyła się na 
tydzień przed terminem Nocy 
ogólnopolskiej. Decyzja oka-
zała się strzałem w dziesiątkę, 
saturnowskiemu wydarzeniu 
od początku do końca towarzy-
szyły tłumy osób, które tydzień 
później miały szansę skorzystać 
również z atrakcji przygotowa-
nych przez inne placówki regio-
nu. Dziękujemy za Waszą obec-
ność i świetną wspólną zabawę. 
Zapraszamy za rok. 

 Iwona Szaleniec

Europejskie Dni 
Dziedzictwa 2017 
w Czeladzi
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26 kwietnia w siedzibie Muzeum Saturn 
odbył się finał Konkursu Wiedzy 

o Czeladzi, nad którym honorowy patronat 
tradycyjnie roztoczył Burmistrz Miasta Cze-
ladź. Po eliminacjach szkolnych, które objęły 
piątoklasistów i uczniów gimnazjalnych klas 
II przyszedł czas na rozgrywki pomiędzy 
najlepszymi z najlepszych. Ten pierwszy, 
wewnątrzszkolny etap wyłonił 8 laureatów 
w kategorii szkół podstawowych i 6 najprzed-
niejszych znawców historii naszego miasta 
pomiędzy gimnazjalistami. I to właśnie oni 
stanęli w szranki żywo dopingowani przez 
zastępy swoich kibiców. Tegoroczna edycja 
konkursu, której głównym organizatorem 
było Muzeum Saturn przy współudziale Sto-
warzyszenia Miłośników Czeladzi, a także 
Urzędu Miasta Czeladź zbudowana została 
wokół hasła przewodniego „Bo ta Czeladź 
moja jest…” i obejmowała zagadnienia zwią-
zane z historią miasta, jego symbolami oraz 
zabytkami. Całość profesjonalnie poprowa-
dził Jakub Kużdżał, ubarwił zaś występ ar-
tystycznie utalentowanych dziewcząt: Mileny 
Wiśniewskiej i Katarzyny Chyckiej. Nad 
poprawnością przebiegu konkursu pieczę 
sprawowało jury w składzie: Iwona Sza-
leniec – dyrektor Muzeum Saturn, Antoni 
Krawczyk – wiceprzewodniczący Stowarzy-
szenia Miłośników Czeladzi oraz Beata Mar-
cinkowska – kierownik czytelni naukowej 
czeladzkiej MBP. 
Kim z zawodu był Marian Wiśniewski? Ja-
kie wezwanie nosi obecnie jedyna w mieście 
kapliczka domkowa? Czy Antoni Rącza-
szek pełnił obowiązki architekta miejskiego? 
Przez ile lat Czeladź była pozbawiona praw 

miejskich? Gdzie jest zlokalizowany pomnik 
oświęcimski? Jaka postać widniała na naj-
starszej pieczęci miejskiej?–z takimi między 
innymi pytaniami musieli zmierzyć się fina-
liści. Uczestnicy konkursu przyzwyczaili już 
jury oraz widownię do znakomitych wystę-
pów i tym razem nie było inaczej.
Ostatecznie po wspaniałym finiszu w katego-
rii szkół podstawowych zwyciężył Dominik 
Michalski ze Szkoły Podstawowej nr 1 (przy-
gotowany do konkursu przez Annę Kusztal) 
i w to jego ręce trafiła główna nagroda. Dru-
gie miejsce zajął Aleksander Tabak – SP nr 7 
(opiekun: Ewa Tarnówka), trzecią lokatę ex 
aequo zdobyli: Wiktoria Żmuda – SP nr 1 
i Michał Otoliński – SP nr 7, którzy przy-
swajali wiedzę pod kierunkiem odpowiednio 
Anny Kusztal oraz Ewy Tarnówki. Kolejne 
miejsca zajęli Tymon Steczyński, Julia Ni-
ciejewska, Maciej Ochal, Emilia Olawa. 
W kategorii szkół gimnazjalnych najwięk-
szą wiedzą o mieście wykazała się Klaudia 
Ornat – G nr 1. Szeroki zasób wiadomości, 

znakomicie opanowany pod okiem Michała 
Jastrzębskiego, pozwolił Klaudii na beza-
pelacyjne zwycięstwo. Na drugim miejscu na 
równi uplasowały się Dominika Wójtowicz 
– G nr 2 (opiekun: Danuta Kurowska) i Olga 
Janosik – G nr 3 (nauczycielka prowadzą-
ca Małgorzata Strycharczyk). Następne 
były Róża Pietras, Marta Gąsiorek oraz 
Agnieszka Pieńkos. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali wyróżnieni pamiątkowymi 
dyplomami, atrakcyjnymi wydawnictwami 
ufundowanymi przez Muzeum Saturn i Sto-
warzyszenie Miłośników Czeladzi, a także 
arcyciekawymi upominkami ofiarowanymi 
przez Urząd Miasta. Serdeczne gratulacje 
laureatom, jak również podziękowania dla 
nauczycieli przygotowujących uczniów do 
tego turnieju złożyli członkowie jury, a także 
z-ca burmistrza do spraw społecznych Beata 
Zawiła. Bieżąca odsłona Konkursu Wiedzy 
o Czeladzi zakończyła się miłym akcentem – 
wspólną fotografią.

 ANNA BINEK-ZAJDA

O przeszłości Czeladzi wiedzą wszystko
Finaliści Konkursu Wiedzy o Czeladzi na poziomie gimnazjalnym. Fot. Muzeum Saturn w Czeladzi.
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Idea towarzysząca 25. edycji 
Europejskich Dni Dziedzic-

twa w Polsce „Krajobraz dzie-
dzictwa – dziedzictwo krajobra-
zu” przynosi szansę spojrzenia 
na najbliższe nam środowisko 
pod kątem rozmaitych jego wa-
lorów. W pejzażu naszego mia-
sta wiele jest miejsc wyróżniają-
cych się specyficznymi cechami, 
ot choćby obszar Zarzecza defi-
niowany jako poprzemysłowy 
z powodu głębokich przemian 
wywołanych wskutek aspiracji 
człowieka. Wizualny aspekt 
pokopalnianej rzeczywistości 
nie oddaje jednak w pełni zło-
żoności krajobrazowej kompo-
zycji. Niespieszna kontemplacja 
zgoła sielskich zaułków, których 
nie brak w obrębie Zarzecza 
w połączeniu z niepowtarzalną 
scenerią dawnej infrastruktury 
technicznej tworzą obrazy będą-
ce zapisem ułamka określonego 
czasu, odczytywane następnie 
za pomocą nadawanych im zna-
czeń i pozwalające w efekcie na 
kształtowanie lokalnej wspólno-
ty, w pełni odpowiedzialnej za 
miejsce, w którym żyje. Rozu-
miana w takim kontekście rze-
czona krajobrazowa dwoistość 
zdecydowanie może wzbudzać 
ekscytację stając się kataliza-
torem działań zmierzających 

do zrozumienia fenomenu po-
łudniowo-zachodniej części 
Czeladzi. Myli się bowiem ten, 
kto dzieje Zarzecza sprowadza 
tylko do zmagań człowieka z ży-
wiołem przyrody – choć trzeba 
przyznać, że jest to stosunkowo 
najłatwiejsza konstatacja wypły-
wająca z oddziaływania wciąż 
licznie obecnych górniczych ar-
tefaktów. Jednak na ukształto-
wanie się współczesnego wize-
runku Zarzecza niezatarte piętno 
odcisnęła również historia geolo-
giczna. W okresie czwartorzędu, 
a dokładnie w epoce lodowco-
wej – plejstocenie sformowane 
zostały główne elementy rzeźby 
powierzchni ziemi w okolicach 
Czeladzi. Tenże fascynujący 
motyw być może w niedalekiej 
przyszłości stanie się punktem 
wyjścia do przygotowania sto-
sownego opracowania. Tym-
czasem już teraz warto ujawnić 
pewne zdarzenie z niedalekiej 
przeszłości, które wywołało lo-
kalną sensację.
W dniu 17 marca 1936 r. oczom 
robotników zatrudnionych przy 
pozyskiwaniu piasku z pobli-
skich pól, wykorzystywanego 
następnie jako materiał pod-
sadzkowy do wypełniania pu-
stek poeksploatacyjnych ukazał 
się niezwykły widok. W ścianie 

wykopu na głębokości 12 me-
trów wyłoniła się znacznych roz-
miarów szczęka. Mężczyźni od 
razu przerwali roboty i sądząc, 
że mają do czynienia z pozosta-
łościami szkieletu należącego 
do „jakiegoś przedpotopowego 
zwierzęcia” zaalarmowali wła-
dze kopalni „Saturn”. Wykopali-
skiem zainteresował się naczelny 
inżynier Stanisław Goibion, pod 
którego nadzorem oczyszczono 
szczękę z piasku oraz doraźnie 
ją zabezpieczono do czasu przy-
jazdu komisji geologów z War-
szawy. Wiadomość o znalezisku 
szybko trafiła na łamy miejsco-
wej prasy. Zaciekawienie wraz 
z towarzyszącymi najprzeróż-
niejszymi spekulacjami były tak 
olbrzymie, że przed przyjazdem 
naukowców publikowano spe-
cjalne apele nawołujące do po-
wściągnięcia emocji. Koniec 
końców wykopana szczęka tra-
fiła do Państwowego Instytutu 
Geologicznego. 
Czy nadal jest przechowywana 
w warszawskim Muzeum Geolo-
gicznym Państwowego Instytu-
tu Geologicznego-Państwowego 
Instytutu Badawczego? 
Poproszona o udzielenie odpo-
wiedzi doktor Tatiana Woronco-
wa-Marcinkowska przedstawiła 
informacje stanowiące dopełnie-

nie minionych wydarzeń. Gaba-
ryty skamieniałej szczęki (pół 
metra długości, 15 cm wysoko-
ści i 8 cm szerokości), a przede 
wszystkim biały kolor zachowa-
nych zębów dowodzą, że na tere-
nach prawobrzeżnej Brynicy ro-
botnicy dokopali się szczątków 
konia domowego (Equus cabal-
lus) lub nosorożca włochatego 
(Coleodonta antiquitatis). Los 
jednak nie oszczędził słynnej 
żuchwy, która zaginęła w nie-
wyjaśnionych dotąd okoliczno-
ściach. W bogatych zasobach 
Muzeum Geologicznego znajdu-
je się obecnie 46 pozycji inwen-
tarzowych, których stanowiska 
lokalizacyjne zostały oznaczone 
jako Saturn. Klasyfikacja pierw-
szego „czeladzkiego” eksponatu 
do gromadzonego zbioru dato-
wana jest na rok 1942 i dotyczy 
szczęki mamuta włochatego 
(Mammuthus primigenius), no-
tabene dotrwałej w bardzo do-
brym stanie do współczesności. 
Niestety w naukowych czasopi-
smach geologicznych wydawa-
nych w latach 1936-1939 brak 
jest jakiegokolwiek artykułu 
odnoszącego się do rzeczonego 
wykopaliska z Saturna, lecz fakt 
ten znaczyć może jedynie tyle, 
iż nie był spektakularny w skali 
całego kraju. Przytoczona zaś 

Zarzecze. Krajobraz o różnych obliczach
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Czeladź to urokliwe miasto 
i basta! Jego malowniczość 

można odkrywać w rozmaity 
sposób, w zależności od swoich 
upodobań: indywidualnie lub 
w grupie, pieszo lub rowerem, 
z przewodnikiem lub na własną 
rękę. Chociaż każda forma zwie-
dzania jest dobra, niepowtarzal-
ne doznania oraz niesamowitą 
przygodę zapewnia jedynie 
towarzystwo muzealnego prze-
wodnika znającego najbardziej 
ukryte zakątki i lokalne smacz-
ki. Z tej możliwości skorzystała 
grupa wycieczkowiczów, która 
zawitała do Czeladzi rankiem 9 
czerwca. Zorganizowana przez 
Towarzystwo Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości Oddział 
w Łodzi eskapada, miała na celu 
poznanie wybranych postindu-
strialnych zabytków śląskiego 
i zagłębiowskiego górnictwa 
stanowiących ważną część mate-
rialnego dziedzictwa kulturowe-
go regionu. Podczas blisko czte-
rogodzinnego pobytu w naszym 
mieście wypowiadane przez 
przewodnika słowa ilustrowane 
mijającymi „żywymi” obrazami 
zawiodły turystów na początku 
do… Łodzi na ulicę Przędzalnia-
ną. Układ urbanistyczny zespo-
łu mieszkalnego Starej Kolonii 
Saturn bezwiednie przywołał 
bowiem na myśl kompleks fa-

bryczno-rezydencjonalny na-
zywany Księżym Młynem. Te 
szczególne miejsca w historii 
obu miast dziś wyznaczają hi-
storyczne obszary, gdzie tradycja 
przenika się z nowoczesnością. 
Zagospodarowane w pierwszej 
kolejności za sprawą klanu Sche-
iblerów, którego przedstawiciele 
należeli do grona największych 
łódzkich fabrykantów, przetrwa-
ły do czasów współczesnych 
w niemal niezmienionym kształ-
cie. O ile wiedza mieszkańców 
Łodzi w zakresie zawrotnej ka-
riery protoplasty rodu – Karola 
Scheiblera i jego syna Karola II 
w branży włókienniczej, jak też 
świadomość wartości pozosta-
łego po nich namacalnego spad-
ku jest kwestią bezdyskusyjną, 
o tyle aktywność gospodarcza 
Scheiblera juniora na terenie 
Zagłębia Dąbrowskiego pozosta-
wała dotąd prowokującą tajem-
nicą. Przychodząca w sukurs 
spacerowi po Zarzeczu słonecz-
na pogoda sprzyjała zanurzaniu 
się w zaprzeszłych codziennych 
dniach czeladzkiej rodziny gór-
niczej, których rytm wyznaczała 
praca w kopalni „Saturn”. Po-
tęga łódzkich przemysłowców 
zastygła w uśpionych szybach, 
cegle imponującej architektury 
budynków infrastruktury tech-
nicznej, obiektów administracyj-

nych i mieszkalnych pozostawiła 
prawdziwie wielkie wrażenie.
Na zakończenie wycieczki ło-
dzianie, przyciągani legenda-
mi, zwiedzili także Rynek oraz 
kościół pw. św. Stanisława BM. 
Niezwykle pozytywny odbiór 
przejawiał się w autentycznym 
zainteresowaniu urodą naszego 
miasta, jego ciekawymi zabyt-
kami, a zwłaszcza wyjątkową 
atmosferą. Ci zaś – a było ich 
naprawdę wielu – którzy zdo-
łali zakochać się w Czeladzi od 
pierwszego spojrzenia obiecali 
solennie, że niebawem do nas 
powrócą. Zapraszamy gorąco!

***
Wizyta członków Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszło-
ści Oddział w Łodzi w naszym 
mieście stanowiła pokłosie wy-
darzenia prezentującego książkę 
pt.„O Scheiblerach jeszcze wię-
cej” pod red. Ewy M. Bladow-
skiej, które odbyło się 4 grudnia 
ubiegłego roku w Muzeum Kine-
matografii. Poruszone w publika-
cji mało znane w Łodzi aspekty 
gospodarczej i społecznej dzia-
łalności rodziny Scheiblerów 
w Zagłębiu Dąbrowskim, opra-
cowane przez Muzeum Saturn, 
wzbudziły ogromne zaintereso-
wanie przekładające się na pra-
gnienie przyjazdu do Czeladzi.

 Anna Binek-Zajda

Miłośnicy Łodzi oczarowani Czeladzią

data roczna – 1942 – stanowi 
zaledwie świadectwo wpisu do 
inwentarza zbiorów geologicz-
nych. Ponieważ w trakcie II woj-
ny światowej PIG nie prowadził 
żadnych eksploracji o charakte-
rze naukowym można przyjąć 
ponad wszelką wątpliwość, że 
szczękę mamuta włochatego 
wykopano w okresie między-
wojennym.
W latach 1937-1938, przy oka-
zji drążenia wyrobisk przygo-
towawczych, Zarzecze odsła-
niało kolejne fragmenty kości 
ssaków plejstoceńskich – zę-
bów trzonowych, żeber, czasz-
ki, żuchwy, kręgów szyjnych. 
Wśród nich najwięcej szcząt-
ków przynależało do nosoroż-
ca włochatego, mniej do konia 
domowego, a jeszcze mniej do 
mamuta włochatego. 
Te fantastyczne znaleziska 
zostały ponadto szczegóło-
wo udokumentowane przez 
Edwarda Ciuka asystenta 
Muzeum Geologicznego dzia-
łającego w Państwowej Szko-
le Górniczej i Hutniczej im. 
S. Staszica w Dąbrowie Gór-
niczej, w którym docelowo 
znalazły też swoje miejsce. 
Próżno szukać dzisiaj śladów 
komentarzy badawczych, jak 
i samych prehistorycznych 
kości, albowiem wszystko zo-
stało utracone w następstwie 
zawieruchy wojennej. 
Nietypowe spojrzenie na ro-
dzimy krajobraz dowodzi, że 
Czeladź nie jest jeszcze po-
znana tak, jak na to zasługuje. 
Nasze małe miasto imponuje 
i zachwyca ciekawą przyrodą, 
historią, wspaniałymi zabyt-
kami, cennymi pamiątkami 
archeologicznymi, geologicz-
nymi, tradycjami rzemieśl-
niczymi oraz górniczymi. To 
całkiem sporo. Wystarczy za-
ledwie wyjść im naprzeciw.

 Anna Binek-Zajda

Źródła:
Expres Zagłębia nr 112, 
z dn. 22.04. 1937 r.
Kurier Zachodni z dn. 26.03.1936 r.

Fot. Janusz Kałużny.
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Na pozór wygląda całkiem zwyczajnie. 
Czarno-biała wersja, pozbawiona 

podpisów, wykonana w jakimś pomieszcze-
niu, przedstawia banalną scenę z udziałem 
sześciu osób grających na akordeonach. 
Wstępna obserwacja ujęcia mająca na celu 
przywrócenie do życia sytuacji oraz ludzi za-
rejestrowanych na celuloidzie zakończyła się 
fiaskiem. I gdy wydawało się, że fotografia 
trafi do grupy obiektów muzealnych, których 
opis nastręcza poważne trudności nastąpił 
przełom. W skutecznym rozwiązaniu zagadki 
dopomógł pan Zbigniew Garbacz.
Każde zdjęcie ma swoją historię, niektóre 
historie mają swoje zdjęcia to nad wyraz 
pasujące również do nowo pozyskanego 
eksponatu stwierdzenie uruchomiło wspo-
mnienia, pobudziło wyobraźnię i przywoła-
ło emocje odsyłając do minionych przeżyć. 
Chwila znów trwa…
Rok 1962. W Londynie został założony 
kultowy zespół The Rolling Stones, po raz 
pierwszy z ekranu padło zdanie „Nazywam 
się Bond, James Bond”, a w Warszawie 
otworzono Supersam rozpoczynając tym sa-
mym erę wielkopowierzchniowych sklepów 
samoobsługowych w Polsce. Zmarł premier 
ostatniego przedwojennego rządu Felicjan 
Sławoj-Składowski, urodziła się zna-
na współczesna pisarka Olga Tokarczuk. 
Wśród tych zdarzeń można ulokować jeszcze 
jedno, ważne dla mieszkańców Czeladzi. 
Wczesną jesienią 1962 r. z inicjatywy pia-
nisty Tadeusza Będkowskiego powołany 
został do życia, w oparciu o bazę materialną 
Zakładowego Domu Kultury Kopalni Wę-

gla Kamiennego „Czerwona Gwardia” ma-
jącego wówczas swoją siedzibę w dawnym 
Domu Ludowym na Starej Kolonii Saturn, 
zespół złożony z miłośników gry na akorde-
onie. Instrument ten już w okresie między-
wojennym cieszył się powodzeniem zwłasz-
cza w dwóch środowiskach społecznych: 
robotniczym oraz wiejskim, lecz apogeum 
swojej popularności przeżywał w latach 50. 
i 60. ubiegłego wieku. W wielu przykopal-
nianych ośrodkach kultury prężnie działa-
ły wtedy zespoły akordeonistów, których 
umiejętności wywoływały gorące reakcje. 
Nie mogło być inaczej także w naszym 
mieście. Od samego początku rolę anima-
tora czeladzkiej grupy akordeonowej pełnił 
Wacław Boratyński, znakomity instruktor 
muzyki, późniejszy wieloletni kierownik 
ZDK KWK „Czerwona Gwardia”. Boratyń-
ski – sympatyk akordeonowych brzmień, 
był właścicielem instrumentu sygnowa-
nego słynną włoską marką Paolo Soprani, 
który wówczas kosztował tyle co nowy, 
średniej klasy samochód. Zainteresowani 
zespołowym muzykowaniem zapraszani 
byli najpierw na wstępne przesłuchania, 
a ponieważ Boratyński stawiał przed kan-
dydatami bardzo wygórowane oczekiwa-
nia, sprawdzanie predyspozycji słuchowych 
trwało dość długo. Jako ceniony nauczyciel 
w będzińskiej szkole muzycznej potrafił 
trafnie rozpoznać talent, jak też potencjał 
przyszłych wirtuozów. Formacja złożona 
z samych amatorów zadebiutowała na sce-
nie ZDK rok później. Niezwykle entuzja-
styczne przyjęcie dodało muzykom skrzy-

deł i zmotywowało do dalszych ciężkich 
ćwiczeń. Wkrótce zespół na stałe wpisał 
się w kalendarz publicznych wystąpień mu-
zykując z dużą częstotliwością, nie tylko 
podczas świąt zwyczajowych i okazjonal-
nych m.in. Barbórki, 22 Lipca, 1 Maja czy 
Dnia Dziecka. Rada Zakładowa kopalni 
„Czerwona Gwardia” nie szczędziła środ-
ków finansowych na zakup profesjonalnego 
instrumentarium. Członkowie grupy dyspo-
nowali akordeonami składanymi w Bydgo-
skiej Fabryce Akordeonów – modele Muza 
80 basów, a także trzema marki Weltme-
ister wyprodukowanymi w ówczesnej Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej. Choć 
formalnie były własnością Zakładowego 
Domu Kultury, można było je wypożyczyć 
do domu na tzw. rewers. Akordeoniści byli 
zobowiązani uczestniczyć w regularnych 
próbach odbywających się dwa razy w tygo-
dniu i trwających co najmniej dwie godzi-
ny. W repertuarze zespołu znajdowały się 
różnorodne utwory, od bardzo ambitnych, 
wręcz klasycznych po muzykę rozrywkową. 
Zachwyt każdej publiczności niezmiennie 
wzbudzało mistrzowskie wykonanie „Tańca 
z szablami” A. Chaczaturiana. Ta swoista 
kapela nie tylko brzmiała profesjonalnie, ale 
i wyglądała wystrzałowo. Instrumentaliści 
prezentowali się zawsze w nienagannych, 
jednolitych strojach ufundowanych również 
przez Radę Zakładową. Cały zespół liczył 
około 15 członków, ale w poszczególnych 
koncertach techniką gry popisywali się naj-
lepsi, wybierani specjalnie przez Boratyń-
skiego. Zresztą rotacja muzyków była dość 
duża – jedni odchodzili, drudzy przyjmo-
wani byli w ich miejsce. Pierwszy znaczący 
estradowy triumf wykraczający poza na-
sze miasto akordeoniści odnieśli w 1964 r. 
uzyskując tytuł laureata Okręgowego Prze-
glądu Zespołów Muzycznych Związków 
Zawodowych. Dwanaście miesięcy póź-
niej zespół udanie zaprezentował się, choć 
w okrojonym składzie – zaledwie czterech 
muzyków – w Domu Kultury i Tańca w Za-
brzu. Transmitowany na żywo i emitowany 
na antenie Telewizji Polskiej pokaz przy-
pieczętował ich status pierwszorzędnych 
czeladzkich gwiazd. Szczytowy poziom 
artystyczny formacja osiągnęła w 1967 r. 
wraz ze zdobyciem II miejsca na Ogólno-
polskim Przeglądzie Zespołów Muzycz-
nych Związków Zawodowych w Warsza-
wie w kategorii zespołów akordeonowych. 
Zatem w bieżącym roku mija 50. rocznica 
tego wydarzenia! W Pałacu Kultury i Nauki 

Opowieść fotografią napisana
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Uwaga kolekcjonerzy! 

Muzeum Saturn serdecznie zaprasza 
wszystkich czeladzian, którzy gro-

madzą wszelkiego rodzaju przedmioty do 
zaprezentowania swoich prywatnych kolek-
cji szerszemu gronu odbiorców na wystawie 
poświęconej pasjom oraz talentom miesz-
kańców Zagłębia Dąbrowskiego. Zamiarem 
Muzeum Saturn jest promocja pięknej idei 
prywatnego kolekcjonerstwa leżącej u pod-

staw działalności placówek muzealnych, 
jak również integracja osób zajmujących się 
zbieraniem zabytkowych obiektów z róż-
nych dziedzin.
Od 2012 roku czeladzka placówka z powo-
dzeniem realizuje cykl „Pasje i kolekcje 
Zagłębiaków” zrodzony z potrzeby pozna-
nia ludzi niezwykłych, intrygujących, cza-
rujących swoją osobowością oraz wiedzą 
i w dodatku mieszkających po sąsiedzku. 
Swoje fascynujące zbiory zaprezentowali do-

tychczas między innymi pan Zbigniew Nie-
dbała – kolekcjoner fantastycznych ręcznych 
młynków do pieprzu i kawy, pan Andrzej 
Żurecki – zbieracz piwnych pamiątek: kufli, 
szklanek, podkładek, otwieraczy, a także pa-
ni Maria Golanka – posiadaczka przeuro-
czych dzwonków i dzwoneczków.

Gorąco zachęcamy do wsparcia tej jakże po-
żytecznej inicjatywy.

zagrali podówczas najlepsi z najlepszych: 
Wacław Boratyński, Maciej Kachniarz, 
Mieczysław Meroniuk, Tadeusz Sobczyk, 
Zbigniew Garbacz, Władysław Mańka 
wzmocnieni sekcją rytmiczną: perkusja – 
Zbigniew Szwajca, kontrabas – Zdzisław 
Proszowski, gitara – Henryk Gryber. Wy-
konane przez nich dwa utwory, z „Tańcem 
Anitry” E. Griega na czele urzekły wszyst-
kich doborowym warsztatem technicznym. 
Kolejne lata działalności formacji nie po-
wtórzyły już tak spektakularnego sukcesu. 
Stopniowo grono zaczęło się także wykru-
szać. Większość jego składu dotrwała jesz-
cze do jubileuszowego 1972 roku, w którym 
hucznie obchodzono rocznicę utworzenia 
zespołu. Nie zabrakło wtedy oficjalnych 
podziękowań, życzeń, a nawet gratyfika-
cji finansowej. Niestety znakomita historia 
coraz mniej łączyła muzyków. Nie minął 
1973 r., gdy brać akordeonistów przestała 
całkowicie muzykować. Głównymi przy-
czynami jej rozpadu był sukcesywny zanik 
pasji do grania oraz czasu niezbędnego do 
przeprowadzania prób. Nie mniej istotny 
był też spadek popularności akordeonu.
Wspomniana fotografia będąca punktem 
wyjścia do swego rodzaju reminiscencji Zbi-
gniewa Garbacza – długoletniego członka 
czeladzkiego zespołu akordeonistów – zo-
stała wykonana przez Stanisława Ogłódka 
przypuszczalnie w 1964 r. w jednej z sal ZDK 
KWK „Czerwona Gwardia” przy obecnej 
ulicy 21 Listopada i przedstawia tylko nie-
których członków akordeonowego zespołu: 
od lewej Wacław Boratyński, Mieczysław 
Meroniuk, Roman Gierat, Włodzimierz 
Mańka. Nie udało się natomiast ustalić do 
końca danych osobowych dziewcząt. Po-
mimo, że kierownik zespołu przyjmował 

w jego poczet tak mężczyzn, jak i kobiety, 
to panie na ogół nie garnęły się do grania na 
tym instrumencie, bądź w niedługim czasie 
rezygnowały z nauki. 
Akordeon lub w żargonowym określeniu cyja 
bądź ściśle lokalnym świniara to niezwykle 
wdzięczny instrument, na którym można za-
grać prawie wszystko i co więcej jego opa-
nowanie jest stosunkowo łatwe. Choć gra na 
nim to prawdziwa przyjemność, wymaga od 
muzyka kondycji oraz siły fizycznej.
Gratką okazała się jednakże archiwalna fo-
tografia udostępniona przez pana Zbigniewa 
Garbacza dokumentująca chwalebny wyczyn 
sześciu akordeonistów znad Brynicy, któ-
rzy pamiętnego 1967 r. oczarowali jurorów 
i słuchaczy nieprawdopodobnym kunsztem 
muzycznym.
Warto także dodać, że jednym z pierwszych, 
a zarazem długoletnich członków formacji 
był Roman Gierat. Natomiast do gremium 

wyróżniających się techniką gry należy bez-
sprzecznie zaliczyć Wacława Boratyńskiego, 
Włodzimierza Mańkę, Romana Gierata i Zbi-
gniewa Garbacza.
W ponad 40-letniej historii Zakładowego 
Domu Kultury KWK „Czerwona Gwardia” 
obecność orkiestry akordeonistów stanowi za-
ledwie mały wycinek rozmaitych form dzia-
łalności oświatowo-artystycznej adresowa-
nej do szerokiego kręgu odbiorców. Krótkie 
wspomnienie o czeladzkich akordeonistach 
prowadzonych pod kierunkiem Wacława 
Boratyńskiego jest doskonałą sposobnością 
na „odkurzenie” wspomnień, by przywrócić 
pamięć o ludziach i faktach mających histo-
ryczną wartość.

 Anna Binek-Zajda

Panom Zbigniewowi Garbaczowi i Adamowi 
Marcowi składam serdeczne podziękowania za 
podzielenie się swoimi wspomnieniami.
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Ireneusz Wikarek
artysta niezapomniany

9 czerwca br. w czeladzkim 
Muzeum miał miejsce wie-

czór wspomnieniowy pamięci 
Ireneusza Wikarka – pianisty, 
kompozytora, aranżera, dyrek-
tora artystycznego Big-Bandu 
Telewizji Polskiej Katowice. Ten 
wszechstronnie utalentowany 
artysta urodził się i wychował 
w Czeladzi, trudno się więc 
dziwić, że wśród zgromadzonej 
publiczności obok najbliższej 
rodziny na spotkaniu obecni byli 

czeladzcy znajomi, przyjaciele, 
dalsza rodzina i wielbiciele talen-
tu muzyka. Obecność wielu osób, 
dla których Ireneusz Wikarek był 
kimś bliskim, a nie tylko osobą 
publiczną nadały spotkaniu cie-
pły, niemal rodzinny nastrój.
O Ireneuszu Wikarku i mało 
znanych faktach z jego życia 
opowiedziała druga żona artysty 
– nauczycielka muzyki, wielolet-
nia dyrektorka szkoły Muzycz-
nej w Będzinie, Grażyna Wika-
rek. Pani Grażyna wspomniała 
przedwojenne dzieciństwo męża 
w Czeladzi, przebieg jego drogi 
muzycznej i kariery artystycznej, 
ale także lata spędzone razem, na-
rodziny dwóch córek Anny i Ka-
liny, wspólne pasje, wspólnych 

przyjaciół. W bardzo osobistej 
narracji o wybitnym a jednocze-
śnie bardzo skromnym czeladz-
kim muzyku przypomniana zo-
stała rodzina Wikarków – rodzice 
Alfreda i Tadeusza oraz siostra 
Anna, którzy byli właściciela-
mi najbardziej renomowanego 
w mieście zakładu fotograficzne-
go (artykuł o Rodzinie Wikarków 
w następnym numerze Oficyny 
Saturnowskiej).
Wielu wzruszeń obecnym do-
starczyła projekcja filmu „Irek”, 
zrealizowanego i wyreżyserowa-
nego przez Wojciecha Wikarka, 
syna artysty z pierwszego mał-
żeństwa. Zycie zawodowe Wojt-
ka Wikarka nie ma nic wspólnego 
z muzyką i nawiązuje raczej do 

profesji dziadków – fotografowa-
nia. Wojtek poszedł o krok dalej 
i oprócz świetnych zdjęć realizuje 
znakomite filmy dokumentalne. 
„Kręci” filmy amatorskie, ale na 
najwyższym poziomie. W branży 
cieszy się ogromnym uznaniem, 
ma na swym koncie ponad 150 
konkursowych nagród. W niemal 
godzinnym dokumencie zręcznie 
nakreślony portret tytułowego Ir-
ka jako człowieka z krwi i kości, 
uzupełnił wspomnieniami o ojcu 
znanych artystów polskiej sceny 
muzycznej” Włodzimierza Na-
hornego, Zbigniewa Wodeckie-
go, Ewy Urygi i innych. 
Ten bogaty wieczór dopełni-
ły występ muzyczny uczniów 
będzińskiej Szkoły Muzycz-
nej oraz wystawa fotografii ze 
zbiorów rodziny Wikarków. 
Ekspozycję „Ireneusz Wika-
rek – artysta niezapomniany” 
można oglądać w muzeum do 
końca lipca br. 

Na świat przyszedł w Czeladzi 
-Piaskach 14 lipca 1933 roku w ro-
dzinie małżeństwa Wikarków: Ta-
deusza i Alfredy z domu Wójcik. 
W kościele piaskowskim został 
ochrzczony, tam również przy-
stąpił do I komunii świętej. Bar-
dzo wcześnie rodzice dostrzegli 
ogromny talent muzyczny syna i 
od najmłodszych lat zapewnili mu 
edukację muzyczną. Już w wieku 
5 lat Irek potrafił grać na akorde-
onie 12-guzikowym. Pierwszym 
nauczycielem fortepianu Irka był, 
mieszkający również na Piaskach 
pan Zigler, Żyd z pochodze-
nia, który zginął podczas wojny 
w obozie koncentracyjnym. Przez 
całą okupację, ojciec woził Irka na 
naukę gry do Katowic do słynnej 
pani Margarity Langer z Konser-
watorium Muzycznego. Później 
kontynuował naukę w Szkole Mu-
zycznej w Będzinie u Kazimierza 
Zawiszy (dyrektora szkoły) oraz 
w katowickim Liceum Muzycz-
nym u profesorki ze Lwowa He-
leny Kasparkowej. W Państwo-

wej Wyższej Szkole Muzycznej 
ukończył wydział pedagogiczno-
instruktorski, a później wydział 
instrumentalny w klasie trąbki 
u prof. Raichera. 
Tak więc z wykształcenia Wikarek 
był pianistą, trębaczem i pedago-
giem, pozostałych umiejętności: 
komponowania, aranżowania, dy-
rygowania, grania jazzu i muzyki 
rozrywkowej nauczył się sam. Po 
ukończeniu studiów przez 10 lat 
pracował w Szkole Muzycznej 
w Będzinie. Z telewizją Katowi-
ce współpracował od początku 
powstania ośrodka w Bytkowie, 
który szybko zdobył popular-
ność i renomę. Jako kompozytor, 
aranżer i kierownik artystyczny 
Wikarek był autorem i współau-
torem wielu audycji muzycznych 
i rozrywkowych, w tym również 
cieszących się ogromną popular-
nością programów cyklicznych, 
takich jak: Przy sobocie, po ro-
bocie, Uśmiech na pięciolinii 
i najdłużej emitowanego Gra 
orkiestra Telewizji Katowice pod 

dyrekcją Ireneusza Wikarka. Ty-
tułową orkiestrą był Big Band TV 
Katowice, którego Wikarek był 
założycielem i z którym w latach 
1968-74 wspólnie z orkiestrą pod 
dyrekcją Henryka Debicha wy-
stępował na Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki w Sopocie. 
Ireneusz współpracował z wielo-
ma wybitnymi artystami, reży-
serami teatralnymi i filmowymi, 
piosenkarzami i kompozytorami, 
a także ze śląskimi i zagłębiow-
skimi teatrami co zaowocowało 
powstaniem aranżacji spektakli 
teatralnych i musicali. W ostat-
nim okresie życia (1979-1984) był 
dyrektorem artystycznym i dyry-
gentem Konkursu Piosenki Cze-
skiej i Słowackiej w Ustroniu. Po-
za muzyką Irenusz posiadał wiele 
talentów, pasji i zainteresowań. 
Był wszechstronnie uzdolniony 
artystycznie: malował, rzeźbił, 
zajmował się architekturą wnętrz 
i oczywiście fotografią. Dużo 
i chętnie czytał, zwłaszcza książ-
ki historyczne i literaturę piekną. 

Posiadał również liczne pasje 
sportowe, zaszczepione przez nie-
zwykle aktywnego sportowo ojca 
– Tadeusza. Irek jeździł na moto-
cyklu i uprawiał kolarstwo. Wspo-
minał, że wielokrotnie ścigał się 
w Czeladzi z Henrykiem Komu-
niewskim (uczestnikiem Wyści-
gu Pokoju). Trenował szermierkę, 
w której zdobył tytuł wicemistrza 
Górnego Śląska juniorów. Jednak 
największą pasją sportową, dają-
cą relaks, ruch i odpoczynek psy-
chiczny do końca życia pozostały 
narty. Ostatnią miłością Irka stały 
się pszczoły i mała pasieka, którą 
sam założył. 
Zmarł nagle 1 czerwca 1984 
roku. W jego pogrzebie uczest-
niczyły tłumy ludzi. Z domu 
w Sarnowie na cmentarz w Ła-
giszy pomimo upału, przyjaciele 
nieśli jego trumnę na ramionach. 
Na miejsce wiecznego spoczyn-
ku odprowadzały Ireneusza dwie 
orkiestry, przyjaciele, znajomi 
i wielbiciele jego talentu. 

 Iwona Szaleniec

1 czerwca minęła 33. rocznica śmierci Ireneusza Wikarka, przypomnijmy więc pokrótce jego życie i karierę artystyczną:
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Muzealna Akademia Seniora
Dzieje brudu, stosunku do nie-
go, a także jego swoistej filozo-
fii stanowiły tematykę wykładu 
Anny Binek-Zajdy wygłoszo-
nego dla seniorów 18 kwiet-
nia 2017 roku. Ukazana przez 
prelegentkę  ewolucja pojęć: 
czystość i brud umożliwiła słu-
chaczom Muzealnej Akademii 
Seniora lepsze poznanie dawne-
go życia codziennego i minio-
nych norm. 
Pytania dotyczące własnych ko-
rzeni rodowych pojawiły się na 
majowym spotkaniu seniorów, 
podczas którego Anna Binek-
Zajda przedstawiła zaskakujące 
rezultaty jakich można się spo-
dziewać zgłębiając historię swo-
ich przodków. 

Ostatnie przed wakacjami spo-
tkanie Muzealnej Akademii Se-
niora poświęcone było jadalnym 
roślinom dziko rosnącym w Pol-
sce. Dobrawa Skonieczna-Gaw-
lik w sposób niezmiernie intere-
sujący przedstawiła kilkanaście 
roślin spotykanych na naszych 
łąkach, lasach i miedzach, które 
niegdyś stanowiły pożywienie 
ludności ubogiej, w szczególno-
ści na tzw. przednówku.

Muzealny Klub Juniora
Niedzielna 9 kwietnia 2017 ro-
ku w Muzeum Saturn upłynęła 
w temacie wielkanocnej palmy. 
Uczestnicy Muzealnego Klubu 
Juniora wykonywali bibułko-
we kwiaty oraz komponowali 
z różnorodnych roślin tradycyj-

ne palmy bukietowe.  
Majowe spotkanie młodych mu-
zealników odbyło się 13 maja 
2017 roku a tematyka dotycząca 
Gustava Klimta przyciągnęła 
na zajęcia nie tylko juniorów. 
Uczestnicy Muzealnego Klu-
bu Juniora zwiedzili wystawę 
„Gustav Klimt – prekursor mo-
dernizmu” udostępnioną przez 
„Austriackie forum kultury 
w Warszawie” a następnie meto-
dą decupage ozdabiali drewniane 
szkatułki motywami znanego au-
striackiego symbolisty.
Ostatnie, przed wakacyjne spo-
tkanie Muzealnego Klubu Juniora 
pt. „Czas pracy, czas wypoczyn-
ku” poprowadzone gościnnie 
przez Bartosza Gawlika, oscy-
lowało wokół tematyki nadcho-

dzących letnich ferii. Uczestnicy 
zdobiąc płócienne torby pod kie-
runkiem plastyka i fotografa roz-
wijali swoje artystyczne umiejęt-
ności. Na koniec zajęć wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy za 
udział w zajęciach Muzealnego 
Klubu Juniora 2016/2017 oraz 
słodkie upominki.

Koncerty z cyklu 
Muzyczne Piątki
21 kwietnia 2017 roku na kon-
cercie zorganizowanym w ra-
mach Muzycznych Piątków 
wybrzmiały nowe aranżacje 
starych lwowskich przebojów 
w wykonaniu Bożeny Związek, 
Kazimierza Szkutnika oraz 
Andrzeja Czekajskiego. Nar-
rację towarzyszącą poszczegól-

Ta wyjątkowa publikacja jest 
lekturą obowiązkową dla 

wszystkich miłośników regio-
nu, osób zajmujących się histo-
rią Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
wszystkich, którzy postrzegają 
piwo w wymiarze kulturowym 
i społecznym. Na ponad 200 
stronach znajdą Państwo wiele 
nieznanych i interesujących in-
formacji uzupełnionych bogatym 
materiałem ikonograficznym.
Publikacja składa się z trzech 
rozdziałów. W pierwszym za-
prezentowano browarnictwo 
i jego miejsce w gospodarce oraz 
uwarunkowania, dzięki którym 
browar rolniczy na ziemiach pol-
skich mógł przetrwać w niemal 
niezmienionym stanie do połowy 

XIX wieku. Omówiono również 
ewolucje w warzeniu piwa nastę-
pującą pod wpływem zmian go-
spodarczych, społecznych oraz 
odkryć naukowych, które do-
prowadziły do wykształcenia się 
browarnictwa typu fabrycznego. 
Kolejny rozdział opisuje rozwój 
przemysłu piwowarskiego w Za-
głębiu Dąbrowskim. Zagadnienie 
to zaprezentowane jest w trzech 
przedziałach czasowych obej-
mujących okresy: do roku 1918, 
lata międzywojenne i  II wojnę 
światową oraz lata powojenne do 
czasów współczesnych.
Trzeci, najobszerniejszy rozdział, 
to wielopłaszczyznowa charak-
terystyka kilkunastu historycz-
nych zakładów zlokalizowanych 
na terenie dzisiejszych miast: 
Sosnowca, Będzina, Zawiercia, 
Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, 
Siewierza, Szczekocin oraz gmin: 
Żarki i Wolbrom. Autor poświęca 

także sporo miejsca charaktery-
styce browarów współcześnie 
działających na pograniczu ma-
łopolsko-śląskim:  Browaru na 
Jurze w Zawierciu oraz browaru 
kontraktowego Pinta mających 
ogromny wpływ na dzisiejszy 
kierunek rozwoju współczesnego 
polskiego piwowarstwa. 
Książka wzbogacona została 
licznym materiałem ikonogra-
ficznym, częściowo po raz pierw-
szy publikowanym: fragmentami 
map, wykresami, planami browa-
rów, tabelami. Materiały do wy-
dawnictwa pozyskano w wyniku 
wieloletnich badań archiwalnych 
na terenie całego kraju, kwerend 
XIX i XX-wiecznej prasy, wy-
dawnictw statystycznych i infor-
macyjnych oraz przeglądu facho-
wych publikacji i wywiadów. 
Czytelnik w sposób przystępny 
i ciekawy dowie się między inny-
mi: jak, z czego, ile piwa produ-

kowali nasi przodkowie i dlacze-
go tyle się go piło oraz czy dawne 
piwo przypominało to obecne, 
zgłębi historię browarów zagłę-
biowskich, ich budowniczych, 
pracowników i wyrabianego 
trunku a także uzyska informa-
cję o przyczynie wprowadzenie 
piwa bawarskiego na ziemie 
Królestwa Polskiego, o związku 
piwa z ocaleniem zamku siewier-
skiego przed rozbiórką i historii 
nazwania jednego z browarów 
imieniem króla Gambrinusa. 
„Tradycje piwowarskie Zagłę-
bia Dąbrowskiego” autorstwa 
Witolda Wieczorka – geogra-
fa, doktora nauk ekonomicz-
nych, regionalisty, miłośnika 
browarnictwa rzemieślniczego 
i piwa warzonego metodami 
tradycyjnymi to pierwsza tego 
typu publikacja w Zagłębiu Dą-
browskim omawiająca w spo-
sób niezwykle kompleksowy 
i jednocześnie ciekawy historię 
browarnictwa na ziemiach za-
chodniej Małopolski. 
Książka do kupienia w Muzeum 
w Sosnowcu i w Muzeum „Szty-
garka” w Dąbrowie Górniczej, 
cena 40,00 zł.

 Hieronim

Lektury Pana Hieronima

Tradycje piwowarskie 
Zagłębia Dąbrowskiego

 DZIAŁO
 SIĘ W
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U
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nym kompozycjom poprowa-
dził Andrzej Kotulecki.

Wieczory Historyczne 
na Saturnie
Wykład pt. „Polscy święci – czy 
naprawdę tacy święci” dr hab. 
Bożeny Czwojdrak, zorganizo-
wany w  ramach Wieczoru Hi-
storycznego na Saturnie ukazał 
postaci świętych z drugiej, czę-
sto mniej chlubnej strony. Mało 
znane informacje zaskakiwały 
słuchaczy dowodząc niezbicie, 
że różnorodne i nieprzeliczone 
są sposoby, jakimi Bóg świętych 
do przeznaczenia wzniosłego 
prowadzi.
Postać Gustava Klimta, jako pre-
kursora modernizmu i secesji 
była tematem spotkania zorgani-
zowanego w czeladzkim muzeum 
19 maja 2017 roku. Tym razem 
w Pałacu pod Filarami gościliśmy 
Piotra Zdybała, historyka sztu-
ki, który w niezwykle intersują-
cy sposób przedstawił różne fazy 
twórczości Gustava Klimta.
2 czerwca, wykład zatytułowany 
„Książęta Hohenlohe na Śląsku 
i w Zagłębiu” dra Arkadiusza Ku-
zio-Podruckiego, specjalizujące-
go się w dziejach śląskiej szlachty 
i arystokracji, zakończył przed-
wakacyjny cykl spotkań organi-
zowanych w ramach Wieczorów 
Historycznych na Saturnie.

Historia
„Lwów – tak daleki, a tak bliski” 
to wystawa fotografii Andrzeja 
Kotuleckiego, na których autor 
uchwycił malownicze, ale i pełne 
historii obrazy Lwowa. Ekspozy-
cja gościła w naszych murach do  
7 maja.
13 maja 2017 roku, w ramach 
Czeladzkiej Nocy Muzeum 
otwarto wystawę „Gustav Klimt 
– prekursor modernizmu”. Wy-
stawa, omawiająca życie i twór-
czość wybitnego austriackiego 
malarza, grafika i symbolisty 
udostępniona została przez öster-
reichisches kulturforum War-
schau (austriackie forum kultury 
w Warszawie).

|dokończenie ze str. 9 

 Wystawa

Od 4 sierpnia do 1 października będzie można 
oglądać wystawę „W kręgu Chasydów”, udostęp-
niną przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krako-
wie (Galicia Jewish Museum). Fascynujące zdjęcia 
izraelskiego fotografa Gila Cohena-Magena po-
wstały w wyniku typowego zlecenia reporterskiego, 
jakie otrzymał od Agencji Reutera – sfotografowa-
nia jerozolimskiej dzielnicy Mea Szearim zamiesz-
kałej przez Chasydów – ultraortodoksyjnych Żydów. 
Zadanie nie było łatwe. Chasydzkie społeczności, 
których życie postanowił udokumentować, zgod-
nie z Księgą Wyjścia unikają wykonywania zdjęć. 
Cierpliwość Cohen-Magena sprawiła jednak, że 
z czasem jego obecność zaczęła być akceptowana, 
a projekt rozpoczęty w Dzielnicy Stu Bram, ob-
jął również inne miejsca Wracał tam przez 10 lat 
i podpatrywał codzienność lokalnej społeczności, 
zwykle niedostępnej dla postronnych. Efektem jest 
fotograficzna opowieść o strzegących swej tożsa-
mości społecznościach, których rytm życia wy-
znacza Tora i dawne tradycje. Ekspozycja ukazuje 
najistotniejsze momenty z życia mężczyzn, kobiet 
i dzieci izraelskich wspólnot chasydzkich, z których 
wiele swe początki miały w Polsce. Te o polskich 

korzeniach do dziś używają nazw pochodzących od 
miejsc, z których się wywodzą (Bełz, Biale, Lelów 
i inne) i wszystkich wskazującą na swe pochodze-
nie od Baal Szem Towa (pochodzącego z Podola 
mistyka), mają zbliżoną filozofię, ale nieodmienne 
zwyczaje w zakresie praktyki religijnych i stroju. 
Wystawa zdecydowanie warta obejrzenia, pozwa-
lająca poszerzyć posiadaną wiedzę o narodzie 
wybranym bądź zmierzenie się z własnym wy-
obrażeniem na temat ultraortodoksyjnych Żydów.

 Muzealny Klub Juniora
10 września o godz. 13.30 będzie miało miejsce 
pierwsze po wakacjach spotkanie Muzealnego 
Klubu Juniora. Na zajęciach, które poprowadzi Do-
brawa Skonieczna-Gawlik będziemy mieli okazję 
wykonać pracę plastyczną będącą wspomnieniem 
mijającego lata, pamiątką związaną z naszymi, in-
dywidualnymi wspomnieniami wakacyjnymi. 

 Muzyczny Piątek
29 września koncert w wykonaniu Back to Big 
Band. 

 Wieczory Historyczne na Saturnie
Do wystawy „W kręgu Chasydów” nawiązywał 
będzie tematem swojego wystąpienia prelegent 
zaproszony na Wieczór Historyczny na Saturnie, 
który odbędzie się 22 września.

 Europejskie Dni Dziedzictwa 
W dniach 15-17 września Muzeum Saturn 
w Czeladzi włącza się w obchody Europejskich 
Dni Dziedzictwa, których tegorocznym tematem 
przewodnim jest „Krajobraz dziedzictwa-dzie-
dzictwo krajobrazu”. (O planowanych atrakcjach 
więcej na str. 2 „O.S.”).

„Ireneusz Wikarek – artysta nie-
zapomniany” to tytuł ekspozycji 
udostępnionej zwiedzającym   
9 czerwca. Otwarciu towarzyszył 
pokaz filmu dokumentalnego za-
tytułowanego „Irek”. Wystawę 
zwiedzać można będzie do końca 
lipca. (więcej na str. 8 „O.S.”.

Muzealne Spotkania 
z tradycją
W kwietniu w Muzeum Saturn 
w ramach Spotkań z tradycją 
zorganizowano zajęcia warsztato-
wo-edukacyjne dla uczniów cze-
ladzkich szkół. Tematyka nawią-

zywała do świąt wielkanocnych 
a dotyczyła palmy wielkanocnej 
i zdobienia jaj metodą batikową. 
Zorganizowano 7 spotkań w któ-
rych udział wzięło łącznie 146 
uczniów.

Noc Muzeów
13 maja miała miejsce VII od-
słona Nocy Muzeów, za sprawą 
której w Czeladzi przenieśliśmy 
się w czasy krynolin, konnych dy-
liżansów, sznycla wiedeńskiego, 
pachnących kajzerek i Miłościwie 
Panującego Cesarza Franciszka 
Józefa I. (więcej na str. 1-2 „O.S.”)

Dzień Dziecka
1 czerwca z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka Muzeum 
Saturn zaprosiło  najmłodszych 
na przedstawienie „Calineczka” 
zaprezentowanego przez akto-
rów krakowskiej grupy teatral-
nej Krak-Art.

Konkurs Wiedzy o Czeladzi
26 kwietnia w siedzibie Muzeum 
Saturn odbył się finał Konkursu 
Wiedzy o Czeladzi, nad którym 
honorowy patronat tradycyjnie  
objął Burmistrz Miasta Czeladź.
(więcej na str. 3 „O.S.”) 

III KWARTAŁ 2017   |   MUZEUM SATURN ZAPRASZA
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6 kwietnia w Galerii Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia” otwarto wystawę poświęconą 35-leciu 
pracy twórczej Stefana Dobronia. Artysta szczy-
cący się doskonale opanowanym warsztatem tech-
nicznym niezmiennie zaskakuje swoją wrażliwo-
ścią, wyobraźnią i oryginalną ekspresją. Wernisaż 
uświetnił występ zespołu KSW 4 Blues.

1 maja, w związku z 400-leciem pszczelarstwa 
w Czeladzi we wnętrzach Galerii zaprezentowa-
no wystawę dotyczącą historii hodowli pszczół 
w Polsce oraz urządzenia niezbędne do założe-
nia i prowadzenia pasieki. Otwarciu ekspozycji 
towarzyszyły spotkania z pszczelarzami, degu-
stacje miodu, prezentacja roślin miododajnych 
oraz liczne atrakcje dla dzieci. Ekspozycja „400 
lat pszczelarstwa w Czeladzi” prezentowana 
do 31 maja była okazją do zajęć edukacyjnych 
z czeladzkimi przedszkolakami, uczniami szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

„Universum” to tytuł wystawy Marisy Korze-
niecki, Włoszki o polskich korzeniach, której 
prace oparte na kołach, łukach i geometrycznych 
układach dwuwymiarowych prezentowano od 4 
maja do 4 czerwca. Pokazane, pełne ekspresji 
dzieła powstały w latach 1970-1975. Podczas 
otwarcia ekspozycji industrialny klimat dopełnił 
koncert zespołu STC.

Tegoroczna edycja Festiwalu Fotografii Indu-
strialnej, który na stałe wpisał się w harmono-
gram wydarzeń naszego regionu, rozpoczęła 
się 12 maja w  Siemianowickim Centrum Kul-
tury-Park Tradycji oraz w czeladzkim Muzeum 
Saturn. Zwiedzający mogli obejrzeć ponad 200 
zdjęć fotografów zafascynowanych motywem 
industrialu. Ponadto w niedzielę, 14 maja miało 
miejsce spotkanie z Rafałem Opalskim i gru-
pą fotograficzną współtworzącą portal I LIKE 
ZAGŁĘBIE. Wystawę można było zwiedzać do 
21 maja. 

W dniach 16, 26 i 29 maja odbył się cykl warszta-
tów teatralnych. Projekt „Jaram się. Taniec, któ-
ry buduje wspólnotę” realizowany był w ramach 
programu „Scena dla tańca” Instytutu Muzyki 
i Tańca. Zwieńczeniem warsztatów był spektakl 
„Jaram się” w reżyserii Rafała Urbackiego.

25 maja koncertem „We are the champions” roz-
poczęła się XXVIII edycja Festiwalu „Ave Ma-
ria”. W Galerii, w programie operowym, operet-
kowym oraz musicalowym, zaprezentowali się 
laureaci międzynarodowych konkursów wokal-
nych: Hasmik Sahakyan – sopran, Aleksandra 
Opała – mezzosopran, Sławomir Naborczyk 
– tenor i Adam Zaręba – baryton. Przy fortepia-
nie akompaniowała Mirella Malorny-Konopka. 
Słowo o muzyce i artystach wygłosił ks. Paweł 
Sobierajski – tenor.

2 czerwca w Sali Maszyn zaprezentowano 
spektakl „Jaram się” będący choreodokumen-
tem – projektem intermedialnym z pogranicza 
filmu, koncertu i tańca. Spektakl w reżyserii 
Rafała Urbackiego został realizowany przez 
Teatr Śląski w Katowicach. 

Wystawę fotografii industrialnej Marka Loche-
ra zatytułowaną „Człowiek i maszyna” będącą 
industrialną opowieścią o związku człowieka 
z maszyną oraz ich wzajemnej zależności otwar-
to 5 czerwca. Prezentowana w ramach Industria-
dy 2017 wystawa udostępniana była zwiedzają-
cym do 25 czerwca. Ponadto w ramach działań 
związanych z filarową uroczystością Szlaku 
Zabytków Techniki – Industriady miało miejsce 
mnóstwo interesujących wydarzeń tj.: wystawy, 
koncerty (Pieniądze, STC oraz RBM!, Czeladz-
kiej Orkiestry Górniczej), warsztaty taneczne 
i plastyczne dla dzieci oraz dorosłych, przedsta-
wienia teatralne oraz wiele innych atrakcji.

czerwiec
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20 czerwca w „Elektrowni” ruszył Art Naif Fe-
stiwal. To największy przegląd sztuki naiwnej 
w Polsce. Co roku na festiwalu – w kilku miej-
scach – swoje prace pokazuje kilkuset wystawców 
z najdalszych zakątków świata. W tym roku mi-
łośników sztuki intuicyjnej zaprosiliśmy na wy-
stawę malarstwa Kazimierza Adamca z kolekcji 
Rafała Mirowskiego. Wernisaż wystawy odbył 
się 22 czerwca.
 
Malarstwo Sigfrida Horsta, tworzącego w Anzing 
koło Monachium zaprezentowano na ekspozycji 
otwartej 29 czerwca. Prace czerpiącego z ducha 
ekspresjonizmu malarza, rysownika i grafika, ze-
stawiającego soczyste barwy, mocne linie i niespo-
kojne plamy, aby wyrazić swoje odczuwanie świata 
można oglądać do 29 lipca.

Od 1 sierpnia zapraszamy na „Kolor lokalny”, 
wystawę artystów Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Prace prezentowane na ekspozy-
cji będą próbą zidentyfikowania i przełożenia na 
język malarski emocji oraz skojarzeń związanych 
z obszarem poprzemysłowym byłej kopalni Saturn 

w Czeladzi, refleksją, spojrzeniem na przestrzeń, 
która dla wielu przez lata była domem, miejscem 
pracy, życia i śmierci.  Finisaż wystawy odbędzie 
się 24 sierpnia o godz. 18:00.

Ostatniego dnia sierpnia o godzinie 18.00 za-
praszamy na wystawę Jana Biczysko, artysty 
malarza i pedagoga. Ekspozycja zatytułowana 
„Tak blisko, że dotykam” to prezentacja subtel-
nego malarstwa przypominającego chwilami 
obrazy Modigilianiego. Wystawa czynna do 
8 października. 
 
2 września w godz. 10.00-12.00 na terenie Galerii 
„Elektrownia” odbędzie się Zlot Samochodów Za-
bytkowych. Z kolei w godzinach popołudniowych 
odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Daniela 
Pieluchy – artysty szukającego inspiracji w od-
chodzącym pejzażu naszej prowincji, wiejskim 
krajobrazie, wierzeniach i obyczajach, egzystencji 
człowieka. Prace artysty podziwiać będzie można 
do końca września.

8 września zapraszamy na wystawę Anny Paz-
dalskiej pt. „Zmysłowe ref leksje”. Na ekspozy-
cji ukazane zostaną rzeźby, rysunek i pastele. Na 
spotkanie z artystką zapraszamy o godz. 18:00, 
natomiast jej prace oglądać będzie można do 5 
października.

MUZEUM SATURN W CZELADZI:
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 93    e-mail:muzeumczeladz@gmail.com

Dział Historii Miasta 
i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego 
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 98    e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl

Dział Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Adres: ul. Dehnelów 45, 41-250 Czeladź
tel.(32) 263 00 88     e-mail: elektrownia-galeria@o2.pl
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Godziny otwarcia Muzeum Saturn
(ul. Dehnelów 10)

Poniedziałek, sobota – nieczynne
Wtorek, środa – 9:00-15:30
Czwartek, piątek – 9:00-17:00
Niedziela:
sezon letni (kwiecień-październik) – 13:00-17:00
sezon zimowy (listopad-marzec) – 11:00-15:00

Godziny otwarcia Galerii Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” (ul. Dehnelów 45)

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – 9:00-17:00


